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JHTT-TUTKINTO 2014, OSA II
ARVOSTELUPERUSTEET JA MALLIVASTAUKSET

TEHTÄVÄ 1 (maksimi 4 pistettä)

Mitä virheitä tai puutteita Laavan Komposti Oy:n tilikauden 1.1.2013–31.12.2013 kirjanpidossa,
tilinpäätöksessä, toimintakertomuksessa ja hallinnossa on? Esitä vastauksesi seuraavan taulukon
muodossa. Perustele johtopäätöksesi ja selosta lyhyesti, miten virhe tai puutteellisuus tulisi oikaista
sekä missä raportissa raportoidaan, jos virhettä tai puutetta ei oikaista.

Käytetyt lyhenteet:

LKOy = Laavan Komposti Oy
KPL = Kirjanpitolaki 30.12.1997/1336
KPA = Kirjanpitoasetus 30.12.1997/1339
KILAn lausunto = Kirjanpitolautakunnan lausunto
KILAn yleisohje 12.9.2006 = Kirjanpitolautakunnan yleisohje toimintakertomuksen laatimisesta
12.9.2006
KILAn yleisohje 21.11.2006 = Kirjanpitolautakunnan yleisohje tuloslaskelman ja taseen
esittämisestä 21.11.2006
KILAn yleisohje 16.10.2007 = Kirjanpitolautakunnan yleisohje suunnitelman mukaisista poistoista
16.10.2007

Nro Tarkastuskohde Tarkastushavainto, arviointi ja oikaisu-
menettely

Missä raportissa
raportoidaan, jos
virhettä tai
puutetta ei
oikaista

01. Olennaisuusraja
(0,3)

Tarkastushavainto:

Vuoden 2013 tuloslaskelman liikevaihto
1.708 T€ ja voitto ennen satunnaisia eriä 11
T€ sekä taseen loppusumma 6.420 T€ ja oma
pääoma 1.089 T€.

Arviointi:

Olennaisuusraja 2 % liikevaihdosta olisi
34.160 €, 2 % taseen loppusummasta olisi
128.400 € ja 4 % omasta pääomasta olisi
43.560 €. Pieni voitto ennen satunnaisia eriä
puoltaa olennaisuusrajan alentamista.

Ammatillisen harkinnan perusteella
olennaisuusraja 30.000 €.

02. Toimintakertomuksen
laatimisvelvollisuus
(0,1)

Tarkastushavainto:

LKOy:llä on ylittynyt vuosina 2013 ja 2012
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ainoastaan yksi KPL 3:9.2 §:ssä tarkoitetuista
rajoista (taseen loppusumma).

Arviointi:

KPL 3:1 § 4 mom ja 6 mom.
OYL 8:5 § 1 mom.

LKOy ei ole velvollinen liittämään toiminta-
kertomusta tilinpäätökseen ja se voi laatia
toimintakertomuksensa siten, että se sisältää
vain KPL 3:1.6 §:ssä tarkoitetut sekä OYL
8:5-8 §:ssä edellytetyt tiedot.

03. Liitetietojen
esittämisvelvollisuus
(0,1)

Tarkastushavainto:

LKOy:llä on ylittynyt vuosina 2013 ja 2012
ainoastaan yksi KPL 3:9.2 §:ssä tarkoitetuista
rajoista (taseen loppusumma).

Arviointi:

KPA 2:2−8 § Vaadittavat liitetiedot.

LKOy saa jättää esittämättä KPA 2 luvun 2.4,
3:3, 4.6, 5.5, 6.2, 7.4, 7a.2 ja 8.5 §:ssä
tarkoitetut liitetiedot.

1. Arvonkorotuksen
peruuttaminen
(0,5)

Liitetiedot arvon-
korotuksesta ja

Tarkastushavainto:

Heinäkuussa 2013 myytyjen Oy Ympäristö-
Miljö Ab:n osakkeiden kirjanpitoarvoon
lisätty 200.000 euron arvonkorotus ja sen
vastaerä arvonkorotusrahastossa ovat edelleen
taseessa.

Arviointi:

KPL 5:17 § Arvonkorotus

Osakkeiden myynnin myötä aiheettomaksi
osoittautunutta arvonkorotusta ei ole
peruutettu KPL 5:17.1 §:n viimeisen virkkeen
vaatimuksen mukaisesti.

Oikaisumenettely:

Arvonkorotus ja sen vastaerä peruutetaan.

Liitetietoja pysyvien vastaavien arvon-
korotuksista ja oman pääoman erien

Tilintarkastus-
kertomus

Tilintarkastus-
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arvonkorotus-
rahastosta
(0,2)

muutoksista muutetaan siten, että arvon-
korotukset ja arvonkorotusrahasto ovat
vähentyneet 200.000 euroa vuonna 2013

pöytäkirja

2. Hallituksen esitys
osingon jakamiseksi
(0,5)

(0,1)

Tarkastushavainto:

Toimintakertomuksessa hallitus esittää, että
tilikauden voitosta jaetaan osinkona 800 euroa
osakkeelta eli yhteensä 320.000 euroa.

Arviointi:

OYL 13:5 § Jaettava määrä

OYL 13:5 §:n mukaan: ”Jollei yhtiön maksu-
kykyä koskevasta 2 §:stä muuta johdu, yhtiö
saa jakaa vapaan oman pääoman, josta on
vähennetty yhtiöjärjestyksen mukaan
jakamatta jätettävät varat.”

Yhtiön kaupparekisteriin merkityssä yhtiö-
järjestyksessä on määräys, ettei yhtiö jaa
osinkoa osakkailleen. Hallituksen esitys
osingon jakamiseksi on sen vuoksi voimassa
olevan yhtiöjärjestyksen vastaisena laiton.

OYL 5:30 § Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

OYL 5:30.2 §:n ensimmäisen virkkeen
mukaan: ”Yhtiöjärjestyksen muuttamista
koskeva päätös on viivytyksettä ilmoitettava
rekisteröitäväksi, eikä sitä saa panna
täytäntöön ennen kuin se on rekisteröity.”

Yhtiöjärjestyksen muuttaminen varsinaisessa
yhtiökokouksessa siten, että yhtiö-
järjestyksestä poistetaan osingonjakoa
koskeva kielto ei riitä hallituksen esittämän
osingon jakamista koskevan laillisen
päätöksen tekemiseen, koska yhtiö-
järjestyksen muutosta ei ole tällöin vielä
rekisteröity.

[Ennen varsinaista yhtiökokousta saattaisi olla
mahdollista poistaa osingonjakoa koskeva
kielto yhtiöjärjestyksestä osakkeenomistajien
OYL 5:1.2 §:ssä tarkoitetulla yksimielisellä
päätöksellä ja saada tämä yhtiöjärjestyksen

Tilintarkastus-
kertomus
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muutos rekisteröidyksi. Tällöin varsinaisessa
yhtiökokouksessa voitaisiin tehdä laillisesti
hallituksen esittämän osingon jakamista
koskeva päätös. Mikäli tämä ei ole
mahdollista, osingonjaosta on päätettävä yli-
määräisessä yhtiökokouksessa sen jälkeen,
kun muutettu yhtiöjärjestys, jossa ei ole
osingonjakoa koskevaa kieltoa, on
rekisteröity.]

Oikaisumenettely:

Toimintakertomuksen hallituksen esitystä
yhtiön voittoa koskeviksi toimenpiteiksi
muutetaan siten, että siitä poistetaan osingon
jakamista koskeva esitys ja tilikauden voitto
356.043,12 euroa esitetään kirjattavaksi
kokonaisuudessaan edellisten tilikausien
voiton lisäykseksi.

3. Tilinpäätöksen ja
toimintakertomuksen
laatimisaika
(0,3)

Tarkastushavainto:

Tilinpäätös ja toimintakertomus on alle-
kirjoitettu 5.5.2014.

Arviointi:

KPL 3:6 § Laatimisaika

Tilinpäätös ja toimintakertomus on KPL 3:6
§:n mukaan laadittava neljän kuukauden
kuluessa tilikauden päättymisestä, joten ne on
laadittu liian 5 päivää myöhään.

Oikaisumenettely:

Neljän kuukauden kuluttua tilikauden
päättymisestä kirjanpitolain rikkomus ei ole
enää korjattavissa.

Tilintarkastus-
kertomus (tai
tilintarkastus-
pöytäkirja)

4. Toimintakertomuksen
tiedot kaatosateiden
aiheuttamista
vahingoista
(0,3)

Tarkastushavainto:

Toimintakertomuksessa ei ole esitetty tietoa
kaatosateiden vuoksi menetettyjen arviolta
75.000−100.000 euron tulojen osalta
vakuutusyhtiöltä vaaditusta korvauksesta,
josta ei ole vielä päästy yksimielisyyteen
vakuutusyhtiön kanssa ja jota ei ole kirjattu

Tilintarkastus-
kertomus (tai
tilintarkastus-
pöytäkirja)
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tilinpäätökseen.

Arviointi:

KPL 3:1 § 6 mom.

KILAn yleisohje 12.9.2006, luku 2.3

Toimintakertomuksessa kaatosateiden
aiheuttamien vahinkojen osalta olennaisesta
tapahtumasta tilikaudella esitetyt tiedot ovat
puutteelliset menetettyjä tuloja koskien.

Oikaisumenettely:

Lisätään toimintakertomuksen kaatosateiden
aiheuttamia vahinkoja koskeviin tietoihin
lisäselvitys menetettyjen tulojen osalta.

5. Tieto toimitusjohtajan
vaihtumisesta
(0,3)

Tarkastushavainto:

Yhtiön toimitusjohtaja on vaihtunut vuoden
2013 alkupuolella edellisen toimitusjohtajan
Erkki Eripuran erottua yhtiön palveluksesta.
Uusi toimitusjohtaja Osmo Osaaja on
aloittanut tehtävänsä yhtiössä 1.4.2013.

Arviointi:

KPL 3:1 § 6 mom.

KILAn yleisohje 12.9.2006, luku 2.3

Toimintakertomuksesta puuttuu tieto
toimitusjohtajan vaihtumisesta tilikauden
aikana.

Oikaisumenettely:

Lisätään toimintakertomukseen olennaisena
tapahtumana tilikaudella tieto toimitus-
johtajan vaihtumisesta.

Tilintarkastus-
kertomus (tai
tilintarkastus-
pöytäkirja)

6. Yritystodistukset
taseen vaihtuvissa
vastaavissa
(0,3)

Tarkastushavainto:

Likviditeettireservinä olevat yritystodistukset
on sisällytetty taseen vaihtuvien vastaavien
rahojen ja pankkisaamisten kohtaan.

Arviointi:

Tilintarkastus-
kertomus (tai
tilintarkastus-
pöytäkirja)
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Liitetieto rahoitus-
arvopaperien
arvostamisesta
(0,1)

KPA 1:6 § Tase

KPA 1:6.1 § tasekaavan mukaan rahoitus-
arvopaperit merkitään taseen vaihtuviin
vastaaviin omaksi kohdaksi, jonka alakohtana
esitetään ”Muut arvopaperit”. Yritys-
todistukset 250.000 euroa olisi tullut
sisällyttää taseen tähän kohtaan.

Oikaisumenettely:

Siirretään yritystodistukset 250.000 euroa
taseen vaihtuvien vastaavien rahojen ja
pankkisaamisten kohdasta rahoitusarvo-
paperien kohdan alakohtana esitettävään
erään ”Muut arvopaperit”.

Lisätään liitetietoihin tilinpäätöksen arvostus-
periaatteista ja -menetelmistä tieto siitä,
rahoitusarvopaperit on arvostettu hankinta-
menoonsa.

Tilintarkastus-
pöytäkirja

7. Liitetiedot
vakuudellisista
veloista
(0,3)

Tarkastushavainto:

Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevissa
liitetiedoissa vakuudellisia velkoja on pitkä-
aikaisen vieraan pääoman alakohdassa ”Muut
velat” on 31.12.2013 4.875.000 euroa ja
31.12.2012 5.200.000 euroa.

Arviointi:

KPA 2:7 § Vakuudet, vastuusitoumukset ja
taseen ulkopuoliset järjestelyt

KPA 2:7.1 §:n 1 kohdan mukaan liitetietona
on esitettävä ”velat, joista kirjanpito-
velvollinen on pantannut, kiinnittänyt tai
muulla tavalla antanut vakuudeksi
omaisuuttaan, eriteltyinä vakuuslajeittain
kultakin 1 luvun 6 §:n mukaan taseen
vastattavissa esitettävän vieraan pääoman
erältä”.

Taseen mukaan pitkäaikaisen vieraan pää-
oman alakohdan ”Muut velat” velkojen määrä
on 31.12.2013 4.550.000 euroa ja 31.12.2012
4.875.000 euroa eli 325.000 euroa vähemmän.
Liitetiedoissa näihin eriin ja vakuudellisten

Tilintarkastus-
kertomus (tai
tilintarkastus-
pöytäkirja)
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velkojen yhteismääriin sisältyy ilmeisesti
vakuudellisten lyhytaikaisten muiden
velkojen määrä toistamiseen.

Oikaisumenettely:

Muutetaan liitetiedoissa vakuudellisten
velkojen määrät pitkäaikaisen vieraan pää-
oman alakohdassa ”Muut velat” sekä
vakuudellisten velkojen yhteismäärät
31.12.2013 ja 31.12.2012 325.000 euroa
pienemmiksi.

8. Tiedot henkilöstöstä
sekä palkoista ja
palkkioista toiminta-
kertomuksessa
(0,3)

Tarkastushavainto:

Toimintakertomuksessa on esitetty tiedot
henkilöstön lukumäärästä sekä tilikauden
palkkojen ja palkkioiden yhteismäärä
hallituksen, hallintoneuvoston ja toimitus-
johtajan osalta sekä yhteismäärä muiden
yhtiön palveluksessa olevien osalta.

Arviointi:

KPA 2:8 § Liitetiedot henkilöstöstä ja toimi-
elinten jäsenistä

KPA 2:8.1 §:n 1 kohdan mukaan henkilöstön
keskimääräinen luku olisi tullut esittää liite-
tietona. KPA 2:8.2 §:n 1 kohdan mukaan
myös hallituksen jäsenten, hallintoneuvoston
jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot
näistä tehtävistä olisi tullut esittää liitetietona
ja toimielinkohtaisesti paitsi toimitusjohtajan
osalta 8 §:n 3 momentin viimeisessä
virkkeessä säädetyn poikkeuksen nojalla.

Oikaisumenettely:

Toimintakertomuksesta siirretään liitetietoihin
henkilöstön keskimääräistä lukua sekä tili-
kauden palkkoja ja palkkioita koskevat tiedot
sekä hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenten
palkat ja palkkiot näistä tehtävistä ilmoitetaan
toimielinkohtaisesti.

Tilintarkastus-
pöytäkirja (tai
tilintarkastus-
kertomus)

9. Kirjapitoaineistoa
koskevat tiedot tase-
kirjassa

Tarkastushavainto:

Tasekirjan kirjanpitoaineistoa koskevissa

Tilintarkastus-
pöytäkirja (tai
tilintarkastus-
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(0,2) tiedoissa on annettu ainoastaan kirjanpito-
kirjojen ja tositelajien luettelot.

Arviointi:

KPL 3:8 § Tasekirja

Kirjanpitoaineistoa koskevista tiedoista
puuttuu KPL 3:8.1 §:n vaatimat tiedot kirjan-
pitokirjojen ja tositteiden säilytystavoista.

Oikaisumenettely:

Tasekirjan kirjanpitoaineistoa koskevia tietoja
täydennetään tiedoilla kirjanpitokirjojen ja
tositteiden säilytystavoista.

kertomus)

10. Poistoeron muutoksen
kirjaaminen
(0,2)

Tarkastushavainto:

Tilinpäätöksessä ei ole kirjattu poistoeron
vähennystä.

Arviointi:

KPL 5:12 Muut kuin suunnitelman mukaiset
poistot

KILAn yleisohje 16.10.2007, luku 4

KPL 3:3.1 § 2 kohta: Johdonmukaisuus
laatimisperiaatteiden ja -menetelmien
soveltamisessa tilikaudesta toiseen

Tilinpäätöksessä on vähennetty rakennusten
ja rakennelmien sekä koneiden ja kaluston
kirjanpitoarvoja, joihin tämä poistoero
sisältyy, tuloslaskelmaan kirjatuilla
suunnitelman mukaisilla poistoilla. Yleisiin
tilinpäätösperiaatteisiin kuuluvan johdon-
mukaisuuden noudattaminen olisi
edellyttänyt, tuloslaskelman tilinpäätös-
siirtojen kohtaan olisi kirjattu kertyneestä
poistoerosta tehtyjä suunnitelman mukaisia
poistoja vastaava poistoeron vähennys 21.467
euroa, joka toisaalta olisi vähentänyt taseen
vastattavien kertynyttä poistoeroa.

Oikaisumenettely:

Lisätään tuloslaskelman tilinpäätössiirtojen

Tilintarkastus-
pöytäkirja
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kohtaan poistoeron vähennys 21.467 euroa,
joka toisaalta vähennetään taseen vastattavien
kertyneestä poistoerosta.

11. Tuloverojen
kirjaaminen
(0,2)

Tarkastushavainto:

Tuloverokirjauksen perusteena olevassa
verotettavan tulon laskelmassa on voittoon
ennen veroja lisätty erä ”Suunnitelman
mukaiset poistot kertyneestä poistoerosta”
21.467 euroa.

Arviointi:

KPL 3:4 § Maksuperusteisuuden
oikaiseminen ja täydentäminen

Tuloslaskelman tilinpäätössiirtojen kohdassa
ei ole poistoeron vähennystä, joten
verotettavan tulon laskelmassa tehty lisäys
johtuu asiallisesti tuloslaskelman poistojen
”hyllyttämisestä” tuloveroilmoituksessa.
Arviolaskelmien perusteella kirjatut poistot
eivät kuitenkaan ylitä EVL:n mukaisia vero-
vuoden enimmäispoistoja, joten poistoja ei
ole tarpeen ”hyllyttää”, jolloin verotettavaa
tuloa ei synny ja tuloverokirjaus 2.024,25
euroa on aiheeton.

Oikaisumenettely:

Poistojen ”hyllyttäminen” ei ole tässä
tapauksessa laillisuus- vaan tarkoituksen-
mukaisuusratkaisu, joten tuloverokirjausta ei
ole pakko oikaista.

Tilintarkastus-
muistio
toimitus-
johtajalle (tai
tilintarkastus-
pöytäkirja)

12. Tase-erittelyjen
laatimisaika
(0,2)

Tarkastushavainto:

Tase-erittelyt on päivätty 7.5.2014.

Arviointi:

KPL 3:6 § Laatimisaika

Tilinpäätös ja toimintakertomus on KPL 3:6
§:n mukaan laadittava neljän kuukauden
kuluessa tilikauden päättymisestä, joten ne on
laadittu liian 5 päivää myöhään.

KPL 3:13 § Tase-erittelyt ja liitetietojen

Tilintarkastus-
muistio
toimitus-
johtajalle (tai
tilintarkastus-
pöytäkirja)
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erittelyt

KPA 5:4 § Tase-erittelyjen ja liitetietojen
erittelyjen varmentaminen

Hyvään hallintotapaan kuuluu, että tase-
erittelyt ja liitetietojen erittelyt on laadittu
siihen mennessä, jolloin tilinpäätöksen ja
toimintakertomuksen tulee olla laadittuja ja
jolloin yhtiön hallitus on ne hyväksynyt.
Päiväyksen perusteella KLOy:n tase-erittelyjä
ei ole laadittu neljän kuukauden kuluessa tili-
kauden päättymisestä eikä siihen mennessä,
jolloin tilinpäätös ja toimintakertomus on
allekirjoitettu.

Oikaisumenettely:

Neljän kuukauden kuluttua tilikauden
päättymisestä sekä tilinpäätöksen ja toiminta-
kertomuksen ollessa allekirjoitettu ennen tase-
erittelyjä hyvän hallintotavan rikkomus ei ole
enää korjattavissa.

13. Taseen vastattavien
ylimääräiset
nimikkeet
(0,1)

Tarkastushavainto:

Taseen vastattavissa on ylimääräiset
nimikkeet ”PAKOLLISET VARAUKSET” ja
”Muut pakolliset varaukset”.

Arviointi:

Ylimääräiset nimikkeet ovat jääneet
vahingossa taseen vastattaviin.

Oikaisumenettely:

Poistetaan taseen vastattavista ylimääräiset
nimikkeet ”PAKOLLISET VARAUKSET” ja
”Muut pakolliset varaukset”.

Tilintarkastus-
muistio
toimitus-
johtajalle (tai
tilintarkastus-
pöytäkirja)

14. Selvitys tutkimus- ja
kehitystoiminnan
laajuudesta toiminta-
kertomuksessa
(0,1)

Tarkastushavainto:

Toimintakertomuksessa on ilmoitettu, että
tilikauden jälkipuoliskolla käynnistetystä
biojätteen kompostoinnin ja mädätyksen
innovatiivisten prosessiyhdistelmien
kehittämishankkeesta on syntynyt tilikauden
loppuun mennessä menoja noin 46.000 euroa
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hankkeen kokonaiskustannusarvion ollessa
170.000 euroa.

Arviointi:

KPL3:1.6 § Pienen kirjanpitovelvollisen
toimintakertomuksessa esitettävät tiedot

KILAn yleisohje 12.9.2006, luku 2.6

Toimintakertomuksesta puuttuu tieto
kehittämismenojen suhteellisesta osuudesta
liiketoiminnan kaikista menoista [sekä
selvitys tutkimus- ja kehitystoiminnan
laajuudesta myös kahdelta viimeistä
edelliseltä tilikaudelta].

Oikaisumenettely:

Toimintakertomuksesta lisätään kehittämis-
menojen suhteellisesta osuudesta liike-
toiminnan kaikista menoista.

15. Liitetiedot arvon-
korotusten peri-
aatteista ja niiden
kohteiden arvon-
määritysmenetelmistä
(0,1)

Tarkastushavainto:

Arvonkorotuksia koskevissa liitetiedoissa ei
ole esitetty arvonkorotusten periaatteita ja
niiden kohteiden arvonmääritysmenetelmiä.

Arviointi:

KPA 2:4 § Taseen vastaavia koskevat liite-
tiedot

KPA 2:4.1 §:n 6 kohdan mukaan liitetietona
on esitettävä ”arvonkorotusten periaatteet ja
niiden kohteiden arvonmääritysmenetelmät”.

Oikaisumenettely:

Lisätään taseen vastaavia koskeviin liite-
tietoihin tiedot arvonkorotusten periaatteista
ja niiden kohteiden arvonmääritys-
menetelmistä.

Tilintarkastus-
muistio
toimitus-
johtajalle (tai
tilintarkastus-
pöytäkirja)

16. Omaa pääomaa
koskevat liitetiedot
(0,1)

Tarkastushavainto:

Liitetiedoissa ei ole ilmoitettu sidotun ja
vapaan oman määriä.

Tilintarkastus-
muistio
toimitus-
johtajalle (tai
tilintarkastus-
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Arviointi:

KILAn yleisohje 21.11.2006, luku 4.3

KILAn yleisohjeen 21.11.2006 mukaan on
hyvän kirjanpitotavan mukaista ilmoittaa
taseen liitetietona sidotun oman pääoman
määrä ja vapaan oman pääoman määrä.
[Lisäksi yleensä esitetään OYL 13:5 §:ssä
tarkoitetun jakokelpoisen vapaan oman pää-
oman määrä.]

Oikaisumenettely:

Lisätään taseen omaa pääomaa koskeviin
liitetietoihin sidotun oman pääoman määrä ja
vapaan oman pääoman määrä.

pöytäkirja)

17. Toimitusjohtajan
luontoisedun
kirjaaminen
(0,1)

Tarkastushavainto:

Toimitusjohtajan luontoisetu on kirjaamatta
liikekirjanpitoon mutta se on dokumentoitu
asianmukaisesti palkkakirjanpidossa.

Arviointi:

KPL 2:1 Liiketapahtumat

KILAn lausunto 1586/30.8.1999: Luontois-
etujen merkitseminen tuloslaskelmaan

Luontoisedun kirjaaminen menonsiirtona ei
ole hyvän kirjanpitotavan mukaista. Luontois-
edun käsittely palkkakirjanpidossa riittää.

KILAn lausunnon mukaan palkkojen
kokonaismäärään nähden olennaisista tai
poikkeuksellisista luontoiseduista ilmoitetaan
liitetiedoissa. LKOy:n toimitusjohtajan
vapaan autoedun verotusarvo 5.715 euroa on
alle 3 % vuoden 2013 palkkojen ja
palkkioiden kokonaismäärään suhteutettuna.

Oikaisumenettely:

Toimitusjohtajan luontoisetua ei ole tarpeen
kirjata liikekirjanpitoon.

Ei raportoitavaa
virhettä tai
puutetta

(Teoreettinen maksimi 5,0 pistettä)
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TEHTÄVÄ 2 (maksimi 0,5 pistettä)

Perusteltu käsitys siitä, onko JHTT Vilma Viisas vai HTM Niilo Nuhteeton Laavan Komposti Oy:n
vuoden 2013 laillinen varsinainen tilintarkastaja:

OYL 7:2.2 §:n mukaan yhtiön tilintarkastajan valitsee yhtiökokous. [Ks. myös OYL 5:3.1 § 4 k.]

LKOy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 26.5.2013 valittiin JHTT Vilma Viisas tilintarkastajaksi
vuodelle 2013.

Varsinaisen yhtiökokouksen 26.5.2013 päätöksestä valita JHTT Vilma Viisas tilintarkastajaksi ei
ole nostettu OYL 21:1 §:n mukaista moitekannetta määräajassa, joten päätös on pätevä.

Hietalaakson kunnanhallituksen kokouksessaan 20.5.2013 tekemällä päätöksellä antaa kunnan
edustajana LKOy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 26.5.2013 olleelle kunnanjohtaja Kalle Iso-
kengälle ohjeeksi esittää vuoden 2013 varsinaiseksi tilintarkastajaksi HTM Niilo Nuhteeton ei
ole vaikutusta tilintarkastajan valinnasta tehdyn päätöksen pätevyyteen.

JHTT Vilma Viisas on LKOy:n vuoden 2013 laillinen varsinainen tilintarkastaja.

TEHTÄVÄ 3 (maksimi 0,5 pistettä)

Perusteltu kanta hallintoneuvoston puheenjohtaja Kalle Muonan pyytämien tietojen antamiseen
Muonalle:

OYL 6:22 §:n mukaan hallituksen, hallituksen jäsenen ja toimitusjohtajan on annettava hallinto-
neuvostolle ja sen jäsenelle tiedot, jotka ovat tarpeen hallintoneuvoston tehtävien hoitamiseksi.

Yhtiön tilintarkastajalla ei ole velvollisuutta hankkia ja toimittaa hallintoneuvoston puheen-
johtajalle hänen pyytämiään tietoja. Tilintarkastajan ei ole myöskään syytä toimia tietojen
antajana, vaan hänen tulee neuvoa hallintoneuvoston puheenjohtajaa esittämään tietopyyntönsä
hallitukselle tai hallituksen jäsenelle, kun toimitusjohtaja ei ole sitä noudattanut.

OYL 6:21.1 §:n mukaan hallintoneuvoston tehtävänä on valvoa hallituksen ja toimitusjohtajan
vastuulla olevaa yhtiön hallintoa. Tehtävän tiedoissa ei ole mitään mainintaa siitä, että LKOy:n
hallintoneuvostolle olisi yhtiöjärjestyksessä määrätty OYL 6:21.2 §:ssä tarkoitettuja muita
tehtäviä.

Hallintoneuvoston valvontatehtävään ei kuulu toimitusjohtajan tai muiden henkilöiden valinta
yhtiön palvelukseen eikä heidän palkka- ja muista eduistaan päättäminen. Hallintoneuvostolle
OYL 6:22 §:n nojalla annettavien tietojen yksityiskohtaisuuden taso on mitoitettava hallinto-
neuvoston tehtävän mukaan.

Tiedot toimitusjohtajan ja muiden yhtiön palveluksessa olevien henkilöiden palkka- ja muista
eduista eivät liity hallintoneuvoston OYL 6:21.1 §:n mukaiseen valvontaoikeuteen eivätkä ole
hallintoneuvoston valvontatehtävän hoitamisen kannalta tarpeellisia, joten hallituksella,
hallituksen jäsenellä ja toimitusjohtajalla ei ole velvollisuutta näiden tietojen antamiseen
hallintoneuvoston puheenjohtajalle.
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TEHTÄVÄ 4 (maksimi 3 pistettä)

Laadi päiväyksin 15.5.2014 ja Laavan Komposti Oy:n laillisen tilintarkastajan allekirjoituksin

a. tilinpäätösmerkintä ja
b. tilintarkastuskertomus sekä
c. mahdollinen tilintarkastuspöytäkirja

edellyttäen, että tehtävässä esitetyiltä osin yhtiön tilikauden 1.1.2013–31.12.2013 kirjanpitoon,
tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen ei tehdä muutoksia:

4 a. Tilinpäätösmerkintä

(0,2) TTL 14 §:n mukainen merkintä, jossa viitataan tilintarkastuskertomukseen sekä
päiväys on 15.5.2014 ja JHTT Vilma Viisaan allekirjoitus on asianmukainen.

4 b. Tilintarkastuskertomus

1.

(0,1; jokin
virhe -0,1)

Johdanto:

yhtiön nimi; tilikausi; tarkastuksen kohteet; tilinpäätöksen sisältö.

2.
(0,1; jokin
virhe -0,1)

Hallituksen ja toimitusjohtajan vastuu

3.
(0,1; jokin
virhe -0,1)

Tilintarkastajan velvollisuudet

4.
(0,1)
(0,1)

(0,1)

(0,2)

(0,1)

(0,1)

(0,1)*

Ehdollisen lausunnon perustelut:
* Esitetty vähintään yksi asianmukainen ehdollisen lausunnon perustelu
* Perusteluna toimintakertomuksesta puuttuva tieto kaatosateiden vuoksi

menetettyjen arviolta 75.000−100.000 euron tulojen osalta vakuutusyhtiöltä
vaaditusta korvauksesta, josta ei ole vielä päästy yksimielisyyteen vakuutusyhtiön
kanssa ja jota ei ole kirjattu tilinpäätökseen.

* Perusteluna toimintakertomuksesta puuttuva tieto toimitusjohtajan vaihtumisesta
tilikauden aikana

* Perusteluna perusteettoman arvonkorotuksen sisältyminen taseeseen pysyvien
vastaavien sijoitusten osakkeisiin ja osuuksiin sekä sen vastaerän 200.000 €
sisältyminen oman pääoman arvonkorotusrahastoon

* Perusteluna rahoitusarvopapereihin kuuluvien yritystodistusten 250.000 euroa
sisältyminen virheellisesti rahoihin ja pankkisaamisiin taseessa

* Perusteluna vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevissa liitetiedoissa 325.000 euroa
liian suurina ilmoitetut pitkäaikaiset vakuudelliset muut velat ja vakuudellisten
velkojen yhteismäärät

* [Muu olennainen ja johdonmukainen perustelu]
5.
(0,1)
(0,1)

Ehdollinen lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta
* Esitetty
* Asianmukaisilla perusteilla
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6.
(0,1)

Lausunto tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen ristiriidattomuudesta
* Esitetty

7.
(0,1)
(0,1)

(0,1)
(0,2)

(0,1)*

Huomautukset:
* Esitetty em. lausunnon jälkeen ja ennen lausuntoa vastuuvapaudesta
* Tilinpäätöstä ja toimintakertomusta ei ole laadittu säännösten mukaisesti ehdollisen

lausunnon perusteluissa kerrottujen seikkojen osalta
* Tilinpäätös ja toimintakertomus ei ole valmistunut säädetyssä ajassa
* Hallituksen esitys osingonjaosta on yhtiöjärjestyksen osingonjakokieltoa koskevan

määräyksen vastainen, eikä yhtiökokous voi tehdä laillista päätöstä osingon
jakamisesta ennen kuin muutettu yhtiöjärjestys, jossa ei ole osingonjakokieltoa, on
rekisteröity

* [Muu olennainen ja johdonmukainen huomautus]

8.
(0,2)

(0,1)

Lausunto vastuuvapaudesta
* Esitetty huomautusten jälkeen hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenten sekä

toimitusjohtajan osalta
* Myönteinen

9.
(0,1; jokin
virhe -0,1)

Päiväys 15.5.2014 sekä JHTT Vilma Viisaan allekirjoitus ja osoite asianmukaisesti

* Selvistä virheistä vastauksessa on vähennetty pisteitä á -0,1.

4 c. Tilintarkastuspöytäkirja

1.
(0,1; jokin
virhe -0,1)

Johdanto:
yhtiön nimi; tilikausi; TTL 16 §:n mukainen asiakirja; hallitukselle.

2.
(0,1)

(0,1)*
(0,1)*

Asiasisältö:
* Asiakokonaisuuksittain: 1. Tilintarkastuskertomuksen mukautettujen osien

perustelut ja 2. Muut tiedot ja huomautukset.
* Mukautettujen osien perustelut tarkemmin
* Muut tiedot ja huomautukset ryhmiteltyinä tilintarkastuksen kohteittain: kirjanpito,

tasekirjan tiedot, hallinto
3.
(0,1; jokin
virhe -0,1)

Päiväys 15.5.2014 ja JHTT Vilma Viisaan allekirjoitus asianmukaisesti [sekä jakelu
asianmukaisesti]

* Oikeista tarkemmista perusteluista sekä muista tiedoista ja huomautuksista vastauksessa on
annettu lisäpisteitä á +0,1.

* Selvistä virheistä vastauksessa on vähennetty pisteitä á -0,1, paitsi jos sama virhe sisältyy tilin-
tarkastuskertomukseen.
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TEHTÄVÄ 4

4 a. Tilinpäätösmerkintä

Esimerkki maksimipistein hyväksytystä tilinpäätösmerkinnästä:

TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.

Laava 15.5.2014

Vilma Viisas
JHTT
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4 b. Tilintarkastuskertomus

Esimerkki maksimipistein hyväksytystä tilintarkastuskertomuksesta:

TILINTARKASTUSKERTOMUS

Laavan Komposti Oy:n yhtiökokoukselle

Olen tarkastanut Laavan Komposti Oy:n kirjanpidon, tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja
hallinnon tilikaudelta 1.1.–31.12.2013. Tilinpäätös sisältää tuloslaskelman, taseen ja liitetiedot.

Hallituksen ja toimitusjohtajan vastuu

Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta ja siitä, että
ne antavat oikeat ja riittävät tiedot Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toiminta-
kertomuksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti. Hallitus vastaa kirjanpidon ja varain-
hoidon valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä ja toimitusjohtaja siitä, että kirjanpito on lain-
mukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty.

Tilintarkastajan velvollisuudet

Velvollisuutenani on antaa suorittamani tilintarkastuksen perusteella lausunto tilinpäätöksestä ja
toimintakertomuksesta. Tilintarkastuslaki edellyttää, että noudatan ammattieettisiä periaatteita. Olen
suorittanut tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvä
tilintarkastustapa edellyttää, että suunnittelen ja suoritan tilintarkastuksen hankkiakseni kohtuullisen
varmuuden siitä, onko tilinpäätöksessä tai toimintakertomuksessa olennaista virheellisyyttä, ja siitä,
ovatko hallituksen tai hallintoneuvoston jäsenet taikka toimitusjohtaja syyllistyneet tekoon tai
laiminlyöntiin, josta saattaa seurata vahingonkorvausvelvollisuus yhtiötä kohtaan, taikka rikkoneet
osakeyhtiölakia tai yhtiöjärjestystä.

Tilintarkastukseen kuuluu toimenpiteitä tilintarkastusevidenssin hankkimiseksi tilinpäätökseen ja
toimintakertomukseen sisältyvistä luvuista ja niissä esitettävistä muista tiedoista. Toimenpiteiden
valinta perustuu tilintarkastajan harkintaan, johon kuuluu väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvan
olennaisen virheellisyyden riskien arvioiminen. Näitä riskejä arvioidessaan tilintarkastaja ottaa
huomioon sisäisen valvonnan, joka on yhtiössä merkityksellistä oikeat ja riittävät tiedot antavan
tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisen kannalta. Tilintarkastaja arvioi sisäistä valvontaa
pystyäkseen suunnittelemaan olosuhteisiin nähden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet mutta ei
siinä tarkoituksessa, että hän antaisi lausunnon yhtiön sisäisen valvonnan tehokkuudesta. Tilin-
tarkastukseen kuuluu myös sovellettujen tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuuden,
toimivan johdon tekemien kirjanpidollisten arvioiden kohtuullisuuden sekä tilinpäätöksen ja
toimintakertomuksen yleisen esittämistavan arvioiminen.

Käsitykseni mukaan olen hankkinut lausuntojeni perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen
soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä.

Ehdollisen lausunnon perustelut

Toimintakertomuksen olennaisia tapahtumia tilikaudella koskevista tiedoista puuttuu tieto siitä, että
kaatosateiden elokuussa 2013 aiheuttaman toiminnan keskeytymisen vuoksi menetettiin tuloja
arviolta 75.000−100.000 euroa, jonka osalta vakuutusyhtiöltä on vaadittu korvausta. Korvauksesta
ei ole vielä päästy yksimielisyyteen vakuutusyhtiön kanssa, joten varovaisuuden periaatetta
noudattaen sitä ei ole kirjattu tilinpäätökseen. Toimintakertomuksesta puuttuu myös tieto siitä, että
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yhtiön toimitusjohtaja vaihtui vuoden 2013 alkupuolella edellisen toimitusjohtajan erottua yhtiön
palveluksesta. Uusi toimitusjohtaja aloitti tehtävänsä yhtiössä 1.4.2013.

Taseen pysyvien vastaavien sijoitusten osakkeisiin ja osuuksiin sisältyy perusteettomasti tilikauden
aikana myytyjen osakkeiden arvonkorotus sekä oman pääoman arvonkorotusrahastoon sen vastaerä
200.000 euroa, joka olisi tullut peruuttaa osakkeiden myynnin vuoksi.

Taseen vaihtuvien vastaavien rahoihin ja pankkisaamisiin sisältyy yritystodistuksia 250.000 euroa,
joka olisi tullut esittää rahoitusarvopapereiden alakohdassa ”Muut arvopaperit”.

Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevissa liitetiedoissa on pitkäaikaiset vakuudelliset muut velat
ja vakuudellisten velkojen yhteismäärät 31.12.2013 ja 31.12.2012 ilmoitettu 325.000 euroa liian
suurina.

Ehdollinen lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta

Lausuntonani esitän, että edellä lausunnon perusteluissa mainittujen virheiden vaikutuksia lukuun
ottamatta tilinpäätös ja toimintakertomus antavat Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja
toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot yhtiön
toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat
ristiriidattomat.

Huomautukset

Tilinpäätöstä ja toimintakertomusta ei ole laadittu ehdollisen lausunnon perusteluissa selostettujen
seikkojen osalta Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista
koskevien säännösten mukaisesti.

Tilinpäätös ja toimintakertomus ovat valmistuneet kirjanpitolain 3 luvun 6 §:ssä säädetyn laatimis-
ajan jälkeen.

Hallituksen esitys toimintakertomuksessa yhteensä 320.000 euron osingon jakamisesta on voimassa
olevan yhtiöjärjestyksen osingonjakokieltoa koskevan määräyksen vastainen. Yhtiökokous ei voi
tehdä laillista päätöstä osingon jakamisesta ennen kuin muutettu yhtiöjärjestys, jossa ei ole
osingonjakokieltoa koskevaa määräystä, on rekisteröity.

Yhtiöjärjestykseen perustuva lausunto vastuuvapaudesta

Puollan vastuuvapauden myöntämistä hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille sekä toimitus-
johtajalle tarkastamaltani tilikaudelta.

Laava 15.5.2014

Vilma Viisas
JHTT

Osoite: [Vilma Viisaan osoite]
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4 c. Tilintarkastuspöytäkirja

Esimerkki maksimipistein hyväksytystä tilintarkastuspöytäkirjasta:

TILINTARKASTUSPÖYTÄKIRJA

Laavan Komposti Oy:n tilikauden 1.1.–31.12.2013 tilintarkastajana esitän tilintarkastuslain 16 §:n
tarkoittamana tilintarkastuspöytäkirjana yhtiön hallitukselle ja toimitusjohtajalle seuraavaa:

Tilintarkastuskertomuksen ehdollisen lausunnon perustelut ja huomautukset

Toimintakertomuksesta puuttuvat tiedot olennaisista tapahtumista tilikaudella

Yhtiö on laatinut toimintakertomuksensa sisällyttäen siihen vapaaehtoisesti kirjanpitolain 3:1.6
§:ssä tarkoitettuja tietoja. Niihin kuuluvat muun muassa tiedot olennaisista tapahtumista tili-
kaudella. Kirjanpitolautakunta on 12.9.2006 toimintakertomuksen laatimisesta antamansa yleis-
ohjeen luvussa 2.3 ohjeistanut näiden tietojen esittämistä hyvän kirjanpitotavan mukaan.

Toimintakertomuksessa on mainittu kaatosateiden aiheuttamasta kompostointiyksikön toiminnan
keskeytymisestä elokuussa 2013 sekä kaatosateiden kompostointiyksikön laitteistolle aiheuttamien
vahinkojen korjaamisesta noin 200.000 eurolla, joka katettiin saadulla vakuutuskorvauksella. Tähän
liittyen olisi tullut mainita olennaisena tapahtumana tilikaudella myös siitä, että kompostointi-
yksikön toiminnan keskeytymiseen vuoksi menetettiin tuloja arviolta 75.000−100.000 euroa, jonka
osalta vakuutusyhtiöltä on vaadittu korvausta, sekä siitä, että korvauksesta ei ole vielä päästy yksi-
mielisyyteen vakuutusyhtiön kanssa, minkä johdosta sitä ei ole kirjattu tilinpäätökseen.

Myös yhtiön toimitusjohtajan vaihtuminen vuoden 2013 alkupuolella oli sellainen olennainen
tapahtuma tilikaudella, josta olisi tullut antaa tieto toimintakertomuksessa.

Toimintakertomusta ei ole laadittu edellä mainittujen puuttuvien tietojen osalta sen laatimista
koskevien säännösten mukaisesti.

Perusteeton arvonkorotus ja sen vastaerä taseessa

Kirjanpitolain 5:17.1 §:n viimeisen virkkeen mukaan, jos kirjanpidossa tehty arvonkorotus
osoittautuu aiheettomaksi, se on peruutettava.

Heinäkuussa 2013 myytyjen Oy Ympäristö-Miljö Ab:n osakkeiden kirjanpitoarvoon lisättiin
vuoden 2011 tilinpäätöksen laatimisen yhteydessä 200.000 euron arvonkorotus, jonka vastaerä
merkittiin omaan pääomaan sisältyvään arvonkorotusrahastoon. Taseen 31.12.2013 pysyvien
vastaavien sijoitusten osakkeisiin ja osuuksiin ja vastattavien oman pääoman arvonkorotusrahastoon
sisältyy edelleen tämä osakkeiden arvonkorotus ja sen vastaerä. Ne olisi tullut peruuttaa ennen tilin-
päätöksen laatimista, koska tälle arvonkorotukselle ei ole enää olemassa perustetta osakkeiden
myynnin takia.

Myös liitetiedoissa pysyvien vastaavien arvonkorotuksista ja oman pääoman erien muutoksista on
arvonkorotuksen ja arvokorotusrahaston määränä 31.12.2013 perusteettomasti ilmoitettu 200.000
euroa niiden vähentymisen tällä euromäärällä vuonna 2013 sijasta.

Tilinpäätöstä ei ole laadittu edellä mainittujen tase-erien ja liitetietojen osalta sen laatimista
koskevien säännösten mukaisesti.
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Taseen rahoihin ja pankkisaamisiin virheellisesti sisältyvät yritystodistukset

Kirjanpitoasetuksen 1:6.1 §:n tasekaavan mukaan rahoitusarvopaperit merkitään taseen vaihtuviin
vastaaviin omaksi kohdaksi, jonka alakohtana esitetään ”Muut arvopaperit”.

Yhtiön likviditeettireservinä olevat yritystodistukset kirjanpitoarvoltaan 250.000 euroa on
sisällytetty virheellisesti taseen vaihtuvien vastaavien rahojen ja pankkisaamisten kohtaan. Tilin-
päätöstä ei ole laadittu tältä osin tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti.

Vakuudellisia velkoja koskevat liitetiedot

Kirjanpitoasetuksen 2:7.1 §:n 1 kohdan mukaan liitetietona on esitettävä velat, joista kirjanpito-
velvollinen on pantannut, kiinnittänyt tai muulla tavalla antanut vakuudeksi omaisuuttaan,
eriteltyinä vakuuslajeittain kultakin 1 luvun 6 §:n mukaan taseen vastattavissa esitettävän vieraan
pääoman erältä.

Taseen mukaan pitkäaikaisen vieraan pääoman alakohdan ”Muut velat” euromäärä on 31.12.2013
4.550.000 euroa ja 31.12.2012 4.875.000 euroa eli 325.000 euroa vähemmän. Vakuudellisia velkoja
koskevissa liitetiedoissa näiden erien euromäärät ovat 4.875.000 euroa ja 5.200.000 euroa eli ne
samoin kuin vakuudellisten velkojen yhteismäärät on ilmoitettu 325.000 euroa liian suurina. Tilin-
päätöstä ei ole laadittu näiden liitetietojen osalta sen laatimista koskevien säännösten mukaisesti.

Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen laatimisajan ylittäminen

Kirjanpitolain 3 luvun 6 §:ssä on säädetty toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen laatimisajasta
seuraavasti:

"Tilinpäätös ja toimintakertomus on laadittava neljän kuukauden kuluessa tilikauden
päättymisestä."

Tasekirjassa olevan päiväyksen mukaisesti toimintakertomus ja tilinpäätös on laadittu vasta
5.5.2014 eli viisi päivää kirjanpitolain 3 luvun 6 §:ssä säädetyn laatimisajan jälkeen.

Hallituksen esitys osingon jakamisesta

Toimintakertomuksessa olevaan hallituksen esitykseen yhtiön voittoa koskeviksi toimenpiteiksi
sisältyy ehdotus yhteensä 320.000 euron osingon jakamisesta tilikauden voitosta.

Osakeyhtiölain 13:5 §:n mukaan, jollei yhtiön maksukykyä koskevasta saman luvun 2 §:stä muuta
johdu, yhtiö saa jakaa vapaan oman pääoman, josta on vähennetty yhtiöjärjestyksen mukaan
jakamatta jätettävät varat. Yhtiön kaupparekisteriin merkityssä yhtiöjärjestyksessä on määräys, ettei
yhtiö jaa osinkoa osakkailleen. Hallituksen esitys osingon jakamiseksi on sen vuoksi voimassa
olevan yhtiöjärjestyksen vastaisena laiton.

Hallitus on päättänyt lisätä 21.5.2014 pidettävässä varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltäviin
asioihin yhtiöjärjestyksen muuttaminen siten, että yhtiöjärjestyksestä poistetaan osingonjakoa
koskeva kielto. Kokouskutsun mukaan tämä kokousasia käsitellään ennen tilinpäätöksen
vahvistamista ja taseen osoittaman voiton käyttämistä koskevien asioiden käsittelyä. Osingonjakoa
koskevan kiellon poistaminen yhtiöjärjestyksestä varsinaisessa yhtiökokouksessa ei kuitenkaan riitä
hallituksen esittämän osingon jakamista koskevan laillisen päätöksen tekemiseen. Osakeyhtiölain
5:30.2 §:n mukaan yhtiöjärjestyksen muuttamista koskevaa päätöstä ei saa panna täytäntöön ennen
kuin se on rekisteröity. Laillinen päätös osingon jakamista voidaan tehdä vasta tämän jälkeen esi-
merkiksi ylimääräisessä yhtiökokouksessa.
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Muut huomautukset

Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen merkitykseltään vähäiset puutteet ja virheet

Toimintakertomus:

- Toimintakertomuksessa on esitetty tilikaudelta 2013 ja edelliseltä tilikaudelta tiedot henkilöstön
lukumäärästä sekä tilikauden palkkojen ja palkkioiden yhteismäärä hallituksen, hallintoneuvoston ja
toimitusjohtajan osalta ja yhteismäärä muiden yhtiön palveluksessa olevien osalta. Nämä tiedot olisi
tullut kirjanpitoasetuksen 2:8 §:n vaatimusten mukaisesti esittää henkilöstöä ja toimielinten jäseniä
koskevina liitetietoina. Lisäksi liitetietoina olisi tullut esittää henkilöstön keskimääräinen luku sekä
hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenten palkat ja palkkiot näistä tehtävistä toimielinkohtaisesti.

- Toimintakertomuksessa yhtiön tutkimus- ja kehitystoiminnasta annetuissa tiedoissa on selvitys
tilikauden jälkipuoliskolla käynnistetystä kehittämishankkeesta syntyneiden menojen euromäärästä.
Kirjanpitolautakunnan 12.9.2006 toimintakertomuksen laatimisesta antaman yleisohjeen lukuun 2.6
sisältyvän ohjeen mukaan olisi lisäksi tullut esittää tieto kehittämismenojen suhteellisesta osuudesta
liiketoiminnan kaikista menoista.

Tilinpäätös:

- Viimeistä edellisen tilikauden 2012 tilinpäätöksessä tehtiin rakennuksista ja rakennelmista sekä
koneista ja kalustosta suunnitelman ylittäviä poistoja yhteensä 255.000 euroa. Taseeseen
31.12.2013 on merkitty edelleen sama määrä kertynyttä poistoeroa, vaikka rakennusten ja
rakennelmien sekä koneiden ja kaluston kirjanpitoarvoja, joihin tämä poistoero sisältyy, on
vähennetty tilikauden 2013 tilinpäätöksessä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Kirjanpitolain 3
luvun 3.1 §:ssä säädettyihin yleisiin tilinpäätösperiaatteisiin kuuluvan johdonmukaisuuden
noudattaminen olisi edellyttänyt, että tuloslaskelman tilinpäätössiirtojen kohtaan olisi kirjattu
kertyneestä poistoerosta tehtyjä suunnitelman mukaisia poistoja vastaava poistoeron vähennys
21.467 euroa, joka toisaalta olisi vähentänyt taseen vastattavien kertynyttä poistoeroa. Tällöin olisi
tullut muuttaa vastaavasti myös tuloslaskelmaa koskevissa liitetiedoissa poistoeron muutoksesta
vuonna 2013 annettuja tietoja.

- Taseen vastattavissa on ilmeisen kirjoitusvirheen takia ylimääräiset pakollisten varausten pää-
ryhmän ja sen alakohtana muiden pakollisten varausten tase-erän nimikkeet, jotka olisi tullut jättää
pois taseesta.

- Tilinpäätöksen laatimista koskeviin liitetietoihin kirjanpitoasetuksen 2:2.1 §:n 1 kohdan mukaan
kuuluvasta tilinpäätöksen arvostusperiaatteita ja -menetelmiä koskevasta selvityksestä puuttuu tieto
taseessa rahojen ja pankkisaamisten kohtaan sisällytettyjen rahoitusarvopaperien arvostusperi-
aatteesta.

- Taseen vastaavia koskevista liitetiedoista puuttuu kirjanpitoasetuksen 2:4.1 §:n 6 kohdan mukaiset
tiedot arvonkorotusten periaatteista ja niiden kohteiden arvonmääritysmenetelmistä.

- Kirjanpitolautakunnan tuloslaskelman ja taseen esittämisestä 21.11.2006 antaman yleisohjeen
lukuun 4.3 sisältyvän ohjeen mukaan hyvä kirjanpitotapa edellyttää, että osakeyhtiön taseen liite-
tietona ilmoitetaan sidotun oman pääoman määrä ja vapaan oman pääoman määrä. Nämä tiedot
puuttuvat omaa pääomaa koskevista liitetiedoista.

Tasekirjan puutteelliset tiedot kirjanpitoaineistosta

Kirjanpitolain 3 luvun 6 §:n 1 momentissa on säädetty tasekirjan sisällöstä seuraavasti:
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"Tilinpäätös ja toimintakertomus sekä luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteiden lajeista samoin
kuin tieto niiden säilytystavoista on kirjoitettava sidottuun tai välittömästi tilinpäätöksen
valmistumisen jälkeen sidottavaan tasekirjaan, jonka sivut tai aukeamat on numeroitava."

Tasekirjan 2013 kirjanpitoaineistoa koskevista tiedoista puuttuu tieto kirjanpitokirjojen ja
tositteiden säilytystavoista.

Tase-erittelyjen laatimisajan ylittäminen

Kirjanpitolain 3 luvun 6 §:n säädöksen mukaan tilinpäätös on laadittava neljän kuukauden kuluessa
tilikauden päättymisestä. Kirjanpitolain 3 luvun 13.1 §:n mukaan tilinpäätöstä ja toiminta-
kertomusta varmentamaan laadittavat tase-erittelyt ja liitetietojen erittelyt on päivättävä ja alle-
kirjoitettava kirjanpitoasetuksen 5:4 §:n mukaisesti. Hyvään hallintotapaan kuuluu, että nämä
erittelyt on laadittu siihen mennessä, jolloin tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen tulee olla
laadittuja ja jolloin yhtiön hallitus on ne hyväksynyt.

Yhtiön tilinpäätöstä ja toimintakertomusta varmentavat tase-erittelyt on päivätty 7.5.2014, minkä
perusteella niitä ei ole laadittu neljän kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä eikä siihen
mennessä, jolloin tilinpäätös ja toimintakertomus on allekirjoitettu.

Laava 15.5.2014

Vilma Viisas
JHTT

Jakelu: Hallitus
Toimitusjohtaja Osmo Osaaja
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