
HT-TUTKINTO 22.8.2021 

2-osa TILINTARKASTUSKERTOMUS JA TILINTARKASTAJAN MUU RAPORTOINTI
(6 tuntia) 100 pistettä

Ratkaise seuraavat tehtävät (1–2) voimassa olevien säädösten sekä hyvän tilintarkastustavan ja 
hyvän kirjanpitotavan perusteella. Tehtäviin voi vastata ajantasaisen Suomen tilintarkastajat ry:n 
julkaiseman Kansainväliset tilintarkastusalan standardit 2018 -teoksen mukaisesti. Vastauksissa 
tilintarkastajan raportit voi laatia ajantasaisen Suomen tilintarkastajat ry:n julkaiseman 
Tilintarkastajan raportointi 2020 -teokseen sisältyvien mallien mukaisesti. 

Tehtävien ratkaisussa ei ole merkitystä sillä, että tehtävässä esiintyvät yritykset, henkilöt ja 
tunnistetiedot ovat kuvitteellisia. Tehtävän pohjana on käytetty osia todellisten yritysten 
tilinpäätöstiedoista. Tehtävään on lisätty taustatietoja, virheitä ja puutteita, joilla kuitenkaan ei ole 
mitään tekemistä kyseisten yritysten eikä niiden tilinpäätöstietojen kanssa. Tehtävien yhteydessä 
esittämättömillä hallinto- ja kirjanpitoasiakirjoilla tai tehtävässä mainituilla, mutta esittämättömillä 
liitteillä ei ole merkitystä tehtävien ratkaisussa. Tehtävien ratkaisussa ei ole merkitystä sillä, että 
tilinpäätöslukuja on esitetty joissakin kohdissa pyöristettyinä. Tehtävän ratkaisussa ei ole merkitystä 
sillä, mille viikonpäiville päivämäärät sijoittuvat. 

Arvostelussa ei anneta pisteitä tuloslaskelman, taseen tai liitetietojen teknisiä yhteenlaskutoimituksia 
koskevista seikoista. Vastatessasi voit luottaa siihen, että tehtävän taustatiedoissa esitetyt asiat (s. 
2) pitävät paikkansa. Vastausten arvostelussa voi saada plus- ja miinuspisteitä. Tehtävissä
vaadituissa raporteissa olevista kielioppi- tai kirjoitusvirheistä sekä esitystapaa koskevista virheistä
voi saada miinuspisteitä.

Käytä tehtäviin vastatessasi tietokoneen työpöydältä HT_2-osa -kansion vastauspohjia. Tehtävät 
tallennetaan käyttämällä tallennusnimessä vastaajan tunnistenumeroa ja tehtävän otsikkoa. 
Esimerkiksi kokelas, jonka tunnistenumero on 123456 tallentaa vastauksensa seuraavasti: 

123456 2-osa Tehtävä 1 
123456 2-osa Tehtävä 2 

Tehtävämonistetta ei tarvitse palauttaa. 
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Taustatiedot 
 
Media Event Oy on suomalainen vuodesta 1936 lähtien tuotantotoiminnassa toimiva perheomisteinen 
osakeyhtiö. Yhtiön omistus on jakautunut perheessä usealle eri perheen jäsenelle. Yhtiön hallitukseen 
kuuluu kolme jäsentä, joista yksi kuuluu yhtiön omistajaperheeseen. Yhtiön hallituksen muut jäsenet ovat 
yhtiöstä ja omistajista riippumattomia hallitusammattilaisia. Yhtiön toimitusjohtaja on omistajaperheen 
jäsen. Toimitusjohtaja ei omista yhtiön osakkeita. Yhtiön tilikausi on 1.7.–30.6. Yhtiön tilinpäätös on 
laadittu noudattaen suomalaista tilinpäätössäännöstöä (FAS).  
 
Media Event Oy valmistaa erilaisia hyödykkeitä, joita käytetään erityisesti erilaisissa 
ulkoilmatapahtumissa. Yhtiö valmistaa myös sisätapahtumissa käytettäviä hyödykkeitä, kuten 
banderolleja ja erilaisia telineitä. Yhtiö toimii vuokratiloissa kolmella paikkakunnalla, Porissa, Seinäjoella 
ja Vantaalla, joissa jokaisessa työskentelee noin 12 henkeä. Lisäksi yhtiössä on neljä 
hallintohenkilökuntaan kuuluvaa henkilöä, jolloin kokonaishenkilömäärä on 40 henkilöä.  
 
Yhtiön tilintarkastajana on vuodesta 2014 lähtien toiminut tilintarkastusyhteisö Skarppi Tarkastus Oy, 
osoite Tarkanmarkankuja 6, 00100 HELSINKI. Päävastuullisena tilintarkastajana on vuodesta 2018 
lähtien toiminut HT Teemu Skarppi. Tarkastustiimiin kuuluu sinun lisäksesi tilintarkastusassistentti Pirjo 
Pikkutarkkanen, joka on laatinut yhteenvedon tarkastustyössään tekemistään havainnoista (liite 2). HT 
Skarpin vastuulla on tarkastustyön ohjaaminen. Sinun tehtävänäsi on laatia HT Skarpille ehdotus 
tilintarkastuskertomukseksi tarkastamasi tilinpäätöksen, tilintarkastajan yhteenvedon ja muun 
tarkastuksessa käytettävissä olevan aineiston perusteella. 
 
Arvostelun yksinkertaistamiseksi käytä tehtävän ratkaisussa 70 000 euron olennaisuusrajaa. Jos 
yksittäinen virhe tehtävässä ylittää olennaisuusrajan, se esitetään tilintarkastuskertomuksessa 
(tehtävä 2). Raportoitavien virheiden raja on viisi prosenttia olennaisuusrajasta, eli 3 500 euroa. 
Raportoitavat virheet raportoidaan johdolle (tehtävä 1), mutta ne eivät yksittäisinä vaikuta 
tilintarkastuskertomukseen. 
 
Tehtävä 1 (80 pistettä) 
 
Mitä virheitä ja/tai puutteita on Media Event Oy:n kirjanpidossa, tilinpäätöksessä ja/tai hallinnossa? Esitä 
mahdollisten virheiden ja/tai puutteiden rahamäärä, laatu ja yksityiskohtaiset perustelut 
johtopäätöksillesi. Esitä myös, miten virheet ja/tai puutteet tulisi korjata. Virheiden mahdollista 
verovaikutusta ei tarvitse esittää vastauksessa. 
 
Ota vastauksessasi kantaa siihen, miten kukin havaitsemasi virhe tai puute vaikuttaisi tilintarkastajan 
raportointiin, ellei virhettä tai puutetta korjata. Laadi vastauksesi työpapereiden muotoon seuraavan 
mallin mukaisesti siten, että työpapereista ilmenee tarkastettu asia, tarkastushavainto ja sen perusteltu 
arviointi sekä virheen ja/tai puutteen korjausmenettely. Jos kyse on kirjanpidollisesta virheestä, esitä 
korjausmenettely myös muodossa Per tili An tili. Esitä myös, pitääkö havainto tuoda esiin tilintarkastajan 
raportoinnissa, onko se tilintarkastuslain 3 luvun 5 §:n mukaiseen tilintarkastuskertomukseen otettava 
asia, ellei virhettä tai puutetta korjata. 
 
Käytä tehtävään vastatessasi tehtävän 1 vastauspohjaa. Voit lisätä rivejä taulukkoon tarpeen mukaan.  
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VASTAUSMALLI 
 
Media Event Oy:n tilintarkastus, tilikausi 1.7.2020–30.6.2021 
 
Päiväys: 22.8.2021 
Tarkastaja: 123456 (kokelaan tunnistenumero) 
 
Tarkastettu asia Tarkastushavainto, perusteltu arviointi ja 

korjausmenettely 
Vaikutus raportointiin 

(Kerro mitä, missä ja 
miten raportoidaan, jos 
virhettä tai puutetta ei 
korjata) 

 Tehtävän ratkaisussa on käytettävä 70 000 
euron olennaisuusrajaa. Raportoitavan 
virheen raja on 3 500 euroa.  

 

Esimerkkivastaus 

1. Vaihto-
omaisuus 

 

Esimerkkivastaus 

Tilintarkastajan yhteenvedon mukaan varaston 
arvo on tilinpäätöshetkellä x euroa. 
Tilinpäätöksessä varaston arvo on x euroa.  

Tuloslaskelmassa ja taseessa ei ole tehty 
kirjanpitolain (KPL 5:6) mukaisesti kulu- ja 
alaskirjauksia hankintamenoa pienemmästä 
varaston arvosta. 

Korjausmenettely: 

Kirjataan vaihto-omaisuudesta kuluksi ja 
vähennetään taseesta hankintamenon ja 
varaston arvon erotus. 

Per varaston muutos x euroa 

An vaihto-omaisuus x euroa 

Esimerkkivastaus 

Tilintarkastuskertomus 

TilintL 3:5 § 3 momentin 
mukainen kielteinen 
lausunto tilinpäätöksen 
antamasta informaatiosta. 

 
Tehtävä 2 (20 pistettä) 
 
Laadi Media Event Oy:n tilintarkastajan allekirjoitettavaksi täydellinen ja 22.8.2021 päivätty ehdotus 
tilintarkastuskertomukseksi edellyttäen, että yrityksen kirjanpitoa, hallintoa ja tilinpäätösasiakirjoja ei 
muuteta miltään osin. 
 
Käytä tehtävään vastatessasi tehtävän 2 vastauspohjaa. 
 
LIITE 1 Media Event Oy:n tilinpäätös tilikaudelta 1.7.2020–30.6.2021 
LIITE 2 Media Event Oy:n hallituksen kokous 9/2020 
 Media Event Oy:n hallituksen kokous 2/2021 
 Media Event Oy:n hallituksen kokous 3/2021 
 Media Event Oy:n hallituksen kokous 6/2021 
 Media Event Oy:n hallituksen kokous 7/2021 
 Media Event Oy:n hallituksen kokous 8/2021 
 Yhteenveto tilikauden 1.7.2020–30.6.2021 tilintarkastuksesta 
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TILINPÄÄTÖS  
 

Media Event Oy 
 

1.7.2020–30.6.2021 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Media Event Oy 
Mainostie 4 A 
01630 Vantaa 
Y-tunnus 9999999-0 
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Media Event Oy 

Y-tunnus 9999999-0 

 

SISÄLLYSLUETTELO    Sivu 

 

Tuloslaskelma        6   
Tase        7 
Liitetiedot                            9 
Allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkintä    12 

 

 

Tämä tilinpäätös, sen perustana olevat kirjanpidot, tililuettelo sekä luettelo kirjanpidoista ja 
aineistosta on säilytettävä 1.7.2031 saakka. 

 

Tilikauden tositeaineisto ja muu kirjanpitoaineisto on säilytettävä 1.1.2028 saakka.  
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Media Event Oy 
Y-tunnus 9999999-0 
 

TULOSLASKELMA 

Rahayksikkö EURO 1.7.2020–30.6.2021 1.7.2019–30.6.2020 

   
 LIIKEVAIHTO 9 144 513,07 8 382 285,50 
 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden   
 varastojen lisäys (+) / vähennys (-) 190 849,65 265 934,58 
 Liiketoiminnan muut tuotot 242 000,00 11 021,18 
 Materiaalit ja palvelut   
      Aineet, tarvikkeet ja tavarat   
           Ostot tilikauden aikana -4 551 751,31 -4 565 184,61 
           Varastojen lisäys (+)/ vähennys (-) -403 317,68 5 734,82 
      Ulkopuoliset palvelut -521 412,16 -206 644,95 

 -5 476 481,15 -4 766 094,74 
 Henkilöstökulut   
      Palkat ja palkkiot -1 780 757,78 -1 901 413,55 
      Henkilösivukulut   
           Eläkekulut -268 773,04 -337 854,42 
           Muut henkilösivukulut -50 153,37 -49 731,83 

 -2 099 684,19 -2 288 999,80 
 Poistot ja arvonalentumiset   
      Suunnitelman mukaiset poistot -458 700,38 -510 734,39 

 -458 700,38 -510 734,39 
   

Liiketoiminnan muut kulut -1 509 086,72 -1 173 455,33 
   

 LIIKEVOITTO  (-TAPPIO) 33 410,28 -80 043,00 
   

 Rahoitustuotot ja -kulut   
      Muut korko- ja rahoitustuotot   
           Muilta 905,94 2 158,34 
      Korkokulut ja muut rahoituskulut   
           Muille -223 044,39 -276 408,36 

 -222 138,45 -274 250,02 
   

Satunnaiset tuotot 262 800,00 0,00 
   

VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖS- 
 SIIRTOJA JA VEROJA 74 071,84 -354 293,03 

   
TILIKAUDEN TULOS 74 071,84 -354 293,03 
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Media Event Oy 
Y-tunnus 9999999-0 
 
TASE 
 
Rahayksikkö EURO 

30.6.2021 30.6.2020 

 V  A  S  T  A  A  V  A  A   
   
           PYSYVÄT VASTAAVAT   
           Aineettomat hyödykkeet   
                     Kehittämismenot 92 800,00 0,00 
                     Aineettomat oikeudet 3 188,45 117 323,18 
                     Liikearvo 101 202,77 134 937,03 
                     Muut aineettomat hyödykkeet 70 249,64 34 275,64 

 267 440,86 286 535,85 
 

  
          Aineelliset hyödykkeet   
                     Koneet ja kalusto 1 452 084,72 1 105 207,57 
                     Ennakkomaksut ja keskeneräiset  hankinnat 11 071,46 96 816,52 

 1 463 156,18 1 202 024,10 
           Sijoitukset   
                     Muut osakkeet ja osuudet 993,60 993,60 

 993,60 993,60 
   

Pysyvät vastaavat yhteensä 1 731 590,63 1 489 553,55 
   

           VAIHTUVAT VASTAAVAT   
           Vaihto-omaisuus   
                     Aineet ja tarvikkeet 1 022 119,16 1 425 436,84 
                     Valmiit tuotteet/tavarat 647 185,72 543 736,07 

 1 669 304,88 1 969 172,92 
           Saamiset   
                Lyhytaikaiset   
                     Myyntisaamiset 2 056 530,20 2 219 119,41 
                     Muut saamiset  550 128,00  287 328,00  
                     Siirtosaamiset 33 116,28 3 113,67 

 2 639 774,48 2 509 561,07 
   

           Rahat ja pankkisaamiset 250 190,12 209 776,06 

   
 Vaihtuvat vastaavat yhteensä 4 559 269,48 4 688 510,05 

   
 VASTAAVAA YHTEENSÄ 6 290 860,11 6 178 063,59 
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Media Event Oy 
Y-tunnus 9999999-0 
 

 

Rahayksikkö EURO 30.6.2021 30.6.2020 

   
 V  A  S  T  A  T  T  A  V  A  A   
   
OMA PÄÄOMA   
Osakepääoma 19 644,35 19 644,35 
Ylikurssirahasto  200 000,00 200 000,00 
Edellisten tilikausien voitto (tappio) 54 176,77 495 869,80 
Tilikauden voitto (tappio) 74 071,84 -354 293,03 
Oma pääoma yhteensä 347 892,96 361 221,13 
 

   
  

Pakolliset varaukset 720 000,00 0,00 
   

   
VIERAS PÄÄOMA   
Pitkäaikainen   
Pääomalainat 300 000,00 300 000,00 
Lainat rahoituslaitoksilta 1 068 000,00 3 050 245,86 
Takaisinlainat työeläkevakuutuslaitoksilta 467 200,00 175 925,66 

 1 835 200,00 3 526 171,52 
Lyhytaikainen   
Lainat rahoituslaitoksilta 2 365 733,88 947 102,67 
Ostovelat 310 173,51 696 856,97 
Muut velat 131 330,66 34 716,49 
Siirtovelat 580 529,09 611 994,81 

 3 387 767,14 2 290 670,94 
   
Vieras pääoma yhteensä 5 222 967,14 5 816 842,46 
   
 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 6 290 860,11 6 178 063,59 
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Media Event Oy 
Y-tunnus 9999999-0 
 

TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 

1 Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet 

Tilinpäätös on laadittu valtioneuvoston asetuksen (30.12.2015/1753, PMA) mikroyrityssäännösten 
mukaisesti. 

Selvitys suunnitelman mukaisten poistojen perusteista ja niiden muutoksista 

Aineettomat hyödykkeet  tasapoisto      5 vuotta 
Koneet ja kalusto   menojäännöspoisto 20 prosenttia 
Muut aineelliset hyödykkeet menojäännöspoisto 25 prosenttia 
 
2 Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot 

Avustukset 

Saadut avustukset 242 000 euroa on kirjattu liiketoiminnan muihin tuottoihin. 

Poikkeukselliset erät 

Tilinpäätökseen on kirjattu 87 400 euron vaihto-omaisuuden epäkuranttiuteen liittyvä 
arvonalentuminen suoraan yhtiön omasta pääomasta. Satunnaisissa erissä on yhtiön saama 
myyntivoitto koneista 262 800 euroa. 

3 Oman pääoman muutokset 

Oma pääoma                 2021     2020 

Sidottu oma pääoma 
Osakepääoma 1.7.               19 644,35       19 644,35 
Osakepääoma 30.6.          19 644,35                           19 644,35 
Ylikurssirahasto 1.7.       200 000,00                         200 000,00 
Ylikurssirahasto 30.6.       200 000,00     200 000,00 
Sidottu oma pääoma yhteensä            219 644,35                         219 644,35 
 

Vapaa oma pääoma 
Edellisten tilikausien voitto 1.7.       141 576,77     595 869,80 
Osinko                   0,00    -100 000,00 
Virheen korjaus                                                                 -87 400,00                     - 
Edellisten tilikausien voitto 30.6.        54 176,77     495 869,80 
Tilikauden voitto/tappio         74 071,84    -354 293,03 
Vapaa oma pääoma yhteensä      128 248,61     341 576,77 
 
Oma pääoma yhteensä            347 892,96     361 221,13 
  

9 (25)



Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats 
https://app.fi/verify#KPVXNKN6PG2Z357RSTQ9 10 / 12  

  

Media Event Oy 
Y-tunnus 9999999-0 
 

4 Jakokelpoinen vapaa oma pääoma  

Jakokelpoinen vapaa oma pääoma                2021              2020 

Edellisten tilikausien tulos         54 176,77     495 869,80        
Tilikauden tulos         74 071,84    -354 293,03 
Aktivoidut kehitysmenot                                                    -92 800,00                     - 
Jakokelpoinen vapaa oma pääoma yhteensä       35 448,61     141 576,77 
  
5 Pitkäaikaiset lainat 

                 2021               2020 

Lainat rahoituslaitoksilta    1 068 000,00  3 050 245,86 
Takaisinlainat työeläkevakuutuslaitoksilta     467 200,00                         175 925,66 
 

Yli viiden vuoden päästä erääntyvät pitkäaikaiset lainat  280 000,00                      2 000 000,00 

 
Eläkelainaan sisältyy 1.7.2021 alkaen kovenanttiehto, joka perustuu yhtiön omavaraisuuteen. 
Omavaraisuus lasketaan rahoitussopimuksen mukaan kaavalla yhtiön oma pääoma/taseen 
loppusumma. Eläkeyhtiöllä on oikeus vaatia lainoja maksuun välittömästi, mikäli 
omavaraisuusasteeseen perustuva kovenantti rikkoutuu. 
 
6 Pääomalainat 
 

Pääomalaina                2021              2020 

    300 000,00  300 000,00 

Pääomalainan pääasialliset ehdot: 

Pääomalaina erääntyy maksettavaksi 31.12.2021. Pääoma saadaan muutoin palauttaa vain siltä 
osin kuin yhtiön vapaan oman pääoman ja kaikkien pääomalainojen määrä maksuhetkellä ylittää 
yhtiön viimeksi päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan tai sitä uudempaan tilinpäätökseen sisältyvän 
taseen mukaisen tappion määrän. 
 
Laina on koroton. 
 
 
7 Annetut vakuudet ja taseen ulkopuoliset sitoumukset ja järjestelyt sekä eläkevastuut 
  
Lainat, joiden vakuutena yrityskiinnityksiä 3 900 933,88  4 173 274,18 
Yrityskiinnitykset   3 900 933,88  3 700 000,00 
 

8 Henkilöstö    

        2021           2020 
Henkilöstön määrä keskimäärin              40               42 
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9 Hallituksen esitys jakokelpoisen vapaan oman pääoman käytöstä 

Hallitus esittää, että tilikauden tulos 74 071,84 siirretään voittovarojen tilille ja että osinkona jaetaan 
voittovaroista 0,4375 euroa osakkeelta eli yhteensä 35 000,00 euroa. 

Yhtiön taloudellisessa asemassa ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia tilikauden päättymisen 
jälkeen. Yhtiön maksuvalmius on hallituksen näkemyksen mukaan kohtuullinen, eikä ehdotettu 
varojenjako vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan yhtiön maksukykyä.   
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Tilinpäätöksen allekirjoitukset 

Helsinki  

     
Tommi Tomera    Lauri Laskenta 
hallituksen puheenjohtaja    hallituksen jäsen 

 
    
Janne Kolehmainen   Hanna Maisteri  
hallituksen jäsen   toimitusjohtaja 

 

 

Tilinpäätösmerkintä 

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus. 

Helsingissä 22.8.2021 

 

SKARPPI TARKASTUS OY 
Tilintarkastusyhteisö 
 

Teemu Skarppi 
Teemu Skarppi 
HT 
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Tämä asiakirja on allekirjoitettu sähköisesti app.fi:n allekirjoituspalvelulla. This document has been signed 
using app.fi e-signing service. Detta dokument har signerats digitalt med app.fi signature service.  

 

Paikka ja aika / Place and date / Plats och datum  

Helsinki  

 

Allekirjoitettu 2021-08-19 11:03 UTC  

Tommi Tomera                           
Tommi Tomera                              
Hallituksen puheenjohtaja 

 

Allekirjoitettu 2021-08-19 15:22 UTC  

Lauri Laskenta                           
Lauri Laskenta                        
Hallituksen jäsen 

 

Allekirjoitettu 2021-08-20 19:47 UTC  

Janne Kolehmainen                          
Janne Kolehmainen                        
Hallituksen jäsen 

 

Allekirjoitettu 2021-08-21 14:07 UTC 

Hanna Maisteri  

Hanna Maisteri                               
Toimitusjohtaja 
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Liite 2 
 
MEDIA EVENT OY:N HALLITUKSEN KOKOUS 9/2020 PÖYTÄKIRJA 
 
 
 
Aika: 3.12.2020 
 
Paikka: Media Event Oy:n toimitilat 
 
Läsnä: Tommi Tomera, puheenjohtaja,  

Lauri Laskenta, jäsen 
Janne Kolehmainen, jäsen 
 
Hanna Maisteri, toimitusjohtaja 
Risto Reppana, talousjohtaja 

 
1 § Puheenjohtaja avasi kokouksen. 
 
2 § Puheenjohtaja totesi kokouksen päätösvaltaiseksi. 
 
3 § Hyväksyttiin ja allekirjoitettiin edellisen kokouksen pöytäkirja. 
 
4 § Talousjohtaja Reppanan katsaus ja ennuste kuluvalle kaudelle 
  

Talousjohtaja Reppana kertoi, että yhtiön taloustilanne on vaikea. Yhtiö on hakenut 
Business Finlandilta 100 000 euroa kehitysrahoitusta liiketoiminnan häiriötilanteeseen 
kansainvälistymisprojektille. Päätöstä ei ole vielä saatu. Yhtiössä on selvitetty myös 
muita tukimuotoja, mutta näiden osalta hakemusprosessit ovat vielä kesken. 
Talousjohto ei vieläkään uskalla antaa yli kuukauden päähän olevaa ennustetta 
liikevaihdosta tai katteesta.  

  
 

5 § Talouden vakauttaminen  
 

Keskusteltiin yhtiön taloudellisesta tilanteesta ja todettiin, että Covid 19 -pandemia 
rajoittaa edelleen virkistystapahtumia merkittävästi. Todettiin, että yhtiön 
kulurakennetta tulee tiivistää ja annettiin ohjeistus yhtiön operatiiviselle johdolle tuoda 
seuraavaan hallituksen kokoukseen toimenpide-ehdotus talouden tasapainottamisesta 
ja tehtävistä kustannussäästöistä. Hallituksen odotuksen mukaan liikevaihto ei tule 
palautumaan ennen vuoden 2021 loppupuolta normaalille tasolle. 
 

6 § Puheenjohtaja päätti kokouksen. 
 
 Tommi Tomera   Lauri Laskenta 

Tommi Tomera   Lauri Laskenta 
 
Janne Kolehmainen   

Janne Kolehmainen 
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MEDIA EVENT OY:N HALLITUKSEN KOKOUS 2/2021 PÖYTÄKIRJA 
 
Aika: 6.2.2021 
 
Paikka: Media Event Oy:n toimitilat 
 
Läsnä: Tommi Tomera, puheenjohtaja 

Lauri Laskenta, jäsen 
Janne Kolehmainen, jäsen 
Hanna Maisteri, toimitusjohtaja 
Risto Reppana, talousjohtaja 
 

1 § Puheenjohtaja avasi kokouksen. 
 
2 § Puheenjohtaja totesi kokouksen päätösvaltaiseksi. 
 
3 § Hyväksyttiin ja allekirjoitettiin edellisen kokouksen pöytäkirja. 
 
4 § Lainan nostaminen ja siihen liittyvien lainakovenanttien hyväksyminen 
  
 Todettiin, että yhtiö on saanut päätökseen tilikaudella aloitetut lainojen 

uudelleenjärjestelyt. Lainaneuvottelujen seurauksena vanha eläkelaina maksetaan 
pois ja uutta lainaa nostetaan Eläketurvasta 467 200 euroa.  

 
Laina on takaisinlaina yhtiön eläkemaksuista Eläketurvalle.  Lainalle annetaan 
vakuudeksi yrityskiinnityksiä yhteensä 600 000 euron edestä. Samalla on määritelty 
uudet kovenanttiehdot (liite 1). Yhtiölle tulevan kovenanttiehdon mukaan yhtiön 
omavaraisuusasteen tulee olla vähintään viisi prosenttia. Kovenanttiehto tulee 
voimaan vasta 1.7.2021 alkavan tilikauden alusta lukien. Omavaraisuus lasketaan 
rahoitussopimuksen mukaan kaavalla yhtiön oma pääoma/taseen loppusumma. 
Eläkeyhtiöllä on oikeus vaatia lainoja maksuun välittömästi, mikäli 
omavaraisuusasteeseen perustuva kovenantti rikkoutuu.  

 
 Päätös: Hyväksyttiin yhtiön operatiivisen johdon saama tarjous Eläketurvalta.  
 
5 § Covid 19 -toimenpiteet 

 
Hallitus käsitteli operatiivisen johdon esittelemät kustannussäästötoimenpiteet, joita 
olivat muun muassa toiminnan keskittäminen kahteen toimitilaan eli Seinäjoelle ja 
Vantaalle ja mahdolliset yt-neuvottelut joko lomauttamiseksi tai työsuhteiden 
päättämiseksi. Hallitus päätti, että edetään molempien asioiden suhteen. Johdon on 
tuotava seuraavaan hallituksen kokoukseen ehdotus toimintojen keskittämisestä 
kahteen yksikköön ja sen taloudellisista vaikutuksista. Tämän lisäksi samalla edetään 
myös mahdollisten lomautusten/irtisanomisten suhteen.  

 
6 § Puheenjohtaja päätti kokouksen. 

 
 Tommi Tomera   Lauri Laskenta 

Tommi Tomera   Lauri Laskenta 
 
Janne Kolehmainen   

Janne Kolehmainen    
 
Liite 1 Eläketurvan lainatarjous  
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MEDIA EVENT OY:N HALLITUKSEN KOKOUS 3/2021 PÖYTÄKIRJA 

  

 
Aika: 18.3.2021 
 
Paikka: Media Event Oy:n toimitilat 
 
Läsnä: Tommi Tomera, puheenjohtaja 

Lauri Laskenta, jäsen 
Janne Kolehmainen, jäsen 
 
Hanna Maisteri, toimitusjohtaja 
Risto Reppana, talousjohtaja 

 
1 § Puheenjohtaja avasi kokouksen. 
 
2 § Puheenjohtaja totesi kokouksen päätösvaltaiseksi. 
 
3 § Hyväksyttiin ja allekirjoitettiin edellisen kokouksen pöytäkirja. 
 
4 § Talous / Covid 19 -pandemian vaikutukset 
 

Talousjohtaja esitteli tuloslaskelman ajalta 1.7.2020–28.2.2021 (Liite 1).  Todettiin, että 
tuloslaskelman mukainen liikevaihto on lähes toivotulla tasolla ja että koronan vaikutus 
on ollut yllättävän vähäinen. Tulos ei ole kasvanut suunnitellusti, mutta talous on ollut 
varsin hyvässä tasapainossa.  
 
Talousjohtaja kävi lävitse tuloslaskelmaa ja totesi, että merkittäviä yksittäisiä 
muutoksia ei ole verrattuna edelliseen vuoteen. Talousjohtaja ilmoitti, että varastossa 
on edelleen syksylle 2020 suunniteltuihin ulkoilmatilaisuuksiin olevia hyödykkeitä noin 
120 000 euron arvosta. Johdon arvion mukaan kyseisiä hyödykkeitä ei voida enää 
käyttää muiden tulevien tilaisuuksien yhteydessä. Asiaan palataan viimeistään 
tilinpäätöskokouksessa.  
 
Tämän lisäksi yhtiön vaihto-omaisuuden arvoa on tarkasteltu ja todettu, että siihen 
sisältyy epäkurantiksi luokiteltavia hyödykkeitä yhteensä 87 400 euron arvosta.  
 
Keskusteltiin kustannussäästöistä. Yhtiö on päättänyt lopettaa Porin toimipisteen ja 
siirtää sen toiminnot Seinäjoelle. Henkilöstövaikutuksia arvioidaan vielä. Siirron 
seurauksena Seinäjoelle pitäisi tilata uusia koneita. Arvio tarvittavan koneinvestoinnin 
arvosta olisi 400 000–600 000 euroa.  
 

5 § Vuokratilat 
 

Yhtiö on päättänyt lopettaa valojen ja äänentoistolaitteiden valmistustoiminnan Porissa 
ja siirtää valmistustoiminnan Seinäjoelle.  Yhtiöllä on Porissa toimitila, johon liittyy 
määräaikainen vuokrasopimus. Toimitusjohtaja esitteli kokouksessa 
vuokrasopimuksen (Liite 2), jonka mukaan vuokran määrä on   20 000 euroa 
kuukaudessa ja sopimus on voimassa 30.3.2023 saakka.   
 
Toimitusjohtaja ilmoitti, että toimitilaan on mahdollisesti tulossa uusi vuokralainen.  
Tiedusteluja mahdollisilta vuokralaisilta on tullut suoraan yhtiölle ja vuokranantajalle. 
Vuokranantajan kanssa on sovittu, että mikäli uusi vuokralainen maksaa vuokraa 
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vähintään saman verran kuin mitä yhtiö maksaisi, Media Event Oy vapautuu 
vuokranmaksuvelvoitteesta. 
 

 
 
6 § Puheenjohtaja päätti kokouksen. 
 
 Tommi Tomera   Lauri Laskenta 

Tommi Tomera   Lauri Laskenta 
 
Janne Kolehmainen   

Janne Kolehmainen    
 

 

Liite 1  Yhtiön tuloslaskelma 1.7.2020–28.2.2021 ja tase 28.2.2021  

Liite 2  Vuokrasopimus 
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MEDIA EVENT OY:N HALLITUKSEN KOKOUS 6/2021  PÖYTÄKIRJA 

 

 
Aika: 15.6.2021 
 
Paikka: Media Event Oy:n toimitilat 
 
Läsnä: Tommi Tomera, puheenjohtaja 

Lauri Laskenta, jäsen 
Janne Kolehmainen, jäsen 
 
Hanna Maisteri, toimitusjohtaja 
Risto Reppana, talousjohtaja, kohdat 4 ja 7 

 
 
1 § Puheenjohtaja avasi kokouksen. 
 
2 § Puheenjohtaja totesi kokouksen päätösvaltaiseksi. 
 
3 § Hyväksyttiin ja allekirjoitettiin edellisen kokouksen pöytäkirja. 
 

 
4 § Yhtiön taloustilanne 
  

Toimitusjohtaja esitteli yhtiön tuloslaskelman ja taseen 1.7.2020–30.4.2021 (liite 1). 
Yhtiön talous on kohtuullisen vakaalla tasolla. Yhtiön varoja rasittaa aine- ja 
tarvikevaraston huomattava kasvaminen, kun projektien alkaminen on viivästynyt, 
mutta varastoon on ostettu tavaraa. Osto-osastoa on kehotettu tarkkaavaisuuteen 
ostojen kanssa.  
 
Korona ei ole vaikuttanut yhtiön tilaan niin paljon kuin olisi odottanut. Yhtiö on saanut 
valtiolta kustannustukea menetystä tuotoista 142 000 euroa 1.7.–30.9.2020 väliseltä 
ajalta. Kustannustuki perustuu lakiin yritysten määräaikaisesta kustannustuesta 
(508/2020).  
 
Tämän lisäksi yhtiö on saanut päätöksen Business Finlandilta 100 000 euron 
kehitysrahoituksesta liiketoiminnan kehittämiseksi häiriötilanteessa eli yhtiön 
kansainvälistymisprojektille ajalle 1.3.2021–30.8.2021. Yhtiö on saanut tuesta 
ennakkomaksuna 70 000 euroa. Saadun tukipäätöksen mukaan tuen määrä on 80 
prosenttia toteutuneista kustannuksista. Loppusuoritus saadaan, kun tilitys on tehty 
projektin päättymisen jälkeen. 
 
Yhtiön kassatilanne on kohtuullinen. 

 
 
5 §  Yt-neuvottelut 

 
Toimitusjohtaja ilmoitti hallitukselle, että yt-neuvottelut aloitetaan 16.6.2021. 
Neuvottelut koskevat 35 henkilöä. Tarkoituksena on vähentää 15 henkilötyövuotta 
Porin yksikön siirron ja muun tilauskannan pienentymisen johdosta. Tavoiteltu 
kustannussäästö on noin 800 000 euroa.  
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6 § Toimitusjohtajan konekauppa 
  

Toimitusjohtaja totesi, että Porin suljettavasta toimitilasta on myyty hänen itsensä 
omistamalleen yhtiölle koneita yhteensä 262 800 eurolla. Tämä on kokonaisuudessaan 
kirjattu myyntivoitoksi. Koneilla ei ollut enää lainkaan kirjanpitoarvoa, koska koneet oli 
poistettu kirjanpidossa kokonaan. Toimitusjohtaja esitteli koneista saadut tarjoukset 
(liite 2). Tarjousten mukaan koneiden arvo on ollut 200 000–220 000 euroa.  
 
Hallitus hyväksyi kaupan.  

 
7 § Konekauppa Seinäjoen tehtaalle 
  

Allekirjoitettiin sopimus koneiden hankinnasta Seinäjoen toimipisteeseen. Koneet 
toimitetaan Seinäjoen tehtaalle syyskuussa 2021. Hankintahinta on 500 000 euroa. 
Tilaus on yhtiötä sitova, eikä sitä voida purkaa.  

 
8 § Puheenjohtaja päätti kokouksen. 
 
 Tommi Tomera   Lauri Laskenta 

Tommi Tomera   Lauri Laskenta 
 
Janne Kolehmainen   

Janne Kolehmainen    
 
 
 
Liite 1  Tuloslaskelma 1.7.2020–30.4.2021 ja tase 30.4.2021 
Liite 2  Saadut tarjoukset koneista  
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MEDIA EVENT OY:N HALLITUKSEN KOKOUS 7/2021 PÖYTÄKIRJA 

 

 
Aika: 10.7.2021, kello 10.00 
 
Paikka: Media Event Oy:n toimitilat 
 
Läsnä: Tommi Tomera, puheenjohtaja 

Lauri Laskenta, jäsen 
Janne Kolehmainen, jäsen 
 
Hanna Maisteri, toimitusjohtaja 

 Risto Reppana, talousjohtaja, kohdat 4–7  
 
1 § Puheenjohtaja avasi kokouksen. 
 
2 § Puheenjohtaja totesi kokouksen päätösvaltaiseksi.  
 
3 § Hyväksyttiin ja allekirjoitettiin edellisen kokouksen pöytäkirja. 
 
4 § Yt-neuvottelut 
  
 Yhtiössä on käynnissä yt-neuvottelut ja neuvottelujen tässä vaiheessa on päästy 

kartoittamaan eri vaihtoehtoja. Irtisanomisilta tuskin tullaan välttymään. Tällä hetkellä 
tavoitteena on hoitaa suurin osa kustannussäästöistä erillisin eläkeratkaisuin.  

 
5 § Tilinpäätöksen alustava käsittely ja alustava vapaan oman pääoman 

jakoehdotus 
 

Toimitusjohtaja Maisteri esitteli alustavan yhtiön tilinpäätöksen päättyneeltä tilikaudelta 
1.7.2020–30.6.2021 (liite 1). Hallitus kävi keskustelun tilinpäätöksen perusteella ja 
totesi, että maltillinen osingonjako antaisi omistajille uskoa tulevaisuuteen. Yhtiön 
taloustilanne on kohtuullisen vakaa. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle 35 000 euron 
osinkoa. Yhtiöllä on rahavaroja ja jakokelpoiset varat riittävät tähän.  

 
  
6 § Tilikauden 1.7.2021–30.6.2022 budjetin hyväksyminen 
 

Talousjohtaja Risto Reppana esitteli yhtiön hallitukselle liitteenä olevan budjetin 
tilikaudelle 1.7.2021–30.6.2022 (liite 2). Budjetin mukaan yhtiö tekee positiivista tulosta 
tulevalla tilikaudella noin 350 000 euroa verojen jälkeen, mikäli koronatilanne helpottaa 
viimeistään syksyllä 2021.  Ennusteen mukaan tulostaso paranee seuraavina vuosina. 
Lisäksi Reppana painotti kustannussäästöjä, jotka tulevat yt-neuvottelujen 
seurauksena. Yhtiön johto ei ole vielä huomioinut kustannussäästöjä budjetissa, koska 
niiden toteutumisaika ja suuruus ovat vielä epäselviä.  
 
Hallitus hyväksyi budjetin alustavasti, mutta edellytti seuraavaan hallituksen 
kokoukseen päivitettyä budjettia, jossa on huomioitu yt-neuvottelujen lopputulos. 

 
7 §  Porin vuokratilojen tilanne 
 

Toimitusjohtaja on saanut sovittua Porin toimitiloihin uuden vuokralaisen, joka muutti 
tiloihin 30.6.2021. Alivuokralainen maksaa vuokraa yhtiölle 15 000 euroa 
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kuukaudessa. Vuokranantaja on hyväksynyt alivuokraussuhteen alkuperäisen 
vuokrasopimuksen päättymiseen 30.3.2023 asti. Alivuokrasopimus on määräaikainen 
ja se on voimassa 30.3.2023 saakka.  
 

8 § Puheenjohtaja päätti kokouksen. 
  
 Tommi Tomera   Lauri Laskenta 

Tommi Tomera   Lauri Laskenta 
 
Janne Kolehmainen   

Janne Kolehmainen    
 
 
 

Liite 1 Alustava tilinpäätös tilikaudelta 1.7.2020–30.6.2021 
Liite 2 Budjetti tilikaudelle 1.7.2021–30.6.2022 
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MEDIA EVENT OY:N HALLITUKSEN KOKOUS 8/2021 PÖYTÄKIRJA 

 

 
Aika: 16.8.2021, kello 15.00 
 
Paikka: Media Event Oy:n toimitilat 
 
Läsnä: Tommi Tomera, puheenjohtaja 

Lauri Laskenta, jäsen 
Janne Kolehmainen, jäsen 
 
Hanna Maisteri, toimitusjohtaja 

 Risto Reppana, talousjohtaja, kohdat 4-6  
 
1 § Puheenjohtaja avasi kokouksen. 
 
2 § Puheenjohtaja totesi kokouksen päätösvaltaiseksi.  
 
3 § Hyväksyttiin ja allekirjoitettiin edellisen kokouksen pöytäkirja. 
 
4 § Tilinpäätös 
  
 Hyväksyttiin yhtiön tilinpäätös tilikaudelta 1.7.2020–30.6.2021 (liite 1) ja päätettiin 

allekirjoittaa tilinpäätös sähköisesti. Päätettiin ehdottaa yhtiökokoukselle, että jaetaan 
osinkona 0,4375 euroa osakkeelta eli yhteensä 35 000 euroa.  

 
5 § Yhtiökokouksen koolle kutsuminen 
 

Päätettiin, että kutsutaan yhtiökokous koolle yhtiön pääkonttoriin 30.9.2021 klo 18:00 
alkaen. Käsiteltiin yhtiökokouskutsu (liite 2) ja todettiin, että yhtiökokouksen asialistalle 
ei ole tiedossa erityisiä pyyntöjä.  

 
  

 
6 § Puheenjohtaja päätti kokouksen. 
  
 Tommi Tomera   Lauri Laskenta 

Tommi Tomera   Lauri Laskenta 
 
Janne Kolehmainen   

Janne Kolehmainen    
 
 
 

Liite 1 Tilinpäätös tilikaudelta 1.7.2020–30.6.2021 
Liite 2  Yhtiökokouskutsu 
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YHTEENVETO TILIKAUDEN 1.7.2020–30.6.2021 TILINTARKASTUKSESTA 

 
Olen suorittanut Media Event Oy:n tilintarkastuksen tilintarkastussuunnitelmani mukaisesti. 
Tarkastuksessani olen keskittynyt tilintarkastussuunnitelmassa mainittuihin riskialueisiin, joita on 
päivitetty tarkastuksen aikana. Alla oleva yhteenveto sisältää tarkastuksessa tehdyt merkittävimmät 
havainnot. 
 
Suunnitelmassa määritellyt riskialueet: 
  
1. Aineettomat hyödykkeet 

 
Yhtiön taseessa oleva liikearvo koostuu vuonna 2018 hankitusta liiketoiminnasta. Olen käynyt 
läpi yhtiön laatiman arvion liikearvon arvosta ja todennut sen asianmukaiseksi. Arviossa yhtiön 
tulevat kassavirrat kattavat taseeseen merkityn liikearvon määrän kokonaisuudessaan.  
 
Muut aineettomat hyödykkeet pitävät sisällään kehittämismenoja liiketoiminnan kehittämiseen 
häiriötilanteessa. Liiketoiminnan kansainvälistymisen kehittämisprojekti on ollut Business 
Finlandin rahoittama kehityshanke, jossa on kehitetty uusia tuotteita ja liiketoimintaprosesseja 
niiden myymiselle kansainvälisille markkinoille. Kaikki kehityshankkeeseen liittyvät kustannukset 
on aktivoitu. Aktivoidut kustannukset ovat yhteensä 92 800 euroa. Myönnetyn tuen määrä on 
100 000 euroa. Rahana saatu osuus 70 000 euroa on kirjattu pankkisaamiset -tilille   ja loppuosa 
30 000 euroa on kirjattu siirtosaamisiin. Poistoja ei ole vielä aloitettu, sillä projekti jatkuu 
30.8.2021 saakka. 
 
Olen käynyt kehittämiskulujen aktivoimiskriteerit läpi ja todennut ne asianmukaisiksi.  

 
 
2. Vaihto-omaisuus 

Yhtiön vaihto-omaisuus muodostuu kahdesta erästä; aineista ja tarvikkeista sekä valmiista 
tuotteista, jotka on tehty pääasiallisesti valmiiksi asiakkaille heidän tilaustensa mukaisesti. 
Vaihto-omaisuudessa on yleensä varsin hyvä kate ja myyntikate on ollut vuosien varrella 40–50 
prosentin välillä. Vuonna 2021 keskimääräinen kate on ollut 42,6 prosenttia.  
 
Olen ollut mukana vaihto-omaisuuden inventaarissa 30.6.2021. Yhtiössä on hyvät kontrollit ja 
prosessit vaihto-omaisuuden määrien laskemiseksi. Inventaarissa tarkistuslaskin tuotteita sekä 
listalta lattialle että lattialta listalle. En havainnut inventaariomerkintöjen ja omien laskelmieni 
välillä eroja.  
 
Yhtiön vaihto-omaisuuteen luetaan mukaan hyödykkeiden välittömät hankintakulut. Tuotot 
tuloutetaan vasta ostajan vastaanottaessa tavarat DDP Incoterms -toimitusehtojen mukaisesti. 
Vaihto-omaisuuteen on luettu mukaan ennakkoon maksetut kuljetuskustannukset niistä 
hyödykkeistä, joita ei ole vielä toimitettu asiakkaalle, mutta joiden kuljetus on jo alkanut. Varaston 
arvossa on ennakkoon maksettuja kuljetuskustannuksia yhteensä 52 000 euroa. 
Kuljetuskustannukset on kirjattu varaston lisäykseksi varaston muutoksen kautta. 
Maksutapahtuma on kirjattu ostot tilikauden aikana -tilille.  
 
Yhtiöllä on myös syksyltä 2020 käyttämättömäksi jääneitä raaka-ainehyödykkeitä 120 000 euron 
arvosta. Johdon mukaan tästä voidaan saada myydyksi tuotteita noin 20 000 euron arvosta. 
Yhtiön johto on osannut ennustaa aikaisempina vuosina ns. epäkuranttien hyödykkeiden myynnit 
tarkasti. Arvionvaraisten erien jälkikäteistarkastuksessa ei ole ollut havaintoja 
arviointiepätarkkuudesta aikaisempina vuosina eikä myöskään tänä vuonna.  
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3. Myynnin tuloutus 

Myynnin tarkastuksessa ei ole tullut esille mitään erityistä. Yhtiön myymät tuotteet tuloutetaan, 
kun vastaanottaja on kuitannut tuotteet vastaanotetuiksi. Tuotteisiin ei sisälly tuloutukseen 
vaikuttavia omistuksenpidätys- tai muita vastaavia ehtoja. Myynnin katkon tarkastuksessa on 
testattu ennen tilikauden päättymistä ja tilikauden päättymisen jälkeen kirjattuja 
myyntitapahtumia. Lisäksi olen testannut liikevaihdon tapahtumia tilikauden aikana. 
Tarkastuksen perusteella ei tullut esille seikkoja, jonka perusteella liikevaihto ei olisi oikein 
kirjattu kirjanpitoon ja tilinpäätökseen.  
 
 

4. Myyntisaamiset 
Analysoin myyntisaamisten ikäjakaumaa ja kävin läpi suurimpia myyntisaamisia 
toiminnanohjausjärjestelmässä. Myyntisaamisissa ei ollut olennaisia vanhoja eriä. Keskustelin 
myyntisaamisista myös talousjohtajan kanssa. Paikallisesta lehdestä lukemani uutisen mukaan 
Tapahtumajärjestäjä Wild Cost Oy on ajautunut konkurssiin 15.8.2021. Media Event Oy:llä on 
124 000 euron (sisältää arvonlisäveroa 24 prosenttia) saaminen Wild Cost Oy:ltä.  
 
Konkurssipesän hoitajalta saadun kirjeen mukaan erityistä jako-osuutta ei olisi tulossa.  
Keskustelin yhtiön talousjohtajan kanssa myyntisaamisesta ja sen arvostamisesta. Talousjohtaja 
totesi konkurssin tapahtuneen tilikauden päättymisen jälkeen, joten saamisen alaskirjaus 
tehdään vasta vuonna 2022 päättyvän tilikauden kirjanpitoon.  

 
 
5. Pakolliset varaukset 

Yhtiön pakollisiin varauksiin on kirjattu varaus liittyen Porin toimitilojen vuokravastuisiin, kun tilat 
ovat jääneet tyhjiksi. Talousjohtaja esitti laskelman, jonka mukaan varauksen määrä on 21 
kuukautta * 25 000 euroa, yhteensä 525 000 euroa. Varaus on laskettu sopimuskauden loppuun 
saakka.  
 
Tämän lisäksi yhtiön 16.6.2021 aloittamien yt-neuvottelujen lopputulos on kirjattu pakollisiin 
varauksiin. Talousjohtaja Reppanalta saamani tiedon mukaan ja tarkastamani pakolliset 
varaukset -erään on kirjattu irtisanottaviin, ilman työvelvoitetta oleviin henkilöihin liittyvät 
kustannukset 195 000 euroa, joka sisältää henkilösivukuluja 40 000 euroa.  

 
6. Rahat ja pankkisaamiset 

Tarkastin yhtiön pankkitilien saldot vertaamalla taseen pankkitilien saldoja rahalaitoksilta 
saatuihin vahvistuksiin. Saldot per 30.6.2021 täsmäsivät vahvistuksiin.  
 
Täsmäytin pääkirjatilien debet- ja kreditsummat tiliotteiden panoihin ja ottoihin koko tilikauden 
ajalta ja ne täsmäsivät. Totesin, että tilitapahtumat on kirjattu asianmukaisesti kirjanpitoon. 
 
Yhtiön luotollisen shekkitilin osalta käytössä oleva luottomäärä on esitetty lyhytaikaisissa 
veloissa. Summa täsmää myös vahvistukseen. Luotollisen shekkitilin limiitti on käytössä kaksi 
vuotta voimassa olevalla sopimuksella, joka erääntyy 30.6.2023, eikä lainaan sisälly muita 
erityisiä erääntymisehtoja. Luotollisen shekkitilin saldo on luoton puolella 452 217,54 euroa.  
 

7. Oma pääoma 
Tarkastin yhtiön oman pääoman. Yhtiön oman pääoman voittovaroista on vähennetty 87 400 
euroa varaston arvoihin liittyen. Voittovaroista on vähennetty epäkurantiksi todetun valmiiden 
tuotteiden varastossa oleva vaihto-omaisuuden määrä. Omassa pääomassa ei ole sen lisäksi 
muita muutoksia kuin tilikauden tulos. 
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8. Liiketoiminnan muut tuotot 
Liiketoiminnan muihin tuottoihin on kirjattu Business Finlandilta saatu yhteensä 100 000 euron 
avustus liiketoiminnan kansainvälistymisen kehittämiseen. Kyseessä on saatu kehitysrahoitus 
liiketoiminnan kehittämiseksi häiriötilanteessa. Kirjaus perustuu Business Finlandilta saatuun 
rahoituspäätökseen. Avustukseen ei liity tavanomaisesta poikkeavia palautusehtoja. Avustus 
tulee palauttaa vain siinä tapauksessa, että kustannukset eivät ole olleet rahoituspäätöksen 
mukaisia.   
 
Tämän lisäksi yhtiö on saanut valtiolta yritysten määräaikaista kustannustukea yhteensä 142 000 
euroa. Tämä on myös kirjattu liiketoiminnan muihin tuottoihin.  

 
9. Satunnaiset erät 

Yhtiö on myynyt koneita tilikaudella. Syntynyt myyntivoitto, yhteensä 262 800 euroa, on esitetty 
tuloslaskelmassa satunnaisissa erissä.   
 

10. Muistiotositteet 
Tarkastin kaikki muistiotositteet tilinpäätöskuukaudelta sekä otoksena muun tilikauden osalta. 
Tarkastetut muistiotositteet oli varmennettu ja laadittu asianmukaisesti, enkä havainnut niissä 
huomautettavaa. 
 

11. Vertailutiedot 
Tarkastin yhtiön vertailutiedot tilikauden 1.7.2019–30.6.2020 virallisesta tilinpäätöksestä. Luvut 
täsmäsivät edellisen vuoden yhtiökokouksen hyväksymään tilinpäätökseen. 
 

12. Johdon vahvistuskirje 
Olemme saaneet hallituksen puheenjohtajan tänään allekirjoittaman tilintarkastusyhteisömme 
politiikan mukaisen kirjallisen johdon vahvistusilmoituksen. 
  

 
20.8.2021 
 
 
Pirjo Pikkutarkkanen 

Pirjo Pikkutarkkanen 
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