
GR- OCH GRM-EXAMEN 19.8.2018 

Del 2 REVISIONSBERÄTTELSEN OCH REVISORNS ÖVRIGA RAPPORTER 
(6 timmar) 100 poäng 

Lös följande uppgifter (1–2) utgående från gällande stadganden samt god revisionssed och god 
bokföringssed. Uppgifterna kan besvaras i enlighet med den aktuella boken Kansainväliset 
tilintarkastusalan standardit 2016–2017, som har publicerats av Finlands revisorer rf. I svaren kan 
revisorns rapporter upprättas enligt modellerna i den aktuella boken Tilintarkastajan raportointi 2017, 
som utges av Finlands revisorer rf.  

Det saknar betydelse för lösningen av uppgifterna att de företag, personer och 
identifikationsuppgifter som förekommer i uppgiften är fiktiva. Delar av bokslutsuppgifter för 
existerande bolag har använts som grund för uppgiften. I uppgiften har tillsatts 
bakgrundsinformation, felaktigheter och brister, som dock inte har någonting att göra med de aktuella 
företagen eller deras bokslutsuppgifter. De förvaltnings- och bokföringshandlingar som saknas i 
anknytning till uppgifterna samt de bilagor som omnämns i uppgifterna, men saknas, har ingen 
betydelse för lösningen av uppgifterna. Det har ingen betydelse för lösningen av uppgifterna att 
bokslutsbeloppen på några ställen ges avrundade. Det saknar betydelse för lösningen av uppgifterna 
på vilka veckodagar datum infaller.  

Vid bedömningen ges inte poäng för faktorer av typ teknisk summering av resultaträkningen, 
balansräkningen eller noterna. När du besvarar uppgifterna kan du förlita dig på att de uppgifter som 
ges i bakgrundsinformationen till uppgiften (s. 2) stämmer. Vid bedömningen av svaren kan plus- 
och minuspoäng ges. Grammatik- eller skrivfel i de rapporter som krävs i uppgifterna samt fel 
gällande presentationssättet kan ge minuspoäng.  

Använd de svarsbottnar som finns på datorns skrivbord (desktop) i pärmen ”HT_HTM 2-osa”. 
Uppgifterna lagras genom att i lagringsnamnet använda examinandens identifikationsnummer och 
rubriken på uppgiften. Till exempel en examinand vars identifikationsnummer är 123456 lagrar sina 
svar med namnen:  

123456 del 2 uppgift 1 
123456 del 2 uppgift 2 

Uppgiftsduplikaten behöver inte returneras. 
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Bakgrundsuppgifter 
 
Kuljetus PerilleAsti Ab är ett finländskt aktiebolag som verkat inom transportbranschen sedan 2004. 
Bolagets räkenskapsperiod är 1.7–30.6. Bolagets bokslut har upprättats med iakttagande av finländska 
bokslutsbestämmelserna  (FAS). 
 
Revisionssammanslutningen Terävä Tarkastus Ab, adress Tarkanmarkankuja 6, 00100 HELSINGFORS 
har sedan år 2010 verkat som bolagets revisionssammanslutning. GR Kristiina Terävä har varit 
huvudansvarig revisor sedan år 2014. Till revisionsteamet hör förutom dig revisonsassistent Pirjo 
Pikkutarkkanen, som har gjort ett sammandrag av de observationer som hon gjort i sitt granskningsarbete 
(bilaga 2). GR Terävä har i ansvar att leda granskningsarbetet. Din uppgift är att upprätta ett förslag till 
revisionsberättelse för GR Terävä utgående från det bokslut som du granskat, revisorns sammandrag 
och det övriga material som varit tillgängligt vid revisionen. 
 
För att förenkla bedömningen ska du använda en väsentlighetsgräns på 78 000 euro när du löser 
uppgiften. Om ett enskilt fel i uppgiften överskrider väsentlighetsgränsen, ska den upptas i 
revisionsberättelsen (uppgift 2). Gränsen för fel som ska rapporteras är fem procent av 
väsentlighetsgränsen, dvs. 3 900 euro. De fel som bör rapporteras ska rapporteras till ledningen 
(uppgift 1), men enskilt påverkar de inte revisionsberättelsen. 
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Uppgift 1 (80 poäng) 
 
Vilka fel och/eller brister finns det i Kuljetus PerilleAsti Ab:s bokföring, bokslut och/eller förvaltning? 
Uppge de eventuella felens och/eller bristernas penningbelopp samt typen av fel samt detaljerade 
motiveringar till dina slutsatser. Redogör också för på vilket sätt felen och/eller bristerna kan åtgärdas. I 
svaret behöver du inte redogöra för felens eventuella skattepåverkan. 
 
Ta i ditt svar ställning till hur varje fel eller brist som du observerat skulle inverka på revisorns 
rapportering, såvida felet eller bristen inte åtgärdas. Upprätta ditt svar i form av arbetspapper enligt 
modellen nedan, så att det av arbetspappren framgår granskad omständighet, 
granskningsobservationen och en motiverad bedömning av dem samt korrigeringsförfarandet för felet 
och/eller bristen. Om det handlar om ett bokföringsmässigt fel, redogör för korrigeringsförfarandet 
även i formen Per konto An konto. Ange även om observationen ska tas upp i revisorsrapporterna, 
om det är fråga om en sådan omständighet som ska tas in i revisionsberättelsen enligt 3 kap. 5 § i 
revisionslagen, eller om  den ska tas upp i revisorns övriga rapporter. såvida felet eller bristen inte 
åtgärdas. Inkludera även en sammanfattning i svaret av de fel du observerat. 
 
Använd svarsbottnen för uppgift 1 då du besvarar uppgiften. 
 
SVARSMODELL 
 
Revision av PerilleAsti Ab, räkenskapsperiod 1.7.2017–30.6.2018 
 
Datum: 19.8.2018 
Granskare: 123456 (examinandens identifieringsnummer) 
 
Granskad omständighet Granskningsobservation, 

motiverad bedömning och 
korrigeringsförfarande 

Inverkan på 
rapporteringen 
 
(Uppge vad, var och 
hur detta ska 
rapporteras, om felet 
eller bristen inte 
korrigeras) 

 Använd en väsentlighetsgräns på 
78 000 euro då du löser uppgiften. 
Gränsen för fel som ska 
rapporteras är 3 900 euro.  

 

Kapitallån / klassificering / 
redovisning i eget kapital 

Exempelsvar 
 
Kapitallån, sammanlagt x euro har 
genom styrelsens beslut (x.x.xxx nr 
xx) redovisats i eget kapital. I noterna 
under x uppges kapitallånen ha en 
förfallodag och i punkt x uppges det 
att kapitallånen har en utomstående 
säkerhet. Förfallodagen och 
säkerheten motsvarar inte 5:5c i BFL 
(samt Bokföringsnämnden 1950/2016) 
på det sätt att kapitallånen kunde 
upptas i eget kapital.  
 
 
Korrigeringsförfarande: 
 

Exempelsvar 
 
Revisionsberättelse 
 
Ett uttalande med 
avvikande mening om 
informationen i 
bokslutet enligt 3 kap. 
5 § 3 mom. i 
revisionslagen. 
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Kapitallånen ska överföras från eget 
kapital till främmande kapital som en 
separat post. 
 
Per kapitallån (eget kapital) x euro 
 
An kapitallån (långfristigt främmande 
kapital) x euro 
 
Jämförelseinformationen ska 
korrigeras på motsvarande sätt i fråga 
om kapitallånen.  
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Uppgift 2 (20 poäng) 
 
Upprätta ett förslag till revisionsberättelse daterad 19.8.2018 för att undertecknas av Kuljetus PerilleAsti 
Ab:s revisor under förutsättning att företagets bokföring, förvaltning och bosklutshandlingar inte ändras 
på någon enda punkt. 
 
Använd svarsbottnen för uppgift 2 då du besvarar uppgiften. 
 
BILAGA 1 Kuljetus PerilleAsti Ab:s bokslut för räkenskapsperioden 1.7.2017–30.6.2018 
BILAGA 2 Styrelsens protokoll 4/2017, 7.8.2017 
 Styrelsens protokoll 5/2017, 15.10.2017 

Styrelsens protokoll 1/2018, 23.1.2018 
 Styrelsens protokoll 2/2018, 26.6.2018 
 Tidningsurklipp, Itäiset Paikallissanomat 5.7.2018 

Styrelsens protokoll 3/2018, 10.8.2018 
Sammandrag av revisionen för räkenskapsperioden 1.7.2017–30.6.2018 
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Bilaga 1 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BOKSLUT  
 

KULJETUS PERILLEASTI AB 
 

1.7.2017–30.6.2018 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuljetus PerilleAsti Ab 
Kontinperä 13 
00013 PERÄLÄ 
FO-nummer 9999999-0
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Kuljetus PerilleAsti Ab 
FO-nummer 9999999-0 
 
 
INNEHÅLL     Sida 

 

Resultaträkning      8   
Balansräkning     9   
Noter      11 
Underskrifter och revisionsanteckning    15 

 

 

Bokslutet, samt den bokföring, kontoplan samt förteckning över bokföring och material som det grundar 
sig på ska förvaras fram till 1.7.2028. 

 

Räkenskapsperiodens verifikat och annat bokföringsmaterial ska förvaras fram till 1.1.2025.  
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Kuljetus PerilleAsti Ab 
FO-nummer 9999999-0 
 
 
RESULTATRÄKNING  
(euro) 1.7.2017–30.6.2018 1.7.2016–30.6.2017 

   
   

OMSÄTTNING 11 686 752,10 8 398 959,35 
   

Övriga rörelseintäkter 350 000,00 503 359,70 
   

Material och tjänster   
       Inköp under räkenskapsperioden -2 242 350,42 -1 649 791,8 
       Förändring av lager -45 000,00 -30 000,00 
Material och tjänster sammanlagt -2 287 350,42 -1 679 791,87 
 
Personalkostnader   
       Löner och arvoden -5 260 905,97 -4 199 479,68 
       Pensionskostnader -999 572,13 -797 901,14 
       Övriga lönebikostnader -263 045,29 -209 973,98 
Personalkostnader sammanlagt -6 523 523,39 -5 207 354,80 

   
Avskrivningar och nedskrivningar   
    Avskrivningar enligt plan -854 077,30 -654 077,30 

   
Övriga rörelsekostnader -1 600 120,45 -1 581 535,65 

   
RÖRELSEVINST/-FÖRLUST 771 680,54 -220 440,56 

   
Finansiella intäkter och kostnader   
    Övriga ränteintäkter och finansiella intäkter 71,00 0,55 
    Räntekostnader och övriga finansiella kostnader -99 212,95 -98 316,70 
Förändring i förvaltningsfastigheternas verkliga värde 435 000,00 0,00 
Finansiella intäkter och kostnader sammanlagt 335 858,05 -98 316,15 
 
VINST/FÖRLUST FÖRE 
BOKSLUTSDISPOSITIONER OCH SKATTER 1 107 538,59 -318 756,71 
   
Inkomstskatter   
Förändring av latenta skatter -87 000,00 0,00 
Skatter sammanlagt -87 000,00 0,00 

   
RÄKENSKAPSPERIODENS VINST/FÖRLUST 1 020 538,59 -318 756,71 
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Kuljetus PerilleAsti Ab 
FO-nummer 9999999-0 
 
 
BALANSRÄKNING  
   
   
AKTIVA 
(euro) 30.6.2018 30.6.2017 

   
BESTÅENDE AKTIVA   
 
Immateriella tillgångar   
       Goodwill           80 000,00         100 000,00 
       Övriga immateriella tillgångar 200 000,00 0,00 
Immateriella tillgångar totalt 280 000,00 100 000,00 

   
 Materiella tillgångar   
       Maskiner och inventarier 3 336 309,20 3 170 386,50 
 Materiella tillgångar totalt 3 336 309,20 3 170 386,50 

   
 Investeringar   
       Förvaltningsfastigheter 500 000,00 0,00 

   
BESTÅENDE AKTIVA TOTALT 4 116 309,20 3 270 386,50 

   
RÖRLIGA AKTIVA   
   
Omsättningstillgångar   
        Material och förnödenheter         150 000,00         105 000,00 
        Övriga omsättningstillgångar           35 000,00         100 000,00 
Omsättningstillgångar totalt         185 000,00         205 000,00 
   
Fordringar   
      Kortfristiga   
         Kundfordringar 971 775,80 688 025,15 
         Lånefordringar 100 000,00 0,00 
         Övriga fordringar 12 500,00 10 436,65 
         Resultatregleringar 242 443,54 406 222,60 
Kortfristiga fordringar totalt 1 326 719,34 1 104 684,40 

   
Kassa och bank 272 471,46 289 640,91 

   
RÖRLIGA AKTIVA TOTALT 1 784 190,80 1 599 325,31 

   
AKTIVA 5 900 500,00 4 869 711,81 
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Kuljetus PerilleAsti Ab 
FO-nummer 9999999-0 
 
 
PASSIVA  
(euro) 30.6.2018 30.6.2017 

   
EGET KAPITAL   
    Aktiekapital 12 614,10 12 614,10 
    Övriga fonder   
        Fond för inbetalt fritt eget kapital 3 000 000,00 4 000 000,00 
    Balanserad vinst (förlust) från tidigare  
    räkenskapsperioder -1 263 914,65 -793 654,50 
    Räkenskapsperiodens vinst (förlust) 1 020 538,59 -318 756,70 
         

   
EGET KAPITAL TOTALT 2 769 238,04 2 900 202,90 

   
FRÄMMANDE KAPITAL   
    Långfristigt   
      Skulder till kreditinstitut 224 011,60 462 500,00 
      Skulder till leverantörer 667 337,54 371 831,16 
    Långfristigt främmande kapital totalt 891 349,14 834 331,16 

   
    Kortfristigt   
       Skulder till kreditinstitut 191 785,85 105 000,00 
       Skulder till leverantörer 1 001 006,32 557 746,75 
       Övriga skulder 484 412,55 185 252,35 
       Resultatregleringar 475 708,10 287 178,65 
       Latenta skatteskulder 87 000,00 0,00 
    Kortfristigt främmande kapital totalt 2 239 912,82 1 135 177,75 

   
FRÄMMANDE KAPITAL TOTALT 3 131 261,96 1 969 508,91 

   
PASSIVA 5 900 500,00 4 869 711,81 
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Kuljetus PerilleAsti Ab 
FO-nummer 9999999-0 
 
 

     
      

 
NOTER TILL BOKSLUTET 

1 Principer för upprättande av bokslut 

Bokslutet har upprättats enligt bestämmelserna om småföretag i statsrådets förordning om uppgifter som 
ska tas upp i små- och mikroföretags bokslut (30.12.2015/1753, fi: ”PMA”). 

Redogörelse för grunderna för avskrivningar enligt plan och ändringar i dem 

Goodwill    linjär avskrivning 10 år 
Övriga immateriella tillgångar linjär avskrivning 5 år 
Maskiner och inventarier   avskrivning på utgiftsrest 20 procent 
 
Förvaltningsfastighet 

En förvaltningsfastighet är en fastighet som bolaget innehar i syfte att generera hyresintäkter eller 
värdestegring på egendomen eller en kombination av dessa. Förvaltningsfastigheten har ursprungligen 
redovisats i omsättningstillgångarna till sin anskaffningsutgift på 65 000 euro. I bokslutet 30.6.2018 har 
den värderats till verkligt värde enligt fastighetsmäklarens värderingsinstrument. Fastighetens verkliga 
värde är enligt fastighetsmäklaren 500 000 euro.  

Det verkliga värdet fastställs årligen utifrån en värdering som görs av en utomstående 
fastighetsvärderare och motsvaras av det pris som man skulle få om fastigheten såldes som en sedvanlig 
affärstransaktion.  

Senare vinster och förluster av förändringar i förvaltningsfastighetens verkliga värde redovisas  i 
resultaträkningen i finansiella intäkter och kostnader under den räkenskapsperiod under vilken de 
uppkommer. Förändring i verkligt värde har i bokslutet redovisats via resultatet. Skattepåverkan som 
förändringen i verkligt värde orsakar har redovisats i resultaträkningen i latenta skatter. 

2 Noter till resultaträkningen 

Understöd 

Erhållna investeringsunderstöd på 100 000 euro har redovisats i övriga rörelseintäkter. Utvecklings-
understödet på 250 000 euro som företaget fått från NMT-centralen har redovisats i övriga 
rörelseintäkter. 

Exceptionella poster 

Bokslutet innehåller inte några exceptionella poster.  

3 Uppgifter om redovisning till verkligt värde 

Förvaltningsfastigheten är värderad till verkligt värde enligt 5 kap. 2 b § i bokföringslagen. Värde-
bestämningen grundar sig på fastighetsmäklarens värdering.  

(Text har avlägsnats. Den avlägsnade texten saknar betydelse för lösandet av uppgiften.) 
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Kuljetus PerilleAsti Ab 
FO-nummer 9999999-0 
 
 
4 Noter till balansräkningens aktiva 

Immateriella tillgångar   2018  2017 

Goodwill         
Bokföringsvärde 1.7      100 000,00    120 000,00 
Avskrivningar under räkenskapsperioden    -20 000,00     -20 000,00 
Bokföringsvärde 30.6        80 000,00    100 000,00 
 

Övriga immateriella tillgångar  
Bokföringsvärde 1.7                           0,00               0,00 
Ökningar      200 000,00                0,00 
Bokföringsvärde 30.6     200 000,00               0,00 
 

Maskiner och inventarier   
Bokföringsvärde 1.7   3 170 386,50  3 424 463,80 
Ökningar    1 000 000,00     380 000,00 
Avskrivningar under räkenskapsperioden   -834 077,30    -634 077,30 
Bokföringsvärde 30.6   3 336 309,20  3 170 386,50 
 

Förvaltningsfastighet   
Bokföringsvärde 1.7                               0,00                              0,00 
Överföring från omsättningstillgångar       65 000,00                0,00 
Förändring i förvaltningsfastighetens verkliga värde    435 000,00                            0,00 
Bokföringsvärde 30.6        500 000,00                0,00 
 

5 Förändringar av eget kapital 

Eget kapital      

Bundet eget kapital 
Aktiekapital 1.7           12 614,10             12 614,10 
Aktiekapital 30.6      12 614,10                           12 614,10 
Bundet eget kapital sammanlagt          12 614,10                           12 614,10 
 

Fritt eget kapital 
Fond för inbetalt fritt eget kapital 1.7   4 000 000,00   5 000 000,00 
Utbetalning av medel ur fonden för inbetalt fritt  
eget kapital    -1 000 000,00                       -1 000 000,00 
Fond för inbetalt fritt eget kapital 30.6    3 000 000,00 4 000 000,00 
 
 
Förlust från tidigare räkenskapsperioder 1.7  -1 363 914,65    -793 654,50 
Överlåtelse av egna aktier        -100 000,00                 0,00 
Förlust från tidigare räkenskapsperioder 30.6 -1 263 914,65    -793 654,50 
 
Räkenskapsperiodens vinst/förlust   1 020 538,59    -318 756,70   
Fritt eget kapital sammanlagt   2 756 623,94  2 887 588,80 
 

Eget kapital sammanlagt         2 769 238,04 2 900 202,90 

12 (31)



Kuljetus PerilleAsti Ab 
FO-nummer 9999999-0 
 
 
Utdelningsbart fritt eget kapital  2018  2017 

Fond för inbetalt fritt eget kapital   3 000 000,00  4 000 000,00 
Förlust från tidigare räkenskapsperioder  -1 263 914,65    -793 654,50        
Räkenskapsperiodens resultat   1 020 538,59    -318 756,70  
Utdelningsbart fritt eget kapital sammanlagt  2 756 623,94  2 887 588,80 
  
6 Långfristiga lån 

Bolaget har inte lån som förfaller senare än om fem år.  

 

7 Ställda säkerheter och åtaganden och arrangemang utanför balansräkningen samt 
pensionsförpliktelser  
  
Lån från finansiella institut           415 797,45       567 500,00 
Företagsinteckningar   2 500 000,00  2 500 000,00   
Handpanter          100 000,00     100 000,00 
 
Säkerheten för avbetalningsskulder utgörs av den fordonsegendom som finansierats med dem samt av 
en företagsinteckning. 
Avbetalningsskulder sammanlagt  1 503 343,86     769 577,91 
 

Det sammanlagda beloppet åtaganden utanför balansräkningen   
  

Checkkontolimit   1 000 000,00  1 000 000,00 
för den summa som kan utnyttjas. 

Säkerheten för checklimiten utgörs av en företagsinteckning och handpanter.  

 

8 Innehav i andra företag 

Bolaget äger 100 procent av Fastighet Ab Rengasvarasto och 100 procent av Fastighet Ab 
Hallirakennus.  

Fastighet Ab Rengasvarasto      

Omsättning          20 000,00    20 000,00 
Räkenskapsperiodens resultat                                                           0,00             0,00 
Eget kapital        65 000,00    65 000,00 
Bokföringsvärde i moderbolagets balansräkning 500 000,00     65 000,00 
 

Fastighet Ab Hallirakennus  

Omsättning    90 000,00   180 000,00 
Räkenskapsperiodens resultat           0,00              0,00 
Eget kapital     35 000,00     35 000,00 
Bokföringsvärde i moderbolagets balansräkning 35 000,00     35 000,00  
 
Koncernbokslut har inte upprättats, eftersom det är fråga om en sådan liten koncern som avses i 
bokföringslagen.  
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Kuljetus PerilleAsti Ab 
FO-nummer 9999999-0 
 
 
 

9 Personal    

2018  2017 
Antal anställda i genomsnitt  45  33 
 

10 Styrelsens förslag till åtgärder som gäller vinsten samt förslag till utdelning av övrigt fritt 
eget kapital  

Styrelsen föreslår att räkenskapsperiodens vinst på 1 020 538,59 euro överförs till vinstmedelskontot och 
att det ur fonden för inbetalt fritt kapital utbetalas 15,00 euro per aktie, dvs. sammanlagt 1 200 000,00 
euro. 

Det har inte skett några väsentliga förändringar i bolagets ekonomiska ställning efter 
räkenskapsperiodens utgång. Bolagets likviditet är enligt styrelsen måttlig och enligt styrelsens 
uppfattning äventyrar den föreslagna vinstutdelningen inte bolagets betalningsförmåga.  
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Kuljetus PerilleAsti Ab 
FO-nummer 9999999-0 
 
 
Bokslutets underskrifter 

Perälä den 10 augusti 2018 

 

Kaarlo Perille    Stina Perille 
Kaarlo Perille    Stina Perille 
styrelsens ordförande    styrelseledamot 

 
Arvo Ammattilainen   Joachim Speedy 
Arvo Ammattilainen   Joachim Speedy  
styrelseledamot   verkställande direktör 

 

 

Revisionsanteckning 

Över utförd revision har idag avgetts berättelse. 

Helsingfors den 19 augusti 2018 

 

TERÄVÄ TARKASTUS AB 
Revisionssammanslutning 
 

Kristiina Terävä 
Kristiina Terävä 
GR 
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Kuljetus PerilleAsti Ab 
FO-nummer 9999999-0 
 
 
 

Förteckning över bokföringsböckerna och slagen av bokföringsmaterial 

(Text har avlägsnats. Den avlägsnade texten saknar betydelse för lösandet av uppgiften.) 
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Bilaga 2 
 
KULJETUS PERILLEASTI AB:S STYRELSEMÖTE 4/2017 PROTOKOLL 
 
 
Tidpunkt: 7.8.2017 
 
Plats: Kuljetus PerilleAsti Ab:s lokaler 
 
Närvarande: Kaarlo Perille, ordförande 

Signe Perille, ledamot 
Stina Perille, ledamot 
Arvo Ammattilainen, ledamot 
 
Joachim Speedy, verkställande direktör 
Angela Quiddy, ekonomidirektör 

 
1 § Ordföranden öppnade mötet. 
 
2 § Ordföranden konstaterade att mötet är beslutfört. 
 
3 § Protokollet från föregående möte godkändes och undertecknades. 
 
4 § Ekonomidirektör Quiddys översikt och prognos för innevarande period 
  

Ekonomidirektör Quiddy berättade att bolagets ekonomiska situation är något svår. Det 
förekommer fortfarande kraftiga marknadsfluktuationer. Transportbranschen har 
fortfarande inte vänt uppåt trots en svag allmän ekonomisk tillväxt. Bolaget tror 
emellertid att efterfrågan på transporttjänster, särskilt på tunga och stora transporter, 
håller på att öka. Priskonkurrensen har blivit hårdare.  
 
Under räkenskapsperioden har bolaget fört krävande avtalsförhandlingar med 
Megaruoka Ab. Bolaget har lyckats förhandla om transportavtal. Nya 
avtalsförhandlingar har även förts med Jätti Ab. Förutom prisen har särskilt 
leveransvillkoren utgjort ett tvistefrö i avtalsförhandlingarna med båda storkunderna.  
 
I avtalen med bägge storkunderna antecknades det som leveransvillkor att 
transporttjänsten har överlåtits då de varor som transporterats har anlänt till sin 
destination.  
 

5 § Belöning till verkställande direktören / utvecklingen av bolagets omsättning och 
resultat 
 
Styrelsen beslutade att verkställande direktören börjar omfattas av bolagets nya 
belöningssystem, om han under innevarande räkenskapsperiod lyckas förbättra 
bolagets omsättning och resultat.  
 

6 § Ordföranden avslutade mötet. 
 
 Kaarlo Perille   Signe Perille 

Kaarlo Perille  Signe Perille 
 
Stina Perille   Arvo Ammattilainen 

Stina Perille   Arvo Ammattilainen 
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KULJETUS PERILLEASTI AB:S STYRELSEMÖTE 5/2017 PROTOKOLL 
 
 
Tidpunkt: 15.10.2017 
 
Plats: Kuljetus PerilleAsti Ab:s lokaler 
 
Närvarande: Kaarlo Perille, ordförande 

Signe Perille, ledamot 
Stina Perille, ledamot 
Arvo Ammattilainen, ledamot 
 
Joachim Speedy, verkställande direktör  
Angela Quiddy, ekonomidirektör 
 

1 § Ordföranden öppnade mötet. 
 
2 § Ordföranden konstaterade att mötet är beslutfört. 
 
3 § Protokollet från föregående möte godkändes och undertecknades. 
 
4 § Digitalisering av verksamhetsstyrningen samt förnyande och modernisering av 

fordonsparken   
  
 Arbetsgruppen som styrelsen sammanställde för ett år sedan har rett ut behoven av 

att förnya fordonsparken samt framför allt nyttan med ett digitalt 
verksamhetsstyrningssystem. Informationsflödet mellan kunden och transportföretaget 
måste digitaliseras.  

 
 Styrelsen beslutade skaffa ett digitalt verksamhetsstyrningssystem samt ett digitalt 

fordonshanteringssystem från programvaruhuset DigiBox Ab. Investeringen utgör 
sammanlagt 200 000 euro. Digitaliseringen kan tas i bruk vid ingången av 2018. 

 
 Utvecklingscentret för teknologi och innovationer Tekes har gett ett positivt beslut om 

investeringsunderstöd för båda investeringarna. Tekes investeringsunderstöd är enligt 
finansieringsbeslutet 50 procent av investeringarnas anskaffningsutgifter. DigiBox Ab:s 
program är kompatibla med företagets befintliga datatekniska system samt med 
maskiner och utrustning. Bolaget behöver inte skaffa maskiner eller utrustning med 
tanke på digitaliseringen. 

 
Utifrån den utredning och de investeringsberäkningar som gjorts av en arbetsgrupp 
som styrelsen tillsatt, verkställande direktören och ekonomidirektören beslutade 
styrelsen skaffa en High Capasity Transport (HCT)-fordonskombination, dvs. en 
jättelångtradare. Med jättelångtradaren kan Megaruoka Ab:s och Jätti Ab:s 
beställningar levereras mer ekonomiskt, effektivare, tryggare och mer miljövänligt än 
tidigare. Antalet transporter kan utökas och de direkta kostnaderna kan minskas. Om 
jättelångtradarens verksamhet är lönsam, såsom kalkylerna visar, har bolaget för 
avsikt att skaffa en andra HCT-fordonskombination om ett år.  

 
5 § Övriga ärenden 

Styrelsen har fått ett anonymt tips om eventuella försummelser vad gäller uppföljningen 
av körtimmar och trafiksäkerheten. Verkställande direktör Speedy misstänker att det är 
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fråga om svartmålning från konkurrentens sida. Styrelsen konstaterade att ärendet inte 
kräver fortsatta utredningar.  
 
 
 

6 § Ordföranden avslutade mötet. 
 
 Kaarlo Perille   Signe Perille 

Kaarlo Perille  Signe Perille 
 
Stina Perille   Arvo Ammattilainen 

Stina Perille   Arvo Ammattilainen 
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KULJETUS PERILLEASTI AB:S STYRELSEMÖTE 1/2018 PROTOKOLL 

  

 
Tidpunkt: 23.1.2018 
 
Plats: Kuljetus PerilleAsti Ab:s lokaler 
 
Närvarande: Kaarlo Perille, ordförande 
 Signe Perille, ledamot 
 Stina Perille, ledamot 
 Arvo Ammattilainen, ledamot 

 
 Joachim Speedy, verkställande direktör 
 Angela Quiddy, ekonomidirektör 
 
1 § Ordföranden öppnade mötet. 
 
2 § Ordföranden konstaterade att mötet är beslutfört. 
 
3 § Protokollet från föregående möte godkändes och undertecknades. 
 
4 § Ekonomi 
 

Ekonomidirektör Quiddy presenterade resultaträkningen för tiden 1.7–31.12. Det 
konstaterades att omsättningen enligt resultaträkningen är nästan på önskad nivå. 
Resultatet har emellertid inte ökat som planerat. Förarnas lokalförenings strejk i 
veckan före jul orsakade oförutsedda kostnader och ledde till en försvagning av 
resultatet för de sex första månaderna.  

 
Quiddy informerade styrelsen om att verkställande direktör Speedy på grund av 
Lokalföreningens strejk var tvungen att köpa transporttjänster i form av 
underleverans. Han gjorde ett underleverantörsavtal med sin frus transportföretag 
Mimmin Rekat Kb. Avtalet gällde den ena storkundens, Megaruoka Ab:s, transporter 
under de fyra strejkdagarna. Priset på Mimmin Rekat Kb:s transportjänster var inte 
det vanliga, utan de var dyrare än vanligt. Bolaget kunde också ha köpt 
transporttjänster under den fyra dagar långa strejken av t.ex. Kiidättäjät Ab, vars pris 
för samma transporter skulle ha varit 60 000 euro. Priset på avtalet med Mimmin 
Rekat Kb var 105 000 euro. Avtal ingicks med Mimmin Rekat Kb, eftersom fru Speedy 
lämpligt råkade vara på plats på kontoret, då ärendet togs upp. Avtal kunde således 
ingås snabbt och behändigt, fastän det var dyrare än de sedvanliga transportavtalen.  

 
Beslut: Verkställande direktörens beslut om att köpa transporttjänster av Mimmin 
Rekat Kb godkändes, fastän det skulle ha varit möjligt att få samma tjänst betydligt 
förmånligare och utan att transporterna skulle ha gett förlust.  

 
5 § Försäljning av egna aktier som bolaget innehar 
 

Bolaget har innehaft 2 000 egna aktier i B-serien redan i flera år. Aktierna förvärvades 
av bolagets tidigare långvariga verkställande direktör Valtteri Vauhtiveikko när han 
gick i pension.  

 
Verkställande direktör Joachim Speedy hade efter julen fått ett samtal från 
miljonärinvesteraren Jacob Auervaara. Auervaara hade hört sig för om Kuljetus 
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PerilleAsti Ab skulle ha intresse för en utomstående investerare. Han hade uppgett 
att han skulle vara redo och intresserad och ivrig att investera kapital i inhemska 
transportföretag. 

 
Man beslutade sälja de egna aktier i bolaget som bolaget självt innehar. Aktierna 
berättigade inte till några röster och således behövde bolaget inte vara rädd för 
företagskapning. Bolaget har sammanlagt 80 000 aktier. Av dem bildar 50 000 A-
serien. Aktierna i A-serien ger rösträtt på bolagsstämman. Antalet aktier i B-serien är 
sammanlagt 30 000. Aktierna i B-serien ger inte någon rösträtt, utan endast rätt till 
utdelning och annan medelsutbetalning. 

 
Aktieaffären har endast positiva verkningar, eftersom bolagets penningsituation 
förbättras. Auervaara är en känd miljonärinvesterare i Finland. Kuljetus PerilleAsti 
Ab:s bolagsordning innehåller inte någon inlösningsklausul.  

 
Quiddy och Speedy har upprättat en kalkyl över aktiernas pris. Man beslutade att de 
egna aktier i B-serien som bolaget självt innehar och som inte ger någon rösträtt säljs 
till den utomstående investeraren för 100 000 euro. Bolaget beviljar Auervaara 
betalningstid vad gäller betalningen av aktiernas köpesumma. Quiddy och Speedy 
upprättade ett låneavtal. Lånet förfaller till betalning 31.5.2018.  

 
Låneavtalet undertecknas och affären ingås 1.2.2018.  

 
6 § Bifirma Animal Transportation 
 

Man beslutade att avföra bolagets bifirma Animal Transportation ur handelsregistret. 
Bifirman registrerades för flera år sedan, då bolaget förvärvade Animal Transportation 
Ab:s affärsverksamhet. Transportfordonen som ansluter sig till affären har skrotats 
redan tidigare och bifirman har inte längre någon betydelse. Bifirmans 
affärsverksamhet (transport av djur) utövas inte längre och således kommer den inte 
längre att inbringa intäkter i framtiden. Styrelsen kan således konstatera att förvärvet 
av affärsverksamheten var en olönsam investering.  

 
7 § Ordföranden avslutade mötet. 
 

Kaarlo Perille  Signe Perille 

Kaarlo Perille  Signe Perille 
 

Stina Perille   Arvo Ammattilainen 

Stina Perille   Arvo Ammattilainen 
 

 

21 (31)



 
 
 
KULJETUS PERILLEASTI AB:S STYRELSEMÖTE 2/2018 PROTOKOLL 

 

 
Tidpunkt: 26.6.2018 
 
Plats: Bolagets lokaler 
  
Närvarande: Kaarlo Perille, ordförande 
 Stina Perille, ledamot 
 Arvo Ammattilainen, ledamot 

 
 Joachim Speedy, verkställande direktör 
 Angela Quiddy, ekonomidirektör 
 
Frånvarande Signe Perille, ledamot, sjuk 
 
1 § Ordföranden öppnade mötet. 
 
2 § Ordföranden konstaterade att mötet är beslutfört. 
 
3 § Protokollet från föregående möte godkändes och undertecknades. 
 
4 § Ekonomi 
 

Ekonomidirektör Quiddy presenterade ett preliminärt bokslut. Det konstaterades att 
det nya digitala verksamhetsstyrningssystemet har effektiverat faktureringen och 
behandlingen av försäljningar i bokföringen. Risken för fel i försäljningens avklipp är 
obefintlig, eftersom verksamhetsstyrningssystemet automatiskt överför köruppdragen 
utifrån en impuls från fordonen till bokföringen. 

 
Det konstaterades att omsättningen har ökat på önskat sätt och att även det 
preliminära resultatet är betydligt bättre än förväntat. Under de tre senaste 
månaderna av räkenskapsperioden har efterfrågan på transporter ökat radikalt. 
Transportbranschen håller äntligen på att vända uppåt.  

 
Kuljetus PerilleAsti Ab:s omsättning och resultat förbättras också av det nya 
fordonshanteringssystemet, det digitala verksamhetsstyrningssystemet och investe-
ringen i nya fordon, särskilt i HCT-jättelångtradaren. Även de framtida fordons-
investeringsplanerna, som presenterats för de viktigaste kunderna, väcker kundernas 
förtroende. Fordonshanteringssystemet och det digitala verksamhetsstyrnings-
systemet togs i bruk i januari 2018.  

 
Kostnadspåverkan från förarnas lokalförenings arbetskonflikt i december kan 
elimineras med hjälp av omsättningstillväxten under det sista kvartalet. Det dåliga 
vinterunderhållet av vägarna medförde heller ingen stor olägenhet för Kuljetus 
PerilleAsti Ab. 

 
5 §  Försäljningspriset på egna aktier 
 

Ekonomidirektör Quiddy berättade att Auervaara inte hade betalat köpesumman på 
100 000 euro för de förvärvade aktierna i Kuljetus PerilleAsti Ab. Verkställande 
direktör Speedy har varit i kontakt med Auervaara. Auervaara har berättat för Speedy 
att han haft och fortfarande har en tillfällig likviditetskris. Auervaara bad om 
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betalningstid för betalningen av aktiernas köpesumma. Styrelsen beslutade att 
betalningstiden för köpesumman förlängs fram till 31.12.2018. 

 
6 § Fastighet Ab Rengasvarasto 
 

Omsättningstillgångarna i bolagets balansräkning innehåller Fastighet Ab Rengas-
varastos aktier till ett värde av 65 000 euro. Aktierna har förvärvats till bolaget år 2010. 
Fastighet Ab Rengasvarastos hall fungerar som Kuljetus PerilleAsti Ab:s däck- och 
skrotlager.  
 
Verkställande direktören har hört från Asunnot Vaihtoon Ab:s auktoriserade 
fastighetsmäklare att det kommer att byggas ett köpcentrum på tomten bredvid 
Fastighet Ab Rengasvarasto. Planändrings- och byggtillståndsansökningarna för den 
invidliggande tomten har inletts på hösten 2017. Enligt fastighetsmäklaren kommer 
värdet på Fastighet Ab Rengasvarastos fastighet sannolikt att skjuta i höjden inom en 
snar framtid. Verkställande direktören har varit i kontakt med stadens tjänsteman som 
ansvarar för planläggningen. Tjänstemannen har bekräftat att det faktiskt kommer att 
byggas ett köpcentrum på den aktuella tomten invid Fastighet Ab Rengasvarasto.  
 
Enligt verkställande direktören och ekonomidirektören har värdet på aktierna i 
Fastighet Ab Rengasvarasto stigit under räkenskapsperioden. Aktiernas värde 
överstiger klart deras balansvärde. Enligt ekonomidirektören kan förvaltnings-
fastigheter värderas till verkligt värde även i finländska bokslut.  
 
Asunnot Vaihtoon Ab:s auktoriserade fastighetsmäklare har upprättat ett 
värderingsinstrument enligt vilken fastighetens verkliga värde 30.6.2018 skulle uppgå 
till 500 000 euro.  
 
Styrelsen beslutade att Fastighet Ab Rengasvarastos aktier redovisas som 
förvaltningsfastighet i balansräkningen och att de värderas till ett verkligt värde på 
500 000 euro.  

 
7 § Ordföranden avslutade mötet. 
 
 Kaarlo Perille  Stina Perille 

Kaarlo Perille  Stina Perille 
 

 Arvo Ammattilainen    
Arvo Ammattilainen 
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TIDNINGSARTIKEL I ITÄISET PAIKALLISSANOMAT 5.7.2018 

 

En jättelångtradare rasade in på gården och skadade svårt en gammal, nyligen grundrenoverad 
bastu samt granhäck, gräsmatta och terrass. Bastun föll omkull och totalförstördes. 

Kuljetus PerilleAsti Ab:s HCT-fordonskombination, som hade en full livsmedelslast, körde av 
riksvägen 6 mellan Rapikkala och Villmanstrand. Olyckan inträffade 30.6.2018 kl. 23:20. Styrhytten 
lossnade från dragbilen. Föraren klarade sig oskadd, även om han var tvungen att besöka sjukhuset. 
”Till all lycka kolliderade bilen inte med det stora stockhusets vägg. Då skulle det ha gått illa för 
föraren”, begrundar fritidsfastighetens ägare Eugen Strandsson från Helsingfors.  

Långtradaren körde över fritidshusets bastubyggnad, som stod invid vägen. Bastun, sommarvillans 
gårdsområde och terrass totalförstördes. ”På bilspråk kan man säga att bastubyggnaden, terrassen 
och gårdsplanen gick till inlösen”, beskriver Strandsson spåren efter olyckan.  

Långtradarens last, som bestod av exklusiva livsmedel – kaviar från Svarta havet, mousserande vin 
som tillverkats enligt en östfinländsk vingårds champangetillverkningsmetod samt en exceptionellt 
stor mängd saffrankrydda förstördes helt. Långtradaren skadades också i oreparerbart skick. 

Långtradarföraren körde trött. Tidningens reporter fick information enligt vilken långtradarens 
lagstadgade färdskrivare inte var i bruk. Enligt reporterns uppgifter hade föraren berättat att han kört 
så mycket övertidstimmar att det var ett under att han hade hållits på vägen ens så här länge. 
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KULJETUS PERILLEASTI AB:S STYRELSEMÖTE 3/2018 PROTOKOLL 

 

 
Tidpunkt: 10.8.2018, klockan 10.00 
 
Plats: Bolagets lokaler 
 
Närvarande: Kaarlo Perille, ordförande 
 Stina Perille, ledamot 
 Arvo Ammattilainen, ledamot 
 Joachim Speedy, verkställande direktör, under behandlingen av bokslutet 
 Angela Quiddy, ekonomidirektör 
 
Frånvarande: Signe Perille, ledamot (sjuk) 
 
1 § Ordföranden öppnade mötet. 
 
2 § Ordföranden konstaterade att mötet är beslutfört.  
 
3 § Protokollet från föregående möte godkändes och undertecknades. 
 
4 § Bokslutets underskrifter och förslag till utdelning av fritt eget kapital 
 

Verkställande direktör Speedy presenterade bolagets bokslut enligt bilaga 1 för den 
avslutade räkenskapsperioden 1.7.2017–30.6.2018. Styrelsen var nöjd med att 
bolagets resultat hade utvecklats så bra och att det var klart vinstbringande, fastän 
bolaget hade haft flera motgångar under den gångna räkenskapsperioden.  

 
I bolaget hade man redan året innan beslutat att det utdelningsbara fria egna kapitalet 
utdelas. Bolaget står inför en generationsväxling, vilket innebär att det är förnuftigt att 
dela ut pengarna i fonden för inbetalt fritt eget kapital genom en generös 
medelsutdelning. Man beslutade föreslå för bolagsstämman att bolaget fortsätter sin 
generösa medelsutdelningspolitik, som inletts redan under tidigare år, och man 
föreslår en utdelning på 15,00 euro/aktie, sammanlagt 1 200 000 euro av bolagets 
utdelningsbara fria egna kapital. Det konstaterades att bolagets solvens tillåter 
medelsutdelning, eftersom det placerats medel för 3 000 000 euro i fonden för inbetalt 
fritt eget kapital. 

 
Styrelsen godkände bokslutet. Styrelseledamöterna och verkställande direktören 
undertecknade bokslutet. 

 
5 § HCT-långtradarolyckan på riksväg 6 mellan Rapikkala och Villmanstrand 
 

Styrelsen fick för kännedom den nyligen färdigställda interna utredningen om det 
tråkiga olycksfall som inträffade på räkenskapsperiodens sista dag och de händelser 
som ledde till det. 
 
(Speedy lämnade mötet kl. 10.45) 
 
Man konstaterade att det inträffade en stor trafikolycka med Kuljetus PerilleAsti Ab:s 
fordonskombination 30.6.2018 kl. 23:20 nära Rapikkala kyrkoby på riksväg 6. Den 
trötta föraren miste kontrollen över fordonet i hög hastighet. Fordonet körde av vägen 
via diket till fritidshusets gårdsplan. HCT-jättelångtradarens framfart totalförstörde 
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fritidshusets gamla, nyligen grundrenoverade bastubyggnad. Även fritidshusets 
gårdsområde med terrass totalförstördes.  

 
Föraren hade kört övertidstimmar och varit trött vid olycksfallstidpunkten. Av den 
interna utredningen framgår det att verkställande direktör Joachim Speedy inte 
övervakade förarnas körtimmar. Tvärtom hade han bidragit till att förarna under 
sommaren hade arbetat mer än vad lagen tillåter. Enligt utredningen hade även de 
flesta andra förarna i bolaget arbetat övertid på verkställande direktör Speedys 
uppmaning. 
 
Speedy hade instruerat föraren i olycksfallslångtradaren på så sätt att han skulle 
koppla bort fordonshanteringssystemet och inte använda färdskrivaren vad gäller 
Megaruoka Ab:s livsmedelstransport 30.6.2018. På den kortaste möjliga rutten finns 
det två viktbegränsade broar, vilket innebär att man måste köra en omväg och på så 
sätt blir åkstreckan betydligt längre. För att leverera lasten i tid var föraren enligt 
Speedys instruktioner tvungen att köra övertid och överhastighet.  
 
Verkställande direktör Speedy har gjort sig skyldig till allvarligt oegentligt förfarande 
som äventyrar hela det goda anseende som Kuljetus PerilleAsti Ab har byggt upp 
under årens lopp. Megaruoka Ab har avslutat samarbetet med Kuljetus PerilleAsti Ab 
och sagt upp alla sina transportavtal. Även Jätti Ab har meddelat att bolaget kommer 
att säga upp alla transportavtal från ingången av juli. Styrelsen känner inte till att det 
skulle finnas ersättande avtal om transporttjänster.  
 
Verkställande direktören har gedigen branschkunskap och därför har styrelsen inte 
ansett det vara nödvändigt att övervaka verkställande direktörens verksamhet, utan 
han har haft styrelsens hundraprocentiga förtroende. Verkställande direktörens 
verksamhet har således kommit som en total överraskning för styrelsen.  
 
Verkställande direktör Speedys oegentliga förfarande är så pass allvarligt, att han 
kommer att sägas upp efter mötet. Något avgångsvederlag utbetalas inte. I enlighet 
med sitt direktörsavtal får han lön under uppsägningstiden på två veckor. Från dagens 
datum fungerar ekonomidirektör Angela Quiddy som tf verkställande direktör och hon 
har gett sitt samtycke till att ta emot uppgiften. 
 
Angela Quiddy berättade att försäkringsbolaget enligt de preliminära uppgifter som 
hon fått från försäkringsbolaget i regel inte utbetalar någon ersättning för den skada 
som HCT-jättelångtradaren orsakade eller för skadorna på fordonet. Ärendet är 
stridigt, men enligt Kuljetus PerilleAsti Ab:s advokat är det mer än 50-procentigt säkert 
att försäkringsbolaget inte ersätter skadan, eftersom den klart har orsakats av 
uppsåtligt oegentligt förfarande. Quiddy berättade också att bolaget inte kommer att 
få någon ersättning av verkställande direktör Speedy.   
 
Långtradaren totalförstördes och är obrukbar. Den kan inte repareras.  
 
Den skadelidande Eugen Strandsson, som äger fritidsfastigheten, har skickat bolaget 
entreprenörens faktura på återuppbyggningen av bastun, terrassen och gårdsplanen. 
Fakturan utgör 150 000 euro (utan mervärdesskatt). Återuppbyggningen gjordes i juli 
2018. Fakturan betalas till Strandsson i syfte att bevara Kuljetus PerilleAsti Ab:s 
anseende. 
 
Megaruoka Ab har å sin sida meddelat att den förstörda lasten varit värd 284 500 
euro (utan mervärdesskatt). Bolaget kräver att summan betalas omedelbart, eftersom 
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transportföretaget enligt leveransklausulen bar risken för lasten vid olycksfallstid-
punkten. Den förstörda lasten har bestått av exklusiva livsmedel: kaviar från Svarta 
havet, mousserande vin som tillverkats enligt champagnetillverknings-metoden av en 
östfinländsk vingård samt en exceptionell stor mängd saffrankrydda. Hela lasten har 
fallit och sugits upp i marken, och lasten har således inte transporterats till sin 
destination. 

 
Försummelsen att använda färdskrivare och förarens övertidstimmar kommer att ge 
bolaget ett avsevärt bötesstraff.  Dessutom är det oklart om föraren körde för fort på 
olycksfallsplatsen. Då mätresultaten och utredningarna färdigställs, blir det klart om 
bolaget även får böter för överhastighet. Ekonomidirektören har utrett ärendet med 
Trafiksäkerhetsverket och fått en expertbedömning enligt vilken böterna utgör 
100 000,00 euro för försummelse att använda färdskrivare och för förarens 
övertimmar. 

 
Föraren har ännu inte lämnat in eventuella skadeståndskrav och således är de ännu 
inte möjliga att uppskatta.  

 
6 §  Resultatet för juli 2018 och prognosen för augusti 
 

Resultatet för juli 2018 når inte upp till det budgeterade. Recessionen inom 
transportbranschen börjar emellertid klart vara över.  
 
Olycksfallet och det uppdagade oegentliga förfarandet orsakar direkta kostnader. De 
direkta kostnaderna uppgår till minst 534 500 euro (Strandssons faktura 150 000 
euro, den förstörda lasten 284 500 euro och bötesstraffet 100 000 euro) och minskar 
avsevärt resultatet för augusti. Bolaget kommer att uppvisa ett negativt resultat för 
augusti.   

 
7 § Ordföranden avslutade mötet. 
  
 Kaarlo Perille  Stina Perille 

 Kaarlo Perille  Stina Perille 
 

 Arvo Ammattilainen  Angela Quiddy 

 Arvo Ammattilainen  Angela Quiddy 
 
 
 

Bilaga 1 Bokslut  
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REVISIONSSAMMANDRAG FÖR RÄKENSKAPSPERIODEN 1.7.2017–30.6.2018 

 
Jag har gjort en revision av Kuljetus PerilleAsti Ab i enlighet med min revisionsplan. I min revision 
har jag fokuserat på de riskområden som nämns i revisionsplanen och vilka har uppdaterats under 
revisionen. Sammandraget nedan innehåller de viktigaste observationerna från revisionen. 
 
Riskområden som fastställts i planen: 
  
1. Övriga immateriella tillgångar 

Bolaget har under räkenskapsperioden aktiverat det digitala fordonshanteringssystemet på 
75 000 euro i immateriella tillgångar. Jag diskuterade om hanteringssystemet med Angela 
Quiddy. Systemet instruerar föraren i realtid att köra optimalt. Det ökar i betydande grad 
säkerheten med tanke på föraren och den övriga trafiken. Det har inte gjorts avskrivningar i 
bokslutet 6/2018 med anledning av aktiveringen. Systemet togs i bruk i januari 2018.  
 
Under räkenskapsperioden har det även skaffats ett digitalt verksamhetsstyrningssystem. De 
aktiverade anskaffningsutgifterna för verksamhetsstyrningssystemet är 125 000 euro. 
Verksamhetsstyrningssystemet togs i bruk för bland andra beställningarnas och faktureringens 
del i januari 2018. Det har inte gjorts avskrivningar för aktiveringen i bokslutet 6/2018. 

 
Kostnaderna för digitaliseringen har uppgått till sammanlagt 200 000 euro och för dem har 
beviljats Tekes investeringsunderstöd som utgjort 50 procent av anskaffningspriset, dvs. 100 000 
euro. Understödet har redovisats i resultaträkningen i övriga rörelseintäkter.  

 
Tillsammans med Quiddy satte jag mig in  i kalkylerna för intäktsförväntningarna med anledning 
av aktiveringarna av fordonshanteringssystemet och det digitala verksamhetsstyrningssystemet. 
Enligt dem motsvarar intäktsförväntningarna av fordonshanteringssystemet och det digitala 
verksamhetsstyrningssystemet minst de aktiverade kostnaderna under de följande fem åren. 
 

2. Goodwill 
I balansräkningen ingår goodwill som uppstått i samband med en affärsverksamhetsaffär med 
Animal Transportation Ab för flera år sedan. En goodwill på 80 000 euro återstår i 
balansräkningen. Det har gjorts en linjär avskrivning på 10 år på goodwill. 
 

3. Förvaltningsfastighet 
Bolaget har klassificerat aktierna i sitt fastighetsaktiebolag Fastighet Ab Rengasvarasto såsom 
förvaltningsfastighet i balansräkningen med tillämpande av metoden för värdering till verkligt 
värde i enlighet med 5 kap. 2 b § i bokföringslagen. Över det verkliga värdet finns 
fastighetsmäklarens värderingsinstrument. Enligt fastighetsmäklarens värderingsinstrument 
uppgår förvaltningsfastighetens värde 30.6.2018 till 500 000 euro. 

 
4. Omsättningstillgångar 

Omsättningstillgångarna består av däck. Dessutom innehåller övriga omsättningstillgångar aktier 
i Fastighet Ab Hallirakennus för 35 000 euro.  
 

5. Intäktsföring av försäljningen 
Granskning av försäljningen har varit ett av fokusområdena. 
 
Bolaget har två stora kunder: Megaruoka Ab och Jätti Ab. Dessa kunders transporter utgör 80 
procent av bolagets omsättning under räkenskapsperioden.  
 
Tack vare det nya digitala verksamhetsstyrningssystemet uppstår försäljningsfakturorna till 
Megaruoka Ab och Jätti Ab direkt i verksamhetsstyrningssystemet. Då långtradaren har lastats 
på transportens avgångsort, bildar verksamhetsstyrningssytemet en försäljningsfaktura och den 
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redovisas samtidigt som försäljning och som kundfordran i bokföringen. Verksamhets-
styrningssystemet tolkar att prestationen överlämnats när långtradaren har lastats.  
 
Jag har IT-assisterat granskat försäljningsfakturorna för maj-juni-juli 2018 i 
verksamhetsstyrningssystemet. Försäljningsfakturorna för juli har uppstått av de transporter som 
utförts i juli. Försäljningsfakturorna för maj–juni har på samma sätt uppstått av transporter i maj–
juni. Möjligheten till fel i försäljningens avklipp är liten, eftersom försäljningsfakturan uppstår 
automatiskt och försäljningen redovisas i bokföringen i verksamhetsstyrningssystemet vid den 
tidpunkt när långtradaren är lastad. 
 
Det framgår av verksamhetsstyrningssystemet att HCT-långtradaren, som togs i bruk i slutet av 
juni, använts första gången vid en transport för Megaruoka Ab 30.6.2018. Det har inte gjorts 
andra transporter samma dag, eftersom de andra förarna var lediga på grund av bolagets 
sommardagar. För transporten har det redovisats i resultaträkningen en försäljning på 15 500 
euro (utan mervärdesskatt).  
 

6. Kundfordringar 
Jag har analyserat kundfordringarnas åldersfördelning och granskat de största kundfordringarna 
i verksamhetsstyrningssystemet. Det fanns inte några väsentliga gamla poster bland 
kundfordringarna. Jag diskuterade kundfordringarna även med tf verkställande direktör Angela 
Quiddy. Enligt henne innehåller kundfordringarna inte några osäkra fordringar. Några väsentliga 
risker för kreditförluster finns inte. 

 
7. Lånefordringar 

I lånefordringarna har det upptagits en fordran hos Jacob Auervaara med anledning av 
försäljningen av aktier i Kuljetus PerilleAsti Ab.  
 
Bolaget har innehaft 2 000 egna aktier i B-serien som inte ger någon rösträtt. Aktierna har 
förvärvats för flera år sedan av bolagets tidigare verkställande direktör till priset 50 euro per aktie. 
Aktierna redovisades då i bokföringen och belastade vinstkontot från tidigare räkenskaps-
perioder till ett belopp motsvarande anskaffningspriset och överlåtelseskatten (redovisning per 
vinst från tidigare räkenskapsperioder an penningkonto). Nu har aktierna sålts till samma pris. 
Köpesumman har i sin helhet uppgått till 100 000 euro. Köpesumman har upptagits i bokföringen 
per lånefordran an vinst från tidigare räkenskapsperioder-konto. 
 
Enligt bilagan till promemoriaverifikatet har Jacob Auervaara haft en likviditetskris just vid den 
tidpunkt när affären ingicks. Bolagets styrelse har lovat finansiera affären tillfälligt genom att 
bevilja betalningstid fram till utgången av maj 2018. Lånefordran är emellertid fortfarande öppen 
i bokslutet. Auervaara har beviljats ytterligare betalningstid för avläggande av köpesumman fram 
till 31.12.2018. Låneavtalet finns som bilaga till köpebrevet.  

 
8. Kassa och bank 

Jag har granskat bankkontonas saldon genom att jämföra bankkontonas saldon i balans-
räkningen med de bekräftelser som fåtts från penninginstituten. Saldona per 30.6.2018 stämmer 
överens med bekräftelserna.  
 
Jag har avstämt debet- och kreditsummorna på huvudbokens konton med insättningarna och 
uttagen på kontoutdragen för hela räkenskapsperioden och de överensstämmer. Jag 
konstaterade att kontotransaktionerna redovisats på behörigt sätt i bokföringen. 
 

9. Materiella tillgångar 
Jag har granskat ökningar och avskrivningar av maskiner och inventarier under 
räkenskapsperioden. Jag jämförde ökningar av maskiner och inventarier i huvudbokföringen 
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med bokföringens verifikat och diskuterade med Angela Quiddy om vad anskaffningarna 
innehöll.  
 
Redovisningen av förändringar i maskiner och inventarier hade gjorts på behörigt sätt i 
bokföringen. Anskaffningarna under räkenskapsperioden ansluter sig till förnyandet av 
fordonsparken med tanke på tunga och stora transporter. Under räkenskapsperioden skaffade 
bolaget två dragbilar och även släpvagnsparken förnyades. Bolagets största anskaffning var en 
High Capasity Transport (HCT)-fordonskombination, dvs. en jättelångtradare.  
 
Investeringarnas eurobelopp: 
- Släpvagn     100 000 euro 
- Dragbil KPA-333    150 000 euro 
- Dragbil KPA-334    200 000 euro  
- HCT-fordonskombination 550 000 euro 
- Sammanlagt                    1 000 000 euro 
 
Planenliga avskrivningar av maskiner och inventarier har gjorts i enlighet med 
avskrivningsplanen och på behörigt sätt. Avskrivningsplanen innehåller en 20 procents 
utgiftsrestsavskrivning. Avskrivningarna överensstämmer i resultaträkningen och balans-
räkningen. Fordonens utgiftsrest efter avskrivningar uppgår till 3 336 309,20 euro, av vilka HCT-
fordonskombinationens andel är 440 000 euro. 

 
10. Eget kapital 

I vinstmedlen från tidigare räkenskapsperioder har ett fel från den föregående 
räkenskapsperioden justerats. I inköp och leverantörsskulder från föregående räkenskapsperiod 
har 251 503,45 euro (mervärdeskatt ingår inte) saknats.  

 
11. Övriga rörelseintäkter 

Av det utvecklingsunderstöd som bolaget fick från NMT-centralen har 250 000 euro redovisats i 
resultaträkningen i övriga rörelseintäkter. Jag har läst finansieringsbeslutet. Det är fråga om ett 
internationaliseringsutvecklingsprojekt som förbättrar Kuljetus PerilleAsti Ab:s konkurrenskraft 
på lång sikt. NMT-centralen har redan betalat understödspengarna på bolagets bankkonto. 
Kostnader som motsvarar understödet har redan realiserats och de ingår i resultaträkningen.  
 
Utvecklingsunderstöd har fåtts för anlitande av externa tjänster och experter, för deltagande i 
mässor utomlands samt för löner. Grunderna för återbetalning och återkrav av understödet finns 
i 25–30 § i lagen om statsunderstöd för utvecklande av företagsverksamhet (9/2014). På 
avbrytande av utbetalningen, ränta och dröjsmålsränta tillämpas därtill 19, 24 och 25 § i 
statsunderstödslagen (688/2001).  
 

12. Övriga rörelsekostnader 
Bolaget har betalat en hyra på 15 000 euro i månaden för fordonsgaragen samt för 
kontorslokalerna till Fastighet Ab Hallirakennus. Betalda hyror har redovisats i bokföringen för 
tiden 1.7–31.12.2017. Jag har granskat hyresavtalet. Hyrestiden började 1.7.2015 och den är 
tidsbunden och gäller fram till 30.6.2021.  
 
För lagerlokalerna har bolaget betalat en hyra på 1 667 euro i månaden till Fastighet Ab 
Rengasvarasto, dvs. sammanlagt 20 000 euro. Jag har granskat hyresavtalet. Hyresavtalet 
gäller tillsvidare och det har två månaders uppsägningstid. 
 
I december 2017 betalade bolaget 105 000 euro till Mimmin Rekat Kb för utförda transport-
tjänster. Enligt Mimmin Rekat Kb:s handelsregisteruppgifter är Joachim Speedy kommandit-
bolagets ena ansvariga bolagsman. Den andra ansvariga bolagsmannen i kommanditbolaget är 
Joachim Speedys fru. 
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13. Övertid 

Enligt Angela Quiddys meddelande finns det obetald övertid till förarna för transporter som körts 
under våren jämte bikostnader (pensionsutgifter 19 procent och övriga lönebikostnader 5 
procent) som motsvarar cirka en halv månad, dvs. sammanlagt 257 000 euro. De betalas under 
hösten 2018 och redovisas i bokföringen allteftersom de betalas till förarna.  
 

14. Memorialverifikationer 
Jag granskade memorialverifikationerna för bokslutsmånaden samt som stickprov för den övriga 
räkenskapsperiodens del. De granskade memoriaverifikationerna var bekräftade och upprättade 
på behörigt sätt, och jag observerade ingenting att anmärka på avseende dem. 
 

15. Jämförande information 
Jag granskade bolagets jämförelseuppgifter i det officiella bokslutet för räkenskapsperioden 
1.7.2016–30.6.2017. Siffrorna överensstämde med det officiella bokslutet för året innan. 
 

16. Ledningens bekräftelsebrev 
Vi har fått ledningens skriftliga bekräftelsebrev, som motsvarar vår revisionssammanslutnings 
policy och som idag undertecknades av styrelsens ordförande. 
  

17. Inkomstbeskattning 
Jag granskade det senaste beskattningsbeslutet, enligt vilket bolaget har fastställda förluster 
kvar från tidigare räkenskapsperioder för sammanlagt 1 100 000 euro. Således uppstår det ingen 
inkomstskatt för bolaget att betala för räkenskapsperioden. 
 

 
19.8.2018 
 
 
Pirjo Pikkutarkkanen 

Pirjo Pikkutarkkanen 
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