
HT- JA HTM-TUTKINTO 19.8.2018 

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 2016–2017 -teoksen mukaisesti. 
Vastauksissa tilintarkastajan raportit voi laatia ajantasaisen Suomen tilintarkastajat ry:n julkaiseman 
Tilintarkastajan raportointi 2017 -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_HTM 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 
 
Kuljetus PerilleAsti Oy on suomalainen vuodesta 2004 lähtien kuljetusalalla toiminut osakeyhtiö. Yhtiön 
tilikausi on 1.7.–30.6. Yhtiön tilinpäätös on laadittu noudattaen suomalaista tilinpäätössäännöstöä (FAS). 
 
Yhtiön tilintarkastajana on vuodesta 2010 lähtien toiminut tilintarkastusyhteisö Terävä Tarkastus Oy, 
osoite Tarkanmarkankuja 6, 00100 HELSINKI. Päävastuullisena tilintarkastajana on vuodesta 2014 
lähtien toiminut HT Kristiina Terävä. Tarkastustiimiin kuuluu sinun lisäksesi tilintarkastusassistentti Pirjo 
Pikkutarkkanen, joka on laatinut yhteenvedon tarkastustyössään tekemistään havainnoista (liite 2). HT 
Terävän vastuulla on tarkastustyön ohjaaminen. Sinun tehtävänäsi on laatia HT Terävälle ehdotus 
tilintarkastuskertomukseksi tarkastamasi tilinpäätöksen, tilintarkastajan yhteenvedon ja muun 
tarkastuksessa käytettävissä olevan aineiston perusteella. 
 
Arvostelun yksinkertaistamiseksi käytä tehtävän ratkaisussa 78 000 euron olennaisuusrajaa. Jos 
yksittäinen virhe tehtävässä ylittää olennaisuusrajan, se esitetään tilintarkastuskertomuksessa 
(tehtävä 2). Raportoitavien virheiden raja on viisi prosenttia olennaisuusrajasta, eli 3 900 euroa. 
Raportoitavat virheet raportoidaan johdolle (tehtävä 1), mutta ne eivät yksittäisinä vaikuta 
tilintarkastuskertomukseen. 
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Tehtävä 1 (80 pistettä) 
 
Mitä virheitä ja/tai puutteita on Kuljetus PerilleAsti 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 voidaan 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, vai onko se muussa tilintarkastajan raportoinnissa esitettävä 
asia, ellei virhettä tai puutetta korjata. Sisällytä vastaukseen myös yhteenveto havaitsemistasi virheistä. 
 
Käytä tehtävään vastatessasi tehtävän 1 vastauspohjaa. 
 
VASTAUSMALLI 
 
Kuljetus PerilleAsti Oy:n tilintarkastus, tilikausi 1.7.2017—30.6.2018 
 
Päiväys: 19.8.2018 
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 
78 000 euron olennaisuusrajaa. 
Raportoitavan virheen raja on 3 900 
euroa.  

 

Pääomalainat / luokittelu / 
esittäminen omassa pääomassa 

Esimerkkivastaus 
 
Pääomalainat, yhteensä x euroa on 
hallituksen päätöksellä (x.x.xxx nro 
xx) luokiteltu omaan pääomaan. 
Liitetietojen kohdassa x 
pääomalainoilla on kerrottu olevan 
eräpäivä ja kohdassa x 
pääomalainoille on ilmoitettu 
ulkopuolinen vakuus. Eräpäiväisyys ja 
vakuudellisuus eivät ole KPL 5:5c:n 
(sekä KILA 1950/2016) mukaisia, jotta 
pääomalainat voitaisiin esittää 
omassa pääomassa.  
 
 
Korjausmenettely: 
 

Esimerkkivastaus 
 
Tilintarkastuskertomus 
 
TilintL 3:5 § 3 
momentin mukainen 
kielteinen lausunto 
tilinpäätöksen 
antamasta 
informaatiosta. 
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Pääomalainat tulee siirtää omasta 
pääomasta vieraaseen pääomaan, 
erilliseksi eräksi. 
 
Per pääomalainat (oma pääoma) x 
euroa 
 
An pääomalainat (pitkäaikainen vieras 
pääoma)x euroa 
 
Vertailutietoa tulee korjata 
pääomalainojen osalta vastaavasti.  
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Tehtävä 2 (20 pistettä) 
 
Laadi Kuljetus PerilleAsti Oy:n tilintarkastajan allekirjoitettavaksi 19.8.2018 päivätty ehdotus 
tilintarkastuskertomukseksi edellyttäen, että yrityksen kirjanpitoa, hallintoa ja tilinpäätösasiakirjoja ei 
muuteta miltään osin. 
 
Käytä tehtävään vastatessasi tehtävän 2 vastauspohjaa. 
 
LIITE 1 Kuljetus PerilleAsti Oy:n tilinpäätös tilikaudelta 1.7.2017—30.6.2018 
LIITE 2 Hallituksen pöytäkirja 4/2017, 7.8.2017 
 Hallituksen pöytäkirja 5/2017, 15.10.2017 

Hallituksen pöytäkirja 1/2018, 23.1.2018 
 Hallituksen pöytäkirja 2/2018, 26.6.2018 
 Lehtileike Itäiset Paikallissanomat 5.7.2018 

Hallituksen pöytäkirja 3/2018, 10.8.2018 
Yhteenveto tilikauden 1.7.2017—30.6.2018 tilintarkastuksesta 
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Liite 1 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TILINPÄÄTÖS  
 

KULJETUS PERILLEASTI OY 
 

1.7.2017—30.6.2018 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuljetus PerilleAsti Oy 
Kontinperä 13 
00013 PERÄLÄ 
Y-tunnus 9999999-0
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Kuljetus PerilleAsti Oy 
Y-tunnus 9999999-0 
 
 
SISÄLLYSLUETTELO    Sivu 

 

Tuloslaskelma      8   
Tase      9   
Liitetiedot                         11 
Allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkintä   15 

 

 

Tämä tilinpäätös, sen perustana olevat kirjanpidot, tililuettelo sekä luettelo kirjanpidoista ja aineistosta 
on säilytettävä 1.7.2028 saakka. 

 

Tilikauden tositeaineisto ja muu kirjanpitoaineisto on säilytettävä 1.1.2025 saakka.  
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Kuljetus PerilleAsti Oy 
Y-tunnus 9999999-0 
 
 
TULOSLASKELMA  
(euroa) 1.7.2017–30.6.2018 1.7.2016–30.6.2017 

   
   

LIIKEVAIHTO 11 686 752,10 8 398 959,35 
   

Liiketoiminnan muut tuotot 350 000,00 503 359,70 
   

Materiaalit ja palvelut   
       Ostot tilikauden aikana -2 242 350,42 -1 649 791,8 
       Varaston muutos -45 000,00 -30 000,00 
Materiaalit ja palvelut yhteensä -2 287 350,42 -1 679 791,87 
 
Henkilöstökulut   
       Palkat ja palkkiot -5 260 905,97 -4 199 479,68 
       Eläkekulut -999 572,13 -797 901,14 
       Muut henkilösivukulut -263 045,29 -209 973,98 
Henkilöstökulut yhteensä -6 523 523,39 -5 207 354,80 

   
Poistot ja arvonalentumiset   
    Suunnitelman mukaiset poistot -854 077,30 -654 077,30 

   
Liiketoiminnan muut kulut -1 600 120,45 -1 581 535,65 

   
LIIKEVOITTO/-TAPPIO 771 680,54 -220 440,56 

   
Rahoitustuotot ja -kulut   
    Muut korko- ja rahoitustuotot 71,00 0,55 
    Korkokulut ja muut rahoituskulut -99 212,95 -98 316,70 
Sijoituskiinteistöjen käyvän arvon muutos 435 000,00 0,00 
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä 335 858,05 -98 316,15 
 
VOITTO/TAPPIO ENNEN 
TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA 1 107 538,59 -318 756,71 
   
Tuloverot   
Laskennallisten verojen muutos -87 000,00 0,00 
Verot yhteensä -87 000,00 0,00 

   
TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO 1 020 538,59 -318 756,71 
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Kuljetus PerilleAsti Oy 
Y-tunnus 9999999-0 
 
 
TASE  
   
   
VASTAAVAA 
(euroa) 30.6.2018 30.6.2017 

   
PYSYVÄT VASTAAVAT   
 
Aineettomat hyödykkeet   
       Liikearvo           80 000,00         100 000,00 
       Muut aineettomat hyödykkeet 200 000,00 0,00 
Aineettomat hyödykkeet yhteensä 280 000,00 100 000,00 

   
 Aineelliset hyödykkeet   
       Koneet ja kalusto 3 336 309,20 3 170 386,50 
 Aineelliset hyödykkeet yhteensä 3 336 309,20 3 170 386,50 

   
 Sijoitukset   
       Sijoituskiinteistöt 500 000,00 0,00 

   
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 4 116 309,20 3 270 386,50 

   
VAIHTUVAT VASTAAVAT   
   
Vaihto-omaisuus   
        Aineet ja tarvikkeet         150 000,00         105 000,00 
        Muu vaihto-omaisuus           35 000,00         100 000,00 
Vaihto-omaisuus yhteensä         185 000,00         205 000,00 
   
Saamiset   
      Lyhytaikaiset   
         Myyntisaamiset 971 775,80 688 025,15 
         Lainasaamiset 100 000,00 0,00 
         Muut saamiset 12 500,00 10 436,65 
         Siirtosaamiset 242 443,54 406 222,60 
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 1 326 719,34 1 104 684,40 

   
Rahat ja pankkisaamiset 272 471,46 289 640,91 

   
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 1 784 190,80 1 599 325,31 

   
VASTAAVAA 5 900 500,00 4 869 711,81 
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Kuljetus PerilleAsti Oy 
Y-tunnus 9999999-0 
 
 
VASTATTAVAA  
(euroa) 30.6.2018 30.6.2017 

   
OMA PÄÄOMA   
    Osakepääoma 12 614,10 12 614,10 
    Muut rahastot   
        Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 3 000 000,00 4 000 000,00 
    Edellisten tilikausien voitto (tappio) -1 263 914,65 -793 654,50 
    Tilikauden voitto (tappio) 1 020 538,59 -318 756,70 
         

   
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 2 769 238,04 2 900 202,90 

   
VIERAS PÄÄOMA   
    Pitkäaikainen   
       Lainat rahoituslaitoksilta 224 011,60 462 500,00 
       Ostovelat 667 337,54 371 831,16 
    Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä 891 349,14 834 331,16 

   
    Lyhytaikainen   
       Lainat rahoituslaitoksilta 191 785,85 105 000,00 
       Ostovelat 1 001 006,32 557 746,75 
       Muut velat 484 412,55 185 252,35 
       Siirtovelat 475 708,10 287 178,65 
       Laskennallinen verovelka 87 000,00 0,00 
    Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 2 239 912,82 1 135 177,75 

   
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 3 131 261,96 1 969 508,91 

   
VASTATTAVAA 5 900 500,00 4 869 711,81 
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Kuljetus PerilleAsti Oy 
Y-tunnus 9999999-0 
 
 

     
      

 
TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 

1 Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet 

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

Selvitys suunnitelman mukaisten poistojen perusteista ja niiden muutoksista 

Liikearvo    tasapoisto        10 vuotta 
Muut aineettomat hyödykkeet tasapoisto          5 vuotta 
Koneet ja kalusto   menojäännöspoisto 20 prosenttia 
 
Sijoituskiinteistö 

Sijoituskiinteistö on kiinteistö, jota yhtiö pitää hallussaan hankkiakseen vuokratuottoa tai omaisuuden 
arvonnousua tai niitä molempia. Sijoituskiinteistö on alun perin kirjattu vaihto-omaisuuteen 
hankintamenoonsa 65 000 euroon. Tilinpäätöksessä 30.6.2018 se on arvostettu käypään arvoon 
kiinteistönvälittäjältä saadun arviokirjan mukaisesti. Kiinteistön käypä arvo kiinteistönvälittäjän arvion 
mukaan on 500 000 euroa.  

Käypä arvo määritetään vuosittain ulkopuolisen kiinteistönarvioijan tekemän arvion perusteella ja se 
vastaa hintaa, joka saataisiin, jos kiinteistö myytäisiin tavanomaisena liiketoimena.  

Sijoituskiinteistön myöhemmistä käyvän arvon muutoksista aiheutuvat voitot ja tappiot kirjataan 
tulosvaikutteisesti rahoitustuottoihin ja -kuluihin sillä tilikaudella, jolla ne syntyvät. Tilinpäätökseen on 
käyvän arvon muutos kirjattu tulosvaikutteisesti. Käyvän arvon muutoksesta aiheutuva verovaikutus on 
kirjattu tulosvaikutteisesti laskennallisiin veroihin. 

2 Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot 

Avustukset 

Saadut investointiavustukset 100 000 euroa on kirjattu liiketoiminnan muihin tuottoihin. ELY-keskukselta 
saatu yrityksen kehittämisavustus 250 000 euroa on kirjattu liiketoiminnan muihin tuottoihin. 

Poikkeukselliset erät 

Tilinpäätökseen ei sisälly poikkeuksellisia eriä.  

3 Tiedot käypään arvoon merkitsemisestä 

Sijoituskiinteistö on arvostettu kirjanpitolain 5:2 b:n mukaisesti käypään arvoon. Arvonmääritys perustuu 
kiinteistönvälittäjän arvioon.  

(Poistettu tekstiä. Poistetulla tekstillä ei ole merkitystä tehtävän ratkaisemisen kannalta.) 
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Kuljetus PerilleAsti Oy 
Y-tunnus 9999999-0 
 
 
4 Taseen vastaavia koskeva liitetiedot 

Aineettomat hyödykkeet   2018  2017 

Liikearvo         
Kirjanpitoarvo 1.7.      100 000,00    120 000,00 
Tilikauden poisto      -20 000,00     -20 000,00 
Kirjanpitoarvo 30.6.        80 000,00    100 000,00 
 

Muut aineettomat hyödykkeet  
Kirjanpitoarvo 1.7.                           0,00               0,00 
Lisäykset      200 000,00                0,00 
Kirjanpitoarvo 30.6.     200 000,00               0,00 
 

Koneet ja kalusto   
Kirjanpitoarvo 1.7.   3 170 386,50  3 424 463,80 
Lisäykset    1 000 000,00     380 000,00 
Tilikauden poistot       -834 077,30    -634 077,30 
Kirjanpitoarvo 30.6.   3 336 309,20  3 170 386,50 
 

Sijoituskiinteistö   
Kirjanpitoarvo 1.7.                             0,00                              0,00 
Siirto vaihto-omaisuudesta           65 000,00                0,00 
Sijoituskiinteistön käyvän arvon muutos   435 000,00                            0,00 
Kirjanpitoarvo 30.6.     500 000,00                0,00 
 

5 Oman pääoman muutokset 

Oma pääoma      

Sidottu oma pääoma 
Osakepääoma 1.7.           12 614,10             12 614,10 
Osakepääoma 30.6.      12 614,10                           12 614,10 
Sidottu oma pääoma yhteensä          12 614,10                           12 614,10 
 

Vapaa oma pääoma 
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 1.7.  4 000 000,00  5 000 000,00 
Varojenjako sijoitetun vapaan oman pääoman 
rahastosta    -1 000 000,00  -1 000 000,00 
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 30.6.  3 000 000,00   4 000 000,00 
 
 
Edellisten tilikausien tappio 1.7.   -1 363 914,65    -793 654,50 
Omien osakkeiden luovutus     -100 000,00                0,00 
Edellisten tilikausien tappio 30.6.  -1 263 914,65    -793 654,50 
 
Tilikauden voitto/tappio    1 020 538,59    -318 756,70   
Vapaa oma pääoma yhteensä   2 756 623,94  2 887 588,80 
 

Oma pääoma yhteensä         2 769 238,04 2 900 202,90 
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Kuljetus PerilleAsti Oy 
Y-tunnus 9999999-0 
 
 
Jakokelpoinen vapaa oma pääoma  2018  2017 

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto  3 000 000,00  4 000 000,00 
Edellisten tilikausien tappio  -1 263 914,65    -793 654,50        
Tilikauden tulos    1 020 538,59    -318 756,70  
Jakokelpoinen vapaa oma pääoma yhteensä  2 756 623,94  2 887 588,80 
  
6 Pitkäaikaiset lainat 

Yli viiden vuoden kuluttua erääntyviä lainoja ei ole.  

 

7 Annetut vakuudet ja taseen ulkopuoliset sitoumukset ja järjestelyt sekä eläkevastuut 
  
Lainat rahoituslaitoksilta           415 797,45       567 500,00 
Yrityskiinnitykset   2 500 000,00  2 500 000,00   
Käteispantit          100 000,00     100 000,00 
 
Osamaksuvelkojen vakuutena on niillä rahoitettu ajoneuvokalusto-omaisuus sekä yrityskiinnitys. 
Osamaksuvelat yhteensä   1 503 343,86     769 577,91 
 

Taseen ulkopuolisten sitoumusten yhteismäärä     

Sekkitililimiitti    1 000 000,00  1 000 000,00 
joka on vapaana. 

Sekkitililimiitin vakuutena on yrityskiinnitys ja käteispantit.  

 

8 Omistukset muissa yrityksissä 

Yhtiö omistaa 100 prosenttia Kiinteistö Oy Rengasvarastosta ja 100 prosenttia Kiinteistö Oy 
Hallirakennuksesta.  

Kiinteistö Oy Rengasvarasto      

Liikevaihto          20 000,00    20 000,00 
Tilikauden tulos                         0,00             0,00 
Oma pääoma     65 000,00    65 000,00 
Kirjanpitoarvo emon taseessa  500 000,00     65 000,00 
 

Kiinteistö Oy Hallirakennus  

Liikevaihto     90 000,00   180 000,00 
Tilikauden tulos                       0,00              0,00 
Oma pääoma    35 000,00     35 000,00 
Kirjanpitoarvo emon taseessa   35 000,00     35 000,00  
 
Konsernitilinpäätöstä ei ole laadittu, koska kyseessä on kirjanpitolain tarkoittama pienkonserni. 
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Kuljetus PerilleAsti Oy 
Y-tunnus 9999999-0 
 
 
 

9 Henkilöstö    

2018  2017 
Henkilöstön määrä keskimäärin  45  33 
 

10 Hallituksen esitys voittoa koskeviksi toimenpiteiksi sekä esitys muun vapaan oman pääoman 
jakamisesta  

Hallitus esittää, että tilikauden voitto 1 020 538,59 siirretään voittovarojen tilille ja että yhtiö jakaa varoja 
sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta 15,00 euroa osakkeelta eli yhteensä 1 200 000,00 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.  

  

14(31)



Kuljetus PerilleAsti Oy 
Y-tunnus 9999999-0 
 
 
Tilinpäätöksen allekirjoitukset 

Perälä 10.8.2018 

 

Kaarlo Perille    Stina Perille 
Kaarlo Perille    Stina Perille 
hallituksen puheenjohtaja    hallituksen jäsen 

 
Arvo Ammattilainen   Joachim Speedy 
Arvo Ammattilainen   Joachim Speedy  
hallituksen jäsen   toimitusjohtaja 

 

 

Tilinpäätösmerkintä 

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus. 

Helsingissä 19.8.2018 

 

TERÄVÄ TARKASTUS OY 
Tilintarkastusyhteisö 
 

Kristiina Terävä 
Kristiina Terävä 
HT 
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Kuljetus PerilleAsti Oy 
Y-tunnus 9999999-0 
 
 
 

Luettelo kirjanpitokirjoista ja kirjanpitoaineistojen lajeista 

(Poistettu tekstiä. Poistetulla tekstillä ei ole merkitystä tehtävän ratkaisemisen kannalta.) 
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Liite 2 
 
KULJETUS PERILLEASTI OY:N HALLITUKSEN KOKOUS 4/2017 PÖYTÄKIRJA 
 
 
 
Aika: 7.8.2017 
 
Paikka: Kuljetus PerilleAsti Oy:n toimitilat 
 
Läsnä: Kaarlo Perille, puheenjohtaja 

Signe Perille, jäsen 
Stina Perille, jäsen 
Arvo Ammattilainen, jäsen 
 
Joachim Speedy, toimitusjohtaja 
Angela Quiddy, talousjohtaja 

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

Talousjohtaja Quiddy kertoi, että yhtiön taloustilanne on hieman vaikea. Markkinoiden 
heilahtelut ovat edelleen voimakkaita. Kuljetusala ei ole vielä lähtenyt nousuun 
hienoisen yleisen talouskasvun myötä. Kuitenkin uskotaan, että kuljetuspalvelujen, 
varsinkin raskaiden ja suurien kuljetusten kysyntä on kasvussa. Hintakilpailu on 
kiristynyt.  
 
Megaruoka Oy:n kanssa on tilikauden aikana käyty tiukkoja sopimusneuvotteluja. 
Kuljetussopimukset on saatu neuvotelluksi. Myös Jätti Oy:n kanssa on sopimukset 
neuvoteltu uudestaan. Hintojen lisäksi erityisesti toimitusehdot ovat olleet 
kiistakapuloita molempien suurasiakkaiden sopimusneuvotteluissa.  
 
Molempien suurasiakkaiden sopimuksiin kirjattiin toimitusehdoksi, että kuljetuspalvelu 
on luovutettu, kun lastina ollut tavara on saapunut määränpäähänsä.  
 

5 § Toimitusjohtajan palkitseminen / yhtiön liikevaihdon ja tuloksen kehitys 
 
Hallitus päätti, että toimitusjohtaja pääsee yhtiön uuden palkitsemisjärjestelmän piiriin, 
mikäli hän onnistuu tällä tilikaudella kasvattamaan yhtiön liikevaihtoa ja tulosta.  
 

6 § Puheenjohtaja päätti kokouksen. 
 
 Kaarlo Perille   Signe Perille 

Kaarlo Perille  Signe Perille 
 
Stina Perille   Arvo Ammattilainen 

Stina Perille   Arvo Ammattilainen 
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KULJETUS PERILLEASTI OY:N HALLITUKSEN KOKOUS 5/2017 PÖYTÄKIRJA 
 
 
Aika: 15.10.2017 
 
Paikka: Kuljetus PerilleAsti Oy:n toimitilat 
 
Läsnä: Kaarlo Perille, puheenjohtaja 

Signe Perille, jäsen 
Stina Perille, jäsen 
Arvo Ammattilainen, jäsen 
 
Joachim Speedy, toimitusjohtaja  
Angela Quiddy, talousjohtaja 
 

1 § Puheenjohtaja avasi kokouksen. 
 
2 § Puheenjohtaja totesi kokouksen päätösvaltaiseksi. 
 
3 § Hyväksyttiin ja allekirjoitettiin edellisen kokouksen pöytäkirja. 
 
4 § Toiminnanohjauksen digitalisoiminen ja kuljetuskaluston uudistaminen sekä 

modernisoiminen  
  
 Vuosi sitten hallituksen koolle kutsuma työryhmä on selvittänyt kuljetuskaluston 

uudistamistarpeita sekä ennen kaikkea digitaalisen toiminnanohjausjärjestelmän 
tuomia hyötyjä. Tietovirrat asiakkaan ja kuljetusliikkeen välillä täytyy saada sähköisiksi.  

 
 Hallitus päätti hankkia digitaalisen toiminnanohjausjärjestelmän sekä digitaalisen 

ajokannan hallintajärjestelmän DigiBox Oy -nimiseltä ohjelmistotalolta. Investointi on 
yhteensä 200 000 euroa. Digitalisointi saadaan käyttöön vuoden 2018 alussa. 

 
 Tekesiltä on saatu myönteinen investointiavustuspäätös molempiin investointeihin. 

Tekesin rahoituspäätösten mukaiset investointiavustukset ovat 50 prosenttia 
investointien hankintamenoista. DigiBox Oy:n ohjelmistot ovat yhteensopivat yrityksen 
olemassa olevien tietoteknisten järjestelmien sekä koneiden ja laitteiden kanssa. 
Kone- tai laitehankintoja ei tarvitse tehdä liittyen digitalisointiin. 

 
Hallitus päätti asettamansa työryhmän, toimitusjohtajan ja talousjohtajan selvityksen ja 
investointilaskelmien perusteella hankkia High Capasity Transport (HCT)-
ajoneuvoyhdistelmän eli jättirekan. Jättirekalla saadaan toimitettua Megaruoka Oy:n ja 
Jätti Oy:n tilaukset taloudellisemmin, tehokkaammin, turvallisemmin ja 
ympäristöystävällisemmin. Kuljetuksia saadaan lisättyä ja välittömiä kustannuksia 
saadaan alennettua. Mikäli jättirekan toiminta on kannattavaa, kuten laskelmat 
osoittavat, vuoden kuluttua hankitaan toinen HCT-ajoneuvoyhdistelmä.  
 

 
5 § Muut asiat 

Hallitus on saanut nimettömän vihjeen mahdollisista ajotuntien seurantaan ja 
liikenneturvallisuuteen liittyvistä laiminlyönneistä. Toimitusjohtaja Speedy epäilee, että 
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kyse on kilpailijan tekemästä mustamaalauksesta. Hallitus totesi, ettei asia vaadi 
jatkoselvittelyä.  
 
 
 

6 § Puheenjohtaja päätti kokouksen. 
 
 Kaarlo Perille   Signe Perille 

Kaarlo Perille  Signe Perille 
 
Stina Perille   Arvo Ammattilainen 

Stina Perille   Arvo Ammattilainen 
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KULJETUS PERILLEASTI OY:N HALLITUKSEN KOKOUS 1/2018 PÖYTÄKIRJA 

  

 
Aika: 23.1.2018 
 
Paikka: Kuljetus PerilleAsti Oy:n toimitilat 
 
Läsnä: Kaarlo Perille, puheenjohtaja 

Signe Perille, jäsen 
Stina Perille, jäsen 
Arvo Ammattilainen, jäsen 
 
Joachim Speedy, toimitusjohtaja 
Angela Quiddy, talousjohtaja 

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

Talousjohtaja Quiddy esitteli tuloslaskelman ajalta 1.7.–31.12. Todettiin, että 
tuloslaskelman mukainen liikevaihto on lähes toivotulla tasolla. Tulos ei ole kuitenkaan 
kasvanut suunnitellusti. Kuljettajien paikallisyhdistyksen lakko joulun alusviikolla 
aiheutti ennakoimattomia kuluja, joiden seurauksena kuuden ensimmäisen kuukauden 
tulos heikkeni.  
 
Quiddy antoi tiedoksi hallitukselle, että Paikallisyhdistyksen lakon vuoksi 
toimitusjohtaja Speedy joutui ostamaan kuljetuspalveluja alihankintana. Hän teki 
alihankintasopimuksen vaimonsa kuljetusyrityksen Mimmin Rekat Ky:n kanssa toisen 
suurasiakkaan Megaruoka Oy:n joulukuun neljän lakkopäivän kuljetuksista. Mimmin 
Rekat Ky:n kuljetuspalvelun hinta ei ollut tavanomainen, vaan se oli normaalia kalliimpi. 
Kuljetuspalvelu lakon aikana neljän päivän kuljetuksista olisi voitu ostaa esimerkiksi 
Kiidättäjät Oy:lta, jonka hinta samoista kuljetuksista olisi ollut 60 000 euroa. Mimmin 
Rekat Ky:n kanssa solmittu sopimus oli hinnaltaan 105 000 euroa. Sopimus tehtiin 
Mimmin Rekat Ky:n kanssa, koska rouva Speedy sattui juuri olemaan sopivasti paikalla 
toimistolla, kun asia oli esillä. Sopimus saatiin tehtyä näin ollen nopeasti ja 
vaivattomasti, vaikkakin se oli kalliimpi kuin tavanomaiset kuljetussopimukset.  
 
 
Päätös: Hyväksyttiin toimitusjohtajan päätös ostaa kuljetuspalvelu Mimmin Rekat 
Ky:ltä, vaikka muualta olisi ollut mahdollisuus saada sama palvelu huomattavasti 
edullisemmin ja ilman, että kuljetuksista olisi syntynyt tappiota.  
 

5 § Omien, yhtiön hallussa olevien osakkeiden myynti 
 

Yhtiöllä on ollut hallussaan omia B-sarjan osakkeita 2 000 kappaletta useiden vuosien 
ajan. Osakkeet hankittiin entiseltä yhtiön pitkäaikaiselta toimitusjohtajalta, Valtteri 
Vauhtiveikolta, kun hän jäi eläkkeelle.  
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Toimitusjohtaja Joachim Speedy oli saanut puhelun joulun jälkeen miljonäärisijoittaja 
Jacob Auervaaralta. Auervaara oli tiedustellut, olisiko Kuljetus PerilleAsti Oy:lla 
kiinnostusta ulkopuolista sijoittajaa kohtaan. Hän oli kertonut, että hän olisi valmis ja 
innokas sijoittamaan pääomaa kotimaisiin kuljetusliikkeisiin. 
 
Päätettiin, että myydään yhtiön hallussa olevat omat osakkeet. Osakkeet ovat 
äänivallattomia, joten nurkanvaltausta ei tarvitse pelätä. Yhtiön osakkeita on kaikkiaan 
80 000 kappaletta. Niistä 50 000 kappaletta muodostavat A-sarjan. A-sarjan osakkeet 
tuottavat äänioikeuden yhtiökokouksessa. B-osakesarjan osakkeita on yhteensä 
30 000 kappaletta. B-osakesarjan osakkeet eivät tuota äänioikeutta, vaan ainoastaan 
oikeuden osinkoon ja muuhun varojenjakoon. 
 
Osakekaupalla on vain positiivisia vaikutuksia, sillä yhtiön rahatilanne kohenee. 
Auervaara on tunnettu miljonäärisijoittaja Suomessa. Kuljetus PerilleAsti Oy:n 
yhtiöjärjestyksessä ei ole lunastuslauseketta.  
 
Quiddy ja Speedy ovat laatineet laskelman osakkeiden hinnaksi. Päätettiin, että 
myydään yhtiön hallussa olevat omat B-sarjan äänivallattomat osakkeet ulkopuoliselle 
sijoittajalle hintaan 100 000 euroa. Yhtiö antaa Auervaaralle maksuaikaa osakkeiden 
kauppahinnan maksamiseen. Quiddy ja Speedy laativat lainasopimuksen. Laina 
erääntyy takaisinmaksettavaksi 31.5.2018.  
 
Lainasopimus allekirjoitetaan ja kauppa solmitaan 1.2.2018.  
 

6 § Aputoiminimi Animal Transportation 
 

Päätettiin, että poistetaan kaupparekisteristä yhtiön aputoiminimi Animal 
Transportation. Aputoiminimi rekisteröitiin vuosia sitten, kun ostettiin Animal 
Transportation Oy:n liiketoiminta. Kuljetuskalusto, joka liittyi liiketoimintakauppaan, on 
jo romutettu aiemmin ja aputoiminimellä ei ole enää mitään merkitystä. Aputoiminimen 
liiketoimintaa (eläinten kuljetusta) ei enää harjoiteta ja se ei näin ollen tuo enää tuottoja 
vastaisuudessa. Voidaan näin hallituksen kesken todeta, että liiketoimintakauppa oli 
kannattamaton sijoitus.  
 

7 § Puheenjohtaja päätti kokouksen. 
 
 Kaarlo Perille   Signe Perille 

Kaarlo Perille  Signe Perille 
 
Stina Perille   Arvo Ammattilainen 

Stina Perille   Arvo Ammattilainen 
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KULJETUS PERILLEASTI OY:N HALLITUKSEN KOKOUS 2/2018  PÖYTÄKIRJA 

 

 
Aika: 26.6.2018 
 
Paikka: Yhtiön toimitilat 
  
Läsnä: Kaarlo Perille, puheenjohtaja 

Stina Perille, jäsen 
Arvo Ammattilainen, jäsen 
 
Joachim Speedy, toimitusjohtaja 
Angela Quiddy, talousjohtaja 

 
Poissa Signe Perille, jäsen, sairaana 
 
1 § Puheenjohtaja avasi kokouksen. 
 
2 § Puheenjohtaja totesi kokouksen päätösvaltaiseksi. 
 
3 § Hyväksyttiin ja allekirjoitettiin edellisen kokouksen pöytäkirja. 
 
4 § Talous 
 

Talousjohtaja Quiddy esitteli alustavan tilinpäätöksen. Todettiin, että uusi digitaalinen 
toiminnanohjausjärjestelmä on tuonut tehokkuutta laskutukseen ja myyntien 
käsittelyyn kirjanpidossa. Myynnin katkovirheen mahdollisuus on olematon, koska 
toiminnanohjausjärjestelmä siirtää ajosuoritukset automaattisesti ajoneuvoista saadun 
impulssin perusteella kirjanpitoon. 
 
Todettiin, että liikevaihto on kasvanut toivotulla tavalla ja että alustava tuloskin on 
huomattavasti ennakoitua parempi. Tilikauden kolmen viimeisen kuukauden aikana on 
kuljetusten kysyntä kasvanut radikaalisti. Kuljetusala on vihdoin lähdössä nousuun.  
 
Kuljetus PerilleAsti Oy:n liikevaihtoa kasvattaa ja tulosta parantaa myös uusi 
ajokannan hallintajärjestelmä, digitaalinen toiminnanohjausjärjestelmä ja uusi 
kuljetuskalusto, erityisesti HCT-jättirekkainvestointi. Asiakkaiden luottamusta herättää 
myöskin tulevaisuuden kalustoinvestointisuunnitelmat, jotka on esitelty merkittäville 
asiakkaille. Ajokannan hallintajärjestelmä ja digitaalinen toiminnanohjausjärjestelmä 
otettiin käyttöön tammikuussa 2018.  
 
Joulukuisen kuljettajien paikallisyhdistyksen työtaistelun kuluvaikutuksetkin saadaan 
häivytettyä liikevaihdon kasvulla viimeisen vuosineljänneksen aikana. Talven aikainen 
teiden huono kunnossapito ei myöskään tehnyt Kuljetus PerilleAsti Oy:lle suurta 
haittaa. 

 
5 §  Omien osakkeiden myyntihinta 
 

Talousjohtaja Quiddy kertoi, että Auervaara ei ole maksanut ostamiensa Kuljetus 
PerilleAsti Oy:n osakkeiden 100 000 euron kauppahintaa. Toimitusjohtaja Speedy on 
ollut Auervaaraan yhteydessä. Auervaara on kertonut Speedylle, että hänellä on ollut 
ja on edelleen tilapäinen likviditeettikriisi. Auervaara pyysi maksuaikaa osakkeiden 
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kauppahinnan maksuun. Hallitus päätti, että kauppahinnan maksuaikaa jatketaan 
31.12.2018 saakka. 
 

6 § Kiinteistö Oy Rengasvarasto 
 

Yhtiön taseessa vaihto-omaisuudessa on Kiinteistö Oy Rengasvaraston osakkeet 
65 000 euron arvosta. Osakkeet on hankittu yhtiölle vuonna 2010. Kiinteistö Oy 
Rengasvaraston halli on Kuljetus PerilleAsti Oy:n rengas- ja romuvarastona.  
 
Toimitusjohtaja on kuullut Asunnot Vaihtoon Oy:n laillistetulta kiinteistönvälittäjältä, että 
Kiinteistö Oy Rengasvaraston tontin viereen on tulossa ostoskeskus. Viereisen tontin 
kaavamuutos- ja rakennuslupahakemukset on laitettu vireille syksyllä 2017. 
Kiinteistövälittäjän mukaan Kiinteistö Oy Rengasvaraston kiinteistön arvo 
todennäköisesti nousee huimasti lähiaikoina. Toimitusjohtaja on ollut yhteydessä 
kaupungin kaavoitusvirkamieheen. Virkamies on vahvistanut, että ostoskeskus on 
todella tulossa kyseiselle tontille Kiinteistö Oy Rengasvaraston viereen.  
 
Toimitusjohtaja ja talousjohtaja ovat sitä mieltä, että Kiinteistö Oy Rengasvaraston 
osakkeiden arvo on tilikauden aikana noussut. Osakkeiden arvo on merkittävästi 
enemmän kuin niiden tasearvo on. Talousjohtajan mukaan sijoituskiinteistöt saadaan 
suomalaisessakin tilinpäätöksessä arvostaa käypään arvoon.  
 
Asunnot Vaihtoon Oy:n laillistettu kiinteistönvälittäjä on laatinut arviokirjan, jonka 
mukaan kiinteistön käypä arvo 30.6.2018 olisi 500 000 euroa.  
 
Hallitus päätti, että Kiinteistö Oy Rengasvaraston osakkeet luokitellaan taseessa 
sijoituskiinteistöksi ja ne arvostetaan käypään arvoon 500 000 euroa.  

 
7 § Puheenjohtaja päätti kokouksen. 
 
 Kaarlo Perille   Stina Perille 

Kaarlo Perille  Stina Perille 
 
Arvo Ammattilainen    
Arvo Ammattilainen 
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ITÄISET PAIKALLISSANOMAT 5.7.2018 

 

Jättirekan vyöry pihaan vahingoitti pahasti vanhaa, taannoin perusteellisesti korjattua saunaa, 
kuusiaitaa, nurmikkoa ja terassia. Sauna meni nurin ja tuhoutui täysin. 

Kuljetus PerilleAsti Oy:n elintarvikelastissa ollut HCT-ajoneuvoyhdistelmä, joka oli täydellä kuormalla 
liikenteessä, ajoi ulos valtatiellä 6 välillä Rapikkala-Lappeenranta. Onnettomuus tapahtui 30.6.2018 
klo 23:20. Ohjaamo repeytyi vetoautosta. Kuljettaja säilyi vahingoittumattomana, joskin hän joutui 
käymään sairaalassa. ”Onneksi auto ei törmännyt ison hirsitalon seinään. Siinä olisi kuljettajalle 
käynyt huonosti”, pohti helsinkiläinen lomakiinteistön omistaja Eugen Strandsson.  

Rekka jyräsi alleen tien varressa olevan lomahuvilan saunarakennuksen. Sauna, kesähuvilan 
pihamaa-alue ja terassi tuhoutuivat täysin. ”Autokielellä ilmaistuna saunarakennus, terassi ja piha 
menivät lunastukseen”, Strandsson kuvaili onnettomuuden jälkiä.  

Rekan lasti, joka oli kallisarvoisia elintarvikkeita – Mustanmeren kaviaaria sekä itäsuomalaisen 
viinitilan samppanjamenetelmällä tuottamaa kuohuviiniä sekä poikkeuksellisen suuri määrä sahram-
maustetta tuhoutui täysin. Myös rekka tuhoutui korjauskelvottomaksi. 

Rekan kuljettaja ajoi väsyneenä. Sanomien toimittaja sai käsiinsä tietoja, joiden mukaan rekan 
lakisääteinen ajopiirturi ei ollut käytössä. Toimittajan tietojen mukaan kuljettaja oli kertonut 
ajaneensa niin paljon ylitunteja, että oli ihme, että hän oli pysynyt tiellä näinkin kauan. 
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KULJETUS PERILLEASTI OY:N HALLITUKSEN KOKOUS 3/2018 PÖYTÄKIRJA 

 

 
Aika: 10.8.2018, kello 10.00 
 
Paikka: Yhtiön toimitilat 
 
Läsnä: Kaarlo Perille, puheenjohtaja 

Stina Perille, jäsen 
Arvo Ammattilainen, jäsen 
Joachim Speedy, toimitusjohtaja, tilinpäätöksen käsittelyn ajan 
Angela Quiddy, talousjohtaja 

 
Poissa:  Signe Perille, jäsen (sairaana) 
 
1 § Puheenjohtaja avasi kokouksen. 
 
2 § Puheenjohtaja totesi kokouksen päätösvaltaiseksi.  
 
3 § Hyväksyttiin ja allekirjoitettiin edellisen kokouksen pöytäkirja. 
 
4 § Tilinpäätöksen allekirjoitus ja vapaan oman pääoman jakoehdotus 
 

Toimitusjohtaja Speedy esitteli liitteenä 1 olevan yhtiön tilinpäätöksen päättyneeltä 
tilikaudelta 1.7.2017–30.6.2018. Hallitus oli tyytyväinen siihen, että yhtiön tulos oli 
kehittynyt hyvin ollen reilusti voitollinen, vaikka päättyneellä tilikaudella kohdattiin 
kaikenlaisia vastoinkäymisiä.  
 
Yhtiössä on jo edellisenä vuonna päätetty, että jakokelpoiset vapaat omat pääomat 
jaetaan pois. Sukupolvenvaihdos on tulossa, joten on järkevää jakaa rahat sijoitetun 
vapaan oman pääoman rahastosta pois runsaskätisellä varojen jaolla. Päätettiin 
esittää yhtiökokoukselle, että jatketaan aiempina vuosina aloitettua runsaskätistä 
varojenjakopolitiikkaa ja varoja ehdotetaan jaettavaksi 15,00 euroa/osake, yhteensä 
1 200 000 euroa yhtiön jakokelpoisesta vapaasta omasta pääomasta. Todettiin, että 
yhtiön maksukyky sallii varojen jaon, koska sijoitetun vapaan oman pääoman 
rahastossa on sijoitettuja varoja 3 000 000 euroa. 
 
Hallitus hyväksyi tilinpäätöksen. Hallituksen jäsenet sekä toimitusjohtaja allekirjoittivat 
tilinpäätöksen. 

 
  
5 § HCT-rekan onnettomuus valtatiellä 6 välillä Rapikkala-Lappeenranta 
 

Hallitus sai tiedoksi vastavalmistuneen sisäisen selvityksen, joka koskee tilikauden 
viimeisenä päivänä sattunutta ikävää onnettomuutta ja siihen johtaneita tapahtumia. 
 
(Speedy poistui kokouksesta klo 10.45.) 
 
Todettiin, että merkittävä liikenneonnettomuus tapahtui Kuljetus PerilleAsti Oy:n 
ajoneuvoyhdistelmällä 30.6.2018 klo 23:20 Rapikkalan kirkonkylän lähellä valtatiellä 6. 
Väsynyt kuljettaja menetti kovassa vauhdissa ajoneuvon hallinnan. Ajoneuvo suistui 
ojan kautta lomahuvilan pihalle. HCT-jättirekan törmäyksessä lomahuvilan vanha, juuri 
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peruskorjattu saunarakennus tuhoutui täysin. Myös lomahuvilan piha-alue 
terasseineen tuhoutui täysin.  

 
Kolarirekan kuljettaja on ajanut ylitunteja ja ollut onnettomuushetkellä väsynyt. 
Sisäisestä selvityksestä käy ilmi, että toimitusjohtaja Joachim Speedy ei ole valvonut 
kuljettajien tunteja. Päinvastoin, hän on myötävaikuttanut siihen, että kuljettajat ovat 
tehneet kesän aikana töitä enemmän kuin laki sallii. Selvityksen mukaan myös useat 
muut yhtiön kuljettajat ovat ajaneet ylitunteja toimitusjohtaja Speedyn kehotuksesta. 
 
Speedy oli ohjeistanut kolarirekan kuljettajaa siten, että ajokannan hallintajärjestelmä 
on kytkettävä pois päältä, ja että ajopiirturia ei saa käyttää 30.6.2018 Megaruoka Oy:n 
elintarvikekuljetuksessa. Lyhimmällä mahdollisella reitillä on kaksi painorajoitteista 
siltaa, joiden takia on ajettava kiertotietä ja näin ollen matka pitenee huomattavasti. 
Jotta kuljetus saatiin ajoissa perille, oli Speedyn ohjeiden mukaan ajettava ylitunteja ja 
ylinopeutta.  
 
Toimitusjohtaja Speedy on syyllistynyt vakavaan väärinkäytökseen, joka on 
vaarantamassa koko Kuljetus PerilleAsti Oy:n vuosien saatossa kertyneen hyvän 
maineen. Megaruoka Oy on lopettanut yhteistyön Kuljetus PerilleAsti Oy:n kanssa ja 
irtisanonut kaikki kuljetussopimukset. Myös Jätti Oy on ilmoittanut, että se sanoo irti 
kaikki kuljetussopimukset heinäkuun alusta lähtien. Korvaavia 
kuljetuspalvelusopimuksia ei ole hallituksen tiedossa.  
 
Toimitusjohtajalla on vankka toimialatuntemus ja siksi hallitus ei ole nähnyt 
tarpeellisena valvoa toimitusjohtajan toimintaa, vaan toimitusjohtajalla on ollut 
hallituksen sataprosenttinen luottamus. Näin ollen hallitukselle toimitusjohtajan 
toiminta on tullut täytenä yllätyksenä.  
 
Toimitusjohtaja Speedyn väärinkäytös on niin vakava, että hänet irtisanotaan tänään 
tämän kokouksen jälkeen. Hänelle ei makseta erorahaa. Hän saa 
johtajasopimuksensa mukaisen kahden viikon irtisanomisajan palkan. Vt. 
toimitusjohtajana tästä päivästä lähtien toimii talousjohtaja Angela Quiddy, joka on 
antanut suostumuksensa tehtävään. 
 
Angela Quiddy kertoi, että vakuutusyhtiöstä saadun alustavan tiedon mukaan 
vakuutusyhtiö ei lähtökohtaisesti korvaa mitään HCT-jättirekan kolarin aiheuttamasta 
vahingosta eikä vahingoittuneesta ajoneuvosta. Asia on riidanalainen, mutta Kuljetus 
PerilleAsti Oy:n asianajajan mukaan on yli 50 prosenttisesti varmaa, että vakuutusyhtiö 
ei korvaa vahinkoa, koska vahinko on selkeästi aiheutunut tahallisesta 
väärinkäytöksestä. Quiddy kertoi myös, että toimitusjohtaja Speedyltä ei saada mitään 
korvauksia.   
 
Rekka romuttui täysin käyttökelvottomaksi. Sitä ei pystytä korjaamaan.  
 
Vahinkoa kärsineen lomahuvilan omistaja Eugen Strandsson on toimittanut 
urakoitsijan laskun saunan, terassin ja pihan korjauksesta. Lasku on 150 000 euroa 
(ilman arvonlisäveroa). Korjaus on tehty heinäkuussa 2018. Lasku maksetaan 
Strandssonille Kuljetus PerilleAsti Oy:n maineen säilyttämisen vuoksi. 
 
Megaruoka Oy on ilmoittanut puolestaan, että tuhoutuneen lastin arvo on ollut 284 500  
euroa (ilman arvonlisäveroa). Se vaatii summaa maksuun välittömästi, koska 
toimituslausekkeen mukaan vaaranvastuu lastista on ollut onnettomuushetkellä 
kuljetusliikkeellä. Tuhoutunut lasti on ollut kallisarvoisia elintarvikkeita: Mustanmeren 
kaviaaria, itäsuomalaisen viinitilan samppanjamenetelmällä tuottamaa kuohuviiniä 
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sekä poikkeuksellisen suuri määrä sahram-maustetta. Koko lasti on kaatunut ja 
imeytynyt maahan, eikä lastia ole kuljetettu perille. 
 
Ajopiirturin käytön laiminlyönnistä ja kuljettajan ylitunneista on tulossa yhtiölle tuntuva 
sakkorangaistus. Lisäksi epäselvää on se, onko kuljettaja onnettomuuspaikalla ajanut 
ylinopeutta. Kunhan mittaustulokset ja tutkimukset valmistuvat, selviää, määrätäänkö 
sakkorangaistus myös ylinopeudesta. Talousjohtaja on selvitellyt asiaa Trafista ja on 
saanut asiantuntija-arvion, että sakon suuruus on 100 000,00 euroa ajopiirturin käytön 
laiminlyönnistä ja kuljettajan ylitunneista. 
 
Kuljettajan mahdollisia vahingonkorvausvaatimuksia ei ole vielä saatu eikä niitä pystytä 
vielä arvioimaan.  

 
6 §  Heinäkuun 2018 tulos ja elokuun ennuste 
 

Heinäkuun 2018 tulos jää alle budjetoidun. Kuljetusalan taantuma alkaa kuitenkin olla 
selkeästi takanapäin.  
 
Onnettomuus ja paljastunut väärinkäytös aiheuttavat suoria kustannuksia. Suorat 
kustannukset ovat ainakin 534 500 euroa (Strandssonin lasku 150 000 euroa, 
tuhoutunut lasti 284 500 euroa ja sakkorangaistus 100 000 euroa) ja ne heikentävät 
elokuun tulosta huomattavasti. Elokuussa yhtiö tekee tappiollisen tuloksen.   
 

7 § Puheenjohtaja päätti kokouksen. 
  
 Kaarlo Perille   Stina Perille 

Kaarlo Perille  Stina Perille 
 
Arvo Ammattilainen  Angela Quiddy 

Arvo Ammattilainen  Angela Quiddy 
 

 
 

Liite 1 Tilinpäätös  
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YHTEENVETO TILIKAUDEN 1.7.2017–30.6.2018 TILINTARKASTUKSESTA 

 
Olen suorittanut Kuljetus PerilleAsti 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. Muut aineettomat hyödykkeet 

Yhtiö on aktivoinut tilikauden aikana digitaalisen ajokannan hallintajärjestelmän 75 000 euroa 
aineettomiin hyödykkeisiin. Keskustelin hallintajärjestelmästä Angela Quiddyn kanssa. 
Järjestelmä opastaa reaaliajassa kuljettajaa ajamaan optimaalisesti. Se lisää merkittävästi 
turvallisuutta kuljettajalle ja muulle liikenteelle. Aktivoinnista ei ole tehty tilinpäätökseen 6/2018 
poistoja. Järjestelmä on otettu käyttöön tammikuussa 2018.  
 
Tilikauden aikana on hankittu myös digitaalinen toiminnanohjausjärjestelmä. Aktivoidut 
hankintamenot toiminnanohjausjärjestelmästä ovat 125 000 euroa. Toiminnanohjausjärjestelmä 
on otettu käyttöön muun muassa tilausten ja laskutuksen osalta tammikuussa 2018. Aktivoinnista 
ei ole tehty poistoja tilinpäätökseen 6/2018. 

 
Digitalisoinnin kustannukset ovat olleet yhteensä 200 000 euroa ja niihin on saatu TEKESin 
investointiavustusta, joka on ollut 50 prosenttia hankintahinnasta eli 100 000 euroa. Avustus on 
tuloutettu tuloslaskelmaan liiketoiminnan muihin tuottoihin.  

 
Perehdyin Quiddyn kanssa ajokannan hallintajärjestelmän ja digitaalisen 
toiminnanohjausjärjestelmän aktivointien tulonodotuslaskelmiin. Niiden mukaan ajokannan 
hallintajärjestelmällä ja digitaalisella toiminnanohjausjärjestelmällä on vähintään aktivoitujen 
kustannusten verran tulonodotuksia seuraavan viiden vuoden ajan. 
 

2. Liikearvo 
Taseessa on liikearvo, joka on muodostunut vuosien takaisesta Animal Transportation Oy:n 
kanssa tehdystä liiketoimintakaupasta. Liikearvoa on vielä jäljellä taseessa 80 000 euroa. 
Liikearvosta on tehty 10 vuoden tasapoisto. 
 

3. Sijoituskiinteistö 
Yhtiö on luokitellut omistamansa Kiinteistö Oy Rengasvarasto -nimisen kiinteistöosakeyhtiön 
osakkeet sijoituskiinteistöksi taseeseen käyvän arvon menetelmää käyttäen kirjanpitolain 5 luvun 
2 b:n mukaisesti. Käyvästä arvosta on kiinteistönvälittäjän arviokirja. Sijoituskiinteistön arvo 
30.6.2018 on kiinteistövälittäjän arviokirjan mukaan 500 000 euroa. 

 
4. Vaihto-omaisuus 

Vaihto-omaisuus koostuu renkaista. Lisäksi muu vaihto-omaisuus sisältää Kiinteistö Oy 
Hallirakennuksen osakkeet, 35 000 euroa.  
 

5. Myynnin tuloutus 
Myynnin tarkastus on ollut painopistealueena. 
 
Yhtiöllä on kaksi isoa asiakasta Megaruoka Oy ja Jätti Oy. Näiden asiakkaiden kuljetukset 
muodostavat 80 prosenttia yhtiön tilikauden liikevaihdosta.  
 
Uuden digitaalisen toiminnanohjausjärjestelmän myötä Megaruoka Oy:lle ja Jätti Oy:lle 
myyntilaskut syntyvät suoraan toiminnanohjausjärjestelmässä. Kun rekka on lastattu kuljetuksen 
lähtöpaikassa, toiminnanohjausjärjestelmässä muodostuu myyntilasku ja se kirjautuu samalla 
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myynniksi ja myyntisaamisiksi kirjanpitoon. Toiminnanohjausjärjestelmä tulkitsee suoritteen 
luovutetuksi, kun rekka on lastattu.  
 
Olen tarkastanut IT-avusteisesti toiminnanohjausjärjestelmässä touko-kesä-heinäkuun 2018 
myyntilaskut. Heinäkuussa tehdyt myyntilaskut ovat syntyneet heinäkuun kuljetuksista. Touko-
kesäkuun myyntilaskut puolestaan ovat syntyneet touko-kesäkuun kuljetuksista. Myynnin 
katkovirheen mahdollisuus on vähäinen, koska myyntilasku syntyy automaattisesti ja myynti 
kirjautuu kirjanpitoon toiminnanohjausjärjestelmässä sillä hetkellä, kun rekka on lastattu. 
 
Toiminnanohjausjärjestelmästä käy ilmi, että kesäkuun lopussa käyttöön otetulla HCT-
yhdistelmärekalla on ajettu ensimmäinen kuljetus 30.6.2018 Megaruoka Oy:lle. Tuona päivänä 
ei ole ajettu muita kuljetuksia, koska yhtiön kesäpäivien vuoksi muut kuljettajat olivat vapaalla. 
Kuljetuksesta on tuloutettu myyntiä 15 500 euroa (ilman arvonlisäveroa).  
 

6. Myyntisaamiset 
Analysoin myyntisaamisten ikäjakaumaa ja kävin läpi suurimpia myyntisaamisia 
toiminnanohjausjärjestelmässä. Myyntisaamisissa ei ollut olennaisia vanhoja eriä. Keskustelin 
myyntisaamisista myös vt toimitusjohtaja Angela Quiddyn kanssa. Hänen mukaansa 
myyntisaamisiin ei sisälly epävarmoja saamisia. Olennaisia luottotappioriskejä ei ole. 

 
7. Lainasaamiset 

Lainasaamisiin on kirjattu saaminen Jacob Auervaaralta Kuljetus PerilleAsti Oy:n osakkeiden 
myynnistä.  
 
Yhtiöllä on ollut hallussa omia B-sarjan äänivallattomia osakkeita 2 000 kappaletta. Ne on 
hankittu vuosia sitten entiseltä toimitusjohtajalta hintaan 50 euroa per osake. Ne on kirjattu 
tuolloin kirjanpitoon rasittaen edellisten tilikausien voittotiliä hankintahinnan ja varainsiirtoveron 
verran (kirjaus per edellisten tilikausien voitto an rahatili). Nyt ne on saatu myydyksi samalla 
hinnalla. Kauppahinta on ollut kokonaisuudessaan 100 000 euroa. Kauppahinta on kirjattu 
kirjanpitoon per lainasaaminen an edellisten tilikausien voitto -tili. 
 
Jacob Auervaara on muistiotositteen liitteen mukaan ollut likviditeettikriisissä juuri 
kaupantekohetkellä. Yhtiön hallitus on luvannut rahoittaa väliaikaisesti kaupan myöntämällä 
maksuaikaa toukokuun 2018 loppuun saakka. Lainasaatava on kuitenkin edelleen 
tillinpäätöksessä avoinna. Auervaaralle on myönnetty jatkoaikaa kauppahinnan suoritukselle 
31.12.2018 saakka. Lainasopimus on kauppakirjan liitteenä.  

 
8. Rahat ja pankkisaamiset 

Tarkastin yhtiön pankkitilien saldot vertaamalla taseen pankkitilien saldoja rahalaitoksilta 
saatuihin vahvistuksiin. Saldot per 30.6.2018 täsmäsivät vahvistuksiin.  
 
Täsmäytin pääkirjatilien debet- ja kredit summat tiliotteiden panoihin ja ottoihin koko tilikauden 
ajalta ja ne täsmäsivät. Totesin, että tilitapahtumat on kirjattu asianmukaisesti kirjanpitoon. 
 

9. Aineelliset hyödykkeet 
Tarkastin koneiden ja kaluston lisäykset ja poistot tilikaudella. Vertasin pääkirjanpidosta kone- ja 
kalustolisäyksiä kirjanpidon tositteisiin sekä keskustelin Angela Quiddyn kanssa hankintojen 
sisällöstä.  
 
Kone- ja kalustomuutosten kirjanpitoviennit oli tehty asianmukaisesti. Tilikauden hankinnat 
liittyivät kuljetuskaluston uusintaan raskaita ja suuria kuljetuksia varten. Tilikaudella hankittiin 
kaksi vetoautoa ja myös perävaunukalustoa uusitiin. Yhtiön suurin hankinta oli High Capasity 
Transport (HCT) -ajoneuvoyhdistelmä eli jättirekka.  
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Investointien euromäärät: 
- Perävaunu     100 000 euroa 
- Vetoauto KPA-333    150 000 euroa 
- Vetoauto KPA-334   200 000 euroa  
- HCT-yhdistelmä  550 000 euroa 
- Yhteensä                    1 000 000 euroa 
 
Koneiden ja kaluston suunnitelman mukaiset poistot on tehty poistosuunnitelman mukaisesti ja 
asianmukaisesti. Poistosuunnitelmana on 20 prosentin menojäännöspoisto. Poistot täsmäävät 
tuloslaskelman ja taseen välillä. Kaluston menojäännös poistojen jälkeen on 3 336 309,20 euroa, 
josta HCT-yhdistelmän osuus on 440 000 euroa. 

 
10. Oma pääoma 

Edellisten tilikausien voittovaroista on oikaistu edellisen tilikauden virhe. Edellisen tilikauden 
ostoista ja ostoveloista on puuttunut 251 503,45 euroa (ei sisällä arvolisäveroa).  

 
11. Liiketoiminnan muut tuotot 

Liiketoiminnan muihin tuottoihin on tuloutettu 250 000 euroa ELY-keskukselta saatua yrityksen 
kehittämisavustusta. Olen lukenut rahoituspäätöksen. Kyseessä on Kuljetus PerilleAsti Oy:n 
pitkän aikavälin kilpailukykyä parantava kansainvälistymiskehityshanke. Avustusrahat ELY-
keskus on maksanut jo yhtiön pankkitilille. Avustusta vastaavat kulut ovat toteutuneet ja ne 
sisältyvät tuloslaskelmaan.  
 
Kehittämisavustus on saatu ulkopuolisiin palveluihin ja asiantuntijoihin, ulkomaan messuille 
osallistumiseen sekä palkkoihin. Avustuksen palauttamista ja takaisinperintää koskevat 
perusteet ovat valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi annetun lain (9/2014) 25–30 
§:ssa. Lisäksi maksatuksen keskeyttämiseen, korkoon ja viivästyskorkoon sovelletaan 
valtionavustuslain (688/2001) 19, 24 ja 25 §:iä.  
 

12. Liiketoiminnan muut kulut 
Kiinteistö Oy Hallirakennukselle on maksettu vuokraa ajoneuvotalleista sekä toimistotilasta 
15 000 euroa kuukaudessa. Maksetut vuokrat on kirjattu kirjanpitoon ajalta 1.7.–31.12.2017. 
Olen tarkastanut vuokrasopimuksen. Vuokra-aika on alkanut 1.7.2015 ja se on määräaikainen, 
voimassa 30.6.2021 saakka.  
 
Kiinteistö Oy Rengasvarastolle on maksettu vuokraa varastotilasta 1 667 euroa kuukaudessa eli 
yhteensä 20 000 euroa. Olen tarkastanut vuokrasopimuksen. Se on toistaiseksi voimassa oleva 
ja siinä on kahden kuukauden irtisanomisaika. 
 
Mimmin Rekat Ky:lle on maksettu joulukuussa 2017 kuljetuspalvelusta 105 000 euroa. Mimmin 
Rekat Ky:n kaupparekisteritietojen mukaan Joachim Speedy on kommandiittiyhtiön toinen 
vastuunalainen yhtiömies. Kommandiittiyhtiön toinen vastuunalainen yhtiömies on Joachim 
Speedyn vaimo. 

 
13. Ylityöt 

Angela  Quiddyn ilmoituksen mukaan maksamattomia ylitöitä kuljettajille kevään aikana ajetuista 
ylitöistä sivukuluineen (eläkekulut 19 prosenttia ja muut henkilöstökulut 5 prosenttia) on noin 
puolen kuukauden verran eli yhteensä 257 000 euroa. Ne maksetaan syksyn 2018 aikana ja 
kirjataan kirjanpitoon sitä mukaa, kun ne maksetaan kuljettajille.  
 

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

Tarkastin yhtiön vertailutiedot tilikauden 1.7.2016–30.6.2017 virallisesta tilinpäätöksestä. Luvut 
täsmäsivät edellisen vuoden virallisen tilinpäätöksen kanssa. 
 

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

17. Tuloverotus 
Kävin läpi viimeisimmän verotuspäätöksen, minkä mukaan yhtiöllä on vahvistettuja tappioita 
jäljellä aiemmilta tilikausilta yhteensä 1 100 000 euroa. Täten yhtiölle ei tule maksettavaksi 
tuloveroja tilikaudelta. 
 

 
19.8.2018 
 
 
Pirjo Pikkutarkkanen 

Pirjo Pikkutarkkanen 
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