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VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Saap. 24. 04, 2019

Aika

Maanantaina 6.5.20 19 klo 12

DNO

Paikka

Kankaanpään kaupungintalo KH-huone, Kuninkaanlähteenkatu 12

Läsnä

Osakkeenomistajat, joiden osake- ja äänimäärä ovat seuraavat:
Jämijärven kunta
osakkeet nro 2937 3468
edustaj anaan
Kankaanpään kaupunki
osakkeet aro 1 1940
edustaj anaan
Sastamalan kaupunki
osakkeet aro 1941 -2312
edustajanaan
Porin kaupunki 1.1.15 alk.
osakkeet nro 3469 4000
edustaj anaan
Pomarkun kunta
osakkeet 2313-2936
edustaj anaan

1/2019

PORIN KAUPUNKI

—

/Y

532 osaketta ja ääntä (13,3%)

-

1940 osaketta ja ääntä (48,5 %)

-

372 osaketta ja ääntä (9,3 %)

532 osaketta ja ääntä (13,3 %)

-

yhteensä

1(2)

624 osaketta ja ääntä (15,6 %)

4000 osaketta ja ääntä (100 %)

Lisäksi läsnä olivat:

Käsiteltävät asiat:
1.

Kokouksen avaus.

2.

Kokouksen puheenjohtajan valinta.

3,

Kokouksen sihteerin valinta.

4.

Pöytäkirj antarkastajien/ääntenlaskij oiden valinta.

5.

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus; todetaan läsnäolijat ja heidän
äänirnääränsä sekä yhtiökokouksen kutsun toimittaminen yhtiöjärjestyksen
mukaisesti.
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VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS
6.

Yhtiöjärjestyksen 7 §:n mukaiset asiat (liite 1).

Varsinaisessa yhtiökokouksessa on päätettävä:

7.

6.1

tilinpäätöksen vahvistamisesta; Vuonna 2018 liikevaihto oli 714 737,23
€, tilikauden voitto oli 22 319,44 €. Taseen loppusumman ollessa
19216753,19€.
Päätös:

6.2

taseen osoittaman voiton käyttämisestä; Hallitus ehdottaa jakokelpoisen
vapaan pääoman käytöstä seuraavaa: jakokelpoiset varat ovat
2 898 500,61 €, josta tilikauden voitto 22 319,44 €. Jakokelpoiset
varat jätetään omaan pääomaan.
Päätös:

6.3

vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;
Päätös:

6.4

tarvittaessa hallituksen ja tilintarkastajien valinnasta.
Päätös:

Muut asiat

Tervetuloa

Hallitus

liite 2

Vuoden 2018 Tilinpäätös

JAKELU

Osakkeenomistaj at/ Jämij ärven ja Pomarkun
kunnanhallitukset/kuirnanjohtajatja Kankaanpään, Sastamalan ja Porin
kaupunginhallitukset/kaupunginj ohtaj at

TIEDOKSI hallituksen jäsenet
tilintarkastaj at

II 1 II
Yhtiöjärjestys

‘7

l Yhtiön toimininii on Pohjois-Satakunnan Seutuverkko Oy.
2 Yhtiön kotipaikka on Kankaanpää.
3 Yhtiön toirniala on omistaa3 vuokrata ja rakentaa
tietoliikenneverkkoja sekä tuottaa tietoliikennepalveluita.
Lisäksi yhtiö voi ostaa, välittää ja myydä
tietoliikennelaitteita sekä tuottaa ja myydä niihin liittyviä
palveluita. Yhtiö voi omistaa kiinteistöjä, osakkeita ja muita
arvopapereita sekä harjoittaa niillä vuokraustoiruintaa ja
kauppaa. Muu laillinen liiketoiniinta.
4 Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu kolmesta yhdeksään
varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi jatkuu
toistaiseksi.
5 Yhtiötä edustavat paitsi hallitus, myös hallituksen
puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin yksin ja hallituksen
jäsenet kaksi yhdessä. Lisäksi hallitus voi antaa nimetylle
henkilölle prokuran tai oikeuden yhtiön edustamiseen,
6 Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava aikaisintaan kahta
kuukautta ja viimeistään viikkoa ennen yhtiökokousta
kirjallisesti jokaiselle osakkeenornistajalle, jonka osoite on
yhtiön tiedossa.
0

7 Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen
inääräämänä päivänä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden
päättymisestä.
0

Varsinaisessa yhtiökokouksessa on päätettävä:
1. tilinpäätöksen vahvistamisesta;
2. taseen osoittaman voiton käyttämisestä;
3. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;
4. tarvittaessa hallituksen ja tilintarkastajan valinnasta.
8 Osakkeenomistajalla ja yhtiöllä on oikeus lunastaa riiuulta
omistajalta kuin yhtiöltä toiselle siirtyvä osake. Ensisijainen
lunastusoikeus on osakkeenomistajalla.
Jos useampi osakkeenomistaja haluaa käyttää lunastusoikeuttaan,
osakkeet jaetaan lunastukseen halukkaiden kesken heidän
omistamiensa osakkeiden mukaisessa suhteessa. Mikäli osakkeiden
jako ei mene tasan, jaetaan ylijääneet osakkeet lunastusta
haluavien kesken arvalla. Yhtiöllä on lunastusoikeus, mikäli
kukaan osakkeenomistajista ei lunasta siirtyviä osakkeita.
Kuntaliitoksista johtuvat siirrot eivät kuulu lunastuslausekkeen
soveltaniisalaan, Osakkeen lunastushinta on osakkeen
kirjanpidollinen vasta-arvo.
Muilta osin lunastukseen sovelletaan osakeyhtiölain määräyksiä.

1 II

III

9 Yhtiön osakkeiden hankkiminen luovutustoimin edellyttää
hallituksen suostumuksen.
1@ Toimitusjohtaja
Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka hallitus valitsee.
11 Tilintarkastajat
Yhtiön tilejä ja hallintoa tarkastamaan valitaan kalenterivuotta
vastaavaksi tilikaudeksi kerrallaan kaksi (2) tilintarkastajaa
sekä kaksi varatilintarkastajaa.
Kaikkien tilintarkastajien ja varatilintarkastajien tulee olla
joko Keskuskauppakamarin tai kauppakamarin taikka
julkishallinnon ja -talouden tilintarkastuslautakunnan
hyväksymiä tilintarkastajia tai tilintarkastusyhteisöjä.
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PohjoisSatakunnan Seutuverkko
Oy
Tilinpäätös
1.1.2018 31.12.2018
-

Pohjois-Satakunnan Seutuverkko Oy
Keskuskatu 51 B
38700 Kankaanpää
Y-tunnus: 2381109-2

Sisällysluettelo
Tuloslaskelma
Ta se
Liitetiedot
Tilinpäätöksen allekirjoitukset
Tilinpäätösmerkintä
Tilinta rkastuskertomus
Tase-erittelyt

Kirjanpitoaineiston säilytysajat:
Tilikauden tilinpäätös ja muut kirjanpitokirjat on säilytettävä 31.12.2028 asti. (KPL 2:10.1)
Tilikauden tositeaineisto on säilytettävä 31.12.2024 asti. (KPL 2:10.2)

Tilinpäätöksen laati
Tilitoimisto Torsti Myllymäki Oy, auktorisoitu tilitoimisto
Kuninkaanlähteenkatu 2
38700 KANKAANPÄÄ
(02) 573 800

Pohjois-Satakunnan Seutuverkko Oy

TULOSLASKELMA

Sivu 1

Kuninkaanlähteenkatu 12
38700 Kankaanpää
Y-tunnus 2381109-2
Rahayksikkö EURO

-

1.1.2018
31.12.2018

-

1.1.2017
31.12.2017

LIIKEVAIHTO

714 737,23

654 172,17

Valmistus omaan käyttöön (+)
Liiketoiminnan muut tuotot
Materiaalit ja palvelut
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Ostot tilikauden aikana
Ulkopuoliset palvelut
Materiaalit ja palvelut yhteensä

126 330,86
19 466,36

241 275,69
0,00

-31 339,99
-29 618,40
-60 958,39

-27 073,89
-170 18367
-197 257,56

Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
Henkilösivukulut
Eläkekulut
Muut henkilösivukulut
Henkilöstökulut yhteensä

-87 262,29

-82 840,51

-16 816,77
-1 824,44
-105 903,50

-13 185,34
-1 742,46
-97 768,31

Poistot ja arvonalentumiset
Suunnitelman mukaiset poistot
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä

-398 544,04
-398 544,04

-403 941,59
-403 941,59

Liiketoiminnan muut kulut

-204 451,52

-126 527,23

LIIKE VOITTO (-TAPPIO)

90 677,00

69 953,17

1 962,21

979,95

-40,27
1 921,94

-88,19
891,76

92 598,94

70 844,93

-70 000,00
-70 000,00

-30 000,00
-30 000,00

-279,50
-279,50

-6 658,28
-6 658,28

22319,44

34 186,65

Rahoitustuotot ja -kulut
Muut korko- ja rahoitustuotot
Muilta
Korkokulut ja muut rahoituskulut
Muille
Rahoitustuototja -kulut yhteensä
VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖS
SIIRTOJA JA VEROJA
Tilinpäätössiirrot
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)
Tilinpäätössiirrot yhteensä
Tuloverot
Tilikauden verot
Tuloverot yhteensä
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)

Pohjois-Satakunnan Seutuverkko Oy

TASE

Sivu 1

Kuninkaanlähteenkatu 12
38700 Kankaanpää
Y-tunnus 2381109-2
Rahayksikkö EURO

31.12.2018

31.12.2017

Aineelliset hyödykkeet
Koneet ja kalusto
Muut aineelliset hyödykkeet
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat
Aineelliset hyödykkeet yhteensä

3 054,60
18 222 687,46
202 560,53
18428302,59

4 072,81
18873 120,67
201 301,00
19078494,48

PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ

18428302,59

19 078 494,48

Saamiset
Lyhytai kaiset
Myyntisaamiset
Muut saamiset
Siirtosaamiset
Lyhytaikaiset yhteensä

140 574,44
2 432,76
887,06
143 894,26

156 327,57
124,67
546 519,67
702 971,91

Rahat ja pankkisaamiset

644 556,34

182 678,33

VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ

788 450,60

885 650,24

19216753,19

19 964 144,72

VASTAAVAA
PYSYVÄT VASTAAVAT

VAIHTUVAT VASTAAVAT

VASTAAVAA YHTEENSÄ

Pohjois-Satakunnan Seutuverkko Oy

TASE

Sivu 2

Kuninkaanlähteenkatu 12
38700 Kankaanpää
Y-tunnus 2381109-2
Rahayksikkö EURO

3112.2018

31.12.2017

2 500,00
2 50000

2 500,00
2 50000

Muut rahastot
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto
Muut rahastot yhteensä
Edeflisten tilikausien voitto (tappio)
Tilikauden voitto (tappio)

2 864 373,26
2 864 373,26
3 807,91
22 319,44

2 961 908,26
2 961 908,26
-30 378,74
34 186,65

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ

2 893 000,61

2 968 216,17

100 000,00
100 000,00

30 000,00
30 000,00

0,00
15306000,00
15 306 000,00

74 000,00
15884730,00
15 958 730,00

VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA
Osakepääoma
Osakepääoma

TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ
Poistoero
TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ YHTEENSÄ

VIERAS PÄÄOMA
Pitkäaikainen
Saadut ennakot
Muutvelat
Pitkäaikainen yhteensä
Lyhytaikainen
Ostovelat
Muut velat
Siirtovelat
Lyhytaikainen yhteensä
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ
VASTATTAVAAYHTEENSÄ

33
798
85
917

456,46
553,32
742,80
752,58

67
643
295
007
1

679,09
735,86
783,60
198,55

16 223 752,58

16 965 928,55

19216 753,19

19964144,72

Pohjois-Satakunnan Seutuverkko Oy
Y-tunnus: 2381109-2

LI ITETI EDOT 31.12.2018

Tilinpäätös on laadittu pienyrityksen tilinpäätöksen mukaisesti.

KIINTEIDEN KULUJEN LUKEMINEN HANKINTAMENOON
Laajakaistaverkon rakentamiskustannuksiin on aktivoitu rakentamisen
kiinteitä kuluja 163 375,07 euroa ja korkokuluja 263 318,00 euroa.

SELVITYS SUUNNITELMAN MUKAISTEN POISTOJEN PERUSTEISTA
Laaja ka istaverkko
tasa poisto 50 vuotta
Aktivoidut korot
tasapoisto 50 vuotta

OLENNAISET TAPAHTUMAT TILIKAUDELLA JA SEN JÄLKEEN
Yhtiö on perustettu kansallista Laajakaista kaikille 2015 -hankkeen toteuttamista
varten. Hankkeen tavoitteena on ollut nopeiden laajakaistaverkkojen rakentaminen
omistajakuntien alueelle; alueille, joille verkkoja ei kaupallisesti näyttänyt rakentuvan.
Rakentamisprojektin pääpaino oli 2013-2015 ja jatkui osalla alueista rajoitetusti
vuosina 2016 ja 2017. Kaudella 2018 rakentamisen pääpaino oli uusissa liittymissä. seuraava:
Tilikauden 2018 lopussa verkon valmius oli
*
Sovituista liittymistä oli käyttövalmiina 98,1 %
*
Verkon valmistuskustannuksista on aktivoitu 99 %
*
Verkon liittymistä oli kauden lopussa käytössä 67 %
Rakennettujen liittymien käyttöasteen nosto oli tärkeimpänä tavoitteena kaudella 2018.

Yhtiön omistus:

Kankaanpää
Sastamala
Pomarkku
Jämijärvi
Pori
yht.

PITKÄAIKAISET LAINAT
Yli viiden vuoden kuluttua erääntyvät lainat 9 900 000,00

VAKUUDETJA VASTUUSITOUMUKSET
Annetut yrityskiinnitykset 13 050 000,00.

OLENNAISET LIIKETOIMET INTRESSITAHOJEN KANSSA
Olennaiset liiketoimet tavanomaisin kaupallisin ehdoin:
Velka PSSV Palvelut Oy:Ile 13 050 000,00 euroa.
Korkokulut PSSV Palvelut Oy:lle 263 318,00 euroa.
Myyntisaamiset PSSV Palvelut Oy:ltä 66 076,35 euroa.

48,50 %
9,30 %
15,60 %
13,30 %
13,30 %
100,00 %

Pohjois-Satakunnan Seutuverkko Oy
Y-tunnus: 2381109-2

LIITETIEDOT 31.12.2018

HENKILÖSTÖN LUKUMÄÄRÄ TILIKAUDELLA KESKIMÄÄRIN
2018: 3 henkilöä, 2017: 3 henkilöä

OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET
Osakepääoma
Tilikaucien alussa ja lopussa
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto
Tilikauden alussa 1.1.
Tilikauden vähennys
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 31.12.
Voitto/Tappio edellisiltä vuosilta
Tilikauden alussa 1.1.
Ed. tilikauden tulos
Voitto/Tappio ed. vuosilta 31.12.
Tilikauden voitto/tappio
Vapaa oma pääoma yhteensä
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ

2018

2017

2 500,00

2 500,00

2 961 908,26
-97 535,00
2 864 373,26

2 975 087,26
-13 179,00
2 961 908,26

-30
34
3
22
2 890

-53
22
-30
34
2 965

378,74
186,65
807,91
319,44
500,61

2 893 000,61

365,05
986,31
378,74
186,65
716,17

2 968 216,17

HALLITUKSEN EHDOTUS JAKOKELPOISEN VAPAAN OMAN PÄÄOMAN KÄYTÖSTÄ
Jakokelpoiset varat ovat 2 898 500,61 euroa, josta tilikauden voitto 22 319,44 euroa.
Jakokelpoiset varat jätetään omaan pääomaan,

HALLI NTO
Hallitus: Puheenjohtaja: Hatanpää Mika. Varapuheenjohtaja: Mattson Eero.
Jäsenet: Leikkola Tuomo, Raunela Tommi (23.4.2019 saakka) Rautava Tapio.
ja Vettenranta Juha (23.4.2019 alkaen). Toimitusjohtaja: Ruokoski Torsti.
,

Tilintarkastaja: BDO Oy; päävastuullinen tilintarkastaja Virolainen Ari HT-, JHT -tilintarkastaja ja
Torpo Tapani HT-, KHT -tilintarkastaja, varatilintarkastaja Ylikoski Eeva-Maija HT -tilintarkastaja.
TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUKSET
Kankaanpää’

.

“

Mika Hatanpää
hallituksen puheenjohtaja

.

2019

Eero Matsson
hallituksen jäsen
)

Tuomo Leikkola
hallituksen jäsen

Juha Vettenranta
hallituksen jäsen

Tapio Rautava
hallituksen jäsen

Torsti Ruokoski
toimitusjohtaja

Pohjois-Satakunnan Seutuverkko Oy
Y-tunnus: 2381109-2

LIITETIEDOT 31.12.2018

TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ
Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.
Kankaanpää

.2019
BDO Oy
Tilintarkastusyhteisö

TapaniTorpo
HT-, KHT-tilintarkastaja

Ari Virolainen
HT-, JHT-tilintarkastaja

LUETTELO KIRJANPITOKIRJOISTA JA KIRJANPITOAINEISTOJEN LAJEISTA
Tilinpäätös
Päivä- ja pääkirja
Kirjanpitotositteet

tositelaji 1
tositelaji 5
tositelaji 10
tositelaji 20
tositelaji 30
tositelaji 80
tositelaji 90

1-510
1-245
1-12
1-14
18526 24793
1 107
1-4
-

-

paperilla
paperilla
paperitositteina
digitaalisena
paperitositteina
paperitositteina
sähköisesti
digtaalisena
paperitositteina

Kirjanpitotositteet ja tilinavauksen siirtyvät erät siirtyvät manuaalisesti yksitellen
päivä-ja pääkirjaan. Myyntilaskujen summat siirtyvät automaattisesti päivä-ja pääkirjaan.
Päivä- ja pääkirjasta kuukausisummat, samoin tilikauden loppusummat siirtyvät
tilinpäätökseen automaattisesti.
Aineisto on arkistoitu paperimuodossa ja koneellisesti KPL:n edellyttämän ajan.

I BtcJ

Keskus 020 743 2920
www.bdo.fi

BDOOy
Vattuniemenranta 2
00210 Helsinki

TILINTARKASTUSKERTOMUS
Pohjois-Satakunnan Seutuverkko Oy:n yhtiökokoukselle
Tilinpäätöksen tilintarkastus
Lausunto
Olemme titintarkastaneet Pohjois-Satakunnan Seutuverkko Oy:n (y-tunnus 2381109-2) tilinpäätöksen
tilikaudelta 1.1 .-31 .12.2018. Tilinpäätös sisältää taseen, tutoslasketman ja liitetiedot.
Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan yhtiön toiminnan tuloksesta
ja taloudellisesta asemasta Suomessa voimassa olevien titinpäätöksen laatimista koskevien säännösten
mukaisesti ja täyttää lakisääteiset vaatimukset.
Lausunnon perustetut
Olemme suorittaneet tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvän
tilintarkastustavan mukaisia velvollisuuksiamme kuvataan tarkemmin kohdassa Tflintarkastajan
velvo(Iisuudet tilinpäätöksen tilintarkastuksessa. Olemme riippumattomia yhtiöstä niiden Suomessa
noudatettavien eettisten vaatimusten mukaisesti, jotka koskevat suorittamaamme tilintarkastusta ja olemme
täyttäneet muut näiden vaatimusten mukaiset eettiset velvotlisuutemme. Käsityksemme mukaan olemme
hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa ti lintarkastusevidenssiä.
Tilinpäätöstä koskevat hallituksen ja toimitusjohtajan velvollisuudet
Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpäätöksen laatimisesta siten, että se antaa oikean ja riittävän
kuvan Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää
lakisääteiset vaatimukset. Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat myös sellaisesta sisäisestä valvonnasta,
jonka ne katsovat tarpeelliseksi voidakseen laatia tilinpäätöksen, jossa ei ote väärinkäytöksestä tai
virheestä johtuvaa olennaista virheellisyyttä.
Hallitus ja toimitusjohtaja ovat titinpäätöstä laatiessaan velvollisia arvioimaan yhtiön kykyä jatkaa
toimintaansa ja soveltuvissa tapauksissa esittämään seikat, jotka liittyvät toiminnan jatkuvuuteen ja
siihen, että tilinpäätös on laadittu toiminnan jatkuvuuteen perustuen. Tilinpäätös laaditaan toiminnan
jatkuvuuteen perustuen, paitsi jos yhtiö aiotaan purkaa tai sen toiminta lakkauttaa tai ei ole muuta
realistista vaihtoehtoa kuin tehdä niin.
Tilintarkastajan velvollisuudet tilin päätöksen tilintarkastuksessa
Tavoitteenamme on hankkia kohtuullinen varmuus siitä, onko tilinpäätöksessä kokonaisuutena
väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvaa olennaista virheellisyyttä, sekä antaa tilintarkastuskertomus,
joka sisältää tausuntomme. Kohtuullinen varmuus on korkea varmuustaso, mutta se ei ole tae siitä, että
olennainen virheeltisyys aina havaitaan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti suoritettavassa
tilintarkastuksessa. Virheellisyyksiä voi aiheutua väärinkäytöksestä tai virheestä, ja niiden katsotaan
olevan olennaisia, jos niiden yksin tai yhdessä voisi kohtuudella odottaa vaikuttavan taloudellisiin
päätöksiin, joita käyttäjät tekevät tilinpäätöksen perusteella.
Hyvän tilintarkastustavan mukaiseen tilintarkastukseen kuuluu, että käytämme ammatillista harkintaa ja
säilytämme ammatillisen skeptisyyden koko tilintarkastuksen ajan. Lisäksi:
O
tunnistamme ja arvioimme väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvat tilinpäätöksen olennaisen
virheeltisyyden
riskit,
suunnittelemme
ja
suoritamme
näihin
vastaavia
riskeihin
tilintarkastustoimenpiteitä ja hankimme tausuntomme perustaksi tarpeeltisen määrän
tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä. Riski siitä, että väärinkäytöksestä johtuva
olennainen virheellisyys jää havaitsematta, on suurempi kuin riski siitä, että virheestä johtuva
olennainen virheellisyys jää havaitsematta, sillä väärinkäytökseen voi liittyä yhteistoimintaa,
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väärentämistä, tietojen tahallista esittämättä jättämistä tai virheetiisten tietojen esittämistä
taikka sisäisen valvonnan sivuuttamista.
O
muodostamme käsityksen tilintarkastuksen kannalta relevantista sisäisestä valvonnasta
pystyäksemme suunnittelemaan olosuhteisiin nähden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet
mutta emme siinä tarkoituksessa, että pystyisimme antamaan lausunnon yhtiön sisäisen valvonnan
tehokkuudesta.
O
arvioimme sovellettujen tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuutta sekä johdon
tekemien kirjanpidollisten arvioiden ja niistä esitettävien tietojen kohtuullisuutta.
O
teemme johtopäätöksen siitä, onko hallituksen ja toimitusjohtajan ollut asianmukaista laatia
tilinpäätös perustuen oletukseen toiminnan jatkuvuudesta, ja teemme hankkimamme
tilintarkastusevidenssin perusteella johtopäätöksen siitä, esiintyykö sellaista tapahtumiin tai
olosuhteisiin Liittyvää olennaista epävarmuutta, joka voi antaa merkittävää aihetta epäillä yhtiön
kykyä jatkaa toimintaansa. Jos johtopäätöksemme on, että olennaista epävarmuutta esiintyy,
meidän täytyy kiinnittää tilintarkastuskertomuksessamme lukijan huomiota epävarmuutta
koskeviin tilinpäätöksessä esitettäviin tietoihin tai, jos epävarmuutta koskevat tiedot eivät ote
riittäviä, mukauttaa lausuntomme. Johtopäätöksemme perustuvat titintarkastuskertomuksen
antamispäivään mennessä hankittuun tilintarkastusevidenssiin. Vastaiset tapahtumat tai
olosuhteet voivat kuitenkin johtaa siihen, ettei yhtiö pysty jatkamaan toimintaansa.
O
arvioimme titinpäätöksen, kaikki titinpäätöksessä esitettävät tiedot mukaan Lukien, yleistä
esittämistapaa, rakennetta ja sisältöä ja sitä, kuvastaako tilinpäätös sen perustana olevia
liiketoimia ja tapahtumia siten, että se antaa oikean ja riittävän kuvan.
Kommunikoimme hallintoetinten kanssa muun muassa tilintarkastuksen suunniteltusta laajuudesta ja
ajoituksesta sekä merkittävistä tilintarkastushavainnoista, mukaan lukien mahdolliset sisäisen valvonnan
merkittävät puutteellisuudet, jotka tunnistamme tili ntarkastuksen aikana.
Muut raportointivelvoitteet
Muu informaatio
Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat muusta informaatiosta. Muu informaatio käsittää vuosikatsaukseen
sisättyvän informaation. Titinpäätöstä koskeva lausuntomme ei kata muuta informaatiota.
VelvoLlisuutenamme on lukea vuosikatsaukseen sisältyvä informaatio tilinpäätöksen tilintarkastuksen
yhteydessä ja tätä tehdessämme arvioida, onko vuosikatsaukseen sisältyvä informaatio olennaisesti
ristiriidassa titinpäätöksen tai tilintarkastusta suoritettaessa hankkimamme tietämyksen kanssa tai
vaikuttaako se muutoin olevan olennaisesti virheeltistä.
Lausuntonamme esitämme, että vuosikatsauksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat yhdenmukaisia.
Jos teemme suorittamamme työn perusteella johtopäätöksen, että vuosikatsaukseen sisältyvässä
informaatiossa on olennainen virheellisyys, meidän on raportoitava tästä seikasta. Meillä ei ole tämän
asian suhteen raportoitavaa.
Kankaanpäässä 18. huhtikuuta 2019
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VAHVISTU5ILMOITUSKIRJE TILINTARKASTAJALLE
Tämä vahvistusilmoituskirje on annettu pyynnästänne osana tilintarkastusprosessia kansainvälisten tilintarkastusstandardien (International
Standards on Auditing, ISA) edellyttämällä tavalla, jotta tilintarkastajana voitte noudattaa hyvää tilintarkastustapaa (TilIntL 4:3 §). Hyvä
tilintarkastustapa edellyttää kansainvälisten tilintarkastusstandardien noudattamista.
Vahvistusilmoitus on annettu liittyen suorittamaani tilintarkastukseen, jonka kohteena on Pohjois-Satakunnan Seutuverkko Oy:n kirjanpito,
tilinpäätös ja hallinto tilikaudelta 1.1.2018 — 31.12.2018 ja jonka tarkoituksena on antaa lausunto siitä, antaako tilinpäätös Suomessa
voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot yhtiön toiminnan tuloksellisestaja
taloudellisesta asemasta.
Sovellettavalla tilinpäätösnormistolla tarkoitetaan tässä vahvistusilmoituskirjeessä Suomessa voimassa olevia tilinpäätöksen laatimista
koskevia säännöksiä.
Vahvistamme parhaan tietomme ja käsityksemme mukaisesti seuraavaa:
O

O

O

O

O

O

O

O

Olemme täyttäneet velvollisuutemme, jotka koskevat tietojen antamista tilintarkastajalle tilinpäätöksen laatimista sovellettavan
tilinpäätösnormiston mukaisesti, erityisesti siten, että tilinpäätös antaa oikeat ja riittävät tiedot.
Liiketapahtumat, jotka sovellettava tilinpäätösnormisto edellyttää kirjattavaksi kirjanpitoon ja sisältyvän tilinpäätökseen, on
kirjattu kirjanpitoon, ja ne sisältyvät tilinpäätökseen.
Merkittävät oletukset, joita on käytetty kirjanpidollisia arvioita tehtäessä, käypiin arvoihin arvostettavia eriä koskevat arviot
mukaan lukien, ovat asianmukaisia sovellettavan tilinpäätösnormiston mukaisiin määrittämistavoitteisiin nähden.
Olemme antaneet teille tiedot sovellettavan tilinpäätösnormiston mukaan yhtiön lähipiiriin kuuluvista tahoista sekä kaikista
tiedossamme olevista lähipiirisuhteista ja —liiketoimista. Lähipiirisuhteet ja —liiketoimet on käsitelty kirjanpidossa ja esitetty
tilinpäätöksessä sovellettavan tilinpäätösnormiston vaatimusten mukaisesti.
Sellaisten tilinpäätöspäivän jälkeisten tapahtumien, jotka sovellettavan tilinpäätösnormiston mukaan edellyttävät tilinpäätöksen
oikaisemista tai lisätietojen esittämistä., mukaiset oikaisut on tehty tai vaadittavat tiedot esitetty.
Tilinpäätökseen sisältyvien virheellisyyksien vaikutukset ovat käsityksemme mukaan sekä erikseen että yhdessä epäolennaisia
koko tilinpäätöksen kannalta.
Olemme arvioineet riskiä, joka koskee sitä mahdollisuutta, että tilinpäätös saattaa olla väärinkäytöksen seurauksena olennaisesti
virheellinen ja olemme antaneet teille tiedoksi käsityksemme tästä riskistä.
Tiedossamme ei ole yhtiöitä koskevia väärinkäytöksiä tai epäiltyjä väärinkäytöksiä, johon on osallisena
o toimivaan johtoon kuuluvia;
o työntekijöitä, joilla on merkittävä rooli sisäisessä valvonnassa; tai
o muita, silloin kun väärinkäytöksellä saattaisi olla olennainen vaikutus tilinpäätökseen.

O

O

O

O

Tiedossamme ei ole yhtiön tilinpäätökseen vaikuttavia väitettyjä tai epäiltyjä väärinkäytöksiä.
Tiedossamme ei ole säädösten tai määräysten noudattamatta jättämisiä tai epäiltyjä noudattamatta jättämistä, joiden
vaikutukset tulisi ottaa huomioon yhtiön tilinpäätöstä laadittaessa.
Olemme antaneet teille tiedot tiedossamme olevista vaateista ja vireillä olevista oikeudenkäynneistä, joiden vaikutukset tulisi
ottaa huomioon yhtiön tilinpäätöstä laadittaessa. Tiedossamme olevat vaateet ja vireillä olevat oikeudenkäynnit, joiden vaikutus
tulisi ottaa huomioon tilinpäätöstä laadittaessa., on käsitelty kirjanpidossa ja esitetty tilinpäätöksessä sovellettavan
tilinpäätösnormiston mukaisesti.
Tulemme esittämään tilintarkastajille tilinpäätöksen allekirjoituksen jälkeen, jopa tilinpäätöksen julkistamisen jälkeen esiin
tulleet tilinpäätökseen olennaisesti vaikuttavat seikat.

Vahvistusilmoituskirjeellä ei muuteta yhtiön hallituksen, toimivan johdon, työntekijöiden eikä tilintarkastajan Suomen tai muun
sovellettavaksi tulevan lainsäädännön mukaisia velvoitteita eikä vastuita. Tähän kirjeeseen sovelletaan tilintarkastuslain (1141/2015) 4:8
§:n mukai5ta tilintarkastajan salassapitovelvollisuutta.
Kankaanpää 25.3.2019
PohjoisSaaRunnan Seutuyerkko Oy:n hallituksen puolesta
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