
Visiosto oy

Tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2020

Visiosto oy, 3010084-6 Tilinpäätös 1.1.2020 - 31.12.2020

Arkistoviite: 2020-004 1

https://sign.visma.net/fi/document-check/bb8e9e55-097d-4be9-a346-b3355d000953

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet

www.vismasign.com



VISIOSTO OYVISIOSTO OYVISIOSTO OYVISIOSTO OY
Sammonkatu 12 B 28
00100 HELSINKI
Kotipaikka HELSINKI
Y-tunnus 3010084-6

Sisällys

Sivu
Toimintakertomus 3
Tuloslaskelma 8
Tase 9
Rahoituslaskelma 11
Liitetiedot 12
Tilinpäätöksen allekirjoitus 13
Luettelo kirjanpidoista ja aineistoista 14

Tämä tilinpäätös on säilytettävä 31.12.2030 asti.

Tilinpäätöksen on toteuttanut
Antti Kivi
Toimitusjohtaja, Visiosto oy

Visiosto oy, 3010084-6 Tilinpäätös 1.1.2020 - 31.12.2020

Arkistoviite: 2020-004 2

https://sign.visma.net/fi/document-check/bb8e9e55-097d-4be9-a346-b3355d000953

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet

www.vismasign.com



TOIMINTAKERTOMUSTOIMINTAKERTOMUSTOIMINTAKERTOMUSTOIMINTAKERTOMUS 31.12.202031.12.202031.12.202031.12.2020
Vuosi 2020 lyhyestiVuosi 2020 lyhyestiVuosi 2020 lyhyestiVuosi 2020 lyhyesti

Vuosi 2020 oli Visiostolle hyvä toinen vuosi. Yhtiön liikevaihto vuoden aikana oli 1 651,56 euroa ja liikevaihto kasvoi
suhteutettuna edellisen tilikauden liikevaihtoon. Yhtiö teki voittoa. Merkittävimmät myyntituotot yhtiö sai ohjelmisto-
ja verkkoratkaisujen myynnistä, erityisesti verkkosivusto-ohjelmistoista ja ylläpitosopimuksista. Yhtiölle ei vuoden
aikana myöskään kertynyt velkaa, joten vuoden jälkeen yhtiö on varsin vakavarainen.

Hallituksen ehdotus vuodelta 2020 maksettavasta osingosta
Hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että vuodelta 2020 ei makseta osinkoa vaan yhtiön tilinpäätöksen
osoittama voitto käytetään yhtiön liiketoimintojen kehittämiseen.

ToimintaympäristöToimintaympäristöToimintaympäristöToimintaympäristö
Vuonna 2020 covid-19-epidemia on ollut valtaisa epävarmuustekijä yhtiön sekä muiden taloudellisten toimijoiden
toimintaympäristössä. Epidemia on vaikuttanut paitsi siihen, miten asiakkaat voivat ja uskaltavat asioida erilaisissa
liikkeissä, myös siihen, miten yritysten on mahdollista toimia sisäisesti ja ulkoisesti. Sisäiseen toimintaan on
vaikuttanut epidemian vaikutukset työskentelymahdollisuuksiin, kun terveyden suojelemiseksi lähes kaikki on tullut
toimittaa etäyhteyksin. Ulkoiseen toimintaan on vaikuttanut erityisesti erilaiset yhteiskunnan rajoitukset.

Hieman yllättäen, vaikka etenkin paikalliset liikkeet ja tiettyjen toimialojen toimijat ovat kärsineet epidemian
vaikutuksista suuresti, maailmantalous ei ole covid-19-pandemian takia kokenut niin suurta haittaa kuin odotettiin.
Epidemia- ja pandemiatilanteiden vuoksi kansallisessa ja kansainvälisessä päätöksenteossa on jouduttu kuitenkin
keskittymään taudin leviämisen hidastamiseen eikä esimerkiksi yrityksen kannalta suotuisaa päätöksentekoa ja
edistämistä olla nähty. Yhtiön toimiala on kuitenkin luonteeltaan sellainen, ettei epidemiatilanne ole estänyt yhtiön
toimintaa tai kasvua.

Yhtiö perustettiin vuonna 2019 pian eduskuntavaalien ja europarlamenttivaalien jälkeen. Toiminnan kahden
ensimmäisen vuoden aikana poliittinen epävarmuus ei ole kuitenkaan vaikuttanut merkittävästi kansantalouteen.
Suomen työllisyystilanteen näkymät ovat epävarmat, ja valtioneuvosto ei lupauksistaan huolimatta antanut keväällä
2020 juuri ratkaisujaan työttömyyden kitkemiseksi. Samalla hallituksen puolueiden moninaisuus hankaloittaa
valtioneuvoston toimintaa ja yhteistyökykyä.

Yhdysvaltain poliittinen epävarmuus vaikutti yhä maailmantalouteen, mutta tämän uskotaan loppuvan vuonna 2021,
kun valtion presidenttinä aloittaa Joseph Biden, Jr., jonka odotetaan vakauttavan Yhdysvaltain politiikkaa etenkin
kansainvälisesti.

Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan ero Euroopan unionista toteutui tammikuussa 2020,
ja eron siirtymäaika päättyi 31.12.2020. Euroopan unionin ja Yhdistyneen kuningaskunnan keskinäiset neuvottelut
ja tulevat määräävät pitkälti mahdollisuuksia Yhdistyneessä kuningaskunnassa.

Yleisesti maailmantalouden pitkän noususuhdanteen odotetaan päättyvän pian.

Keväällä 2021 järjestetään kuntavaalit. Vaalit tuskin vaikuttavat yleisesti yrittämiseen Suomessa. Kuntavaaleissa on
kuitenkin yhtiön toimialalla valtavat markkinat.

LiikevaihtoLiikevaihtoLiikevaihtoLiikevaihto
Vuonna 2020 yhtiön liikevaihto kasvoi 118,1 prosenttia ja oli 1 651,56 euroa. Merkittävimmät myyntituotot yhtiö sai
kertaluontoisista sopimustuloista, erityisesti verkkosivusto-ohjelmistoista ja ylläpitosopimuksista.

Liikevaihto luokittain
(euroa)

Luokka               2020 (1.1. - 31.12.)               2019 (1.7. - 31.12.)               Muutos, %

Ohjelmistot                                527                                       186                           183
Palvelintila                                345                                          70                           393
Ylläpitopalvelut                         326                                        312                          4,49
Pilvilaskentapalvelut                   24                                          15                          60,0
Verkkotunnukset                       166                                          97                          71,1
Grafiikat                                    183                                          77                           138
Konsultointi                                 80                                           0                            100

Yhteensä                                 1 652                                        757                          118
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TOIMINTAKERTOMUSTOIMINTAKERTOMUSTOIMINTAKERTOMUSTOIMINTAKERTOMUS 31.12.202031.12.202031.12.202031.12.2020
Taloudellinen tulosTaloudellinen tulosTaloudellinen tulosTaloudellinen tulos

Yhtiön tilikauden liikevoitto oli 125,42 euroa. Liikevoittoon lukeutui lähinnä liiketoiminnan myyntituotot, ulkopuoliset
palvelut sekä liiketoiminnan muut kulut. Vertailukelpoinen liikevoitto oli sama.

Markkinointiin ei käytetty vuoden 2020 aikana yhtään rahaa.

Poistoja ja arvonalentumisia ei ollut.

Liikevoittomarginaali oli 7,6 prosenttia ja vertailukelpoinen liikevoittomarginaali oli sama.

Vuoden 2020 tulos ennen veroja oli 144,63 euroa. Tulos verojen jälkeen oli 123,55 euroa ja tulos osaketta kohden
1,37 euroa.

TaseTaseTaseTase
Yhtiön tase 31.12.2020 oli 1 189,62 euroa. Yhtiön oma pääoma oli 1 054,76 euroa.

Rahavirta ja rahoitusRahavirta ja rahoitusRahavirta ja rahoitusRahavirta ja rahoitus
Vuonna 2020 liiketoiminnan rahavirta oli 60,29 euroa eli 0,67 euroa osaketta kohden.

Yhtiön omavaraisuusaste oli vuoden lopussa 88,7 prosenttia. Nettovelkaantumisaste (gearing) oli -99,7 prosenttia.

InvestoinnitInvestoinnitInvestoinnitInvestoinnit
Yhtiö ei tehnyt vuoden 2020 aikana merkittäviä investointeja.

Osake ja osakkeenomistajatOsake ja osakkeenomistajatOsake ja osakkeenomistajatOsake ja osakkeenomistajat
Osake ja osakepääoma

Visiosto oy:n osake on listaamaton. Yhtiöllä on yksi osakesarja, ja osakkeilla on yhtäläinen äänioikeus.
Tilikauden päättyessä yhtiön kaupparekisteriin merkitty täysin maksettu osakepääoma oli 900 euroa ja
osakkeiden lukumäärä 90 kappaletta.

Osakeomistus
Vuoden 2020 lopussa Visiostolla oli osakasluettelon mukaan kolme osakkeenomistajaa.

Visiosto oy:n hallussa 31.12.2020 ei ollut yhtäkään omaa osaketta. Näiden omien osakkeiden osuus yhtiön
osakkeiden lukumäärästä oli 0,0 prosenttia. Yhtiön hallussa olevilla omilla osakkeilla ei voi äänestää eikä niille
makseta osinkoa.

Vuoden päättyessä yhtiön hallituksen jäsenten suorassa tai välillisessä omistuksessa oli 90 osaketta eli 100,0
prosenttia yhtiön osakkeiden lukumäärästä ja äänivallasta.

Visiosto ei ole tehnyt eikä sen tiedossa ole yhtiön osakkeita koskevia osakassopimuksia tai muita sitoumuksia,
joilla olisi sovittu yhtiön omistuksesta tai äänivallan käytöstä.

Osakkeiden vaihto ja yhtiön arvo
Vuonna 2020 Visioston osakkeita ei vaihdettu. Nykyiset osakkeenomistajat merkitsivät kaikki yhtiön 90 osaketta
perustamisosakeannissa 1.7.2019. Osakkeen matemaattinen arvo vuoden lopussa oli 10,35 euroa.

Lisää yhtiön tunnuslukuja on esitelty toimintakertomuksen liitteenä tämän tilinpäätöksen sivuilla 6 - 7.

Valtuutukset
Yhtiökokous ei ole tehnyt päätöksiä valtuutuksista.

HenkilöstöHenkilöstöHenkilöstöHenkilöstö
Vuonna 2020 yhtiön palveluksessa ei ollut henkilöstöä.

VastuullisuusVastuullisuusVastuullisuusVastuullisuus
Vastuullisuus ja kestävä kehitys ovat tärkeä osa Visioston arvoja. Vuonna 2020 Visiosto on siirtänyt kaikki
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TOIMINTAKERTOMUSTOIMINTAKERTOMUSTOIMINTAKERTOMUSTOIMINTAKERTOMUS 31.12.202031.12.202031.12.202031.12.2020
jälleenmyymänsä palvelintilat kotimaisen yrityksen tarjoamiin palvelimiin, jotka sijaitsevat Suomessa.

Selvitys muista kuin taloudellisista tiedoista
Koska Visioston henkilöstömäärä on alle 500, yhtiö ei ole velvollinen antamaan selvitystä muista kuin
taloudellisista tiedoista.

HallintoHallintoHallintoHallinto
Hallitus, johto ja tilintarkastajat

Varsinainen yhtiökokous valitsee tarvittaessa Visiosto oy:n hallituksen, johon yhtiöjärjestyksen mukaan kuuluu 1
- 5 varsinaista jäsentä ja vähintään yksi varajäsen, jos hallitukseen kuuluu alle kolme varsinaista jäsentä.
Hallituksen toimikausi jatkuu toistaiseksi. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.

Hallituksen tehtävät ja vastuut määräytyvät ensisijaisesti yhtiöjärjestyksen ja Suomen osakeyhtiölain
mukaisesti. Hallituksen tehtäviin kuuluvat kaikki Visioston toiminnan kannalta merkittävimmät asiat. Näitä ovat
muun muassa strategisten suuntaviivojen, budjettien ja toimintasuunnitelmien vahvistaminen sekä merkittävistä
yritysjärjestelyistä ja investoinneista päättäminen. Tämän lisäksi hallitus vastaa yhtiön päivittäisistä
toiminnoista, koska yhtiön palveluksessa ei ole henkilöstöä. Yhtiöjärjestyksessä ei ole annettu hallitukselle eikä
toimitusjohtajalle tavanomaisesta poikkeavia toimivaltuuksia. Yhtiöjärjestyksen muuttamista ja osakepääoman
korottamista koskevat päätökset tehdään voimassa olevan osakeyhtiölain säännösten perusteella.

Yhtiökokous valitsi 14.10.2019 yhtiön hallitukseen kolme jäsentä. Hallituksen jäseniksi valittiin Antti Kivi,
Gurmann Saini ja Anssi Moilanen. Puheenjohtajana toimii Gurmann Saini ja varapuheenjohtajana Anssi
Moilanen. Tämän jälkeen hallituksen kokoonpanossa ei ole tapahtunut muutoksia.

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille maksetaan vuosipalkkiota seuraavasti: puheenjohtajalle 0 euroa,
varapuheenjohtajalle 0 euroa ja muille jäsenille 0 euroa.

Hallitus nimittää yhtiön toimitusjohtajan sekä päättää toimitusjohtajan palkasta ja muusta palkitsemisesta.
Toimitusjohtajan tehtävät on määritelty osakeyhtiölaissa. Visiosto oy:n toimitusjohtajana toimii Antti Kivi.

Yhtiökokous ei valinnut yhtiölle tilintarkastajaa, koska yhtiö ei ole tilintarkastusvelvollinen.

Muut tapahtumat vuonna 2020Muut tapahtumat vuonna 2020Muut tapahtumat vuonna 2020Muut tapahtumat vuonna 2020
Vuonna 2020 ei ollut muita merkittäviä tapahtumia.

Tilikauden jälkeiset tapahtumatTilikauden jälkeiset tapahtumatTilikauden jälkeiset tapahtumatTilikauden jälkeiset tapahtumat
Tilikauden jälkeen yhtiö on ottanut käyttöön kuluttaja-asiakkaille tarkoitetun tilaussopimuksen kaltaisen
sopimusmallin, joka yhtenäistää tarjottuja palveluja ja vähentää käytettyä työaikaa.

Merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijätMerkittävimmät riskit ja epävarmuustekijätMerkittävimmät riskit ja epävarmuustekijätMerkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät
Yhtiön pienestä koosta johtuen maailmantalouden epävarmat näkymät eivät juuri vaikuta olevan riski.
Maailmantalouden seuraava laskusuhdanne ei ainakaan ilmeisesti ole vielä alkanut rajusti covid-19-pandemiasta
huolimatta. Covid-19-epidemia aiheuttaa edelleen haittaa liiketoiminnalle, ja vaikka rokotukset ovat alkaneet,
ongelmista johtuen on epäselvää, milloin toiminta voidaan normalisoida.

Erityisesti alkuvuodesta 2021 epävarmuustekijän luo myös alalla aggressiivisesti kasvava kilpailu. Vaikka kilpailun
kasvu johtuu kasvaneesta kysynnästä, on mahdollista, että vähemmän ammattimaiset vaihtoehdot sekä suuret
kilpailijat vievät itselleen liikaa auenneista tarjouksista.

Taloudellinen ohjeistus vuodeksi 2021Taloudellinen ohjeistus vuodeksi 2021Taloudellinen ohjeistus vuodeksi 2021Taloudellinen ohjeistus vuodeksi 2021
Visioston liikevaihdon ennakoidaan vuonna 2021 kasvavan noin kolmasosalla ja vertailukelpoisen liikevoiton
arvioidaan olevan edellisvuotta hieman suurempi.

Hallituksen ehdotus voitonjaoksiHallituksen ehdotus voitonjaoksiHallituksen ehdotus voitonjaoksiHallituksen ehdotus voitonjaoksi
Yhtiön jakokelpoiset varat 31.12.2020 olivat 154,76 euroa, josta tilikauden voitto oli 123,55 euroa. Hallitus ehdottaa
yhtiökokoukselle, että vuodelta 2020 ei makseta osinkoa vaan kaikki jakokelpoisista varoista jätetään yhtiön omaan
pääomaan.

Varsinainen yhtiökokousVarsinainen yhtiökokousVarsinainen yhtiökokousVarsinainen yhtiökokous Visiosto oy:n
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TOIMINTAKERTOMUSTOIMINTAKERTOMUSTOIMINTAKERTOMUSTOIMINTAKERTOMUS 31.12.202031.12.202031.12.202031.12.2020
varsinainen yhtiökokous pidetään perjantaina 12.3.2020 klo 20.00 alkaen Helsingissä.

Helsingissä 7. helmikuuta 2021
Visiosto oy
Hallitus

Yhtiön tunnusluvutYhtiön tunnusluvutYhtiön tunnusluvutYhtiön tunnusluvut
Osakekohtaiset tunnusluvut

Tulos/osake (EPS), euroa 1,37
Oma pääoma/osake, euroa 11,72
Osinko/osake, euroa 0,00
Osinko/tulos, % 0,00
Osakkeiden lukumäärä 90,00

Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut
Liikevaihto, euroa 1 651,56
Liikevaihdon muutos, % 118,10
Liikevoitto, euroa 125,42

% liikevaihdosta 7,60
Vertailukelpoinen liikevoitto 125,42

% liikevaihdosta 7,60
Rahoitustuotot, euroa 19,21
Rahoituskulut, euroa 0,00
Tulos ennen veroja, euroa 144,63

% liikevaihdosta 8,80
Verot, euroa 28,88
Tulos verojen jälkeen, euroa 123,55
Taseen loppusumma, euroa 1 189,62
Nettokäyttöpääoma, euroa 1 079,93
Korolliset velat, euroa 0,00
Oma pääoma, euroa 1 054,76
Oman pääoman tuotto (ROE), % 12,40
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 13,70
Omavaraisuusaste, % 88,70
Nettovelkaantumisaste (gearing), % -99,70
Bruttoinvestoinnit, euroa 0,00

% liikevaihdosta 0,00
Henkilöstön palkat ja palkkiot, euroa 0,00
Henkilöstön määrä keskimäärin 0,00
Henkilöstön määrä tilikauden lopussa 0,00

Tunnuslukujen laskentakaavatTunnuslukujen laskentakaavatTunnuslukujen laskentakaavatTunnuslukujen laskentakaavat
Vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA), euroa: liiketulos - poistot - arvonalentumiset - vertailukelpoisuuteen
vaikuttavat erät

Vertailukelpoinen liiketulos, euroa: liiketulos - vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät liiketuloksessa

Vertailukelpoinen liiketulosmarginaali, %: (liiketulos - vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät liiketuloksessa) /
liikevaihto x 100

Oman pääoman tuotto (ROE), %: (voitto ennen veroja - tuloverot) / oma pääoma keskimäärin tilikauden aikana
x 100

Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), %: (voitto ennen veroja + korkokulut ja muut rahoituskulut) / (taseen
loppusumma - korottomat velat) x 100
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TOIMINTAKERTOMUSTOIMINTAKERTOMUSTOIMINTAKERTOMUSTOIMINTAKERTOMUS 31.12.202031.12.202031.12.202031.12.2020

Omavaraisuusaste, %: oma pääoma / (taseen loppusumma - saadut ennakot) x 100

Tulos/osake (EPS), euroa: (voitto ennen veroja - tuloverot) / osakkeiden keskimääräinen lukumäärä tilikauden
aikana

Oma pääoma/osake, euroa: oma pääoma / osakkeiden lukumäärä 31.12.

Osinko/osake, euroa: tilikaudelta jaettu osinko / osakkeiden lukumäärä 31.12.

Osinko/tulos, %: osinko/osake / tulos/osake (EPS) x 100

Nettokäyttöpääoma, euroa: vaihto-omaisuus + myyntisaamiset ja muut saamiset + tilikauden verotettavaan
tuloon perustuvat verosaamiset - verovelat - lyhytaikaiset varaukset - ostovelat ja muut velat

Korolliset nettovelat, euroa: korolliset velat - rahat ja pankkisaamiset - korolliset lainasaamiset

Nettovelkaantumisaste (gearing), %: korolliset nettovelat / oma pääoma x 100
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TULOSLASKELMATULOSLASKELMATULOSLASKELMATULOSLASKELMA
1.1.2020 - 31.12.2020 1.7.2019 - 31.12.2019

L I I K E V A I H T OL I I K E V A I H T OL I I K E V A I H T OL I I K E V A I H T O 1 651,561 651,561 651,561 651,56 757,32757,32757,32757,32
Liiketoiminnan muut tuototLiiketoiminnan muut tuototLiiketoiminnan muut tuototLiiketoiminnan muut tuotot 116,81116,81116,81116,81 43,6343,6343,6343,63
Materiaalit ja palvelutMateriaalit ja palvelutMateriaalit ja palvelutMateriaalit ja palvelut

Ulkopuoliset palvelut -348,63 -261,71
Materiaalit ja palvelut yhteensäMateriaalit ja palvelut yhteensäMateriaalit ja palvelut yhteensäMateriaalit ja palvelut yhteensä -348,63-348,63-348,63-348,63 -261,71-261,71-261,71-261,71
Liiketoiminnan muut kulutLiiketoiminnan muut kulutLiiketoiminnan muut kulutLiiketoiminnan muut kulut -1 294,32-1 294,32-1 294,32-1 294,32 -502,24-502,24-502,24-502,24

L I I K E V O I T T O  ( - T A P P I O )L I I K E V O I T T O  ( - T A P P I O )L I I K E V O I T T O  ( - T A P P I O )L I I K E V O I T T O  ( - T A P P I O ) 125,42125,42125,42125,42 37,0037,0037,0037,00
Rahoitustuotot ja -kulutRahoitustuotot ja -kulutRahoitustuotot ja -kulutRahoitustuotot ja -kulut

Muut korko- ja rahoitustuotot
Muilta 19,21 2,01

TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA  JA VEROJATULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA  JA VEROJATULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA  JA VEROJATULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA  JA VEROJA 144,63144,63144,63144,63 39,0139,0139,0139,01
TuloverotTuloverotTuloverotTuloverot

Tilikauden ja aikaisempien tilikausien verot -21,08 -7,80
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) 123,55123,55123,55123,55 31,2131,2131,2131,21
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TASETASETASETASE 31.12.202031.12.202031.12.202031.12.2020 31.12.201931.12.201931.12.201931.12.2019

V A S T A A V A AV A S T A A V A AV A S T A A V A AV A S T A A V A A
VAIHTUVAT VASTAAVATVAIHTUVAT VASTAAVATVAIHTUVAT VASTAAVATVAIHTUVAT VASTAAVAT

Lyhytaikaiset saamisetLyhytaikaiset saamisetLyhytaikaiset saamisetLyhytaikaiset saamiset
Myyntisaamiset 15,00 26,25
Muut saamiset 122,51 20,90

Lyhytaikaiset saamiset yhteensäLyhytaikaiset saamiset yhteensäLyhytaikaiset saamiset yhteensäLyhytaikaiset saamiset yhteensä 137,51137,51137,51137,51 47,1547,1547,1547,15
Rahat ja pankkisaamisetRahat ja pankkisaamisetRahat ja pankkisaamisetRahat ja pankkisaamiset 1 052,11 931,93

VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄVAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄVAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄVAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 1 189,621 189,621 189,621 189,62 979,08979,08979,08979,08
V A S T A A V A A  Y H T E E N S ÄV A S T A A V A A  Y H T E E N S ÄV A S T A A V A A  Y H T E E N S ÄV A S T A A V A A  Y H T E E N S Ä 1 189,621 189,621 189,621 189,62 979,08979,08979,08979,08
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TASETASETASETASE 31.12.202031.12.202031.12.202031.12.2020 31.12.201931.12.201931.12.201931.12.2019

V A S T A T T A V A AV A S T A T T A V A AV A S T A T T A V A AV A S T A T T A V A A
OMA PÄÄOMAOMA PÄÄOMAOMA PÄÄOMAOMA PÄÄOMA

OsakepääomaOsakepääomaOsakepääomaOsakepääoma 900,00 900,00
Edellisten tilikausien voitto (tappio)Edellisten tilikausien voitto (tappio)Edellisten tilikausien voitto (tappio)Edellisten tilikausien voitto (tappio) 31,21 0,00
Tilikauden voitto (tappio)Tilikauden voitto (tappio)Tilikauden voitto (tappio)Tilikauden voitto (tappio) 123,55 31,21

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄOMA PÄÄOMA YHTEENSÄOMA PÄÄOMA YHTEENSÄOMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 1 054,761 054,761 054,761 054,76 931,21931,21931,21931,21
VIERAS PÄÄOMAVIERAS PÄÄOMAVIERAS PÄÄOMAVIERAS PÄÄOMA

Lyhytaikainen vieras pääomaLyhytaikainen vieras pääomaLyhytaikainen vieras pääomaLyhytaikainen vieras pääoma
Ostovelat 80,81 55,58
Muut velat 25,17 -15,51
Siirtovelat 28,88 7,80

Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensäLyhytaikainen vieras pääoma yhteensäLyhytaikainen vieras pääoma yhteensäLyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 134,86134,86134,86134,86 47,8747,8747,8747,87
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄVIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄVIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄVIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 134,86134,86134,86134,86 47,8747,8747,8747,87

V A S T A T T A V A A  Y H T E E N S ÄV A S T A T T A V A A  Y H T E E N S ÄV A S T A T T A V A A  Y H T E E N S ÄV A S T A T T A V A A  Y H T E E N S Ä 1 189,621 189,621 189,621 189,62 979,08979,08979,08979,08
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RAHOITUSLASKELMARAHOITUSLASKELMARAHOITUSLASKELMARAHOITUSLASKELMA 31.12.202031.12.202031.12.202031.12.2020
Liiketoiminnan rahavirta:Liiketoiminnan rahavirta:Liiketoiminnan rahavirta:Liiketoiminnan rahavirta:

LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA 60,29
Myynnistä saadut maksut 1 662,81

Tuloslaskelman liikevaihto 1 651,56
Myyntisaamisten muutos 11,25
Liikevaihtoa koskevat siirtosaamiset 0,00
Saadut ennakot 0,00
Liikevaihtoa koskevat siirtovelat ja muut velat 0,00

Liiketoiminnan muista tuotoista saadut maksut 116,81
Maksut liiketoiminnan kuluista -1 719,33

Tuloslaskelman aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostot 0,00
ALV-saamisten muutos -101,61
Henkilöstökulut 0,00
Ulkopuoliset palvelut -348,63
Liiketoiminnan muut kulut -1 294,32
Ostovelkojen muutos 25,23
Em. erien osuus siirtoveloista, muutos 0,00
Em. erien osuus siirtosaamisista, muutos 0,00

Saadut korot liiketoiminnasta 0,00
Saadut osingot liiketoiminnasta 0,00
Maksetut välittömät verot 0,00

Tuloslaskelman tuloverot, tilikauden verot -21,08
Välittömien verojen osuus siirtoveloista, muutos 21,08
Muut välittömät verot 0,00

Liiketoiminnan satunnaisista eristä johtuva rahavirta (netto) 0,00
Muiden saamisten muutos 0,00
Muiden velkojen muutos 0,00

Investointien rahavirta:Investointien rahavirta:Investointien rahavirta:Investointien rahavirta:
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA 19,21

Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden investoinnit ja luovutustulot 0,00
Tuloslaskelman poistot 0,00
Pysyvien vastaavien aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden muutos 0,00

Muiden lainasaamisten muutos 0,00
Muiden sijoitusten investoinnit ja luovutustulot 0,00

Muiden sijoitusten muutos 0,00
Arvonalentumiset 0,00

Saadut korot investoinneista 19,21
Saadut osingot investoinneista 0,00
Muiden saamisten muutos 0,00

Rahoituksen rahavirta:Rahoituksen rahavirta:Rahoituksen rahavirta:Rahoituksen rahavirta:
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA 0,00

Maksullinen oman pääoman lisäys 0,00
Omien osakkeiden hankkiminen ja myynti 0,00
Lyhytaikaisten lainojen muutos 0,00
Pitkäaikaisten lainojen muutos 0,00
Maksetut korot ja maksut rahoituskuluista 0,00
Maksetut osingot ja muu voitonjako 0,00

Rahavarojen muutosRahavarojen muutosRahavarojen muutosRahavarojen muutos
Rahavarojen muutos - alkusaldo 931,93
Rahavarojen muutos 120,18
Rahavarojen muutos - loppusaldo 1 052,11
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LIITETIEDOTLIITETIEDOTLIITETIEDOTLIITETIEDOT 31.12.202031.12.202031.12.202031.12.2020
Tilinpäätöksen laatimisperiaatteetTilinpäätöksen laatimisperiaatteetTilinpäätöksen laatimisperiaatteetTilinpäätöksen laatimisperiaatteet

Saamisten ja rahoitusarvopapereiden sekä velkojen arvostusperiaatteet
Saamiset ja velat on kirjattu sen suuruisina kuin ne ovat. Yhtiöllä ei ole pitkäaikaisia saamisia tai velkoja, joiden
kirjausperiaatteiden tulisi erota tästä.

Pysyvien ja vaihtuvien vastaavien arvostamisessa ja jaksottamisessa noudatetut periaatteetPysyvien ja vaihtuvien vastaavien arvostamisessa ja jaksottamisessa noudatetut periaatteetPysyvien ja vaihtuvien vastaavien arvostamisessa ja jaksottamisessa noudatetut periaatteetPysyvien ja vaihtuvien vastaavien arvostamisessa ja jaksottamisessa noudatetut periaatteet
ja -menetelmätja -menetelmätja -menetelmätja -menetelmät

Saadut avustukset
Saadut avustukset on kirjattu sen suuruisina kuin ne laskennallisesti ovat. Yhtiö ei saanut muita avustuksia
kuin arvonlisäveron alarajahuojennuksen, joka on laskettu Verohallinnon kaavan mukaan.

Oman pääoman muutoksetOman pääoman muutoksetOman pääoman muutoksetOman pääoman muutokset
OMA PÄÄOMAOMA PÄÄOMAOMA PÄÄOMAOMA PÄÄOMA

Osakepääoma tilikauden alkaessa 900,00
Lisäykset tilikaudella 0,00

Osakepääoma tilikauden päättyessä 900,00
Edellisten tilikausien voitto tilikauden alkaessa 31,21
Edellisten tilikausien voitto tilikauden päättyessä 31,21
Tilikauden voitto 92,34
Vapaa oma pääoma yhteensä tilikauden päättyessä 154,76
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 1 054,76

Oma pääoma yhteensä 1 054,76
Sidottu oma pääoma yhteensä tilikauden päättyessä 900,00

Osakepääoma tilikauden päättyessä 900,00
Vapaa oma pääoma yhteensä tilikauden päättyessä 154,76

Edellisten tilikausien voitto tilikauden päättyessä 31,21
Tilikauden voitto 123,55

Laskelma yhtiön varojen riittävyydestäLaskelma yhtiön varojen riittävyydestäLaskelma yhtiön varojen riittävyydestäLaskelma yhtiön varojen riittävyydestä
Oma pääoma yhteensä 1 054,76

Oma pääoma 1 054,76
+ Pääomalaina 0,00

Laskelma OYL 13:5 §:n jakokelpoisesta vapaasta omasta pääomastaLaskelma OYL 13:5 §:n jakokelpoisesta vapaasta omasta pääomastaLaskelma OYL 13:5 §:n jakokelpoisesta vapaasta omasta pääomastaLaskelma OYL 13:5 §:n jakokelpoisesta vapaasta omasta pääomasta
Jakokelpoinen oma pääoma yhteensä 154,76

Vapaa oma pääoma yhteensä tilikauden päättyessä 154,76
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 0,00
Edellisten tilikausien voitto 31,21
Tilikauden voitto 123,55

Hallituksen ehdotus jakokelpoisen vapaan oman pääoman käytöstä
Hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että vuodelta 2020 ei makseta osinkoa vaan yhtiön tilinpäätöksen
osoittama voitto käytetään yhtiön liiketoimintojen kehittämiseen.
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Tilinpäätöksen allekirjoitusTilinpäätöksen allekirjoitusTilinpäätöksen allekirjoitusTilinpäätöksen allekirjoitus

Paikka: Helsinki

Aika: 7.2.2021

Antti Juhani Kivi
Toimitusjohtaja

Gurmann Paul Saini
Hallituksen puheenjohtaja

Anssi Axel Ensio Moilanen
Hallituksen jäsen
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Luettelo kirjanpidoista ja aineistoistaLuettelo kirjanpidoista ja aineistoistaLuettelo kirjanpidoista ja aineistoistaLuettelo kirjanpidoista ja aineistoista

Kirjanpidot ja tositelajit sekä niiden säilyttämistapaKirjanpidot ja tositelajit sekä niiden säilyttämistapaKirjanpidot ja tositelajit sekä niiden säilyttämistapaKirjanpidot ja tositelajit sekä niiden säilyttämistapa

TilinpäätösTilinpäätösTilinpäätösTilinpäätös
Tilinpäätös ja tase-erittely

Tililuettelo ja saldoluettelotTililuettelo ja saldoluettelotTililuettelo ja saldoluettelotTililuettelo ja saldoluettelot
Tilikohtainen tuloslaskelma
Tilikohtainen tase
Tililuettelo

KirjanpidotKirjanpidotKirjanpidotKirjanpidot
Pääkirjat
Palkkakirjanpito

TositteetTositteetTositteetTositteet
Automaattiset tilinpäätöskirjaukset 1 - 2
Järjestelmän muodostamat 1 - 12
Muut 1 - 50
Myyntilasku 1 - 44
Myyntisuoritus 1 - 46
Ostolasku 1 - 30
Ostosuoritus 1 - 30
Pankki 1 - 38
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