
KPMG Oy Ab
Töölönlahdenkatu 3 A
PL 1037
00101 HELSTNKT

KPN¡G Oy Ab, a Finnish llmited l¡abil¡ty company and a member firm of the KPMG network of independent
member firms affil¡ated w¡th KPMG lnternational Cooperative ("KP[,4G lnternatlonal"), a Swiss enl¡ty.

Puhelin 020 760 3000
www.kpmg.fi

Ti I i nta rkastuske rtom us
Talouskolm io Oy: n yhtiökokoukselle

Lausunto

Olemme tilintarkastaneet Talouskolmio Oy:n (y-tunnus 0845932-6) tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.-
31.12.2018. Tilinpäätös sisältää sekä konsernin että emoyhtiön taseen, tuloslaskelman ja liitetiedot.

Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan konsernin sekä emoyhtiön toimin-
nan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien
säännösten mukaisesti ja täyttää lakisääteiset vaatimukset.

Lausunnon perustelut

Olemme suorittaneet tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvän
tilintarkastustavan mukaisia velvollisuuksiamme kuvataan tarkemmin kohdassa Tilintarkastajan velvollisuudet
tilinpâätöksen tilintarkasfuksessa. Olemme riippumattomia emoyhtiöstä ja konserniyrityksistä niiden Suo-
messa noudatettavien eettisten vaatimusten mukaisesti, jotka koskevat suorittamaamme tilintarkastusta ja
olemme täyttäneet muut näiden vaatimusten mukaiset eettiset velvollisuutemme. Käsityksemme mukaan
olemme hankkineet lausuntomme perustaksitarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevi-
denssiä.

Tilin päätöstä koskevat hallitu ksen ja toimitusjohtajan velvollisu udet

Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpäätöksen laatimisesta siten, että se antaa oikean ja riittävän kuvan
Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisestija täyttää lakisäätei-
set vaatimukset. Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat myös sellaisesta sisäisestä valvonnasta, jonka ne
katsovat tarpeelliseksi voidakseen laatia tilinpäätöksen, jossa ei ole väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvaa
olennaista virheell isyyttä.

Hallitus ja toimitusjohtaja ovat tilinpäätöstä laatiessaan velvollisia arvioimaan emoyhtiön ja konsernin kykyä
jatkaa toimintaansa ja soveltuvissa tapauksissa esittämään seikat, jotka liittyvät toiminnan jatkuvuuteen ja
siihen, että tilinpäätös on laadittu toiminnan jatkuvuuteen perustuen. Tilinpäätös laaditaan toiminnan jatku-
vuuteen perustuen, paitsi jos emoyhtiö tai konserni aiotaan purkaa tai toiminta lakkauttaa tai ei ole muuta
realistista vaihtoehtoa kuin tehdä niin.

Tilintarkastajan velvollisuudet tili n päätöksen tilintarkastu ksessa

Tavoitteenamme on hankkia kohtuullinen varmuus siitä, onko tilinpäätöksessä kokonaisuutena väärinkäytök-
sestä tai virheestä johtuvaa olennaista virheellisyyttä, sekä antaa tilintarkastuskertomus, joka sisältää
lausuntomme. Kohtuullinen varmuus on korkea varmuustaso, mutta se ei ole tae siitä, että olennainen vir-
heellisyys 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 tilin-
päätöksen perusteella.

Hyvän tilintarkastustavan mukaiseen tilintarkastukseen kuuluu, että käytämme ammatillista harkintaa ja säi-
lytäm me am matillisen skeptisyyden koko til intarkastuksen ajan. Lisäksi :

- Tunnistamme ja arvioimme väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvat tilinpäätöksen olennaisen virheelli-
syyden riskit, suunnittelemme ja suoritamme näihin riskeihin vastaavia tilintarkastustoimenpiteitä ja
hankimme lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidens-
siä. 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, väärentämistä, tietojen tahallista esittämättä jättämistä tai virheellisten tietojen
esittämistä taikka sisäisen valvonnan sivuuttamista.

Y-tunnus 1805485-9
Kotipaikka Helsinki
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- Muodostamme käsityksen tilintarkastuksen kannalta relevantista sisäisestä valvonnasta pystyäksemme
suunnittelemaan olosuhteisiin nähden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet mutta emme siinä tarkoi-
tuksessa, että pystyisimme antamaan lausunnon emoyhtiön tai konsernin sisäisen valvonnan
tehokkuudesta.

- Arvioimme sovellettujen tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuutta sekä johdon tekemien kir-
janpidollisten arvioiden ja niistä esitettävien tietojen kohtuullisuutta.

- Teemme johtopäätöksen siitä, onko hallituksen ja toimitusjohtajan ollut asianmukaista laatia tilinpäätös
perustuen oletukseen toiminnan jatkuvuudesta, ja teemme hankkimamme tilintarkastusevidenssin perus-
teella johtopäätöksen siitä, esiintyykö sellaista tapahtumiin tai olosuhteisiin liittyvää olennaista
epävarmuutta, joka voi antaa merkittävää aihetta epäillä emoyhtiön tai konsernin kykyä jatkaa toimin-
taansa. Jos johtopäätöksemme on, että olennaista epävarmuutta esiintyy, meidän täytyy kiinnittää
tilintarkastuskertomuksessamme lukijan huomiota epävarmuutta koskeviin tilinpäätökses-sá-esitettäviin
tietoihin tai, jos epävarmuutta koskevat tiedot eivät ole riittäviä, mukauttaa lausuntomme. Johtopäätök-
semme perustuvat tilintarkastuskertomuksen antamispäivään mennessä hankittuun
tilintarkastusevidenssiin. Vastaiset tapahtumat tai olosuhteet voivat kuitenkin johtaa siihen, ettei emoyhtiö
tai konserni pysty jatkamaan toimintaansa.

- Arvioimme tilinpäätöksen, kaikki tilinpäätöksessä 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.

- Halklmme tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä konserniin kuuluvia yh-
teisöjä tai liiketoimintoja koskevasta taloudellisesta informaatiosta pystyäksemme antamaan lausunnon
konsernitilinpäätöksestä. Vastaamme konsernin tilintarkastuksen ohjauksesta, valvonnasta ja suorittami-
sesta. Vastaam me tilintarkastuslausu nnosta yksin.

Kommunikoimme hallintoelinten kanssa muun muassa tilintarkastuksen suunnitellusta laajuudesta ja ajoituk-
sesta sekä merkittävistä tilintarkastushavainnoista, mukaan lukien mahdolliset sisäisen valvonnan merkìttävät
puutteell isuudet, jotka tun nistam me tilintarkastu ksen aikana.

Helsingissä 21 . helmikuuta 2019

AB

Henrik Holmbom
KHT
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Tilinpäätös
31.12.2018

flUNPAÄTÖS sr.rz.eota

Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31 .12.2018

SISALLYS

Konsernin Tuloslaskelma
Konsernin Tase
Tuloslaskelma
Tase
Liitetiedot
Allekirjoitukset
Käytetyt ki rja n pitokirjat
Tositelajit ja säilyttämistapa

TilinpËiätös on säilytettävä vähintäåin 31.12.2028 asti. (KPL 2:10.1 g)
Tilikauden kirjanpitoaineisto on såiilytettävä vähintään 31.12.2024 asti. (KPL 2:10.2 g)

Tilinpäätöksen on toteuttanut

Talouskolmio Oy

SIVU
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KONSERNIN TU LOSLAS KELMA

LIIKEVAIHTO
Liiketoiminnan muut tuotot
Materiaalit ja palvelut
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Ulkopuoliset palvelut

Materiaalit ja palvelut yhteensä
Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot
Henkilösivukulut

Eläkekulut
Eläkevakuutusmaksut

Eläkekulut yhteensä
Muut henkilösivukulut
Sosiaaliturvamaksut
Pakolliset vaku utusmaksut
Muut henkilöstön vakuutusmaksut

Muut henkilösivukulut yhteensä
Henkilösivukulut yhteensä

Henkilöstöku I ut yhteensä
Poístot ja arvonalentumiset

Suunnitelman mukaiset poistot
Konserni lii kearvon poisto ja konsern i reservin vähe

Poistot ja arvonalentumiset yhteensä
Liiketoiminnan muut kulut
LilKEVOTTTO (-TAPPtO)
Rahoitustuotot ja -kul ut

Muut korko- ja rahoitustuotot
Muilta

Muut korko- ja rahoitustuotot yhteensä
Korkokulut ja muut rahoituskulut

Muille
Korkokulut ja muut rahoituskulut yhteensä

Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä
TULOS ENNEN TILINPÄÄTOSSIIRTOJA JA VEROJA
Tuloverot
Vähemmistöosuudet
TILTKAUDEN VOTTTO (TAPP|O)

1.1. -31.12.2018 1.1. -31.12.2017

1.340.856,05
8.496,00

-91.075,80
-1.050,00

-92.125,80

-406.227,74

-80,956,25
-80.856,25

-3.761 ,15
-5.184,01
-5.350,27

-14.295,43
-95.151,68

-501.379,42

-7.760,78
-60,960,00
-68.720,78

-492.742.51
194.383,54

625,05
625,05

-641,09
-641,09

-16.03
194.367,51
-48.836,63

145.530,88

1.288.426,78
270,00

-86.144,13
-14.564,69

-100.708,91

-652.172,05

-107.915,32
-107.915,32

-7.050,54
-8.811,80
-1 .1 15,50

-16.977,84
-124.893,16
-777.065,21

-19.248,87

-19.248,87
-221.951.86
169.682,03

1.039,21
1.039,21

-778,70
-778,70
260.51

169.942,54
-31.788,37

-7.952.04
130.202,13
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Talouskolmio Oy
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Tilinpäätös
31.12.2018

KONSERNIN TASE

Vastâavaa
PYSYVAT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet

Liikearvo
Ai neettomat hyödykkeet yhteenså
Ai neell iset hyödykkeet

Koneetja kalusto
Aineelliset hyödykkeet yhteensä
Sijoitukset
Muut osakkeet ja osuudet

Síjoitukset yhteensä
PYSYVAT VASTAAVAT YHTEE N SÄ
VAIHTUVAT VASTAAVAT

Pitkäaikaiset saa miset
Saamiset omistusyhteysyrityksiltä

Pitkäaikaiset saamiset yhteensä
Lyhytaikaiset saamiset

Myyntisaamiset
Saamiset saman konsernin yrityksiltä
Lainasaamiset
Muut saamiset
Siirtosaamiset

Lyhytai ka iset saamiset yhteensä
Rahat ja pankkisaamiset

VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSA
Vastaavaayhteensä

KONSERNIN TASE

Vastattavaa
OMA PAÁOMA

Osakepääoma
Edellisten tilikausien voitto (tappio)
Tilikauden voitto (tappio) 

..
OMA PAAOMA YHTEENSA

VAHEMMISTÖOSUUDET

VIERAS PÄAOMA
Pítkäaikainen vieras pËiäoma
Ostovelat

Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä
Lyhytaikainen vieras p¿¡äomâ

Lai nat rahoituslaítoksilta
Saadut ennakot
Ostovelat
Muut velat
Siirtovelat

Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä
VIERAS PAAOMA YHTEENSA

Vastattavaayhteensä

31.12.2018

7,099,12
7.099,12

1.980,98
1.980,98

9.080,10

180.045,19
8.631,93

67,50
7.264,99
9,926,90

205.936,31
1s9.099.s1

31.12.2017

14.1 99,56
14.199,56

36.445,92
36.445,32

168,19
168.19

50.813,07

32
32

179,00
178,00

111.420,94

10,635,86
1 19,59

122.175,38
202.997,60

365.035.82 357.350,98
374.115,92 408.164,05

31.12.2018

8.409,40
54.954,26

145.530.88

31.12.2017

8.409,40
43.490,31

130.202.13

27.278,11
52.490,19

127.187,41
214.206.43

208.894.54 182.101.84

9.361,82

2.493,96
2.493,96

7.250,72
91,52

21.114,74
35.886,00

108.129,12
165.221.38
165.221.38 216.700,39

408.164,05374.115,92
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Tilinpäätös
31j22018

TULOSLASKELMA

LIIKEVAIHTO
Líiketoiminnan muut tuotot
Materiaalit ja palvelut
Aineet, tarvikkeet ja tavaret
Ulkopuoliset palvelut

Materiaalit ja palvelut yhteensä
Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot
Henkilösivukulut

Eläkekulut
Eläkevakuutusmaksut

Eläkekulut yhteensä
Muut henkilösivukulut

Sosiaaliturvamaksut
Pakolliset va kuutusmaksut
Muut henkilöstön vakuutusmaksut

Muut henkilösivukulut yhteensä
Henkilösivukulut yhteensä

Henkilöstökulut yhteensä
Poistot ja arvonalentumiset

Suunnitelman mukaiset poistot
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä
Liiketoiminnan muut kulut
Lil KEVOTTTO (-TAPPtO)
Rahoitustuotot ja -kulut
Tuotot osuuksista saman konsernin yrityksissä
Muut korko- ja rahoitustuotot

Muilta
Muut korko- ja rahoitustuotot yhteensä
Korkokulut ja muut rahoituskulut

Muille
Korkokulut ja muut rahoituskulut yhteensä

Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä
TULOS ENNEN TILINPAATOSSIIRTOJA JA VEROJA
Tuloverot
TTLTKAUDEN VOTTTO (TAPPtO)

1 .1. - 31 .12.2018 1 .1 . - 31.12.2017

1,308.985,53
8,496,00

-91.075,80
-1.050,00

-92.125,90

-406.227,74

-80,956,25
-80.856,25

-3.761,15
-5,184,01
-5.350,27

-14.295,43
-95.151 ,69

-501.379,42

-6.127,78
-6j27,78

. -483.005.75
234.782,79

16.854,00

50,00
50,00

-594,97
-594,97

16.309.03
251.091,81
-47.343.32
203.748,49

1.249.511,61
270,00

-86.004,13
-14.564,69

-100.569,91

-652.172,05

-107.915,32
-107.915,32

-7.050,54
-8.811,90
-1.115,50

-16.977,84
-124.893,16
-777.065,21

-17.615,87
-17.615,97

-219.143.57
135.388,15

12.1 00,00

70,08
70,08

-751,34
-751,34

11.418.74
146.806,89
-27.369.91
119.442,98
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Tilinpäätös
31.12.2018

TASE

Vastaavaa
PYSYVAT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet

Liikearvo
Aineettomat hyödykkeet yhteensä
Aineelliset hyödykkeet

Koneetja kalusto
Aineelliset hyödykkeet yhteensä
Sijoitukset

Osuudet saman konsernin yrityksissä
Muut osakkeet ja osuudet

Sijoitukset yhteensä
PYSYVAT VASTAAVAT YHTE E N SÄ
VAIHTUVAT VASTAAVAT

Pitkäaikaiset saamiset
Saamiset saman konsernin yrityksiltä
Saam iset omistusyhteysyrityksiltä

Pitkäaikaiset saamiset yhteensä
Lyhytaikaiset saamiset
Myyntísaamiset
Saamiset saman konsernin yrityksiltä
Lainasaamiset
Muut saamiset
Siirtosaamiset

Lyhytaikaiset saamiset yhteensä
Rahat ja pankkísaamiset

VAI HTUVAT VASTAAVAT YHTEEN SÄ
Vastaavaayhteensä

TASE

Vastattavaa
OMA PAÄOMA

Osakepääoma
Edellisten tilikausien voitto (tappio)
Tilikauden voitto (tappio)

OMA PÄÄOMA YHTEENSA
VIERAS PÄAOMA

Pitkäaikainen vieras pääoma
Ostovelat

Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä
Lyhytaikainen vieras pääoma
Lainat rahoituslaitoksilta
Ostovelat
Muut velat
Siirtovelat

Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ

Vastattavaayhteensä

31.12.2018

5.466,12
5.466,12

1.980,98
1.980,98

62.335,00

62.335,00

31.12.2017

10.933,56
10.933,56

36.445,32
36.445,32

1.375,00
1 68,1 I

I .543 19
48.922,07

13.140,00
32.178,00
45.318,00

98.710,44
333,21

10.547,72
1 18,58

109.709,95
181 .612.08

69.782,10

156.'106,20
51.366,61

67,50
5.505,06
5.730,31

218.775,68
144.243.90
363.019.58 336.640.03
432.801,68 385.562,10

31.12.2018

8.409,40
56.571,58

203.748.49

31.12.2017

8.409,40
57.128,60

119.442.98
268.729,47

21.114,74
34.828,35

1A8j29,12
164.072,21

184.980,98

2,493,96
2.493,96

7.250,72
11.702,93
52.127,72

127.005,79
198.087.16

164.A72.21 200.581.12
385.562,10432.801,ô8
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Talouskolmio Oy
Y-tunnus 0845932-6

Tilinpäätös
31.12.2018

LIITETIEDOT

PIENYRITYKSEN LIITETIEDOT 31.12.2018

TILI NP/{ATOTS ETrI LAATI MISPERIAATTEET

Saam isten ja ra h oitusa rvo papereide n se kä vel kojen arvostu speriaatteet
Saamiset, rahoitusarvopaperit ja muut sellaiset rahoitusvarat samoin kuin velat on arvostettu
KPL 5 luvun 2 $:n mukaisesti,

Muilta osin tilinpäätös on laadittu noudattaen pienyrityksen tilinpËiätösasetuksen 3 luvun 1 g:n 2
ja 3 momentissa säädettyjä arvostamisen ja jaksottamisen olettamaperiaatteita ja -menetelmiä.

Liikearvona on aktivoitu KPL 5:9 $:n mukaisesti liiketoiminta kaupoista vuonna 2015 syntynyt 35.500,00
liikearvo. Liikearvo perustuu hankitun liiketoiminnan tuottoarvoon. Liikearvo poistetaan arvioituna
taloudellisena vaikutusaikanaan 20% tasapoistoin 5 vuodessa.

TASEEN VASTAAVIA KOSKEVAT MUUTOKSET

Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet
Liikearvo 1.1

Lisåiykset
Vähennykset
Poistot, tasapoisto 200lo

Liikearvo 31.12

Koneet ja kalusto 1.1
Lisåiykset
Vähennykset
Poistot, menojäännöspoisto 25%
Koneet ja kalusto 31.12

Henkilöstö
Yhtiön palveluksessa oli keskimäärin henkilöitä

2018 2017

5.46ô,12 10.933,5ô

10.933,56
0,00
0,00

-5.467.44

36.445,32
0,00

-33.804,00
-660,34

1,980,98 36.445,32

Eläkevastuut
Yhtiön eläkevastuut on vakuutettu ulkopuolisissa eläkevakuutusyhtiössä. Eläkevastuut on kokonaan katettu

2018
17

2017
17

Li iketoimet intressitahojen kanssa
Muihin kuluihin sísältyy 316.000euron arvosta emoyhtiölle maksettuja hallintopalkkioveloituksia.

KONSERN ITI EDOT JA LAADINTAPERIAATTEET

Tiedot emoyrityksestä
Yhtiön emoyritys on ÎrÍþuni Holdings Oy, 2823008-6, omistusosuus 100 o/o.

5 (e)



Talouskolmio Oy
Ytunnus 0845932-6

Tilinpäätös
31.12.2018

Omistukset muissa yrityksissä
Ytltv,s. y-tt$:tnus Kqtipaikka omistusosuus
Talouskolmio Solum Oy,2572371-5 Espoo 100o/o

Saam¡set konserniyhtiö¡ltä
Pitkäaikaiset konsernisaamiset, TK Solum
Lainasaamiset, Tribuni Holdings Oy
Siirtosaamiset , Tribuni Holdings Oy
Myyntisaamiset, TK Solum Oy
Siirtosaamiset, TK Solum Oy
Ennakko-osinkosaamiset , TK Solum Oy

Sidottu oma pääoma
Osakepääoma 1.1

Lisäykset
Vähennykset
Osakepääoma 31.12

Sidottu oma pääoma yhteensä

Vapaa oma pääoma
Edel listen tilikausien voittoltappio
Jaetut osingot
Tilikauden voittoltappio
Vapaa oma pääoma yhteensä
OMA PAÄOMA YHTEENSA

8.409,40
0,00
0.00

8.631,83
35.559,17

221,61
6.954,00

8,409,40
8.409,40

17ô.571,58
-120.000,00
203.748,49
260.320,07
268.729,47

2017
13.140,00
92.178,00

0,00
15,500,00

333,21
0,00

8,409,40
8.409,40

122.666,60
-65.538,00
119.442,98
176.571 ,58
184.980,98

2018
0,00
0,00

Konserniti linpäätöksen laskentaperiaatteet
Konsernitilinpäätös on laadittu hankintameno menetelmällå

Sisäinen osakkeenomistus
Konsernin sisäinen osakkeenomistus on eliminoitu

S isäiset liiketapahtumat ja katteet
Konsernin sisäiset liiketapahtumat, sisäisten toimitusten realisoitumattomat katteet, keskinäiset saamiset ja
velat samoin kuin sisäinen voitonjako on eliminoitu.

Toiminta kertomusta vastaavat tiedot

Olennaiset tapahtumat tilikauden aikana
Yhtiö on ostanut kokonaan konserniin tytäryhtiö Talouskolmio Solumin vähemmistöosakkailta.

Yhtiö vaati ennakko-osinkoa tilikaudelta 2018 maksettavaksijo tilikauden 2018 aikana tytäryhtiö Talouskolmio
Solumilta. Ennakko-osinko oli suuruudeltaan 6.954,00 euroa.

Yhtiön osakkaat ovat allekifioittaneet 30,8.2018 esisopimuksen yhtiön osakkeiden vaihtamisesta Aallon Group
Oy -nimisen yhtiön osakkeisiin. Osakevaihto on suunniteltu toteutumaan vuoden 2019 ensimmäisen
neljänneksen aikana. Osakevaihdon toteutuessa yhtiöstä tulee osa Aallon Group -konsernia. Osakevaihdolla
ei ole ollut vaikutuksia yhtiön vuoden 2018 tilinpäätökseen. Osakevaihdon johdosta yhtiön entisessä
omistajayhtiössä työskentelevät henkilöt ja nykyiset omistajat tulevat siirtymään Talouskolmion palkkalistoille.
Vuonna 2019 uuden konsernirakenteen odotetaan vaikuttavan positiivisesti yhtiön liiketoimintaan.

OMAN PÄAOMAN MUUTOKSET 2018 2017
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Talouskolmio Oy
Y-tunnus 0845932-6

Tilinpäätös
31.12.2018

Laskelma OYL 13:5 $:n jakokelpo¡sesta vapaasta omasta pääomasta

Tilikauden voitto/tappio
Edel listen tilikausien voitto/tappio
Yhteensåi

2018
203.748,49

56_5 71 ßA

2017
119.442,98
57,128,60

176,571,59260.320,07

Hallituksen ehdotus jakokelpoisen vapaan oman pääoman käytöstä
Tilikauden voitto on 203.748,49 euroa joka siirretään voittovarojen tilille. Hallitus esittåä, että kaikki vapaat
voittovarat jaetaan osinkoina 260.320,07 euroa. Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen
jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako
vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan yhtiön maksukykyä.

Yhtiön osakkeiden määrä osakelajeittain ja kutakin osakelajia koskevat yhtiöiäriestyksen pääasialliset
määräykset.

Osakelajit
Yhtiössä on yhdenlaisia osakkeita. Osakkeita on yhteensä 100 kappaletta
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Talouskolmio Oy
Y-tunnus 0845932-6

Tilinpäåtös
91.12.201E

TILINPÄÄTOTSEN ALLEKIRJOITUS

Espoossa 2t .påivåinä Hctltli kuuta 2o1e

Jyrki Jukka Laukkanen
hallituksen jäsen, toimitusjohtajaha I lituksen puheenjohtaja

Kimmo Ahlsved
hallituksen jäsen

TILINPÄÄTöSUERKINTA

S uoritetusta tarkastu ksesta o n tä nää n a n n ettu ti li nta rkastuskerto m us,

)rHetsrngrssa parvana ho l,^ kuuta 2019

KPMG Oy Ab

Holmbom
KHT
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Talouskolmio Oy
Y-tunnus 0845932-o

Tilinpäätös
31.12.2018

LUETTELO KÄYTETYISTR XI N¡NNPITOKIRJOISTA

Kiriaqpitokiria Säilvtvstapq

Päiväkirjat
Päåkiryat
Muistiotositteet
Myyntitositteet
Ostotositteet
Palkkatositteet
ïilinpååitös Sidottuna kirjana
Tilinpäätöserittelyt Nidottuna

Kaikki aineisto säilytetään digitaalisesti, Ohjelmatoimíttaja huolehtiivarmuuskopioinnista.
TilinpÈiätös, tililuettelo ja saldoluettelot löytyvåt pdf-tiedostoina juurihakemistosta. Kirjanpidot löytyvät nimensä
mukaisissa hakemistoissa, sekå pdf-muotoisissa aika- ja asiajärjestyksessål olevina kuukausikohtaisina
tulosteina. Tositteet löytyvät pdf-tiedostoina sarjansa mukaan nimetyissä hakemistoissa ja tositetiedoston nimi
alkaa aina tositteen numerolla.

TOSITELAJIT JA SÄLYTTÄMISTAPA

1 Myyntilaskut
2 Suoritukset
5 Ostolaskut
6 Maksut
I Pkviennit
10 Avaussaldot
20 Palkat
30 Tiliotteet

e (e)




