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I-ausuntonamme esitemme, etta inpiiiitds antaa oikean ja riittaven kuvan yhtitin toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta Suomessa voimassa olevien tilinpiilttiksen laatimista koskevien siinntisten mukaisestija

tiiyHiiii lakisiiZiteiset vaatimukset.

Tilintarksstuksen kohde
Olemme tilintarkastaneet Medicortex Finland Oy:n (y-tunnus 2625992-6) tilinPeatdksen tilikaudelta r.r.zor8
ja
liitetiedot'
tuloslaskelman
3r.rz.zor8. Tilinp?i?ittis sisiilt?iii yhtitin taseen,

Lausunnon ytentsfclut

mukaisesti' Hyvdn

Olemme suorittaneet tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hf/an tilintarkastustavan
Tilintarkastajan velvollisuudet
tilintarkastustavan mukaisia velvolli.ruk"i"-." kurr"taan tarkemmin kohdassa

t

inpaatdken tilintarkastuksessa.

perustaksi tarpeellisen mddrdn tarkoitukseen soveltulSisityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme
vaa tilintarkastusevidenssil.

Riippumattomuus
olemmeriippumattomiayhtitistaniidenSuomessanoudatettavieneettistenvaatimustenmukaisesti,jotkakoskevatsuorittamaammetilintarkastustajaolemmeta}taneetmuutniidenvaatimustenmukaiseteettisetvelvol]i.
suutemme

Toirninnan

-iutkrl urtute crt

liilfquri olcnnoirren t'

ja toimitusjohtaj an ueluollisuudet
Tilinp iiiitd stii ko skeu at hallituksen
j a riittdvdn kuvan Suon laatimisesta siten, etta se antaa oikean
Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinPeatdkse
ja
e lakiseateiset vaatiUltte
laatimista. koskevien siSnniisten mukaisesti
messa voimassa olevien tilin pidtdksen
j onka n e katsovat tarPeelsellaisesta sislisesthvalvonnasta,

myos
mukset. Hallitus ja toimitusjohtaj a vastaavat
johtuvaa olennaista virheellijossa ei ole v?iiirinkiiyttiksestii tai virheestd
ksen,
tilinphhtii
laatia
liseksi voidakseen
syj.tte.
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Hallitus ja toimitusjohtaja ovat tilinpddtdstd laatiessaan velvollisia arvioimaan yhtirin kyky?i jatkaa toimintaansa
ja soveltuvissa tapauksissa esittdmddn seikat, jotka liitryyet toiminnan jatkultuteen ja siihen, ettii tilinpiiiit<is on
laadittu toiminnan jatku!uuteen perustuen. Tilinpddtijs laaditaan toiminnan jatkulTruteen perustuen, paitsijos
yhtiti aiotaan purkaa tai sen toiminta lakkauttaa tai ei ole muuta realistista vaihtoehtoa kuin tehdh niin.

Tilinturkuskjan uelwtllisuudet l i/ir4rricitok.sen tilirr

lcrr['rr.stukse.sso

Tavoitteenamme on hankkia kohtuullinen varmuus siitii, onko tilinpiiiittiksessi kokonaisuutena vearinkaytdksesta tai virheeste johtuvaa olennaista virheellisyyttii, sek'i antaa tilintarkastuskertomus, joka sisdltl5 lausuntomme. Kohtuullinen varmuus on korkea varmuustaso, mutta se ei ole tae siitl, etti olennainen virheellisrys aina
havaitaan hyvdn tilintarkastustavan mukaisesti suoritettavassa tilintarkastuksessa. Virheellisyykiii voi aiheutua
viiiirinkiiytriksestii tai virheestd, ja niiden katsotaan olevan olennaisia, jos niiden yksin tai yhdessd voisi kohtuudella odottaa vaikuttavan taloudellisiin piiiitriksiin, joita kiiyttajat tekevat tilinpddttiksen perusteella.
Hyven tilintarkastustavan mukaiseen tilintarkastukseen kuuluu, etti kiltemme ammatillista harkintaa ja siiilythmme ammatillisen skeptisyyden koko tilintarkastuksen ajan. Lisiiksi:

.

Tunnistammeja arvioimme vilrinkiiyttiksestli tai virheestd johtuvat tilinpliittiksen olennaisen virheellisyyden riskit, suunnittelemme ja suoritamme niiihin riskeihin vastaavia tilintarkastustoimenpiteith ja hankimme
lausuntomme perustaksi tarpeellisen mearen tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastuseyidenssiii. Riski siitii,
efta vaarinkiiyt6ksestd johtuva olennainen virheellisyys jea havaitsematta, on suurempi kuin riski siita, etta
virheesth johtuva olennainen virheellisyys jiiii havaitsematta, sillii viiiirinkiiyttikseen voi liittyii yhteistoimintaa, vllrentdmistd, tietojen tahallista esittdmiitte jettamista tai virheellisten tietojen esittamista taikka sisaisen valvonnan

siwuttamista.

Muodostamme kisityksen tilintarkastuken kannalta relevantista sishiseste valvonnasta pystydksemme suunnittelemaan olosuhteisiin niihden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet mutta emme siind tarkoituksessa,
etH pystyisimme antamaan lausunnon yhtidn sisdisen valvonnan tehokkuudesta.

Arvioimme sovellettujen tilinpaatoksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuutta sekd johdon tekemien kirjanpidollisten arvioiden ja niista esitettdvien tietojen kohtuullisuutta.
Teemme johtopdhttiksen siite, onko hallituksen ja toimitusjohtajan ollut asianmukaista laatia tilinpaat6s pe-

rustuen oletukeen toiminnan jatkuvuudesta, ja teemme hankkimamme tilintarkastusevidenssin perusteella
johtop?iiitciksen siitd, esiintyykti sellaista tapahtumiin tai olosuhteisiin liittl,vil olennaista epdvarmuutta, joka
voi antaa merkittevaa aihetta epiiillii yhtitin kykyii jatkaa toimintaansa. Jos johtopiittiksemme on, etti olennaista epdvarmuutta esiintly, meiden Uytly kiinnittea dlintarkastuskertomuksessamme lukijan huomiota
epdvarmuutta koskeviin tilinpliittiksesse esitettaviin tietoihin tai, jos epdvarmuutta koskevat tiedot eivet ole
riittavia, mukauttaa lausuntomme. Johtopiiiittiksemme perustuvat tilintarkastuskertomuksen antamispdividn mennessd hankittuun tilintarkastusevidenssiin. Vastaiset tapahtumat tai olosuhteet voivat kuitenkin
johtaa siihen, ettei yhtiii pysty jatkamaan toimintaansa.

Arvioimme tilinpdatdksen, kaikki tilinpldtriksessii esitettavat tiedot mukaan lukien, yleistd esittamistapaa,
rakennetta ja sishlt6e ja sita, kuvastaako tilinpddtiis sen perustana olevia liiketoimia ja tapahtumia siten, etta
se antaa oikeanja riittdvhn kuvan.
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Kommunikoimme hallintoelinten kanssa muun muassa tilintarkastuksen suunnitellusta laajuudesta ja ajoituksesta seki merkittaviste tilintarkastushavainnoista, mukaan lukien mahdolliset sisdisen valvonnan merkittdvdt
puutteellisuudet, jotka tunnistamme tilintarkastuksen aikana.

Turussa 1.4.2019

PricewaterhouseCoopers OY
Tilintarkastusyhteisij

0'-{

Tuomo Korte
KHT

Medicortex Finland Oy

TILINPAATOS 31.12.2018

Medicortex Finland Oy
ftainen Pitkakatu 4 B4
20520 Turku
Kotipaikka Turku
Y-tunnus 2625992-5

Tilinpaatos tilikaudelta

01.01

.2018

-

31.12.2018

Sivu No
Tuloslaskelma

1.1 -

1

Tase

21-2

Liitetiedot
Allekirjoitukset

J t-4

ja tihnpaatdsmerkinta

4.1

-2

Tilinpaatcis on sailytettava vahintaan 1 0 vuotta tilikauden paattymisesta (KPL 2:10)
Tilikauden tositeaineisto on sailytettava vahinteajn 6 vuofta sen vuoden lopusta,
jonka aikana tilikausi on paattynyt.

Tilinpaatdksen on toteuttanut
Tili-Vinkki Oy
Auktorisoitu tilitoimisto
Brahenkatu 1 B

Medicortex Finland Oy

TULOSLASKELMA

Sivu

1

.1

ItainenPitkakatu4B4
20520 Turku
Y-tunnus 2625992-6
Rahayksikk0 EURO

BRUTTOTULOS
Henkildstdkulut
Palkat ja palkkiot
Henkil6sivukulut
Elekekulut
Muut henkil6sivukulut
Henkildstokulut yhteense

1.1.2018
- 31 .12.2018

1.1 2017
- 31 .12.2017

-16 895,38

-49 787,42

-207 508,85

-199 631,60

-18 758,87
-2 703,71
-228 971,43

-17 523,38
-2 903,38
-220 058,36

-8 992,37
-8 992,37

-5 317,19
-5 317,19

Poistot ja arvonalentumiset

Suunnitelman mukaiset poistot
Poistot ja arvonalentumiset yhteensa
Liiketoiminnan muut kulut

-113 541

LilKEVOTTTO (-TAPP|O)

-368

Rahoitustuotot ja -kulut
Muut korko- ja rahoitustuotot
Muilta
Korkokulut ja muut rahoituskulut
Muille
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensa

,44

400,62

-132 269,37

-407 432,34

1,41

6,29

-3 839,52
-3 838,1 1

-4 154,93
-4 148,64

VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPAAToSSIIRTOJA JA VEROJA

-372

TTLTKAUDEN VOTTTO (TAPPTO)

-372238,73

238,73

-41 1 580,98

-411 580,98

1y
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Sivu 2.1

TASE

IteinenPitkekatu4B4
20520 Turku
Y-tunnus 2625992-6

31.12.2018

31.12 .2017

PYSWAT VASTAAVAT
Aineettomat hyddykkeet

71 962,85

44 203.40

Pysyvat vastaavat yhteensd

71 962,85

44 203.40

,41

13 200,94

Rahatja pankkisaamiset

20 287,52

17 460,89

Vaihtuvat vastaavat Yhteense

20 288,93

30 661,83

92 251,78

74 865,23

RahaVksi

EURO

VASTAAVAA

VAIHTUVAT VASTAAVAT
Saamiset
Lyhytaikaiset

VASTAAVAA YHTEENSA

1

k

Medicortex Finland Oy

TASE

Sivu 2.2

lEinenPitkekatu4B4
20520 Turku
Y-tunnus 2625992-6

31.12.2018

31.12.2017

OMA PAAOMA
Osakepaaoma
Osakepaaoma
Muut rahastot
Edellisten tilikausien voitto (tappio)
Tilikauden voitto (tappio)

2 500,00
524 920,80
-293 295,60
-372 238,73

2 500,00
181 392,00
1 18 285,38
-41 1 580,98

Oma pddoma yhteensd

-138

RahayksikkO EURO

VASTATTAVAA

113,53

-109 403,60

VIERAS PAAOMA
Pitkeaikainen
Lyhytaikainen

134 066,00

134 066,00

96 299,31

50 202,83

Vieras pdioma yhteensd

230

VASTATTAVAA YHTEENSA

365,31

92 251 ,78

184 268,83

74 865,23

*
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Medico.rtex.Finland Oy
TILINPAATOKSEN 31.12.2018 LIITETIEDOT

Tili npaatdksen laatim isperiaatteet
Noudatetut seann6kset
Tilinpaat6s on laadittu pien- ja mikroyrityksen tilinpaatosasetuksen pienyritysta koskevien saannosten mukaisena

Arvostus- ja jaksotusperiaatteet ja -menetelmat
Tilinpaetosta laadittaessa on noudatettu pien- ja mikroyrityksen tilinpeatosasetuksen
arvostamisen la jaksottamisen olettamaperiaatteita ja -menetelmia.

Henkiltistti
Henkil6stdn maara yhteensa 4.

Toimintakertom usta vastaavat tiedot
Osakeyhtiiilain tarkoittamat toimintakertomustiedot
Yhtiain osakkeiden maara osakelajeittain ia kutakin osakelaiia koskevat yhtiiijirjestyksen

peaasialliset maiiriiykset

Yhtion osakepaaoma jakautuu osakelajeittain seuraavasti
31.12.2018
1 503 710 kpl

Osakkeet
Yhtiojarjestyksessa on lunastuslauseke.
Rakenne- ia rahoitusjarjestelyt
Varsinainen yhtiokokous 29.5.2017 paiaitti valtuuttaa hallituksen paattamaan osakeannista
yhdessai tai useammassa eraissa, kuitenkin siten, etta hallitus voi antaa enintaan 500.000 kpl
uusia osakkeita. Hallitus valtuutettiin p.iatt.imaian merkrntahinnasta ja muista osakeannin
ehdoista Valtuutuspaajtoksen mukaan osakanti voidaan toteuttaa suunnattuna, mikali merkintaetuoikeudesta poikkeamiseen on painava taloudellinen syy.

Valtuutuksen nojalla hallitus on tehnyt tilikauden aikana seuraavat osakeantipaatokset:
tarjota enintaan 100.000 kpl uusia osakkeita osakkeenomistajien
merkintaetuoikeudesta poiketen merkittaviksi yhtidn sijoittajaj.ir.jestelmaan rekisteroityneille
sijoittajille. Merkintaaika alkoi '1 5.1 .20'18 ja pziettyi 29.1 .201 8. Merkintahinta oli 4,40 eurosake.
yht. 28.600,00
6 500
Osakkeita
9.1 .2018 hallitus on paattainyt

merkittiin

kpl

26.03.2018 suunnattu osakeanti 7 000 kpl merkintehinta
26.03.2018 suunnattu osakeanti 4 254 kpl
26.03.2018 suunnattu maksuton osakeanti 125 kpl

4,4o/osake

merkintahinta

yht

30.800,00

yht. 15.600,00

3.4.2018 hallitus on paattanyt tarjola eintaan 100.000 kpl uusia osakkeita osakkeenomistajien
merkinteetuoikeudesta poiketen merkittaviksi yhtion sijoittajajarjestelmaien rekisteroityneille
sijoittajille. Merkinteaika alkoi 3.4.20'18 ja peettyi '17 .4.2018. Merkintahinta oli 4,40 eur/osake

'1.
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Medico.rtex.Finland Oy
TILINPAATOKSEN 31.12.2018 LIITETIEDOT
Osakkeita

merkittiin

18 4.2018 suunnattu maksuton

yht.

25 727 kpl

osakeanti

11

3.200,00

1 '136 kpl

Varsinainen yhtiokokous 30-05.2018 paatti valtuuttaa hallituksen paiuittaimazin osakeannista
yhdesse tai useammassa erasse, kuitenkin siten, etta hallitus voi antaa enintaan 500 000 kpl
uusia osakkeita. Hallitus valtuutettiin paattamean merkintahinnasta ja muista osakeannin
ehdoista. Valtuutuspeiatoksen mukaan osakeanti voidaan toteuttaa suunnattuna, mikali
merkintdetuoikeudesta poikkeamiseen on painava taloudellinen syy.

Valtuutuksen nojalla hallitus on tehnyt tilikauden aikana seuraavat osakeantipaatdkset:
26.06.2018 suunnattu

osakeanti

yht.52.800,00

12 000 kpl

27.06.2018 hallitus on peettenyt antaa maksullisessa suunnatussa osakeannissa yhti6n
osakkeenomistajille merkittavaksi enintaan I 00 000 uutta osaketta hintaan 4,4o/osake.
Merkintaaika alkoi 1.8.2018 ja p.iattyi 14.8.2018.
yht 51 840,80
Osakkeita
11 782

merkittiin

kpl

30.08.2018 suunnattu osakeanti 2 500 kpl merkintahinta
08.10.2018 suunnattu osakeanti 500 kpl merkintehinta
08.10.2018 suunnattu maksuton osakeanti 2 500 kpl

4,40/osake yht. 11.000,00
4,4o/osake yht. 2.200,0O

04.12.2O18 hallitus padfti antaa suunnatussa osakeannissa merkittaveksi enintean 100.000 kpl
yhtion osakkeita yhtion osakkeenomistajille. IVlerkinta alkoi 4.1 2.2O18 la pAAltyi 31 .12.2018.
Merkintahinta oli 5,00 eur/osake.
'l 500
yht 7.500,00
Osakkeita

merkittiin

'13.12.2018 suunnattu

osakeanti

kpl

6 000 kpl merkintaihinta

5,oo/osake

yht. 30.000,00

Ylimaarainen yhtidkokous 30.10.2017 paatti valtuuttaa hallituksen paiittamaan optio-oikeuksien
antamisesta. Valtuutuksen perusteella hallitus voi antaa optio-oikeuksia, jotka orkeuftavat
merkitsemaan enintaein 300 000 uutta yhti0n osaketta. Optioiden antamisesta ja optio-oikeuksien
ehdoista paiittaa kokonaisuudessaan hallitus.
Valtuutuspaatoksen perusteella hallitus on tehnyt seuraavat peatokset optio-oikeuksista:
9.1.20'18 on paatetty tarjota enintaan 100 000 optio-oikeutta tahoille, jotka merkitsevait
osakkeita yhti6n hallituksen 9.1 .201 8 paattamassa osakeannissa. Kukin mainitussa
osakeannissa merkitty osake oikeuttaa merkitsemaan yhden optio-oikeuden. Optio-oikeudet
annetaan maksutta. Osakkeiden merkintaaika alkoi optio-oikeuksien antamisesta ja paattyy
31 .12.2030. Osakkeiden merkintahinta on 0,10 euroa.
Optio-oikeuksia merkittiin 6 500 kappaletta.
3.4.2018 on paatetty tarjota enintean 100 000 optio-oikeutta tahoille, jotka merkitsevat
osakkeita yhtiOn hallituksen 3.4.2O18 paattamassa osakeannissa. Kukin mainitussa
osakeannissa merkitty osake oikeuttaa merkitsemaen yhden optio-oikeuden. Optio-oikeudet
annetaan maksutta. Osakkeiden merkintaaika alkoi optio-oikeuksien antamisesta ja paattyy
31 .12.2030. Osakkeiden merkintahinta on 0,10 euroa.
Optio-oi keuksia merkitti n 25 7 27 kappalella.
i

10.4.2018 on paiitetty antaa 10 000 optio-oikeutta konsulttisopimuksen perusteella.
Optio-oikeuksien merkintdaika oli 10.4.2018-31 .5.2018. Optio-oikeudet annetaan maksutta.
Osakkeiden merkintehinta on 0,1 0 euroa. Osakkeiden merkinteaika alkoi optioiden merkitsemisesta

ja paatyy 31.12.2030.
Optio-oikeuksia merkittiin 1 0 000 kappaletta.
18.4.2018 on peatetty antaa 1 136 optio-oikeutta konsulttisopimuksen perusteella.
Optio-oikeuksien merkinteaika oli 1 8.4.201 8-31 .5.2018. Optio-oikeudet annetaan maksutla.
Osakkeiden merkintaaika alkoi optioiden merkitsemisesta.ia paaftyy 31 .12.2030.

12
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Medico.rtex.Finland Oy
TILINPAATOKSEN 31.12.2018 LIITETIEDOT
Osakkeiden merkintuihinta on 0.1 0 euroa
Optio-oikeuksia merkittiin 1 136 kappaletta
Varsinainen yhti6kokous 30.5.2018 pdatti valtuuttaa hallituksen paiettemaan optio-oikeuksien
antamisesta. Valtuutuksen perusteella hallitus voi antaa optio-oikeuksia, jotka oikeuttavat
merkitsemeen enintaan 300 000 uutta yhti6n osaketta. Optioiden antamrsesta ja optio-oikeuksien
ehdoista peattee hallitus.

Valtuutuspeatoksen perusteella hallitus on tehnyt seuraavat pa?itokset optio-oikeuksista
26.6.2018 on paatetty antaa 36 000 optio-oikeutta osana yhtion hallituksen kannustinjarjestelmaa.
Optio-oikeuksien merkintaaika alkoi 26.6.201 8 ja paaittyi 30.9.2018. Optio-oikeudet annetaan maksutta
Osakkeiden merkintaaika alkoi optioiden merkitsemisesta ja paattyy 31.12.2030. Osakkeiden
merkintahinta on 0,'10 euroa.
Optio-oikeuksia merkittiin 36 000 kappaletta.

26.6.2018 on paatetty antaa 410 optio-oikeutta konsulttisopimuksen perusteella. Optioiden
merkintaaika oli 26.6.2018 - 30.9.2018. Optio-oikeudet annetaan maksutta. Osakkeiden
merkintahinta on 0,10 euroa. Osakkeiden merkintaaika alkoi optioiden merkitsemisete la
peeryy 31.12.2030.
Optio-oikeuksia merkittiin 41 0 kappaletta.
26.6,2018 on paatetty antaa 10 020 optio-oikeutta yhti6n tydntekijalle. Optioiden merkintaaika
oli 26.6.2018 - 30.9.2018. Optio-oikeudet annetaan maksutta. Osakkeiden merkintahinta on
0,10 euroa. Osakkeiden merkintaaika alkoi optioiden merkitsemisesta ja paattyy 31 -12.2030.
Optio-oikeuksia merkittiin 10 020 kappaletta.
27.6.2018 on paatefty tarjota enintaan 50 000 optio-oikeutta tahoille, Jotka merkitsevdt
osakkeita yhti6n hallituksen 27.6.2018 padttamessa osakeannissa. Osakkeiden merkitsija
on oikeutettu merkitsemaan yhden option kahta merkitsemaansa osaketta kohti. Optiooikeudet annetaan maksutta. Optio-oikeuksien merkintaaika oli 1 -14.8.201 8. Osakkeiden
merkintaaika alkoi optioiden merkitsemiseste ja paattyy 31 .12.2030. Osakkeen merkintahinta on 0,10 euroa.

Optio-oikeuksia merkittiin 5 891 kappaletta.
30.8.2018 on paatefty antaa 1 250 optio-oikeutta tahoille, Jotka merkitsrvat osakkeita
hallituksen 30.8.2018 paeftiimassai osake-annissa. Osakkeiden merkitslja voi merkita yhden
optio-oikeuden kahta osaketta kohden viikon kuluessa. Optio-oikeudet annetaan maksutta Osakkeiden
merkintaaika alkoi optioiden antamisesta ja paattyy 31.12.2030. Osakkeiden merkintahinta
on 0,10 euroa.
Optio-oikeuksia merkittiin'l 250 kappaletta.
30.8.2018 on paateny antaa 7 000 optio-oikeutta kahdelle tahoille, jotka merkitsivet osakkeita 6/2018
Optio-oikeuksien merkinta-aika oli 30.8.-30.9.2018. Optio-oikeudet annetaan maksutta. Osakkeiden
merkintaaika alkaa heti ja peetfyy 31 .12.2030. Osakkeiden merkintahinta on 0,10 euroa.
Optio-oikeuksia merkittiin 7 000 kappaletta.

30.8.2018 on paatetty antaa 7 000 optio-oikeutta konsulttisopimuksen perusteella. Optioiden
merkintaaika oli 30.8.-30.9.2018. Optio-oikeudet annetaan maksutta. Osakkeiden merkintaaika
alkaa heti ja peetyy 31.12.2030. Osakkeiden merkintahinta on 0,1 0 euroa.
Optio-oikeuksia merkittiin 7 000 kappaletta.
8.10.2018 hallitus paafti hyvaksya osakemerkinnan 500 osakkeesta .la siihen liittyen antaa
250 kappaletta optio-oikeuksia samoilla ehdoilla kuin 27 .6.2018 paettemassean osakeannissa
Optio-oikeuksia merkittiin 250 kpl.
13.12.2018 on paatetty antaa 4 800 optio-oikeutta yhtion tekeman sopimuksen perusteella
Optio-oikeuksien merkrntaaika alkoi heti ja peefiyy 28.2.2019. Optio-oikeudet annetaan
maksutta. Osakkeiden merkintaaika alkaa optioiden antamisesta ja pzreittyy 31 .12.2030
Osakkeiden merkintahinta on 0,1 0 euroa.
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Medicortex Finland Oy
TILlNPAAT6KSEN 31.12.2018 LIITETIEDOT
Yhtion toiminnan jatkuvuuden kannalta rakenne

-

ja rahoitusjarjestelyjen onnistumisella on olennainen merkitys

Oman peaoman muutokset
Osakepaaoma tilikauden alussa
LisEiykset tilikaudella
Osakepeaoman alent. tappion kattamrseksi 30-10.17
Osakepeaoma tilikauden lopussa
Maksullinen osakeanti
Sidottu oma paaoma yhteensa tilikauden lopussa
Sij.vapaan oman peeoman rahasto tilikauden alussa
Siirto tappion kattamiseksi 30.10 1 7
Lisaykset tilikaudella
Sij.vapaan oman paaoman rahasto tilikauden lopussa
Maksullinen osakeanti
Muut rahastot yhteense
Edellisten tilikauden voitto/tappio tk:n alussa
Osakepaaoman alent. tappion kattamiseksi
Siirto sij.vapaan oman paaoman rahastosta
Ed tilikauden voitto/tappio siirto
Edellisten tk:n voitto/tappio tk:n lopussa

31.',t2.20',t8
2 500,00
0,00
0,00
2
00
0. 00

2

s00.00

Oma paaoma yhteensa

212 904,00

-369 912,00
2 5q0,00
0,q0

25q0-0Q

77 112,00

332 205,00

0,00
108,80
80
700 ,00
920,80

-332 205,00
77 112.00
77 112 ,00
104 280 00

118 285,38

-301 804,60

0,00
0,00

369 912,00
332 205,00
-282 026.95

408
485
39
524

-411 580,98
:29X 299.QQ

181 392,00

118

2q538

411 580,98

Trlikauden voitto/tappio
Vapaa oma paaoma yhteensa tilikauden lopussa

31.1 2.2017
159 508,00

-140 613,

-138 113 ,53

111 903,60

-109 403 ,60

Laskelma jakokelpoisista varoista
Sijoitetun vapaan oman paaoman rahasto
Maksullinen osakeanti
Edellisten tilikausien voitto
Tilikauden tulos (voitto+/tappio)
Maksamaton/velaksikirjaamaton
paaomalainan korko
Vararahastosiirto

+

Muu era

Voitonlakokelpoiset varat yhteense

31.',t2.2018
485 220,80
39 700,00
-293 295,60
-372 238.73
0,00
0,00

0p0
-140 613.53

Hallituksen ehdotus vapaan oman piiioman keyt66ta
Yhti6lla ei ole voitonjakokelpoisia varoja. Hallitus esittda, etta tilikauden tappio
-372 238,73 euroa siirretaan aikaisempien tilikausien voitto/tappio{ilin vahennykseksi.
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PAIVAYS JA ALLEKIRJOITUKSET
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Suoritetusta tilintarkastuksesta on Enaan annettu kertomus'
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Luettelo kirjanpitokirioista ja aineistoista:
Peivakirja
Paakirja

cd-levylla
cd-levylla

Palkkakirjanpito
Tilinpaatos

cdlevylla
erikseen sidottuna
erikseen sidottuna

Tase-erittelyt
Tositteet

Muistio

Tositelaji Tositenu merot
1- 64
00

Palkat
Nordea -181497

01

Arvonlisavero

99

10

111-

21
12
12
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