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Calpron tuore toimitusjohtaja KTM Ulla Kukkonen on ollut talossa vasta helmi-
kuun alusta, mutta osaa jo nyt nimetä Calpron menestystekijät kuin apteekin 
hyllyltä. Ulla näkee Calpron rikkauden erilaisissa ihmisissä ja heidän rautaises-
sa osaamisessaan. ”Calprolla ollaan edelläkävijöitä monessa asiassa, meillä 
on täällä paljon salaista energiaa ja olen ollut positiivisesti yllättynyt työntekijöi-
demme halusta olla calprolaisia, he haluavat tehdä tätä työtä ja se näkyy myös 
asiakkaillemme. Tälle perustalle voi rakentaa melkein mitä tahansa”, Ulla ihai-
lee. 

Ullalla on jo selkeät suunnitelmat kehittää Calproa entistäkin paremmaksi 
palveluntarjoajaksi ja työpaikaksi. Ullan mukaan terve tavoite- ja kilpailuhenki-
syys vievät työyhteisöä eteenpäin, ja hän haluaa nähdä tiimiläistensä onnistu-
van ja pärjäävän. ”Selkeät, yhdessä sovitut tavoitteet on helpompi saavuttaa”, 
Ulla linjaa. 

Johtaminen tai johtajuus eivät ole Ullalle itseisarvo. ”En ole tittelin tai aseman 
perään. Olen enemmänkin anti-ruttunaama työn ilon asialla, haluan tuoda työ-
paikalle tekemisen ilon entistä paremmin näkyväksi, haastaa ja auttaa kehit-
tymään sekä kunnioittamaan toisiamme”, Ulla kertoo hymyillen. ”Aikaisemmin 
olin action-orientoitunut johtaja, jolle rakenteet olivat tärkeitä. Nykyään olen 
palveleva ja coachaava johtaja, enemmän ihmisten puolella”, Ulla kuvailee. 
”Minulle työelämässä – ja elämässä ylipäätään – kantavina arvoina ovat oikeu-
denmukaisuus ja toisten kunnioittaminen. Ne ovat ydin kaikelle tekemiselle.” 

Ullan mukaan myös ennakkoluulottomuus ja positiivinen uteliaisuus työyh-
teisön erilaisia ihmisiä kohtaan ovat hyvä pohja yhteistyölle ja eteenpäin vievä 
voima. ”Asiakkaidemme lisäksi meidän on kuunneltava työyhteisöämme. Mitä 
parempi tiimi ja osaajat meillä on, sen paremmin me kaikki menestymme.” Ulla 
haluaa myös panostaa esimiestyöhön. ”Esimiehet ovat todella tärkeä työnteki-
järyhmä, jonka kautta kaikki arvomme ja tavoitteemme viedään operatiiviseen 
työhön. Esimiehet ovat ratkaiseva tekijä tässä pelissä.”

Calprolle Ulla siirtyi ABB:ltä Tallinnan taloushallinnon palvelukeskuksen joh-
totehtävistä. Tätä ennen hän työskenteli vuosia Ruotsissa ja Vaasassa. Ulla 
valmistui kauppatieteiden maisteriksi Vaasan yliopistosta vuonna 1992. Kirjan-
pitopuolella Ulla löysi rakkauden numeroihin sekä tietyn pikkutarkkuuden ja sil-
mää yksityiskohdille. 

”Työpaikka Calprolla oli vastaus haaveisiini. Tässä oli kaikki, tiesin tämän työn 
olevan sellaista, mitä haluan ja osaan tehdä”, Ulla kertoo. Lahteen Ullan toi unel-
mien työpaikan lisäksi perhesuhteet. Ullan puoliso työskentelee Lahdessa ja van-
hemmat asuvat Nastolassa, joten Lahteen oli helppo tulla. ”Tässä kaupungissa 
on pisara aktiivisuutta ja nautin arjesta Lahdessa, yhdessä perheeni kanssa.”  
Ullan perheeseen kuuluu lisäksi kaksi aikuista poikaa. Vapaa-ajallaan Ullalle 
perheen lisäksi tärkeitä ovat runot, ruusut ja ruoka. 

Ulla Kukkonen
toimitusjohtaja

Toimitusjohtaja 
työn ilon asialla
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Yleistä
Calpro Oy on vuoden 2013 alusta toimintansa käynnistänyt päijäthämäläinen 
palvelukeskus. 

Yhtiön osakkaat ovat Asikkalan, Hollolan, Kärkölän, Lahden, Orimattilan ja 
Padasjoen kunnat sekä Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä, Koulutuskes-
kus Salpaus -kuntayhtymä ja Päijät-Hämeen maakuntaliitto. Calpro on osa 
Lahti-konsernia. Yhtiö noudattaa toiminnassaan hankintalain in house- eli si-
dosyksikköaseman säilyttämiselle asetettuja ehtoja.

Yhtiön toiminta on laajentunut syksyn 2016 aikana uudella liiketoiminta-alu-
eella, sillä talous- ja henkilöstöhallinnon palveluiden lisäksi palveluihimme kuu-
luvat jatkossa myös ICT-palvelut.

Toimipisteemme sijaitsevat Lahdessa, päätoimipiste osoitteessa Linjakatu 
5 ja muut toimipisteet osoitteissa Saimaankatu 23 ja Keskussairaalankatu 7. 
Päättynyt tilikausi on neljäs täyspitkä tilikausi.  

Yhtiön osakkaat ja 
osakemäärät
Yhtiön osakepääoman, 10 000,00 euroa, muodostaa 10 000 
kappaletta nimellisarvoltaan ja äänimäärältään samanarvoista 
osaketta. 

OSAKAS    OSAKKEITA
Asikkalan kunta    431
Hollolan kunta    1 254
Kärkölän kunta    282
Lahden kaupunki    5 763
Orimattilan kaupunki   702
Padasjoen kunta    168
Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä 1 051
Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä 299
Päijät-Hämeen liitto    50

Yhteensä     10 000



TUNNUSLUKUJA

Calpron tunnuslukuja
2016 vs 2015

      2016 2015
Liikevaihto  M€   8,67 7,51  
 

   2016   2015
Liiketulos -29 634,48   252 897,16 
 

      2016 2015
Omavaraisuusaste % 20,71  26,29   
  

     2016 2015
Quick ratio   1,16  1,44   
 

      2016 2015
Current ratio   1,16  1,44  
  

   2016   2015
Käyttökate 426 583,39 726 242,44 
   4,92 %   9,67 %

     2016 2015
Liikevoitto%  -0,34 3,37   
  

     2016 
Palkkalaskelmia 288198     
 

      
Kirjanpidon   2016
muistioita     281450     
 

      
        2016
Lähteviä myyntilaskuja  411444
Saapuvia ostolaskuja  183742   
   

      
      2016
Matkalaskuja   27251     
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Asiakkaat
Vuoden 2016 elokuusta alkaen Calpro on tuottanut palkkahallinnon palvelut 
sekä Koulutuskeskus Salpaukselle että Lahden Ammattikorkeakoulu Oy:lle. 
Samassa yhteydessä Koulutuskeskus Salpaukselta siirtyi viisi henkilöä liikkeen 
luovutuksella Calpron palvelukseen. Lisäksi joulukuusta 2016 alkaen Calpro 
on tuottanut maksuliikenteen palvelut Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymälle.

Calpron toiminta laajeni siis syksyllä 2016 ICT-palveluihin, kun Lahden Tie-
totekniikasta 51 henkilöä siirtyi 1.10.2016 alkaen liikkeen luovutuksella Cal-
proon. Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän perustietotekniikasta siirtyi 
puolestaan 1.11.2016 alkaen 18 henkilöä liikkeen luovutuksella Calproon. Li-
säksi 1.1.2017 alkaen Calproon siirtyi liikkeen luovutuksella viisi ICT-alan am-
mattilaista, kaksi henkilöä Hollolan kunnan peruspalvelukeskus Oivasta sekä 
kolme henkilöä Medi-IT Oy:stä. ICT-palveluita tuotamme lisäksi osalle Lahden-
konsernin yhtiöistä.

Calpron asiakastyytyväisyyskysely toteutettiin edellisvuosien tapaan loppu-
vuodesta 2016. Asiakaskyselyssä olivat ensimmäistä kertaa mukana myös 
Calpron ICT-palvelut. Kokonaisuutena tulokset olivat viime vuotta vastaavalla 
tasolla. Yhteenvetona voidaan todeta, että asiakkaat pitävät vahvuuksinamme 
tuttuun tapaan henkilökunnan asiantuntemusta, palveluhalukkuutta ja sovittu-
jen aikataulujen pitävyyttä; hieman palvelusta riippuen. Kehityskohteina asiak-
kaamme puolestaan näkevät ohjeistuksen tason ja tiedottamisen.

Tilikauden tuloksen 
muodostuminen ja 
olennaiset tapahtumat 
tilikauden aikana ja 
tilikauden päättymisen 
jälkeen

Liikevaihto vuodelta 2016 oli 8.675.926,98€, joka ylitti selkeästi tavoitteen niin 
ICT- kuin palkkahallinnon palveluissa tapahtuneiden liikkeenluovutusten ansi-
osta. Vuoden 2016 palveluhinnoitteluun tehtiin pieniä tarkennuksia, mm. ma-
nuaalisempien ja automatisoidumpien prosessien suoritehintoja tarkistettiin. 
Osin palkkahallinnon ja varsinkin taloushallinnon puolella palveluiden suorite-
määrissä oli laskua, jolla oli selkeä vaikutus Calpron vuoden 2016 tulokseen. 

Edellä jo mainitut uudet palkkahallinnon asiakkuudet Koulutuskeskus Salpa-
us ja Lahden Ammattikorkeakoulu Oy sekä ICT-palveluiden tulo kolmanneksi 
liiketoiminta-alueeksi olivat merkittävät muutokset vuoden jälkipuoliskolla

Henkilöstökustannusten osuus liikevaihdosta vuonna 2016 oli reilu 59 %. 
Tämä oli merkittävästi suurempi kuin aiempina vuosina. Tämän takana oli kak-
si tekijää; ensinnäkin ICT-palveluiden osalta henkilöstö siirtyi Calpron palveluk-
seen syksyllä 2016, mutta varsinaiset liikkeenluovutukset tapahtuivat Lahden 
Tietotekniikan 1.1.2017 alkaen ja Hyvinvointikuntayhtymän perustietoteknii-
kan osalta vuoden 2017 aikana. Toiseksi Calpron sairauslomien määrä on jat-
kanut kasvuaan ja sairauspoissaolopäivät per henkilötyövuosi 19,8 oli merkit-
tävästi suurempi kuin edellisenä vuonna (11,5). Samoin pitkien, yli 60 päivää 
kestäneiden sairauspoissaolojen määrä suhteessa kaikkiin poissaoloihin yli 
tuplaantui edelliseen vuoteen verrattuna. 

Palkkakustannusten nousu on ollut maltillista ja 2014 Päijät-Tili Oy:n kanssa 
toteutettuun fuusioon liittyvät palkkaharmonisoinnit on toteutettu suunnitellusti 
siten, että viimeinen harmonisointierä toteutettiin 1.1.2017 alkaen. 

Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän perustaminen 1.1.2017 alkaen oli 
merkittävä projekti niin, palkka- ja taloushallinnon kuin ICT:n osalta. Lisäksi 
vuoden 2016 aikana kilpailutuksen kautta uudeksi palkkajärjestelmäksi valittiin 
Mepco HRM, joka otettiin Calpron omassa palkkaprosessissa käyttöön syk-
syllä.

Tulevaisuuden näkymät
Calpron johdossa tapahtui muutoksia vuoden 2017 ensimmäisellä neljännek-
sellä, kun Ulla Kukkonen aloitti Calpron toimitusjohtajana 1.2.2017 alkaen 
(ylin kuva). Samoin henkilöstöhallinnon palveluissa aloitti 27.2.2017 alkaen 
liiketoimintajohtajana Merja Ylipaavalniemi (alin kuva) nykyisen palvelujoh-
tajan siirryttyä uusiin tehtäviin Calpron ulkopuolelle. 

Calpron ICT-palveluiden osalta toimintojen integrointi osaksi Calproa jat-
kuu vuonna 2017. Samoin jatkuu ICT-palveluiden sisällä neljästä organi-
saatiosta siirtyneiden henkilöiden organisoituminen yhdeksi toiminnalliseksi 
kokonaisuudeksi.

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän perustamiseen liittyvät projektit ja tehtä-
vät tulevat jatkumaan vuonna 2017 varsinkin ICT- ja taloushallinnon osalta ja 
varsinkin taloushallinnon osalta tavoitteena on tiiviimpi yhteistyö. Henkilös-
töhallinnon osalta ensimmäiset Mepco HRM:n käyttöönottoprojektit ovat 
jo alkaneet. 

Sosiaali- ja terveydenhuolto- sekä maakuntauudistuksen 1.1.2019 al-
kaen tuomat muutokset Calpron toimintaympäristöön eivät kaikilta osin 
ole vielä selvillä. Calpron omistajien päätös yhtiön toiminnan laajentami-
sesta ICT-palveluilla on linjassa sen kanssa, että yhtiö on valmis toimimaan 
muuttuvassa sote-kentässä vahvana maakunnallisena tukipalveluiden tuotta-
jana.
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Toiminta-
ajatuksemme 
on tuottaa asiakaslähtöisesti ja kustannustehokkaasti 
korkeatasoisia ICT-, henkilöstö- ja taloushallinnon palveluita.

Arvojamme
ovat asiakaslähtöisyys, toistemme 
arvostus ja uudistuskykyisyys.

Visiomme 
on olla dynaaminen kumppani 
uudistuville julkisille palvelu-
toimijoille.

VISIO, ARVOT JA
TOIMINTA-AJATUS

Kuva: Kaija Liikanen
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Case Hollolan SAP 
käyttöönottoprojekti

 
Calpron pitkäaikainen asiakas Hollola vaihtoi kirjanpidon Kuntamalliohjelmistosta  
SAP-ohjelmistoon vuoden 2016 lopussa. Käytännössä tämä tarkoittaa, että  
Raindance-kirjanpito vaihdettiin SAP-kirjanpitoon. Calpro toteutti vaihtoprojektin 
yhdessä Hollolan kanssa.

 

Projekti onnistuneesti maaliin

Myyntilaskut vaihdettiin Pro-E:sta SAP:iin ja ostolaskujen kierrätys vaihdettiin  
Rondo-järjestelmästä Baswaren IP:hen. Käyttöönottoprojektissa oli useita vaiheita.

Projekti toteutettiin maalis–joulukuun aikana. Projekti aloitettiin yhteisillä määrit-
telytyöpajoilla. Organisaatio- ja laskentatunnisteiden määrittelyä työstettiin touko-
kuun loppuun asti. Samanaikaisesti aloitettiin liittymämäärittelyt ja kesä–elokuussa 
päästiin tekemään SAP-toteutusta. Testaukset aloitettiin syyskuussa, jonka jäl-
keen koulutukset saatiin vietyä onnistuneesti loppuun joulukuun loppuun mennes-
sä. Tuotantoon lähdettiin 12.12. ja ensimmäiset myyntilaskut lähtivät asiakkaille 
19.12.

 

Monia hyötyjä asiakkaalle

Kunnan sisäiset tapahtumat muuttuivat ulkoisista laskuista sisäisiksi kirjan-
pidon muistioiksi. Muistioilla ei ole erillistä hyväksyjää, vaan tekijä on myös hy-
väksyjä. 

SAP-prosessissa asiakkaiden maksamat liikasuoritukset palautetaan suo-
raan myyntireskontrasta. Tämä vähentää työtä, koska enää ei ole erillisiä 
maksu määräysten täyttämisiä eikä kierrätystä ostolaskuprosessissa. 

Perintään liittyvät asiat, mm. maksuaikojen antaminen, maksusuunnitelmien 
laatiminen ja perintätilitysten tiliöinti hoidetaan keskitetysti kokonaan Calpros sa. 
 Jatkossa rahaliiken teen hoitamiseen tarvitaan vain yksi pankkitili kunnan ja  
taseyksiköiden käytössä. Taseyksiköiden välillä ei siirretä rahaa, vaan kaikki  
tapahtumat ovat sisäisiä kirjanpidon tapahtumia. 

Ostolaskuprosessissa otettiin käyttöön myös kertatoimittaja. Tämä tarkoit-
taa sitä, että satunnaisesti tuotteita tai palveluita toimittavaa toimittajaa ei tar-
vitse perustaa reskontraan toimittajaksi. 

Käyttöön otettiin myös sähköinen maksumääräys sekä toimittajille ilmainen 
laskut tajaportaali verkkolaskujen tekoa varten. Käyttöön tuli myös sähköinen 
arkis tointi dokumenttien säilyttämiseen. 

Satu Salonen
tukipalvelut



1716

Yhtiön hallinto, johtaminen 
ja tilintarkastajat
Yhtiön hallituksen varsinaisina jäseninä ovat toimineet 
31.3.2016 saakka:
Seppo Toivonen (HHJ), pj
Anja Brofeldt, vpj
Jari Hartman
Sami Sipilä (HHJ)
Marko Varjonen
Martti Tokola (HHJ), pääomistajan nimeämä asiantuntijajäsen

Hallituksen varajäsenet 31.3.2016 saakka:
Jorma Ratia, Aapo Pispa, Jouko Pylväs , Paula Ryynänen, Päivi Suikkanen ja 
Lena Siikaniemi

Henkilöstön edustajana hallituksessa on ollut palveluasiantuntija Susanna Karstila 
ja hänen varajäsenenään järjestelmävastaava Satu Salonen. 

1.4.2016 alkaen hallituksen jäseninä toimivat:
Seppo Toivonen (HHJ), pj
Hanna Hurmola-Remmi (HHJ), vpj
Sanna Mäkinen
Sami Sipilä (HHJ)
Päivi Suikkanen
Martti Tokola (HHJ), pääomistajan nimeämä asiantuntijajäsen

Hallituksen varajäsenet 1.4.2016 alkaen:
Jorma Ratia, Aapo Pispa, Jouko Pylväs , Jouni Peltomaa, Marko Varjonen ja 
Lena Siikaniemi

Henkilöstön edustajana hallituksessa on ollut järjestelmävastaava Satu Salonen ja 
hänen varajäsenenään järjestelmävastaava Erja Rutanen. 

Toimitusjohtajana ja hallituksen sihteerinä on toiminut 9.9.2016 saakka Tuija Pe-
ränen ja 10.9.2016 alkaen väliaikaisena toimitusjohtajana ja hallituksen sihteerinä 
Teemu Seppälä. Yhtiön toimitusjohtajana aloittaa 1.2.2017 alkaen Ulla Kukkonen.

Hallituksen kokouksia pidettiin tilikauden aikana 11 kertaa.

Yhtiön tilintarkastajana on toiminut tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers 
Oy, vastuullisena tilintarkastajana KHT Pasi Waris.

Hallituksen esitys 
tilikauden tuloksen käsittelyksi
Tilikauden tappio 39.232,92 € esitetään siirrettäväksi edellisten tilikausien voitto/
tappiotilille. 

Johtoryhmä 
Yhtiön johtoryhmän muodostivat 
va toimitusjohtaja, henkilöstöpalveluiden palvelujohtaja Teemu Seppälä
talouspalveluiden palvelujohtaja Anneli Toivonen
ICT-palveluiden liiketoimintajohtaja Jarmo Tuovinen (kesä 2016 alk.)
järjestelmäpäällikkö Mikko Liukkonen 
kehityspäällikkö Jani Matikainen
Johtoryhmän sihteerinä on johdon assistentti Tuuli Ristola

Johdon ja henkilö-
kunnan palkat ja 
palkitseminen
Hallitus määrittää vuosittain toimitusjohtajan tavoitteet. Hallitus päättää 
toimitusjohtajan palkasta ja palkitsemisesta kerran vuodessa tilipäätöksen 
käsittelyn jälkeen.

Hallituksen jäsenten palkkiot olivat yhteensä 9 390,00 €. Toimitusjohtajille 
maksettu palkka luontoisetuineen oli 147 022,00 €.

Henkilökunnan palkat luontaisetuineen olivat 3 908 825,56 €.  
Koko henkilöstöä koskeva tulospalkkiojärjestelmä on otettu käyttöön 

vuonna 2015 ja hallitus päättää tulospalkkiokriteereistä vuosittain.

Kuvat: Foto Halme
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Calpro Oy:n henkilöstö

Vuonna 2016 aikana henkilöstön määrä on kasvanut merkittävästi uuden liike-
toiminta-alueemme ICT-palveluiden myötä. 

Tulevina vuosina eläköityminen on merkittävää, sillä yli 60-vuotiaiden osuus koko 
henkilökunnasta on 16,0 % (28 henkilöä).

Sairaus- ja tapaturmapoissaoloja oli vuonna 2016 yhteensä 2177 päivää, ja hen-
kilötyövuosiin suhteutettuina 19,8 pv/htv (2015: 11,5 pv/htv). Valitettavasti var-
sinkin pitkät poissaolot ovat kasvaneet merkittävästi. Yhtiössä laadittiin erillinen 
henkilöstöraportti, joka käsitellään hallituksessa tilinpäätöksen käsittelyn yhtey-
dessä. 

Henkilöstökysely toteutettiin edellisvuoden tapaan joulukuussa ja henkilöstö-
tyytyväisyys laski hieman edellisvuodesta. Kokonaisuutena Calpron laajentumi-
sen myötä on kiinnitettävä erityistä huomiota uuden liiketoiminta-alueen ja uusien 
calprolaisten integroimiseksi tiiviimmin osaksi Calproa. 

Henkilöstömäärä vuoden lopussa 175 henkilöä, josta 11 määräaikaisia.
Henkilökunnasta naisia oli 66,3 % ja miehiä oli 33,7 %.
Keski-ikä 48,0 vuotta
Henkilöstötyövuodet 110,16
Liikevaihto €/htv 78 758
Asiakastyytyväisyys 3,76 %
Henkilöstötyytyväisyys 3,56 %
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CALPRO OY 1.1.–31.12.2016 1.1.–31.12.2015

Y-tunnus 2516653-3

LIIKEVAIHTO 8 675 926,98 7 509 561,54

Liiketoiminnan muut tuotot 91 591,16 126 872,25

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot 4 175 605,72 3 251 376,91

Henkilösivukulut

Eläkekulut 758 077,95 589 325,16

Muut henkilösivukulut 203 139,29 -5 136 822,96 127 832,34 -3 968 534.41

Poistot ja arvonalentumiset

Suunnitelmanmukaiset poistot -456 217,87 -473 345,28

Liiketoiminnan muut kulut -3 204 111,79 -2 941 656,94

LIIKEVOITTO (-TAPPIO) -29 634,48 252 897,16

Rahoitustuotot ja -kulut

Korkotuotot saman konsernin yrityksiltä 0,00 2,00

Korkotuotot muilta 1 205,41 944,96

Korkokulut saman konsernin yrityksille -10 039,50 -14 414.62

Korkokulut muille -75,70 -8 909,79 -1 337,25 -14 804,91

VOITTO ( TAPPIO) ENNEN 
TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA 
JA VEROJA

-38 544,27 238 092,25

Tilinpäätössiirrot

Poistoero -688,65 -631,39

Tuloverot

Tilikauden verot 0,00 -43 917,43

TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) -39 232,92 193 543,43

Tuloslaskelma 2016
CALPRO OY 31.12.2016 31.12.2015

Y-tunnus 2516653-3

VASTAAVAA

PYSYVÄT VASTAAVAT

Aineettomat hyödykkeet 1 492 184,67 1 653 395,88

Aineelliset hyödykkeet 121 368,15 119 419,12

Sijoitukset 3,00 3,00

PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 1 613 555,82 1 772  818,00

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Lyhytaikaiset saamiset

Myyntisaamiset 969 852,30 206 363,28

Lainasaamiset 2 209 110,60 1 981 437,78

Muut saamiset 58 953,87 4 599,17

Siirtosaamiset 31 944,89 3 269 861,66 27 488,05 2 219 888,28

Rahat ja pankkisaamiset 7,48 41,06

VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 3 269 869,14 2 219 929,34

VASTAAVAA YHTEENSÄ 4 883 424,96 3 992 747,34

VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA

Osakepääoma 10 000,00 10 000,00

Muut rahastot 737 678,68 737 678,68

Edellisten tilikausien voitto (tappio) 298 572,48 105 029,05

Tilikauden voitto -39 232,92 193 543,43

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 1 007 018,24 1 046 251,16

TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ

Poistoero 4 300,80 3 612,15

TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ 
YHTEENSÄ

4 300,80 3 612,15

VIERAS PÄÄOMA

PITKÄAIKAINEN

Velat saman konsernin yrityksille 1 052 095,37 1 405 409,59

LYHYTAIKAINEN

Saadut ennakot 0,00 2 432,17

Ostovelat 452 973,68 177 104,77

Velat saman konsernin yrityksille 353 314,22 350 530,57

Muut velat 460 663,99 248 938,77

Siirtovelat 1 553 058,66 2 820 010,55 758 468,16 1 537 474,44

VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 3 872 105,92 2 942 884,03

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 4 883 424,96 3 992 747,34
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