
AUTIORANNAN TOIMINTAKERTOMUS
VESIOSUUSKUNTA

TILIKAUSI

Tilikaudelta 1.1 .2020 - 3l .12.2020
Tilikausi oli vesiosuuskunnan kolmaskymmenes toinen.

UUDET JÄSENET

Uusia jäseniä osuuskuntaan tuli 7 jäsentä. Jäsenmäärä vuoden lopussa on278jäsentä.

HALLITUS

Hallituksen varsinaisina jäseninä ovat toimineet: Puheenjohtajana Heikki Kerkola, Juha Pekkarinen, Timo
Pakarinen, Harri Tuomainen ja Antti Eskelinen. Varalla Antti Väänänen, Timo Markkanen, Jyrki Proskin,
Markus Kortesalmi ja Taina Klemelä.

TOIMINTA

Toimintakaudella osuuskunnan kirjanpidon hoiti Talenom Oy ja laskutusta hoitaa Ropo Capital. Puhdasta

vettä osuuskunnassa pumpattu verkostoon 58473 m3 ja vettä on laskutettu 57 225m3. Osuuskunnan
alueella oli toimintavuonna yksi vesijohtoverkoston vuoto. Vuodon paikantamista hidasti vauriopaikka,
joka oli vesistöosuudella. Syynä oli pakkasvaurio. Asiakkaiden, joilla on vesikaivoissa kytkentöjä
kannattaa tarkastaa niiden kunto kesän aikana. Vanhat kaivoliitokset ja kiinteistöjen vesimittariliittimet
kannattaisi uusia hyvissä ajoin.

HUOLTO JA KUNNOSSAPITO

Vesilaitoksen hoitajana sekä huollosta ja kunnossapidosta on vastannut Juha Rissanen Oy.

KIRJANPITO

Toimintakaudella osuuskunnan kirjanpidon hoiti Talenom Oy ja laskutusta hoitaa Ropo Capital.

TILINTARKASTUS

Tilintarkastaj ana on toiminut Tilintarkastusyhteisö Juha Tissari Oy

KOKOUKSET

Hallitus on pitänyt tilikaudella 3 kokousta ja vuosikokouksen.

TILIKAUDEN TAPPIO

Tilikauden tappio - 9 801,75 euroa siirretään ed. vuosien tappiotilille.

Hallitus



Autiorannan Vesiosuuskunta

Väänälänrannantie 208

71BOO SIILINJÄRVI

Y-tunnus 0716189-4

TULOSLASKELMA

r.L.to2o 1.1.2019

Rahayksikkö EURO - 31.12.2020 - 31.L2.2019

LIIKEVAIHTO

Materiaalit ja palvelut
Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Ostot tilikauden ail<ana

Varastojen lisäys / vähennys
Ulkopuoliset palvelut

Materiaalit ja palvelut yhteensä

Henkilöstöku lut
Palkat ja palkkiot
Henkilösivukulut

Muut henkilösivukulut
Henkilöstökulut yhteensä

Poistot ja arvonalentumiset
Suunnitelman mukaiset poistot

Liiketoiminnan rnuut kulut

LilKEVOTTTO (-TAPPTO)

Rahoitustuotot ja -kulut
Muut korko- ja rahoitustuotot

Muilta
l(orkokulut ja nluut rahoituskulut

Muille
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä

VOITTO (TAPPIO) ENNEN TIUNPÄÄTöS-
SIIRTOJA JA VEROJA

TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)

53 084,48 61 183,31

-10 768,95 -1"0 1"82,81

-130,00 -134,08

-9 801,75 -19 371,59

Sivu 3

-12 479,75
4 356,68

-s 335,16
-2 319,20

-1,8 892,02

-7 890,00

-17 897,23

-8 575,00

-8 020,00

-16 509,03

-29 562,32

-9 898,89

97,t4

0,00

-B 709,08

-1.6 236,34

-37 756,34

-19 415,68

45,15

-1,06

97,14

-9 801,75

44,09

-L9 37r,59



Autiorannan Vesiosuuskunta

Väänälänrannantie 208

71800 SIILINJÄRVI

Y-tunnus 0716189-4

TASE Sivu 4

VASTAAVAA

PVSVVÄT VASTAAVAT

Aineelliset hyödykkeet
Maa- ja vesialueet

Omistetut
Ral<ennukset ja rakennelmat

Omistetut
Koneet ja kalusto
Muut aineelliset hyödykkeet

Aineelliset hyödykkeet yhteensä

PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Vaihto-oma isu us

Aineet ja tarvikkeet
Vaihto-ornaisuus yhteensä

Saamiset

Lyhytaikaiset
Myyntisaamiset
Muut saamiset

Lyhytaikaiset ylrteerrsä

Rahat ja pankkisaamiset

VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ

VASTAAVAA YHTEENSÄ

2 550,00 2 550,00

1 000,23
802,29

1" O15,41

L 069,77

527710,55 510 824,s4

527 063,07 515 519,78

527 063,07 515 519,78

L3 640,64 9 283,96

t3 640,64

to735,46
4 820,32

9 283,96

5769,8t
2 45L,55

1-5 555,78

55 2L6,7L

8221,36

59 279,49

84 4L3,L3 76784,8t

6tL 476,20 592 304,59



Autiorannan Vesiosuuskunta

Väänälänrannantie 208

71800 SIILINJÄRVI

Y-tunnus 0716189-4

TASE

Rahavksikkö EURO 31.L2.2020 31"L2'2019

VASTATTAVAA

Slvu 5

OMA PÄÄOMA
Osuuspääoma

Osuuspääoma

Muut rahastot
Vararahasto
Sääntöjen mukaiset rahastot
Muut rahastot

Muut rahastot yhteetrsä

Edellisten tilikausien voitto (tappio)

Tilikauden voitto (tappio)

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ

VIERAS PÄÄOMA

Pitkäa ika inen
Muut velat

Pitkäaikainen yhteensä

Lyhytaikainen
Ostovelat
Muut velat
Siirtovelat

Lyhytaikainen yhteensä

VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ

VASTAfiAVAA YHTEENSÄ

23 348,00 22 760,00

23 348,OO

1 600,90
150 500,71
r37 798,13

22760,00

1 600,90
150 500,71
1.31 198,13

289 899,74
-335 459,75

-9 801,75

289 899,74
-316 088,16

-19 37t,59

-32 0t3,76

636744,16

-22 800,01

600 944,16

636 7 44,1.6

3 150,21
2784,05

811,54

600 944,16

5142,26
1 530,11
7 488,07

6 745,80 14 t60,44

643 489,96

611 476,20

615 104,60

592 304,59



Mitrnä#i§§äR;

TlLINTARKAS:I'USKERTOMUS

Autiorannan Vesiosuuskunnan jäsenille

Tilinpiiätöksen tilintarkastus

Lflusunto
Olemme tilintarkastaneet Autiorannan Vesiosuuskunnan (y-tunnus 0716189-4) tilinpäätöksen

tilikaudelta l.l. * 3l .12.2020. Tilinpäätös sisältää tuloslaskelman, taseen ja liitetiedot'

Lausuntonarnme esitämnre, että tiliupäätös antaa oikean ja riittävän lanvan osuuskunnan toiminnan

tuloksesta ja taloudellisesta asemasta Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista

koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää takisääteiset vaatimukset.

Lausuunou perustelut
Olemme suorittaneet tilintarkasnrksen Suomessa noudatettavan hyviin tilintarkastustavan mukaisssti,

l"lyvän tilintarkasntstavan mukaisia vslvollisuuksiani kuvataan tarkemmin kohdassa Tilintarka;rlaian

telvollisuutlet titinpiiätöksen tilintark«stuksassa. Olemme riippurnattomia osuuskutlnasta niiden

Suomessa nouclatettavien eettisten vaatimusten mukaisesti, jotka koskevat suorittamaamme

tilintarkastusta ja olemme täyttäneet muut träiden vaatimust§n mukaiset eettiset velvollisuutemme.

Käsityksenule mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän

tarkoitukseen soveltuvaa tilintal'kastusovidenssiä.

Tiliupäätöstä koskevat hallituksen vclvollisuudet

I-Iallitus vastaa tilinpäätöksen laatimisesta siten, että se antaa oikean ja riittävän kuvan Suomessa

voiuassa olevien tilirrpäätöksen laatirnista koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää lakisääteiset

vaatirnukset. Hallitus vastaa myös sellaisesta sisäisestä valvonnasta, jonka se katsovat tarpeelliseksi

voidakseen laatia tilinpäätöksen, jossa ei ole väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvaa olennaista

virheellisyyttä.

I-Iallitgs on tilinpäätöstä laatiessatrn velvollisia arvioimaan osuuskunnan kykyä jatkaa toimintaansa

ja sovelruvissa tapauksissa esittämään seikat, jotka liittyvät toirninnan jatkuvuuteen ja siihen, että

tilinpäätös on laadittu toirniruran jatkuvuuteen perustuen. Tilinpäätös laaditaan toiminnan

jatkuvuuteen perustuen, paitsi jos osuusl«rnta aiolaan purkaa tai sen toiminta lal&auttaa tai ei ole

muuta realistista vaihtoehtoa kuin tehdä niin.

Tilintarknstajan velvollisuudct tilinpäätöksen tilintarkastuksessa

Tavoitteelarnme ot) hankkia kohtuullinen varrnuus siitä, onko tilinpäätöksessä kokonaisuutena

väärinkäytökscstä tai virheestäjohtuvaa olennaista virheellisyyttä, sekä antaa tiliutarkastuskertomus,
joka sisältää lausnntomrne. Kohtuullinen varmuus ou korkea varmuustaso, lnutta se ei ole tae siitä,

että olennainen virheellisyys aina havaitaan hyvän tilintarkastustavan rnukaisesti suoritettavassa

tilintarkastuksessa. Virheellisyyksiä voi aiheutua väärinkäytöksestä tai virheestä,ja niiden katsotaan

olevarr olennaisia, jos niiden yksin tai yhdossä voisi kohtuudella odottaa vaikuttavan taloudellisiin

päätöksiin, joita käyttäjät tekevät tilinpäätöksen perusteella.

I-Iyvän tilintarkastustavan mukaiseen tilintarkastukseen kuuluu, että käytälnme antmatillista

Irarkinraa ja säilytämnre arnmatillisen skeptisyyden koko tilintarkastuksen ajan, Lisäksi:
. tunnistamme ja arvioimrne väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvat tilinpäätöksen olenuaisen

virheellisyyden riskit, suunnittelemme ja suoritamme näihin riskeihin vastaavia

tilintarkastustoimenpiteitä ja lrankimme lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän

Iuha 'l'issirli ()y, tilintarkrrstusylrtcisö | Viestikattr -t, 70(100 Kuoplll I juha«-»ti.ss.ari.h

Y-turtnus; 19B623l-3 | I'uh.050 918 93'15 I wwlv.tissari.fi



MitrHäTiö§ääi
tar.koirukseel sgveltuvaa tilintarkastusevidenssiä, Riski siitii, että väärinkäytöksestä johtuva

olerutainel virheellisyys jää havaitsematta, oll suurempi l«rin riski siitä, että vilheestä johtuva

olennainen virheellisyys jää havaitsematta, sillä väärinkäytökseen voi Iiittyä yhteistoinintaa,

viiiirentämistä, tietojeu tahallista esittiinrättä jättiirnistä tai virheellisten tietoien esittämistä teikka

sisäisen valvoruran sivuuttamista.

muoclostamme käsityksen tilintarkastuksen kalrnalta relevantista sisäisestä valvomasta

pystyäksentme suumittelenraan olosuhteisiin nähden asiannrukaiset tilintarkastustoimenpiteet

mutta e11une siilä tarkoituksessa, että pystyisimme antalnaan lausunnon osuuskunnan sisäisen

valvonnan tehokkuudesta.

atvioirnme sovellettujen tilinpäätöksen laatimispeliaatteiden asiarurrukaisuutta sekä johdon

tekemien kirjanpidollisten arvioiden ja uiistä esitettävien tietojen kohtuullisuutta.

teemme johtopäätöksen siitä, onko hallituksen ollut asiarunukaista laatia tilinpäätös peru$tuen

oletukseen toiminnan jatkuvuudesta, ja teenune hankkirnanlne tilintarkastusevidenssirr

penrsteellzr johtopäätöksen siitä, esiintyykö sellaista tapahtumiin tni olosuhteisiin liittyvää

oleulaista cpävannuutta, joka voi antaa merkittävää aihetta epäillä osuuskunnan §kyä jatkaa

toirnintaansa. Jos johtopäätökssmme on, että olennaista epävarmuutta esiintvy, meidän täyryy

kiinnittää tilintarkastuskertomuksessani lukijan huomiota epävannuutta koskeviin

tilirrpäätöksessä esitettäviin tietoihin tai, jos epävannuutta koskevat tiedot eivät ole riittäviä,

mukauttaa lausuntonrnrc, Johtopäätöksemrne perustuvat tilinttrrkastuskertomuksen

antamispäivään rnerutessä hankittuun tilintarkastusevidenssiitr. Vastaiset tapahtumat tai

olosuhteet voivat kuitenkin johtaa siiheu, ettei osttuskunta pysly jatkarnaan toimintaansa.

arvioinune tiliupäätöksen, kaikki tilinpäätöksessä esitettävät tiedot mukaan lukien, yleistä

esittämistnpaa, rakennetta ja sisältöä ja sitä, kuvastaako tilinpiiätös setl perustana olevia

liiketoimia ja tapahtumia siten, että se antaa oikean ja riittävän kuvan.

Konrntunikoirnme hallintoelintcn kanssa nnrun muassa tilintarkastuksen suututitellusta laajuudesta ja

ajoinrksesta sekä merkittävistä tilintarkastushavainnoista, tnrrkaan lukien rnahdolliset sisäisen

valvoluan urcrkittävät puutteellisuudet, jotka tunnistamme tilintarkastukserr aikana,

Muut raportoiutivelvoittcct

Muu iuformnatio
Hallitus vastaa muusta inlbnnaatiosta. Muu infor:rraatio käsittää toitnintakertonrukseen sisältyvän

infonnaation. Tilinpäätöstä koskeva lausuntomnte ei kata muuta informaatiota.

Velvollisuutenalnme on lukea toirnintakertornukseen sisältyvä infonnaatio tililrpäätöksen

tilintarkastuksen yhteydessä ja tätä tehdessämme arvioida, onko toimintakertomukseen sisältyvä

informaatio olennaisesti ristiriidassa tilinpäätöksen tai tilintarkastusta suoritottaessa hankkimamrnc

tietärnyksen kanssa tai vaikuttaako se muutoin olevan olennaisesti virheellistä. Velvollisuutenamme

on lisäksi arvioida, onko toimintakertornus laadittu scn laatimiseen sovellettavien säännösten

mukaisesti.

l,ausuntonanune esitämme, että toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat yhdenmukaisia ja

että toimintakertonrus on laadittu toimintakertornuksen luatimiseen sovellettavien säännösten

mukaisesti.

Jos teenune suorittanramme työn perusteella johtopäät(iksen, että toirnintakertomukseen sisältyvässä

infonnaatiossa on olennainen virheellisyys, meidän on raportoitava tästä seikasta, Meillä ei ole

tämän asian suhteen l'aportoitavaa,

Viestikattr J, 70600 Ktropio
Puh.050 918 93,15

j uhatr2tissirri.fi
www.tissari.fi

Juha'l'issali ()y, tilirrturkastusyhtcisö I

Y- tunnus: l9tl623l -3 I



MitffiäTiö§äRi
Iluonrautus
Huonautuksena esitänme, että yhtiön oma pääoma on negatiivirren 32.013,76 euroa. Ylttiön oma

pääorna on illenetetty jo tilinpäätiiksen 31.12.2019 mukaan. Yhtiön hallirus ei ole tehnyt

osuuspääoman menettäurisestä osuuskuntalain 23 luwn 23 pykäläu edellyttämää rekisteri-ilmoitusta

viipyrnättii asian havaittuaan, Osuuspääoman menettäminen on rekistertiity 17 .3,2021.

Lausuutoarnnre ei ole tnukautettu tämän seikan osalta.

Kuopiossa 3. kesäkuuta 2021

Juha Tissari Oy

Juha'l-issari
KHT, JHT

-4* -// tuzzv'249:--.
l\omo Sirviö

Julra'l'iss:rri Oy, tilintalkastr"rsyhtcis(i I Vicstikatu .1, 70600 Kuopln I iuha@rtissrrri.fi
Y.turrrrus: lgtJ(r2Jl-l I putr.o509lB9345 I ivwrv.tissur.i.6


