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Ylöjärven kaupungin talousjohtaja Juha Liinavuorelle
LAUSUNTO VAHANTAJOEN VESIHUOLTO-OSUUSKUNNAN
TASEESTA 29.2.2016
Liiketoimintakaupalla, joka on solmittu 29.2.2016, on Vahantajoen Vesihuolto-osuuskunta
myynyt Ylöjärven kaupungille yhden euron kauppahinnalla kaikki omaisuus- ja
velkaeränsä sekä sopimukset, sitoumukset, oikeudet, vastuut ja velvoitteet. Vahantajoen
Vesihuolto-osuuskunta on hakeutunut selvitystilaan liiketoimintakaupan jälkeen
29.2.2016. Selvitystilaan hakeutuminen perustui osuuskunnan kokouksen 10.2.2016
tekemään päätökseen. Vahantajoen Vesihuolto-osuuskunta jatkaa toimintaansa
selvitystilassa kunnes toiminta tullaan lopettamaan lopputilitykseen todennäköisesti
alkuvuonna 2017.
Vahantajoen Vesihuolto-osuuskunta on laatinut tilikaudelta 1.1.-31.12.2015 tilinpäätöksen ja
toimintakertomuksen, jotka on tilintarkastettu. Vahantajoen Vesihuolto-osuuskunta on
laatinut tuloslaskelman ja taseen ajalta 1.1.-29.2.2016. Tuloslaskelma ja tase perustuvat
29.2.2016 tilanteeseen ennen sinä päivänä solmitun liiketoimintakaupan vaikutusta.
Osatilikaudelta 1.1.-29.2.2016 ennen liiketoimintakaupan vaikutusta laadittu tuloslaskelma ja
tase sekä niiden perustana oleva kirjanpito on Vahantajoen Vesihuolto-osuuskunnan
tilintarkastajaksi valitun Finnpartners BDO Oy:n läpikäymä.
Osatilikauden aloittava tase vastaa tilintarkastetun tilikauden 1.1.-31.12.2015 tasetta.
Tilinpäätöksen 1.1.-31.12.2015 sekä osatilikauden 1.1.-29.2.2016 tuloslaskelman ja taseen
laatiminen on tehty likvidaatioperiaatteella. Tilinpäätöksen sekä osatilikauden
tuloslaskelman ja taseen laatimista ei ole tehty toiminnan jatkuvuuden periaatteella.
Pidämme oikean ja riittävän kuvan antamisen kannalta hyväksyttävänä sitä, että Vahantajoen
Vesihuolto-osuuskunnan pysyvien vastaavien tasearvo 29.2.2016 perustuu myös
likvidaatioperiaatteella laadittaessa hankintamenoon poistoilla vähennettynä.
Olemme tarkastaneet osatilikauden kirjanpitovientejä, tositteiden sisältöä sekä taseerittelyjä Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvä
tilintarkastustapa edellyttää, että suunnittelemme ja suoritamme lausunnon antamisen
edellyttämän tarkastuksen hankkiaksemme kohtuullisen varmuuden siitä, onko tarkastuksen
kohteena olevassa osatilikauden tuloslaskelmassa tai taseessa olennaista virheellisyyttä.
Taseen 29.2.2016 ennen liiketoimintakaupan vaikutuksen huomioimista osoittamat rahavarat
vastaavat pankkitiliotteita.
Osatilikauden 1.1.-29.2.2016 tuloslaskelma ja tase jotka perustuvat tilanteeseen ennen
liiketoimintakaupan vaikutusta, antavat tarkastuksesta saamamme käsityksen mukaan hyvän
kirjanpitotavan mukaisesti oikean ja riittävän kuvan osuuskunnan toiminnasta osatilikauden
kattamalta ajalta.
Osatilikaudelta 1.1.-29.2.2016 ennen liiketoimintakaupan vaikutuksen huomioimista laadittu
tuloslaskelma osoittaa tappiota 72.035.20 euroa. Tase 29.2.2016 ennen liiketoimintakaupan
vaikutuksen huomioimista osoittaa pysyvien vastaavien määräksi 3.190.331,86 euroa, oman
pääoman määräksi miinus 783.087,38 euroa ja taseen loppusummaksi 3.428.958,90 euroa.
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