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'lbimintakertomus 1.1.2018 - 31.12.2018

YI,T]ISTA

Koiviston vesihuoho-osuuskurta orr pcrusteltu 3.1 L2001 ja scn tch6vana on toimittaa verkkoon liirrl_neille
talouksille laatuvaalimukset tiiylaval lalousvel1a ja huolehtia naidcn talouksien jelevesien .iohiamisesla
kiisitcltavaksi. Koiviston vesihuolto-osuuskunla toimii Aanekosken kaupungin.ia l.aukaan kunnan alueella-
Vesihuolto-osuuskuntan verkoston alucclla asuu noin I 400 asukasta,

TIAt,I,ITUS

Toimintakcrtomus

Koiviston vesihuolto-osuuskunta
Suonenjoentie 130
44250 Aanekoivisto
http://koivistonvesihuoltoosuuskunta.com/

Hallinto (20t8)

4.6.2018 asti:

Puhccniohtaja: Juhani Anttonen

Varapuheeniohtaia: Matti I'riman

Hallituksen muut.iasenet: Mirja Wacklin. Voitto Ilakoncn, Arflu Peltonen,

IlallitukseD varajiisenct: Seppo Nunni, Eero Hakonen

I Iallilus valittiin vesihuolto-osuuskunnan varsinaisessa kokouksessa 4.6.2018 ja se jarjcstaytyi 4.6.2018
seuraavasli:

Puheen johtaja: Juhari Anltonen

Varapuhccnjohtaja: Matti F'riman

llallitukscn muut ieseneti Miria Wacklin. Voitto llakoncn. Aftu Peltoncn.

Hallituksen varaiascnel: Seppo Nurmi, Eero Hakonen. Tapio Pcilkki.

VarsiraineD tilintarkastaja: IIDO Oy, lilintarkastusyhteis6

VF,SI II UOLTO-OSUUSKU\\AN KOKOUKSET JA JAST:NISTO

Kokoukset

Vcsihuolto osuusktlnran seantdmaeraineD kokous pideltiin 4.6.2018 Vanhassa Riihelass:i.

tlallitus kokoonlui tilikaudcn aikana l0 kcnaa.



Vesihuolto-osuuskunnan jiisenct

'rilikauden 2018 lopussa vesihuolto osuuskunnassa oli yhtccnsa 491 osakasla. vesihuolto-osuuskuntaaD
liitlyi kaksi uutta osakasla_

VESIHUOLTO-OSUUSKUNNAN RISKIENHALLINTA

Hallitus on jatkanul tdlla tilikaudella strategiatydtii, joka alkoi jo aiempina vuosina. Toiminra on ollut
ammatlimaista ostopalvelun avullaja sc on ollut hallituksen mielesta hyva ralkaisu.

Ostopalvelun avulla hallituksella on kaytdssiian ajantasainen verkostotietot tieto helpotti hallituksen tydla.
Hallitus kykeni tekemdan oikeanlaisia p?ietdksia saneeraustarpeiden osalta ja nain toininallinen
riskienhallinta on huomioitu ammattimaisesti. verkostoa on huollettu ja saneerattu nykytilaraporttiin
perustuen. Hallitus ei pAiiste korjausvelkaa syntymaan.

Oslopalvelun avulla kayt6ssa oleva kunnossapitojarjestelma Kupi mahdollistaa sen, ettA Koiviston
vesihuolto-osuuskunnan vesi- ja viemariverkoston alueella koko verkoston kaikki komponentit ovat
saann6llisessa huoltokierrossa. Tdman avulla hallituksella on koko ajan tieto siita missa kunnossa verkosto
on. Juhani Anttosella on kayttajatunnus kunnossapitojarjestelmaan. Tarvittaessa vesihuolto-osuuskuDra
pyslyy raportoimaan verkostoD tilasta viranomaisille.

Ammattimaisen palvelusopimuksen avulla myds talouden johtaminen on helpottunut. Hallituksen on
helpompi ohjata taloudellisia paetdksia, kun kayrdssii on oikeata rietoa riiftava maere.

Kun operatiivincn loimi,rta on ulkoistettu. niin tulevaisuudcssa vesihuolto-osuuskunna. on helpompi saada
hallitusty6hdn uusiajAscnia. Iiallitust),dn rcsurssit pyslyuan keskiftamaiin olen aisimpaan. cli valvontaan.ia
.johtarnisccn.

Vcltii s),6te1iian osuuskunnan verkkoon scka l-aukaasta cttA Aanekoskcka. Vcdensydttii l,aukaan suuDnasta
on tchly Laukaan kunnan alucclla oleviin Liinrcisldihin t61.20t6 l?ihtien ja .e on roiminut hyvin. Kaksi
crillistii vedensydtliisuuDtaa IisAa Koiviston vcsihuolto-osuuskuDnan kriisivalmiutla.

Koi!istoD vcsihuolto-osuuskunnalla on laraulumissuunnitclma. sisiiltiicn nrnr. kriisivacslinDen ja
desinllointiiSriestclyt scke lisiiksi l.aukaan kunnan hlvlikslma valvontatukimLrsohjclna. Ohjeer on tchir
katkvaksi-ia nc oval kaikkicD henkilijidcn kii)leftavissa yhrciscssii rielojaricsrclniassa. Vesihuoho-osut|skurta
on oltanut kiiy(dain nry<is kriisirekstivicstipalvelun. Tekstivictipalvclua ka),teGan Dl).js muuhUn
liedol1amiseen.

I-AADUNTARKKAII,I J

Aiinekoskcn Iinergia Oy:n vesilaitoslcn seki r,esiosuuskunlicn valvontatutkimusolrjelnra ajalle 2015-2019.
IhvAksytt) Ytnparistdterveyslautakunta 21.9.2015 S 23. Koiviston vcsihuolto-osuuskunnan laaduntarkkailu
siseltvy tahan valvontatutkimusohjelmaan.

Ainekoskcn Iirrcrgia Oy:lt:i \'ctla johdetaan vcsiosuuskuDnallc llaranvirraD vesilaitoksclta.
Raakavcsilutkimuksel lchd5:iD vcsilaitoksclla. l.aukaan Vcsihuolto O\,:lla on k?iyl6sse seitseman eri
vcdcnotamoa. Vcltajohdetaan vcsihuolto-osuuskunnalle nrvijs sielta. Raakavesitutkimukscl lchdaeD
lesilaitoksella.

VesiostltrskunDan vcrkoslosta otetaan vcsinaytte€t vuosittain vaihdellen alueila. siten ette kaikki vcrkoston
o,.rl lulce lrllrlllta. lUl^k\rahlodln (r;i;I \arr,.k,,,l,err lIcryia {)\ nrcsilairok,crr
valvonlasuunnitelnrassa.

'Ibrikan alucella on n. 70 k:iyl1?ijiiii. \,crkoslo pituus on n.5 kn.ja vedcD kul tus on n. 2,1 nrl/vrk. tbrikan
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alueella yhteyshenkil6 on yhdyskunratekniikan padlikko Jari oksman ol4 2675951. verkostovesinavte
otetaan alueelta joka neljes vuosi.

Valkolan alueella on n.360 kA),ttajaa, verkoston pituus on n.34 km ja veden kulutus n. 3? rn3lvrk.
Yhteyshenkilo Juhani Anttonen 0400 2 t 6 053. Verkostoves inalte ;tetaan alueeltajoka neljas vuosi.

Koiviston kylan alueella kayftejia on n.500 (sis.Vahvaniemen alueen), verkoston pituus n.45 kmja veden
kulutus n.54 m3/ vrk. Yhteyshenkilii JuhaniAnftonen 0400 216 05i. Verkostoves]na),te otetaan alueeltajoka
neljes vuosi.

VESIHUOLTO-OSUUSKUNNAN TOIMINTA TILIKAUDELLA 2OI8

Tilikaudella 2018 vesihuolto-osuuskunnan kaikki operatiivinen toiminta on toteuteftu ostopalvelun avulla.
Yhdell?i sopimuksella on s*tu kaikki tarvittavat palvelut yhdelta palvelun tuottajalta. palvelun tuottajana on
toiminut Vok Huoltopalvelut Oy.

Hallituksen puheenjohtaja Juhani Anttonen aflekirjoitti peivitetyn vend ja Eriimad 2.0 parverusopimuksen
24.2.2017 Vesiosuusku,tien Huoltopalvelut Oy:n kanssa. Sopimus on ollui voimassa jo vuoden 20i6 ajan ja
samoille sopimusehdoille on optio vuoden 2020 loppuun saakka. Tiim?i palvelusopimus on tdrkein osa
Ko iviston 

_ 
vesihuoho-osuuskunran strategiaa. Koiviston vesihuolto-osuusi<unta jatiaa palvelusopimusta

toistaiseksi.

Palvelun tuottajan laskut on hyvaksynyt koko tilikauden ajan Koiviston vesihuolto-osuuskunnan hallituksen
valluuttamana hallituksen puheenjohtaja Juhani Anttonen. Hallituksen mielest?i tamd prosessi on toiminur
hyvin.

Hakin vesi oy:n vedenottamon rahoitusneuvottelut paaffyivat, kun Aanekoski teki kielteisen paatdksen
vcdenottamon rahoituksen suhteen 10.2.2016. Taman jalkeen rahoitusneuvottelut uuraisten ja Laukaan
kanssa ovat olleet seis, koska naiden kuntien mukaan leht6 oli riippuvainen Aenekosken pealdksesta.
Neuvoftelujen jalkeen Hakin vesi oy anoi Elykeskuksen avustuksen peiuuttamisen 16.5.2016. Ely-keskus
perui myitnnetyn avustuksen 21.5.2016. Rahoitusneuvottelujen peruuntum isen jalkeen osakeyhtiiin perustajat
(vesi-.ia vesihuoltoosuuskunnat) ovat kyselleet omilta kunnilta toimintaohjeita oman puhdavesikapasiteetin
varmistamiseksi, varavesivelvoifteiden toteuttamiseksi seka Keski-suomen vesisirategian jaikotoimista.
Jalko[euvonelut kuntien kanssa oval jatkuneet vesi- ja vesihuoltoosuuskuntien toimesta ilikara"tt" zott ju
neuvottelut jatkuvat vuonna 201 9.

vesihuoltoverkoston Torikkasalmen vesisttinalituksessa huomaftiin paineviemeriputken pintaan nousu
kesallA 2018, osittainen painotuskorjaus tehtiin syksyllA 2017. Syksylla 2018 Loko paineviemarilinja
painotettiin ja linjattiin uudelleen ja samalla poisreftiin 60m ylimaaraista putkea kivikosta. vesijohto kulkle
yhd kivikossa; kiviin hankaavat kohdar on suojattu erillisillA muovilevyillA valiaikaisesti.

Haapasuo-Haapala, paineviern?trilinja tukkeutui lokakuun lopussa. Tukkeuman avaus osoittautui eriflain
haasteelliseksi; paineviemerirunko oli kaivettava esille ja katkaistava huuhtelua varlen. Avaustiiiden
yhteydessa linjasloon asennettiin kiintea huuhtelukaivo.

valtatie 4:n muutostiiiden vuoksi paineviem?irilinja Kuorejoen kohdalla on siirretty. Destia on vastannut
siirron rakennustiiist?i -ia kustannuksista. osuuskunnan kustanne(avaksi tuiivat tv6hiin tarvitut
purlimateriaalit ja osat.

Seuratalon linjapumppaamon ohjauskeskus uusittiin tilikauden aikana.

vuoden 2018 aikana kehitettiin kaukovalvontaa edelleen; Multamaen leirikeskuksen pumppaamo liitettiin
kaukovalvontaan.

{



Hallilus on [e]nyl lilikaud€lla 2018 lapi osuuskunnan varautumissuunnilelmaa keskittyen riskien tunnislamiseen
Ja narlnlllan Noto vesihuoltoverkoslossa

I.,11,:l lil.lt*:''.":l*lon riskienhallinrary6H (wsP) on rehty paika isen vatvontaviranomaisen ohjauksessa
Ja flstrnan ro astalirja on toimilenu \ alronta\ iranomaiselle h) rijlsynavaksi

Hallitusja palveluntuottaja ovat raatineet rekisteri-ja tietosuojaserosteet. Tietosuoja lauseke, joista irmenee
gsuusklnnan asial'asrekislerilielojen klisittelln penrsteet tietoiuola-aseruksen edeilflamiille tavalla on lisiilty
Ko^rslon vesrhuorro-osuusrunnan korisivuire. Lisaksi veaeja Eremiiii parverusopimursen riifleeksion
lisefiy sopimus henkil6tietojen kdsitrelystA.

.H-l,|]ly,s 
n€uyon:Ii,l5neJrosken,kaupungin kanssa viipatekoulun tiitrymaasiasta; IiitryrniiA keyteraanjatkossa

vanharra.puukoururra. turevarra Koiviston perinnetaroIa. Liittyman hinnoitterussa huomioitiin Aaneriosken
kaupungin kalsi Vahvaniernil-hankkeen tiittym?ie,jotka siirreftiin perinnetalon liinymissopimuksella
Koivisrol liitryrniksi.

Vesihuolto-osuuskunnan lainoja lyhennetii?in suunnitelman Dlukaisesli.
Lainalaskut on veloiteftu osakkairta neria kertaa vuodessa. r"ainaraskut perustuvat suunnitertuun
lyhennysohjelmaan.

Sivut http://koivlstonvesihuoltoosuuskunta.com/ toimivat hyvin. Sivuston avulla on pysrytty kehin?im;iAnvesihuolto-osuuskunna,r sekA sisaista ett?i ulkoista liedottamista.

TIENKII-6STO

Koiviston vesihuolto_osu,skunnarra ei ore parkaltua hcnkirdst6a. HalitukseD jascnile on maksettu
vuosikokoukscn piiartarnet palkkiot.

'TI I,INPAATOS'IIEDOT

'Iilikausi 2018 toteului suuonitclmien nrukaiscstija tilinpeatdsliedot mukailevat aiempia vuosia.

-IilikaudcD 
2018 kayfldnraksul olivat 1.t.2018 3t.t2.2018 seuraavat:. pcrusmaksu t51.23 { (atv 0%) / vuosi / liitNme. llaapa.uo Ilaapalanperurma(su lt2.q0l r;l\ 000) ruo\r/lInvm:i. vesimaksu 1.73 €l"r|1 (alv \Vo)

r jatevesimaksu 3,65 €/m\ (aly Oo/o)

Kalltdkate oli tilikaudclla 2018 -24 199.72C.ia ritikaudclta 20 t 7 1929.68€.

Koi\'iston vesihuolto-osuuskunta ostaa toimiflamansa veden Ahnckosken F)rcrgia Oy:ltaja l_aukaaD
Vesihuolro Oy:lrii.
Hankkeen Haapasuo-[laapala-alueella on kaytiissa vainjiilevesiliittymal.

Koiviston !esihuolto-osuuskunta roim ittaa jateve(a seka Aanekosken trnergia oy:n etta Laukaan Vcsihuorto
Oy:D .iatcvesivcrkkoon.

Ssuraavassa oD csitetty vcsihuolto-osuuskunDan veden oslo-.ja nlyyntima:idt kokonaisuudcssaan:

Veden osto: 16 875 mr
Jateveden osio: l7 829 mr
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Vedeo myynri: 16 273 mr
J:itevedeD myyDti: 37 467 mr

Kii),lt6maksut on veloitettu Delja kenaa !uodessa. Kaylt6Draksut perustuvat arviolaskuihiD (3) .ialukcmailmoiluksen mukaisccn t,s^,,slaskuun (l). Osakkaiden kanssa orr sovittu yhdessa maksuohjelrnia
rasteille.ia ohjelmieD toleuluntista s€urataan. Osa rastcist:i on viety perinlAAn.

Koska Koiviston \'esih!rolto_osuuskunnan liikcvaihto on vahaineD suhteutettuna taseesecnjea tunnuslukuja
larkaslclun ulkopuolelle. Seuraavassa on esitetty tilinpeAlitkscste tarkcimmat luvnl:

. t_iikcvaihto 268 904.96 €

. Kiiy(dkatc -21199.12C

. Poisrot I85 090.13 €

. Tilikauden tulos I90 735.26c

llalliltrksen csit)'s Koivislon vcsihuolto-osuuskunDan vuosikokoukscllc on. ettii tilikauden tappio siirreteaD
cdellistcn tilikausien yliiaemiyrappidilillc.

Hallilus pyrkii hallirsemaan luDnusrukujen kchitysriija paranranraan niira parverusopimuksen avufla.

OI,ENNAISE'I' TAPATITUMAT TILIKAUDEN PAATTYMISEN .IiI,KEEN

tlallitus on kiinnitlanyl huomiola laskutusaikalfluluun: vuodcn 2019 ensimnainen nelianncs oli ilman tilille
panoia kun laskul eriunl)ival vasla huhtikuussa..lalkossa laskulus toreuteraan niin. eia laskuja erunryy maksuun
hcli alkuvuodesta. viimeislaAn helmikuussa.
Maakaapelin kaivutycir sahkdverkon osarta ovat arkaneel Koivislon kyrara. Ennen teiden aritusporauksia
Koivistor vesihuolto_osuuskunnan vesi ja !iemarilrnjat on merlattu nraastoon alituskohliiD Aiinekartan
loinresla,
Koivislon vesihuolto_osuuskunla olr ollut mukana Laukaan kurnan Rambollilta tilaamassa Laukaan aluecn
\c.io.uu.luntiell lulc\ar.uu\,(l! il]t\c..e

ARVIO'TODENNAK6ISES'rA rUI,r:V,tSTA KEHITYKSESTA

Ilallitus kAsiftelee vaihtoehtoja Koivistol-hankkeen rahoitusvaieen kattamiseksi.
KoivistoD vesihuolto-osuuskunnan riskinarvio asiakirja,r viranomaishyvaksyminen.
Vuoden 2019 aikana kehitetazin kauko\,alvontaa cdelleeD.'Iilikaudclla 

201 f .iatk€taan osuuskunnan norntaalia loimintaa.
Koiriston vesihuoho_osuuskunnan toimiDnan odotetaan.iatkuvan tilikaudella 2019 paaosio sarran laajuisena
ku in aikaisemmin.

I,OPUKSI

Hallilus oD talle hetkelle oyty\,:iinen vcsihuorto-osuuskunnan tiraan. osakkaat ovat tyytyvaisia saamaansa
palveluun. Uusi palvelusopimus mahdollistaa vcsiosuuskunnaD toiminrra[jatkumisen itsenAisena.

Vuoden 2019 saant6Draaraiscssa kokouksessa palvclun tuotlajar eduslaia ja hallilus esittclevet suunniteltua
stratcgiaaja vcsihuolto_osuuskunnarr lilaa. Kokoukselta saadun palaunccri pcr.ustcella uusi hallitus kykcncc
kehit6m:iar vcsihuolto-osuuskunDan loinrinlaa edellccn.

Aanekoivislossa 21.4.20 I 9
Koivislon vcsihuolto-osuuskunla
Hallilrs
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KOrvls'roN vtsltluol,l o-osuusKUNTA
.] l.12.2018TASE

PYSYVAI' VAS TAAV A'T

2018 2017

ATNEI]L,I-tSF]'T HYODYKKDE-I

MAA. JA VESIAL,UEI]T

KONEI]T JA KAI,I]S1'O

MUUI AIN EELI,ISEl' IIYOI)YKKIiET

ENNAKKOMAKSIJI' JA KI'SKL]Nt']RAISI]T }IANKINNAT

SUMMA AINT]I]LI,ISF]'T I{YODYKKIiET

SUOII UKSEI'

SU]\'MA PYSYVAT VASl'AAVAT

VAII]TIJVAT VASTAAVAT

LYITYTAIKATSI]T SAAMISET

MYYN'I'ISAAMISt]T

MUIJI SAAMISE'I'

SITRToSAAMISI]T

SUMMA LY ItY'I'A IKAISE'I SAAMISET

RAHAT JA PANKKISAAMISF,T

SUMMA VAIIITL]VA T VASTAAVA-T

SUMMA VASTAAVAA

OMA PAAOMA

OSUI.JSPAAOMA

VARARAIIASTO

EDEI,I-ISI'EN TILIKAUSII]N YLIJAAMA(TAPPIO)

TTt.IKAUDEN Yl-UAiNlA(rAPPlO)

SUMMA OTTIA PAAOMA

VIFRAS PAAOI\44

PITKAAIKAINIIN VII'RAS PAAOMA

LAI\ A I RAllolf t'\l AIIOK\lL lA

SUMMA PITKAAIKAINEN VIF,RAS PAAOMA

I,YHYTAIKAINEN VIERAS PAAOMA

I-AINAT RAIIOITIISI,AITOKSILTA

I,IIT'l'YMISM AKSUT

OSTOVEI,A'T

MI.JI]T V}:LA't

MT]UT LYITY IATKAISTJT VEI,AI'

SUMMA MI,]UI'VELAT

SIIRTOVEI,AT

SIIR'l'OVELAI'

67 0t6.32

26 464.53

4 019 884,38

4 |1425,23
l5 000,00

4 12a 425,23

67 0t6.32

22 507 .84

4l'17 54a.',15

4 267 132,91

l5 000,00

42a2132.91

214 846.93

4t 794,33

42 72a31

319169,57

170 760.68

490 110.25

4 6r8 555.48

,t 618 555,48

49 100,00

370,66

-79:] I I0.55

- 190 735.28

-934175.17

20r 381,33

36 030.59

46 471.56

281884,48

205124,21

489 008.69

4 771 141,60

4 7?l 141,60

48 900.00

l?0.66

-619 198,10

-153 912.45

-743 839,89

SUMMA SIIR TOVEI,A'I

SUNlMA I,YIIY TAIKAINI]N VII:RAS PAAOMA

SUMMA VIF,R,AS PAAOMA

SI]MMA VASTATTAVAA

558 I14.36

558 I14.16

157 999,56

4 730 064.91

l5 576,74

21684.17

21684,17

49 490,85

49 490,85

4 994 a16,29

5 552 910,65

4 618 555.48

4 618 s55,48

726 626.',70

726 626.',10

177 285.24

4 514 272.:13

21 2,13.48

l5 846,84

l5 846.8'l

53 706.90

5l706.90

4 788 354.79

5 514 981.49

4 ??l I41.60

4 ?71 l,ll,60

!-tInIus 1855520-7
koiri"ton v"sihuolto-osuuskunta
Suonenjoentie 130

44250 Aanekoivisto
Kotipaikka: Aanekoski



KOIVIS',I ON VESIH!Ol,TO-aISUUSKUNTA

TUI-OSI,ASKNI,MA 1.t.20t8 31.t2.20t8

I,IIKEVAIHTO
MYYNTITIJOTOT

LlIKEVA]IITO

MATERIAALIT JA PALVELUT

AINEET. TARVIKKEET. TAVARAT

OSTOT TILIKAUDEN AIKANA

SUMMA AINEET, TARVIKKEET. TAVARAT

SUMMA MATERIAALIT JA PALVELUT

HENKII,OSTOKULUT

PAI-KAT JA PALKKIOT

HENKILOS OSIVI]Kt]LU'I"

MT] U-I' I] ENK ILOSIVUKU LI.JT

SUMMA I IENKILOSTOSIVUKULUT

SUMMA HINKILOSTOKULUT

POISTOT

T,IIKETOIM]NNAN MUU t KUT,I.J]'

VUOKRAI
VI]RKOSI O JA Pt]MPPAAMOKI]t-U'I

MI]U T MYYN'I'IKI]L-T-I'I

MUUT LIIKEKULU'I

SUMMA I,IIKETOIMINNAN MUUT KULUT

t,fl KEVOlr-ro(- rAPPlo)

RAHOITUSTUOTOT JA -KUI-I]T

MUUl' KORKO, JA RAIIOI-I'USTUOTOT

KORKOKUI-UT JA MUUT RAHOlTUSKUI-U T

SI]MMA RAIIOITUSTUOTOT JA.KI]LU'I
YLUAAMA,TAPPIo ENNEN I.ILINPAATOSSIIRTOJA JA VEROJA

TII,IKAUDEN YI-tJAAMA/'TAPPIO

'filikausi Edellinentk

2018 2017

268904,96 250 273,45

268904,96 250213,45

-1t5193,38 -95 717,04

-l t5 193,38 -95 717,04

- 5193,38 -95 7 t7.04

,3 080,00

-61.92

-61,92

-3141,92

-185 090,13

-80,00

-t52 8t1.67

-701.44

-21 154.27

-174769,38

-209 289,85

30 959,66

-t2 405.09

t8 554,57

,r90 735,28

-190 735,28

-3 010,00

-7 7,76

-77.76

-3 087.76

-t83 5l t,26

,66,00

-t26 t-l5,47

-6 367,92

-13 929,58

-t46 538,97

-t78 60t.58

40 t56,92

-15 467.79

24 689,t1

- 153 912,45

-l5l 912,45
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KOIVISTON VESIHUOLTO.OSUUSKUNTA

Tilinpeetiiksen liitetiedot

Tilinpaetdksen laatimisessa on noudatettu pien- ja
mikroyrityksen tilinpeat6ksesse esitettaviste tiedoista
annetun asetuksen (PMA1.i.S..l) 4.luvun mikroyrityssaann6st6e.

Pysyvien vastaavien hankintamenoon on luettu muuttuvat menol vahenneftyna
saaduilla avustuksilla.

Muut aineelliset hyodykkeet

Runkolinja, Koivisto
Runkolinja, Valkola

Vesi- ja jatevesiverk.Vahvaniemi
Avustus ELY-keskus

31.12.2018
414 857 ,A2

455 623,61

272 569.-62

31.12.2017
432 143,56

474 607 ,93

289 707,27

Avustus Aanekosken kaupunki

Vesi- ja jatevesiverk. Valkola
Avustus K-S Ymparistokeskus
Avustus Laukaan kunta
Avustus ELY-keskus

1271232,63 1 313 993,33

Vesi- ja jetevesiverk. Koivisto 1 491 181,15 1 476 783,48

Jetevesiverkosto, Haapasuo-Haapala

Yhteensa

186 419,55

4 09'1 884,38

190 313,18

4177 548,75

Koiviston vesihuolto-osuuskunta
Suonenjoentie 130
44250 Aanekoivisto

Y{unnus 1855520-7

Kotipaikka: Aenekoski



KOIVISTON VESIHUOLTO-OSUUSKUNTA

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot

korkotuotoista

Selvitys suunnitelman mukaisten poistoren perusteista ia niiden muutoksista

Tilikaudella 2013 on otettu suunnitelman mukainen poisto-ohjelma keyttddn
Suunnitelman mukaiset poistot: aineettomat hyddykkeet tasapoisto 5v,
koneet ja kalusto 25 %:n menojaannospoisto vuosittain, vesi- ja
viemariverkosto tasapoisto 30 vuotta. Haapasuo-Haapalan verkostopoistot
aloitettu tilikaudella 20 1 6.
Selvitys tuottoihin ia kuluihin aiseftyviste pakollisten va.austen muutoksista

Pakollisia varauksia ei ole tehty 3'1.'12.2018 paatyneella tai aikaisemmilla
tilikausilla.

Liitetiedot henkil6sttista

Osuuskunnalla ei ole omaa henkilostda.
Hallituksen jasenille on maksettu tilikaudella osuuskunnan paattamat
palkkiot.

Lainat johtoon kuuluville tai lahipiirille ja muille jasenille
Ei kyseisia lainoja.
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Yhleismearat muiden yrityslen osuuksista saaduista tuoloista,

Korkotuotot
Korkokulut ja muut rahoituskulut

2018
30 959,66

12 405,09

18 554,57

20'17
40156,92

15 467 ,79
24 689.13

Koiviston vesihuolto-osuuskunta
Suonenjoentie 130
44250 Adnekoivisto

Y-tunnus 1855520-7

Kotipaikka: Aenekoski
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Tasetta koskevat liitetiedot

Tase+rakohtainen erittely oman peeoman erien lisayksista ja
vehennyksisia seka siirroista naiden erien valilla tilikauden aikana.

KA ERAANTYY MY HEMMIN KUIN VIIDEN VUODEN KULUTTUA
2014 2017

Laina, Pohjola Rahoitus 80422555
Laina, Pohjola Rahoitus 80630702
Laina, Pohjola Rahoitus 80701'198
Laina, Pohjola Rahoitus 80701958

'11

Laina KSOP 81239317
Laina KSOP 8126'1725
Laina,KSOP 81279677

16 200 00

60 000.00

63 076,92

139 276,92

in takaus
2018

116 372,90

74 400,00

80 000,00

70 000,00

99 700 00

14 000,00

32 900,00

80 000.00

84 102,56Laina. KSOP 81358471

Vakuudet ia vastuusitoumukset liitetiedoissa

oiden vakuutena on kunnan ja kau

Laina, Pohjola Rahoitus 80422555
Laina, Pohjola Rahoitus 80630702
Laina Pohjola Rahoitus 80701198
Laina, Pohjola Rahoitus 80701958
Laina, KSOP 812393'17
Laina, KSOP 81261725
Laina,KSOP 81279677
Laina, KSOP 81358471

160 000,00

115 641,02

211402,56

2017
174 559,60

93 000,00

100 000,00

84 000,00

116 400,00

19 285,68

180 000 00

136 666,66

903 911,94716 113,92

Vakuuden yhteenlaskeftu aryo vakuuslajeittain ja velkaerittein eriteltyne

in takausten

Osuuspaaoma
lvluut rahastot
Edellisten tilikausien alijaama
Tilikauden yli-/alijaama
Oma paaoma vhteensa

2018
48100,00

370,66

793 110,55

190 735,28

935 375,17

2017
48 900,00

370,66

639 198,10

153 912,45

743 839,89

Laukaan kunta
Aenekosken ka

2018
484 541 ,02

338 916,97

2017
574152,34

428 37s,66



KOIVISTON VESIHUOLTO-OSUUSKUNTA

Muiden puolesta annetut vakuudet

Annetut pantit

Ei annettui

Muut vastuut

Leasingsopimuksista

Ei leasinqsopimuksia

Osakkaat 31.12.2018

12

Koivistol
254 kpl

Valkola2
'180 kpl

Laskutettu
25 400.00

Maksettu
25 400,00

18 000,00

3 700,00

18 000,00

hvaniemi3
37 kpl 3 700,00

Haapasuo Haapala4
20 2 000,00 2 000 00
491 49 100,00

Hallitus esittaa osuuskunnan vuosikokoukselle, etta tilikauden alijeama siirretaan
edellisten tilikausien ylijaama/tappiotilille.

Koiviston vesihuolto-osuuskunta
Suonenjoentie 130
44250 Aanekoivisto

Y-tunnus'1855520-7

Kotipaikka: Aanekoski
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Kirianpitokirioien luettelo

-sidottu tasekirja

Ei julkiset kirjanpitokirjat
{ilikartta
-paivakirja, paakirja ja saldoluettelo atk-tulosteina
-tositteetl-357 pdf-ljpgtiedostoina
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KOIVISTON VESIHUOLTO-OSUUSKUNTA

HALLITUKSEN ALLEKIRJOITUKSET

Aanekoskella 23 paivana huhtikuuta 2019

2'* A+o-h4,-.2--(
Eero Hakonen, hallituksen varajasen

'f/.{l^lftvt*
Voitto Hakonen, hallituksen jasen

TILINPAATOSMERKINTA

Edella esitetty tilinpaetos on laadittu hyvan kirjanpitotavan mukaisesti
Suoritetusta tilintarkastuksesta on tanean annettu kertomus.

)yur:l^y ln' /P paivana Leti kuura2oie
BDO Oy, tilintarkastusyhteisd

13)4

Juhani Anttonen, puheenjohtaja

Matti Friman, varapuheenjohtaja

Arttu Peltonen, hallituksen jasen

Tapig Polkki, hqllitpksen v?rajasen

irja Wacklin, hallituksen jdsen

Koiviston vesihuolto-osuuskunta
Suonenjoentie '1 30
44250 Aanekoivisto

Y-tunnus 1855520-7

Kotipaikka: Aanekoski



lBpo Keskus 020 743 2920 BDO Oy

TI LI NTARKASTUSKERTOITUS

Koiviston vesihuolto.osuuskunnan jasenitte

Tilinpeetiiksen tilintarkastus

Lausunto

Otemme tjLintarkastaneet Koiviston vesihuotto-osuuskunnan (Y-tunnus 1855520-7) tilinfiietirksen titikaudetta
1 .1 .-31 . 1 2.201 8. litinpaatds sisattda ta.een, tuLostasketman ia Liitetjedot.

Lausuntonamme esitamme, etta titinpaatijs antaa oikeanja riittaven kuvan osuuskunnan toiminnan tulokesta
ja tatoudettisesta asemasta Suomessa voimassa otevien titinp5etiiksen laatimista koskevien seenniisten
mukaisesti ja teyftaa lakisaateiset vaatimukset

Lausunnon perustelut

Otemme srorittaneet titintarkastuken Suomessa noudatettavan tryven titintarkastustavan mukaisesti. Hyvan
tilintarkastustavan mukaisja velvoLtjsuukiamme kwataan tarkemmin kohdassa Tilintorkostojan velwllisuudet
tilinpiiiitdksen tilintarkostuksssa. Otemme riippumattomia osuuskunnasta niiden Suomessa noudatettavien
eettisten vaatimusten mukaisesti, iotka ko6kevat suorittamaamme titintarkastusta ja otemme tayttaneet muut
najden vaatimusten mukaiset eettiset vetvottisuutemme. Kasiq/lcemme mukaan olemme hanltineet lausuntomme
perustaki tarpeettjsen maaran tarkoitukseen sovettwaa titintarkastusevidenssie.

Tlllnpa5t6sta koskevat hallituksen velvollisuudet

Hattitus vastaa titinpeatdksen taatimisesta siten, etta se antaa oikean ja riittavan kuvan Suomessa voimassa
olevien titinpeatiiksen taatimista koskevien saanntjsten mukajsesti ia teyttea hkisaatejset vaatimukset.
HaLtitus vaataa myijs seLtajsesta sjsaisesta vatvonnasta, ionka ne katsovat tarpeettiseksi voidakseen taatia
titinpaetiiksen, jossa ei ote vaerink5ytiiksesta tai virheeste iohtuvaa olennaista virheettisyytte.

Ha(itus on titinpaatijsta hatiessaan vetvottisia arvioimaan osuuskunnan kykya jatkaa toimintaansa ia
sovettwissa tapauksissa esittamaan seikat, iotka tiittyvet toiminnan jatkuvuuteen ia siihen, ett5 titinpeetijs
on laadittu toimjnnan Jatkuvuuteen perustuen. Tilinpaatijs laaditaan toiminnan iatkuvuuteen perustuen,
paitsi ios osuuskunta aiotaan purkaa tai sen toiminta lakkauttaa tai ei ole muuta reatistista vaihtoehtoa kuin
tehda niin.

Tilintarldstajan velvollisuudet tilinpaHtijksen tilintarkastuksessa

Tavoitteenamme on hankkia kohtuuttinen varmuus siit6, onko tilinpaatitksesse kokonaisuutena
viiiirinkiytiiksesta tai virheesta iohtuvaa otennaista vjrheetLisyytta, seka antaa tilintarkastuskertomus, joka
sjsattee husuntomme. Kohtuutlinen varmuus on korkea varmuustaso, mutta se ei ole tae siite, etta otennainen
virheeLtjsyys aina havaitaan hyvan titintarkastustavan mukaisesti suoritettavassa titinta*astukessa.
Virheellisyyksia voj ajheutua viiarinkaytiiksesta tai virheesta, ia niiden katsotaan otevan olennaisia, jos niiden
yksin tai yhdesse voisi kohtuudetla odottaa vaikuttavan tatoudettjsiin paatitksiin, joita kayttaj5t tekevat
titinpe5tijksen perusteetta.

Hyvan tilintarkastustavan mukaiseen tilintarkastukseen kuutuu, etta keytemme ammatiltista harkintaa ja
saitytamme ammatitlisen skeptisyyden koko titintarkastuksen ajan. Lisaksi:

. tunnistamme ja arvioimme veerinkiiytdkseste tai virheeste johtuvat tiLinpAetdksen otennaisen
virheetlisyyden riskit, suunnitteLemme ja suoritamme naihin riskeihin vastaavia
tiLintarkastustoimenpiteita ja hankimme [ausuntomme perustaksi tarpeettisen mearen tarkoitukseen
sovettuvaa tilintarlastusevjdenssiS. Riski siite, etta vaerinkaytiiksesta johtuva otennainen vjrheetlisyys
iae havaitsematta, on suurempi kujn riski siite, ette virheeste johtuva otennainen virheeltisyys iaa
havaiBematta, sittA v5iirinkayt6kseen voi tiittya yhteistoimintaa, vadrentbmiste, tietoien tahattista
esittam5tta iSttamist5 tai virheettisten tietojen esittamista taikka sisAisen vaLvonnan sjvuuttamjsta.

3oo or Orff61r6.3ci) o ibi jrhyntyt sDo o yheiid h'iir[ krt.indrkr.]54nydtr&n
kdollcadkhklnm,n]iLsyd!r*h'



lBpo
. muodostamme kesityksen tiLintarkastuksen kannaLta reLevantista sisaisesta valvonnasta pystyaksemme

suunnittetemaan oLosuhteisiin nahden asianmukaiset titintarkastustoimenpiteet mutta emme siina
tarkoituksessa, ette pystyjsimme antamaan lausunnon osuuskunnan sisaisen valvonnan tehokkuudesta.

. arvioimme sovetlettujen titinpiiatiiksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuutta seke johdon tekemien
kirianpidotlisten arvioiden ja niista esitett6vien tietojen kohtuutlisuutta

. teemme iohtopaat6ksen sjita, onko hattituksen ottut asianmukaista Laatia titinp5iitiis perustuen
otetukseen toiminnan jatkuvuudesta, ja teemme hankkimamme titintarkastusevidenssin perusteeLta
johtopa5t6ksen siita, esiintyykii settaista tapahtumiin tai oLosuhteisiin liittyviie otennaista
epevarmuutta, joka voi antaa merkitt5vee aihetta epaitH osuuskunnan kykyii jatkaa toimintaansa. Jos
johtopiiat6ksemme on, ettii o(ennaista epavarmuutta esiintyy, meidan taytyy kiinnittaa
titintarkastuskertomulsessamme Lukjjan huomiota epevarmuutta koskeviin titinpaatiiksessA esitettavijn
tietoihin tai, jos epevarmuutta koskevat tiedot eivat oLe riittevie, mukauttaa lausuntomme.
Johtopeatdksemme perustuvat tilintarkastuskertomuksen antamjsp5jviian mennesse hankittuun
titintarkastusevidenssiin. Vastaiset tapahtumat tai olosuhteet voivat kuitenkin johtaa siihen, ettei
osuuskunta pysty jatkamaan toimintaansa.

. arvioimme titinpSStiiksen, kaikki tilinpaatdksesse esitettavat tiedot mukaan lukien, yteista
esittamistapaa, rakennetta ra sjsaltiia ja siti, kuvastaako tilinpaatds sen perustana otevia tiiketoimia
ja tapahtumia siten, etta se antaa oikean ra riittav5n kuvan.

Kommunikoimme hatlintoetinten kanssa muun muassa titintarkastuken suunnjteLtusta taajuudesta ia aroitr.rkesta
seka merkittevistS tiLintarkastushavainnoista, mukaan lukien mahdotLiset sjsaisen vaLvonnan merkittavet
puutteettisuudet, jotka tunnistamme tilintarkastuken aikana.

l uut raportointivelvoitteet

iluu informaatio

Hatljtus vastaa muusta informaatjosta. Muu informaatio kasitt5a toimintakertomukseen siseltyvan informaation.
TiUnpaatb;te koskeva tausuntomme ei kata rruuta informaatiota.

Velvottisuutenamme on lukea toimintakertomukseen sisattyve informaatio titjnpeet6ksen tilintarkastuksen
yhteydessii ja tate tehdessamme arviojda, onko tojmintakertomukseen sisettwa informaatio otennaisesti
ristiriidassa titinpaat6ksen tai tiUntarkastusta suoritettaessa hankkimamme tietamyksen kanssa tai vaikuttaako se
muutoin otevan otennajsestj virheeltista. Velvoltisuutenamme on ti5aksi arvioida, onko toimintakertomus taadjttu
sen taatimiseen soveltettavien saanndsten mukaisesti.

Lausuntonamme esitamme, efte toimintakertomlksen ja titinpeetdken tiedot ovat yhde.mukaisia ja ette
toimintaketomus on taadittu toimintakertomuksen taatimiseen soveltettavien seanniisten mukaisesti.

Jos teemme suorittamamme ty6n perusteetla johtopeetiiksen, etta toimjntakertomukseen sisettyvassa
informaatiossa on otennainen virheetlisyys, mejden on raportoitava testA seikasta. Meitu ei ole taman asian suhteen
raportoitavaa.

Jyveskyta 18.6.2019

B0O 0y, tjlintarkastusyhteisii
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