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Tasekirja ja tas€-erlttelyt on s5ilytettlv5 1.L.2027 saakka.
Tilikauden tositeaineisto ja liitetietotositteet on s5ilytettiive 1.1.2023 saakka.

Lumituuli Oy
Eerikinkatu 27
(x)18{, Helsinki

Y-tunnus: 145t1032-3

www.lumituuli.fi
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LUMITUULI OY

TULOSLASKELMA

LIIKEVAIHTO
Liiketoiminnan muut tuotot

Materiaalit ja palvelut
Aineet, tarvikkeet ia tavarat

Ostot tilikauden aikana
Ulkopuoliset palvelut
Yhteensa

Henkilost6kulut
Palkat ja palkkiot
Henkildsivukulut

Elekekulut
Muut henkil0sivukulut

Yhteensa

Poistot ja arvonalentumiset
Suunnitelman mukaiset poistot
Yhleense

Liiketoiminnan muut kulut

LIIKEVOITTO / -TAPPIO

Rahoitustuotot ia -kulut
Muut korko- ja rahoitustuotot
Kokokulut ja muut rahoituskulut
Yhteensa

1.1. - 31.12.2017

?76 I  Oq 7q

397 545,99

-57 690,50
-36 759,59
-94 450,09

-31 742,52

-s 601,82

-308 308,34
-308 308,34

-57 430,62

276 362,42

374,06

1.1. - 3'1.12.2016

330 162,77
344 200,36

-53 061,98
s1 024,64

VOITTO ENNEN TILINPMTOSSIIRTOJA JA VEROJA 95 375.01

TILIKAUDEN VOITTO / -TAPPIO 95 375,01

-114 086,62

40 740,00

'| 583,68
-1 315,30

40 471,62

-327 469,50
-327 469,50

-75 718,03

116 617,36

227 ,95
-195 829,71
-195 601,76

-78 98/.,40

-78 9U,40



LUMITUULI OY

TASE

VASTAAVM
PYSWATVASTAAVAT
Aineettomat hyaidykkeet

Sehk0liiftymat
Yhteensa

Aineelliset hyodykkeet
Rakennukset ja rakennelmat
Koneet ja kalusto
Yhteensa

Sijoitukset
Muut osakkeet ja osuudet
Yhteensa

PYSWAT VASTAAVAT YHTEENSA

VAIHTUVAT VASTAAVAT
Saamiset

Lyhytaikaiset
Myyntisaamiset
Muut saamiset
Siirtosaamiset
Yhteensa

Rahat ja pankkisaamiset

VAIHTUVAT VASTMVAT YHTEENSA

VASTAAVAA YHTEENS'

31.12.2017

239 888,06
239 888,06

2 2 1 1  $ 5 , 7 2
2 '113 204,56
4 324 750,28

19 870,00
19 870,00

4 584 508,34

187 300,43

u2221 ,27

41 053,83
102 605,70
11 261,31

154920,U

31.12.2016

2 378 006,15
2 255 052,47
4 633 058,62

19 870,00
19 870,00

4 892 816,68

54 554,68
104 266,41
15 651,36

174 472,45

65 726,77

240199,22

5 133 0r5,904 926 729,61



LUMITUULI OY

TASE

VASTATTAVM
OMA PMOMA

Osakepdaoma
Sijoitetun vapaan oman pagoman rahasto
Edellisten tilikausien voitto Ctappio)
Tilikauden voifto Ctappio)

OMA PMOMA YHTEENSA

VIERAS PMOMA
Pitkaaikainen

Joukkovelkakirjalainat
Lainat rahoituslaitoksilta
Yhteensa

Lyhytaikainen
Joukkovelkakirjalainat
Lainat rahoituslaitoksilta
Ostovelat
Muut velat
Siirtovelat
Yhteensa

VIERAS PAAOMA YHTEENSA

VASTATTAVAA YHTEENSA

31.12.2017

I 561 922,29
141 421,60

-344 227,12
95 375,0r

1 454 491,78

1 304 000,00
1 180 166,00
2 484 166,00

400 000,00
482 124,OO

7 816,29
24 740,46
73 391,08

988 071,83

3 472 237 ,83

4 926 729,61

31.12.2016

1 561 922,29
141 42't,60

-265 242,72
-78 984,40

1 359 116,77

1 704 000,00
1 5t2 190,00
3 216 190,00

0,00
439 624,00

15 411,79
24 834,87
77 838,47

557 709,13

3 773 E99,'t 3

5 133 0'l5,90



LUMITUULI OY

TILINPAATOKSEN LIITETIEDOT 3',t.'t2.2017

TI LI N P/\ATOKSEN LAATI MINEN

Tilinpaatdksen laatimisessa on noudatettu pien- ja mikroyrityksen tilinpaatoksessa
esitettavista tiedoista annetun asetuksen (PMA) pienyritysseannostoa.

Kayftoomaisuuden hankintamenoon on luettu hankinnasta aiheutuneet muuftuvat menot.
Saamiset ja velat on arvostettu nimellisarvoon.

Yhtion omistaman kuluvan kayttoomaisuuden hankintameno poistetaan ennalta laaditun
suunnitelman mukaisesti.

Kdyttoomaisuushyddyke Poistomenetelme/ -prosentti
Rakennukset menojaannospoisto 7 %
Turbiinit
Muut koneet ja kalusto

TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT

Rahoitustuotot ja -kulut

Korkotuotot pankkisaamisista
Palautettava yhteisokorko/palautuskorko
Korkokulut joukkovelkakirjalainoista
Korkokulut rahalaitoslainoista
Takausprovisiot
VeOen viivastysseuraamukset
Muut rahoituskulut
Yhteensa

TASEEN VASTAAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT

Aineettomat hyddykkeet
Aineettomat oikeudet
Aineettomat hyodykkeet

Aineelliset hyOdykkeet
Rakennukset ja rakennelmat
Alkuperainen hankintahinta
Lisaykset
Rakennukset yhteensa
Kertyneet poistot
Tilikauden poisto
Rakennukset ja rakennelmat

Koneet ja kalusto
Alkuperainen hankintahinta
Lisaykset
Koneet ja kalusto yhteensa
Kertyneet poistot
Tilikauden poisto
Koneet ja kalusto yhteense

tasapoisto 20 vuotta
menojeanndspoisto 25 %

2017

374,06
0,00

-95429,99
-9647,06
-26972,18

-2U,43

2017

239 888,06

2015

219,30
8,65

-98308,18
-67032,07
-29960,94

-o,97
-cz  / .cc

-195601 ,76

20'16

3 018 777 ,01
0,00

3 018 777 ,01
461 781,16
-178 989.70

2 378 006,15

2 915 490,70
0,00

2 915 490,70
-511 958,43
-148 479,80

239 888,06

3 018 777 ,O1
0.00

3 01E 777,O1
€40 770,86

2 915 490,70

-660 438,23
-141 847 .91

2 113 20456 2 255 052,47



Muut osakkeet ia osuudet
Larsmo Vindkrafi AB
Alands Vindenergi Andelslag
Muut osakkeet ja osuudet

TASEEN VASTATTAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT

Oman peaoman erittely

Sidottu oma paaoma

Osakepaaoma
Osakepaaoma tilikauden alussa, A-saria
Osakepaaoma til ikauden alussa, B-sarja
LisAykset, B-sarja
Osakepeaoma til ikauden lopussa

Sidottu oma paaoma yhteonse

Vapaa oma paaoma

Sijoitetun vapaan oman paaoman rahastot
Tilikauden alussa
Lisaykset
Tilikauden lopussa

Edellisten tilikausien voitto (tappio)
Tilikauden voitto (tappio)

Vapaa oma paaoma yhteensa

Voitonjakokelpoiset varat

Vieras p5ioma

Debentuurilainat
Pankkilainat

tn014,6,1 0/o

|nu4,6,2 0/o

|t2014, 5 0/.

v2015, 4 0/.

| nu1 ,6%

19 870,00

2017

17 659,73
1 544 262,56

10 000,00
9 870,00

19 E70,00

2016

17 659,73
I 516 726,36

zt ?Jo,av
I 561 92Zn

1 561 922,29

133 227 ,80
I 193,80

141 421,60

-265 242,72
-78 984,40

-202 805,52

-202 805,52

2016
300 000,00
32 500,00

10 000,00
9 870.00

0.00
1 561 922,29

't 561 922,29

141 421 ,60
0.00

Yli vllden vuoden kuluttua ereantyvet pitklaikalset velat

141 421 ,60

-u4 227,12
95 375,01

-107 430,51

-'107 430,51

2017
0,00
0,00

Erlftely liikkeelle lask€tuista joukkovelkaklrlolsta

Yhtio on laskenut yleisolle liikkeelle debentuurilainoja. Lainoilla ei ole vakuutta ia niiden korko
ja paaoma maksetaan takaisin maksurarjestyksessa vasta muiden lainojen jglkeen (debentuuri).
Kaikki lainat maksetaan kenalla takaisin niiden eraentyesse ia korko maksetaan vuosittain.

Laina ta korko Meare Laina-aika
2013,5 o/o 400 000,00 1.6.2013-31.5.2018 (5 v.)

450 000,00 1.5.2014-30.4.2021 (7 v.)
310 000,00 1.5.2014-30.4.2021 (7 v.)
100 000,00 1.1.2015-30.6.2019 (4,s v.)
144 000,00 1.5.2015-30.4.2019 (4 v.)
300 000.00 1.5.2O15-30/.2022 (7 v.)



Omat vakuudet (LTla ja LT'tb)

YhtiolE on kiinteistokiinnitys Lomala-nimisen kiinteiston vuokraoikeuteen
1 39-403-0005-001 8-L l lissa.
Panttikiriat Nimellisarvo

500 000,00
500 000,00

MMU179547n2t2013
MMU179550n2t2013

YhtidlE on kiinteistdkiinnitys Lumijoen voimalan kiinteiston vuokraoikeuteen
436403-0876-0001 -Ll Lumiloella.

Nimellisarvo
2 250 000,00

YhtiolE on yritysk iin nitykset
Haltiiavelkakiriat Nimellisarvo
1 300 000,00
2 300 000,00
3 300 000,00
4 200 000,00

Yllamainitut kiinnitykset on annettu Saastopankki Optialle pantiksi lin ja Lumijoen voimaloiden
lainoista, yhteensa 1 662 290,00 euroa.

LIITETIEDOT HENKILOSTOSTA JA TOIMIELINTEN JASENISTA

Yhtion palveluksessa on ollut toimitusjohtaja.

LIIKETOIMET INTRESSITAHOJEN KANSSA

Toimitusjohtajan 90 % omistama Insiders Finland Oy Ab on hankkinut yhtidn debentuurilainoja
tavanomaisin ja samanlaisin ehdoin kuin muutkin merkitsijat.

OSAKEPMOMA OSAKETAJEITTAIN JA OSAKELAJEJA KOSKEVAT YHTIOJARJESryKSEN
PAAASIALLISET MMRAYKSET

Sarja Kpl Aanivalta / kpl
A-sarja U 20
B-sarja

HALLITUKSEN VOIMASSAOLEVAT OSAKEANTIVALTUUTUKSET (LT2)

Yhtiokokous on 22.4.2017 valtuuftanut hallituksen peeftalmaan osakeannista. Valtuutuksen nojalla
voidaan antaa enintaan 4000 B-osaketta. Valtuutusta ei ole kaytetty.

KAYTETYT KIRJANPITOKIRJAT JA TOSITELAJIT

Tasekirja ja tase-erittelyt
Tuloslaskelma
Tase
Paivakiria
Peakirja
Tositteet
Palkkayhteenvedot
Liitetietotositteet (saria LT)

sidottu
dvd
dvd
dvd
dvd
dvd, yhdesse sariassa
dvd
dvd



OSAKEYHTIOLAIN TOIMINTAKERTOMUSTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

Hallltuksen rcttyr tillk uden tllo3tr ko.kevlk l tolmonpft.lk3i

Jakokelpoinen vapaa oma pdeoma tilinpaaoksssse on
losta padftyneen tilikauden voitto on

-107 430.51 euroa
95 375.01 euroa

Hallilus ehdottaa, ettA tilikauden voitb 95375,01 € siir€{agn €dellisten vuocien witto/tappb{ilill€
ia ette osinkoa ei jaeta.
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TILINPAAT6KSEN ALLEKIRJOITUS

ueeinri 51 2.20rc

Sampsa Hario
toimitusjohtaja
hallituksen varsinainen jasen
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TILINPAATOSMERKINTA

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tanaan anneftu kertomus.

Heb in r i  / . 3 . zo ra
Tiliextra Oy, tilintarkastusyhteiso

Matti J. Makinen
HT

uat/t€hl



Tiliertra Og
tilintarkastusyhtels6

TI TI NTARKASTUSKE RTOM US

Lumituul i  Oy:n yht i0kokouksel le

Tilinpeiit6ksen tilintarkastus

Olemme tilintarkastaneet Lumituuli Oy:n (Y-tunnus 1454032-3) kirjanpi-
don ja tilinpddtdken tilikaudelta 1.1.-31.12.2017. Tilinpa;Ats sisilci5
tuloslaskelman, taseen ja liitetledot.

La! irtotilinnSattil(s€sti
Lausuntonamme esitimme, ett5 tilinpeStits, joka osoittaa voittoa
95.37501euroa, antaa oikean ja riiftevan kwan yhtidn toiminnan tulok-
sesta ja taloudellis€sta asemasta Suomessa voimassa olevien tilinpeatiik-
sen laatimista koskevien se5nn6sten mukaisesta seke t6vtt55 lakisd5teiset
vaatimukset,

Tilinp:ilit6sul koskeyan husunnon perustelut
Olemme suorittaneet tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvan
tilintarl(astustavan mukaisesti. Hyven tilintarl(astustavan mukaisia velvolli-
suuksiamme kuvataan tarkemmin kohdassa lil,htodastoion velvollisuudet
tilinFitiitiiksen tilinto*astuksesso. Olemme riippumattomia yhtiitstii nii-
den Suomessa noudatetbvien eettisten vaatimusten mukaisesti, jotka
koskevat suorittamaamme tilintarkastusta, ja olemme teyttineet muut
naiden vaatimusten mukaiset eettiset veh/oll6uutemme.

Kasityksemme mukaan olemme hankkine€t lausuntomme perustakl
tarp€ellisen miaren tarkoituks€en so\€|tu\€a tilintarl€nusn5yttat5.

nlinpSrtitste koEkevat hallltuk€n la tdmihrsiohtaian lrehrollieiudet
Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinptatiken laatimisesta siten, etti
se antaa oikeanja riitdlven kuvan Suomessa voimassa olevien tilinp5ekik-
sen laatimista koskevien sednndsten mukaisesti ja Uiyftiia bkisiieteiset
vaatimuket. Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat myds tarpeelliseksl
katsomastaan sigls€ste vafuonnasta widakseen laatia tilinpdetdken,
jossa ei ole vierinktytokeste tai virheestii johtuvaa olennaista virheellF
syyfta.

Hallitus ja toimitusjohtaja ovat tilinpeetbstii laatiessaan \,/ellollisla aNlol
maan yhti6n lqM jatkaa toimintaansa ja so\,/ehuvissa tapaukissa esit-
timdan seikat jotka liittwet toiminnan jatkuvuuteen ja tilinp:iafiksen
laatimiseen toiminnan jatkuvuuteen perustuen. Tilinp5etds laaditaan
toiminnan jatkuvuuteen p€rustueo paitsijos yhtid a'rotaan purkaa tai sen
toiminta lakkauttaa taikka jos niilb eiole realistista \aihtoehtoa.

Tilintarkastajan velvolllsuudet dllnp:lift 6lc€n tilintad<dtul(s€ssa
Tavoitteenamme on hankkla kohtuullinen \€rmuus siita, onko tilinp5l-
tdkesse kokonaisuut€na veirinkeykiksenit tai virheesti johhrvaa olen-
naista virheellisyytE, sekE antaa tilintarkastuskertomut joka sisatie lau-
suntomme. Kohtuullinen varmuus on korkea varmuustaso, mutta se eiole
tae siita, etti olennainen virheellisyvs aina havaitaan hwan tilintarl€stu9
tavan mukaisestisuorltettavassa tilintarkastuksessa. V?ierinkdwksesci tai
virheestd johtuvlen virheellisyykien katsotaan olevan olennaisia, jos
niiden vkin tal yhdessi voisi kohtuudella odottaa vaikuttavan taloudelli-
siin p:iatdkiin, joita kayttSFttekev:t tilinp5etitks€n perusteella.

Tilinpietoken tilintarkadukseen liittyvie vehollisuukiamme kuvataan
tad<emmin t;men tilintarkastuskertomuk€n liiftees5e, joka on osa tilln-
ta rkastuskertomusta.

Muut raportointiv€lvoitteet

Hallinnon tilintarka!*usta k6kel'at raportolnthclwft teet
Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat yhtidn hallinnosta osakeyttidlain
sianniisten mul€isesti. EdelE ole\6 husuntomme tilinp:ietiiks€sti ei kata
suorittamaamme hallinnon tilintarkartusta

TallK.teenamme on hallinnon tilintarkastulsessa hankkh l@htuullinen
\rarmuus sii6, onko hallituksen iesen taikka toimitusjohtaja qftllistynyt
tekoon tai laiminkirtiin, josta saattaa eurata vahingonkorvausveh/olli-
suus yhtidui kohtaan tai rikkonut osakeyhtiolakia taikka yhtittjeriestysui.
Kolrtuullinen varmuus on korkea \€rmuustaso, mutti se ei ole tae siiti,
etti edell5 tarkoitettu teko tai laiminlydntl aina havaiban hyv5n tilintar-
kastustava n muka isesti suoritetussa ha llinnon tilintrrkastu ksessa.

Vel\ollisuutenamme on tarvittaessa esittitE tlllntarl€stuskertomuksessa
vastuuvelvollisille tilintarkastuslain mukainen huomautus.

Helsingissd 1. maaliskuuta.2018

Ilie)dra Oy, tilinta ftanusyhteivt

Tiliextra Oy, tilintarkastusyhteisd Pukinmdenaukio 4 050 5511000 masa.makinen@tiliextra fi

0281726-8, Helsinki OOT2O Helsinkl 097521422 www tiliextra fi
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Tiliextra Og
tillntarkastusyhteisii

LIITE TIUNTARKASTUSKERTOMUKSEEN:

Tarkempi kuvaus tllinta*asialan vehrollisuubista tlllnpSStiiken
tilintarkastuk€ssa

'l'lllntarkastuslaki vel\oittaa tillntartastajaa noudattamaan lll/\/iia tilintar
kastustapaa. Hf/vitn tlintarkastustavan p€.ustana toimivat muun muassa
i<ansairweliset tilintarl€stusstandardit, joita widaan so\reftaa tarkoituk-
senmukaisessa laajuudessa klrjanpitolaissa tarkoitetun plenyrityksen
tilintarkastu ksessa,

HWen tilintarkastustavan mukaiseen tilintarkastukeen kuuluu, ettit kiy-
tiimme ammatilllsta harkintaa ja sdiv6mme ammatillisen skeptisyyden
koko tlllntadcstuken ajan, ja ettA:
- tunnistamme ja aNioimme vearinkeytdks€stit tai virheed:i johtwat

tilinpeatdken olennaisen virheellisl,yden riskit suunnittelemrn€ ja
suoritamme ndihin riskeihln vastaavia tilintarkastustoimenpiteitd ja
hankimme lausuntomme perustakl tarpeellisen meeriin tarkoituk.
seen soveltuvaa tilintarkastusndyftd5. Riski siitii, etu ve5rinkeytdk-
sesta johtuva ol€nnainen virheellislrys j5i havatuematta, on suu-
rempi kuin riski siite, ettil vlrhees6 johtuva olennainen virheellisyys
jee havaitsematta, sillS viednkdyt6l6een voi liittya yhteistoimintaa,
v5erentemiste, tieto.ien tahallista esittiimettii jSttimist; tai virheel-
listen tietojen esittimist6 taikka sisais€n valvonnan siwuttamista.

- muodostamme kesityksen tilintarkastuks€n kannalta merkityks€lli-
sesta sisdisest5 valvonnasta pysty:ikemme suunnittelemaan olo-
suhteisiin nihden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet mutta
emme siind tarkoituks€ssa, ett; pystyisimme antamaan lausunnon
vhti6n sis:isen valvonnan tehokkuudesta.

- arvioimme sovellettujen tlllnpaietdks€n hatimisperiaatteiden
asianmukaisuutta sek5 johdon tekemien kirjanpidollisten aNioiden
ja niistd esitettivien tietojen kohtuullisuutta.

- teemme hankkimamme tilintarkastusniytdn perusteella johtopid-
tdks€n siitii, onko hallituks€n ja toimitusjohtaJan ollut asianmukaista
hatia tilinpeatds perustuen oletukseen toiminnan jatkuvuudesta, ia
siitit, esiintyyk6 s€llaista tapahtumiin tai olosuhteisiin liittyvSS olen-
naista epevarmuutta, joka vol antaa merkittive5 aihetta ep5illA yh-
ti6n kyM jatkaa tolmintaansa. Jos johtopiitdksemme on, etta
olennaista epevarmuutta esiintyy, meidan tiiytyl, kiinnit6S tilintar-
kastuskertomuks€ssamme lukiian huomiota epa\€rmuutta koske-
viin tilinpdet6ksessg esitetteuln tletoihin tai, jos ep5varmuutta kot
kevat tiedot eiv6t ole riittiiviS, mukauttaa lausuntoamme. Johtopea-
tdks€mme perustuvat tilintarkastuskertomuks€n antamispeivedn
mennessa hankittuun tilintarkastusnevftddn. vastaiset tapahtumat
tai olosuhteet voivat kuitenkin johtaa siihen, ettei yhtiat pysty jatka-
maan toimintaansa.

- arvioimme tilinpSStiiks€n ylei$e esittimistapaa, rakennettr ja siseL
tiiS ja sifi, kwastaako tilinpS,tds sen perustana olev-ra liiketoimia ja
ta pahtumia siten, ettd se antaa olkean ia riittavAn kr ran.

Kommunlkolmme halllntoelinten lanssa muun muassa tilintarkastuksen
suunnitellusta laaiuudesta ja ajoituks€sta s€ki merkituiviste tillntarkae
tushavainnoista, mukaan lukien mahdollis€t sisaisen vah/onnan merkitta-
vet puutteellisuudet jotka tunnistamme tilintarkastu|<Jen aikna.

Tiliextra Oy, tilintarkastusyhteisii Pukinmeenauklo 4 O5o 5511000 masa.makinen@tlllextra fi

0281726-S,Helsinki OOT2OHelsinki @752L422 www.tiliextra'fi

Kuulummc kotimolsccn nfinto*ostus.li'sslo unt dketluun S l v u 2 / 2


