
3
pwc

Kiinteist<i Oy Sallan Tunturitdhti II:n hallitukselle

TILINTARKASTUSPTIYIAKIRJA tilikauden 1.7.2c16 - 3o.6.zo17 tilintarkastuksesta

Sen lisdksi, mitd olemme esittaneet 15.9.2o17 pdivdtyssii varsinaisessa tilintarkastuskertomuk-
sessa, haluamme saattaa tilintarkastuslain 3. luwn r6 $:n mukaisena tilintarkastuspdytiikirjana
yhtidn hallituksen tietoon seuraavaa:

Kiinteist6 Oy Sallan Tunturitilti II:n yhtidjiirjestyksen mukaan palveluvas-
tike on mldrittivi sen suuruiseksi, ettii sillii voidaan kattaa kaikki loma-
huoneistossa yhti6lle aiheutuvat perushoitovastikemenoihin kutsumattomat
lisdmenot kuten huoneiston varusteiden, tekstiilien huolto ja hoito, pesula-
palveluiden, siivouspalveluiden ja kulutustarvikkeiden aiheuttamat menot.
Palveluvastike peritlln osakkaalta, kun huoneistoa on kiiytetty.

Yhti6n tilinpiiiit<iksen r.7.zor6 - 3o.6.2o17 vastikejdiimiilaskelman palvelu-
vastikekertymii on r3.439,09 euroa alijiiiimiiinen. Vastaavasti hoitovastike-
kertymii on 27.886,6r euroa ylijiiiimiiinen. Tiimii tarkoittaa sitii, ettii hoito-
vastikkeilla on rahoitettu palveluvastikkeille kuuluvia kustannuksia.

Suosittelemme, ettd hallitus kiisittelee edellh mainitun asian ja esittiiii sen
harkintansa mukaan yhtidkokoukselle lciisiteltiivdksi ja piiiitettiiviiksi mah-
dollisista jatkotoimista.
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Tilint grkcs fus lcer t otnus
Kiinteistd Oy Sallan Tunturitehti II:n yhtitikokoukselle

Ti linp ti iit tt ks e n tilint a.r ka stu s

Luusuttto
lausuntonamme esitemme, ette tilinpeatds antaa oikeanja riittiivdn kuvan yhtitin toiminnan tuloksestaja talou-
dellisesta asemasta Suomessa voimassa olevien tilinpiat6ksen laatimista koskevien sdlnntisten mukaisestija
tiiyttiiii lakisiiiiteiset vaatimukset.

Tilintarkastuksen kohde
Olemme tilintarkastaneet Kiinteistd Oy Sallan Tunturitiihti II:n (y-tunnus 2555669-7) tilinpaettiksen tilikaudelta
1.7.2o16 - 30.6.2or7. Tilinpiiiit<is sislltlii yhtitin taseen, tuloslaskelman ja liitetiedot.

lou.sulrnon partLstclut
Olemme suorittaneet tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hy'\r'en tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvdn
tilintarkastustavan mukaisia velvollisuuksiamme kuvataan tarkemmin kohdassa Tilintarkastajan velvollisuudet
t inpaatdksen tilintarkastuksessa.

Kisityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen mllrin tarkoitukseen soveltu-
vaa tilintarkastusevidenssiS.

Riippumattomuus
Olemme riippumattomia yhti6ste niiden Suomessa noudatettavien eettisten vaatimusten mukaisesti, jotka koske-
vat suorittamaamme tilintarkastusta ja olemme tdyttdneet muut ndiden vaatimusten mukaiset eettiset velvolli-
suutemme.

Tillrr ta rAtrstojru n ucluo/lisutrdct I ilinpolitiik.scn tilin tcr rkrl-sl uf,-.sr'.s.su

Tavoitteenamme on hankkia kohtuullinen varmuus siitl, onko tilinpiiiittiksessi kokonaisuutena vaerinkaytdk-
seste tai virheesti johtuvaa olennaista virheellisyytti, sekii antaa tilintarkastuskertomus, joka sisdltdi lausun-
tomme. Kohtuullinen varmuus on korkea varmuustaso, mutta se ei ole tae siitd, etti olennainen virheellisyys aina
havaitaan hlvin tilintarkastustavan mukaisesti suoritettavassa tilintarkastuksessa. Virheellisyyksiii voi aiheutua

Pri@uotethou{oopers Oy, tilinta*ostusyhteisij, Koleuantie 2,3,31oo Tompere
Pvh. o2o 787 750, rrrrrv.pwc.6
Kotipai*ka Helsinki, Y-tunnus o 4864063

Tilinptidtdstti ko.skeucl hullituksert .ju ktintitLLsjohta.iun r-'e1ur.r/li.su udet
Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpiiiit6ksen laatimisesta siten, etti se antaa oikeanja riittivln kuvan Suo-
messa voimassa olevien tilinp2iiitdksen laatimista koskevien siinnristen mukaisestija tiiyttiii lakisidteiset vaati-
mukset. Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat myds sellaisesta sisiisesti valvonnasta, jonka ne katsovat tarpeel-
liseksi voidakseen laatia tilinpiiiittiksen, jossa ei ole vllrinkaytdkseste tai virheesti johtuvaa olennaista virheelli-
syFta.

Hallitus ja toimitusjohtaja ovat tilinpdhttistii laatiessaan velvollisia arvioimaan yhtidn kykye jatkaa toimintaansa
ja soveltuvissa tapauksissa esittimiiin seikat, jotka liittf/et toiminnan jatkuwuteen ja siihen, ettii tilinpii?it6s on
laadittu toiminnan jatkuwuteen perustuen. Tilinpiiiitds laaditaan toiminnan jatkuwuteen perustuen, paitsi jos
yhtiti aiotaan purkaa tai sen toiminta lakkauttaa tai ei ole muuta realistista vaihtoehtoa kuin tehdii niin.
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vaerinkiilttiksesta tai virheesta, ja niiden katsotaan olevan olennaisia,jos niiden yksin tai yhdessd voisi kohtuu-
della odottaa vaikuttavan taloudellisiin piiiitdksiin, joita kelttajat tekevet tilinpiiiit6ksen perusteella.

Hlvin tilintarkastustavan mukaiseen tilintarkastukseen kuuluu, etta kdltamme ammatillista harkintaa ja siiily-
timme ammatillisen skeptisyyden koko tilintarkastuksen ajan. Lislksi:

o Tunnistammeja arvioimme vddrinkaltdksesta tai virheestd johtuvat tilinpiiiitiiksen olennaisen virheellisyy-
den riskit, suunnittelemme ja suoritamme nhihin riskeihin vastaavia tilintarkastustoimenpiteita ja hankimme
lausuntomme perustaksi tarpeellisen mearen tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssia. Riski siita,
ette veerinkelt6kestl johtuva olennainen virheellislys jaa havaitsematta, on suurempi kuin riski siite, etta
virheestd johtuva olennainen virheellisyys jid havaitsematta, sillii vidrinkdlttikseen voi liittya yhteistoimin-
taa, viirentdmiste, tietojen tahallista esitemette jattiimistd tai virheellisten tietojen esitthmistii taikka sisli
sen valvonnan sil'uuttamista.

Muodostamme kisityksen tilintarkastuksen kannalta relevantista sisdisesta valvonnasta pystyiksemme suun-
nittelemaan olosuhteisiin nehden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet mutta emme siini tarkoituksessa,
etti pystyisimme antamaan lausunnon yhtitin sisdisen valvonnan tehokkuudesta.

Arvioimme sovellettujen tilinpiiiitoksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuutta sekijohdon tekemien kirjan-
pidollisten arioiden ja niista esitettevien tietojen kohtuullisuutta.

Teemme johtopidtdksen siitd, onko hallituksenja toimitusjohtajan ollut asianmukaista laatia tilinpiiiit6s pe-
rustuen oletukseen toiminnan jatkuruudesta, ja teemme hankkimamme tilintarkastusevidenssin perusteella
johtoplittiksen siite, esiintlykii sellaista tapahtumiin tai olosuhteisiin liitt rySi olennaista epivarmuutta, joka
voi antaa merkittdviiii aihetta epiiillii yhtidn kykya jatkaa toimintaansa. Jos johtopiiiitdksemme on, ettd olen-
naista epavarmuutta esiintyy, meiddn tlytyy kiinnitt?iii tilintarkastuskertomuksessamme lukijan huomiota
epavarmuutta koskeviin tilinp?i?it<iksesse esiteteviin tietoihin tai, jos epiivarmuutta koskevat tiedot eivat ole
riittevie, mukauttaa lausuntomme. Johtopiiiit6ksemme perustuvat tilintarkastuskertomuksen antamispii-
viln mennessd hankittuun tilintarkastuseyidenssiin. Vastaiset tapahtumat tai olosuhteet voivat kuitenkin
johtaa siihen, ettei yhti6 pystyjatkamaan toimintaansa.

Awioimme tilinpdatdksen, kaikld tilinpiiiitriksessi esitettevet tiedot mukaan lukien, yleistd esittemistapaa,
rakennetta ja sisiltde ja sita, kuvastaako tilinpiiittis sen perustana olevia liiketoimia ja tapahtumia siten, etta
se antaa oikeanja riittevan kuvan.

Kommunikoimme hallintoelinten kanssa muun muassa tilintarkastuksen suunnitellusta laajuudesta ja ajoituk-
sesta seka merkittevista tilintarkastushavainnoista, mukaan lukien mahdolliset sisiisen valvonnan merkittavat
puutteellisuudet, jotka tunnistamme tilintarkastuksen aikana.
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