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TILINTARKASTUSKERTOMUS  
 

VG EcoFuel Oy:n yhtiökokoukselle 

 
Lausunto 

 

Olen tilintarkastanut VG EcoFuel Oy:n (2855353-9) tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.2021 – 31.12.2021. Tilinpäätös 

sisältää taseen, tuloslaskelman ja liitetiedot.  

Lausuntonani esitän, että tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan yhtiön toiminnan tuloksesta ja 

taloudellisesta asemasta Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten 

mukaisesti ja täyttää lakisääteiset vaatimukset. 

 

Lausunnon perustelut  

 

Olen suorittanut tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvän 

tilintarkastustavan mukaisia velvollisuuksiani kuvataan tarkemmin kohdassa Tilintarkastajan velvollisuudet 

tilinpäätöksen tilintarkastuksessa. Olen riippumaton yhtiöstä niiden Suomessa noudatettavien eettisten vaatimusten 

mukaisesti, jotka koskevat suorittamaani tilintarkastusta ja olen täyttänyt muut näiden vaatimusten mukaiset eettiset 

velvollisuuteni. Käsitykseni mukaan olen hankkinut lausuntoni perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen 

soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä.  

 

Tilinpäätöstä koskevat hallituksen velvollisuudet  

 

Hallitus vastaa tilinpäätöksen laatimisesta siten, että se antaa oikean ja riittävän kuvan Suomessa voimassa 

olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää lakisääteiset vaatimukset. 

Hallitus vastaa myös sellaisesta sisäisestä valvonnasta, jonka ne katsovat tarpeelliseksi voidakseen laatia 

tilinpäätöksen, jossa ei ole väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvaa olennaista virheellisyyttä.  

Hallitus on tilinpäätöstä laatiessaan velvollisia arvioimaan yhtiön kykyä jatkaa toimintaansa ja soveltuvissa 

tapauksissa esittämään seikat, jotka liittyvät toiminnan jatkuvuuteen ja siihen, että tilinpäätös on laadittu 

toiminnan jatkuvuuteen perustuen. Tilinpäätös laaditaan toiminnan jatkuvuuteen perustuen, paitsi jos yhtiö 

aiotaan purkaa tai sen toiminta lakkauttaa tai ei ole muuta realistista vaihtoehtoa kuin tehdä niin.  

 

Tilintarkastajan velvollisuudet tilinpäätöksen tilintarkastuksessa  

Tavoitteenani on hankkia kohtuullinen varmuus siitä, onko tilinpäätöksessä kokonaisuutena väärinkäytöksestä 

tai virheestä johtuvaa olennaista virheellisyyttä, sekä antaa tilintarkastuskertomus, joka sisältää lausuntoni. 

Kohtuullinen varmuus on korkea varmuustaso, mutta se ei ole tae siitä, että olennainen virheellisyys aina 

havaitaan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti suoritettavassa tilintarkastuksessa. Virheellisyyksiä voi 

aiheutua väärinkäytöksestä tai virheestä, ja niiden katsotaan olevan olennaisia, jos niiden yksin tai yhdessä 

voisi kohtuudella odottaa vaikuttavan taloudellisiin päätöksiin, joita käyttäjät tekevät tilinpäätöksen perusteella.  

Hyvän tilintarkastustavan mukaiseen tilintarkastukseen kuuluu, että käytän ammatillista harkintaa ja säilytän 

ammatillisen skeptisyyden koko tilintarkastuksen ajan. Lisäksi:  

• Tunnistan ja arvioin väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvat tilinpäätöksen olennaisen virheellisyyden 

riskit, suunnittelen ja suoritan näihin riskeihin vastaavia tilintarkastustoimenpiteitä ja hankin lausuntoni 

perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä. Riski siitä, että 
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väärinkäytöksestä johtuva olennainen virheellisyys jää havaitsematta, on suurempi kuin riski siitä, että 

virheestä johtuva olennainen virheellisyys jää havaitsematta, sillä väärinkäytökseen voi liittyä 

yhteistoimintaa, väärentämistä, tietojen tahallista esittämättä jättämistä tai virheellisten tietojen 

esittämistä taikka sisäisen valvonnan sivuuttamista. 

• Muodostan käsityksen tilintarkastuksen kannalta relevantista sisäisestä valvonnasta pystyäkseni 

suunnittelemaan olosuhteisiin nähden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet mutta en siinä 

tarkoituksessa, että pystyisin antamaan lausunnon yhtiön sisäisen valvonnan tehokkuudesta.  

• Arvioin sovellettujen tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuutta sekä johdon tekemien 

kirjanpidollisten arvioiden ja niistä esitettävien tietojen kohtuullisuutta. 

• Teen johtopäätöksen siitä, onko hallituksen ollut asianmukaista laatia tilinpäätös perustuen oletukseen 

toiminnan jatkuvuudesta, ja teen hankkimani tilintarkastusevidenssin perusteella johtopäätöksen siitä, 

esiintyykö sellaista tapahtumiin tai olosuhteisiin liittyvää olennaista epävarmuutta, joka voi antaa 

merkittävää aihetta epäillä yhtiön kykyä jatkaa toimintaansa. Jos johtopäätökseni on, että olennaista 

epävarmuutta esiintyy, minun täytyy kiinnittää tilintarkastuskertomuksessani lukijan huomiota 

epävarmuutta koskeviin tilinpäätöksessä esitettäviin tietoihin tai, jos epävarmuutta koskevat tiedot eivät 

ole riittäviä, mukauttaa lausuntoni. Johtopäätökseni perustuvat tilintarkastuskertomuksen 

antamispäivään mennessä hankittuun tilintarkastusevidenssiin. Vastaiset tapahtumat tai olosuhteet 

voivat kuitenkin johtaa siihen, ettei yhtiö pysty jatkamaan toimintaansa. 

• Arvioin tilinpäätöksen, kaikki tilinpäätöksessä esitettävät tiedot mukaan lukien, yleistä esittämistapaa, 

rakennetta ja sisältöä ja sitä, kuvastaako tilinpäätös sen perustana olevia liiketoimia ja tapahtumia siten, 

että se antaa oikean ja riittävän kuvan. 

Kommunikoin hallintoelinten kanssa muun muassa tilintarkastuksen suunnitellusta laajuudesta ja ajoituksesta 

sekä merkittävistä tilintarkastushavainnoista, mukaan lukien mahdolliset sisäisen valvonnan merkittävät 

puutteellisuudet, jotka tunnistan tilintarkastuksen aikana.  

 

 

 

Turussa 29.4.2022 

 

 

Tuomo Korte 

KHT  
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VG EcoFuel Oy

Linnankatu 88

20100 Turku

Kotipaikka Uusikaupunki

Y‐tunnus 2855353‐9

Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. ‐ 31.12.2021

Sivu no

Tase 2.3 ‐ 4

Tuloslaskelma 3.5

Liitetiedot 4.6 ‐ 9

Allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkintä 5.10

Luettelo kirjanpitokirjoista ja aineistoista 5.11

Tilinpäätös on säilytettävä vähintään 10 vuotta tilikauden päättymisestä (KPL 2:10).

Tilikauden tositeaineisto on säilytettävä vähintään 6 vuotta sen vuoden lopusta,

jonka aikana tilikausi on päättynyt.
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VG EcoFuel Oy

Linnakatu 88

20100 TURKU

Y‐tunnus 2855353‐9

TASE 2.3

Rahayksikkö EURO 31.12.2021 31.12.2020

VASTATTAVAA

PYSYVÄT VASTAAVAT

Aineettomat hyödykkeet

Kehittämismenot 240 000,00 280 000,00

Muut pitkävaikutteiset menot 5 414,64 6 342,84

Aineettomat hyödykkeet yhteensä 245 414,64 286 342,84

Aineelliset hyödykkeet

Rakennukset ja rakennelmat

Omistetut 1 265 488,38 1 188 016,54

Koneet ja kalusto 66 470,80 18 047,74

Ennakkomaksut ja keskener. 0,00 117 621,45

Aineelliset hyödykkeet yhteensä 1 331 959,18 1 323 685,73

PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 1 577 373,82 1 610 028,57

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Vaihto‐omaisuus

Valmiit tuotteet 103 310,00 206 291,00

Saamiset

Lyhytaikaiset

Myyntisaamiset 128 436,29 183 941,33

Saamiset saman konsernin yrityksiltä 0,00 175 367,56

Muut saamiset 25 570,42 12 000,00

Siirtosaamiset 0,00 0,00

Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 154 006,71 371 308,89

Rahat ja pankkisaamiset 0,00 1 479,85

VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 257 316,71 579 079,74

VASTAAVAA YHTEENSÄ 1 834 690,53 2 189 108,31
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VG EcoFuel Oy

Linnakatu 88

20100 TURKU

Y‐tunnus 2855353‐9

TASE 2.4

Rahayksikkö EURO 31.12.2021 31.12.2020

VASTATTAVAA 

OMA PÄÄOMA

Osakepääoma

Osakepääoma 2 500,00 2 500,00

Muut rahastot

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 115 387,38 115 387,38

Edellisten tilikausien voitto (tappio) ‐312 894,41 ‐361 809,09

Tilikauden voitto (tappio) ‐0,66 48 914,68

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ ‐195 007,69 ‐195 007,03

TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ

Poistoero 152 011,68 204 811,68

TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ YHTEENSÄ

VIERAS PÄÄOMA

Pitkäaikainen

Pääomalaina 277 000,00 277 000,00

Lainat rahoituslaitoksilta 266 666,54 339 393,83

Velat saman kosernin yrityksille 424 225,00 424 225,00

Muut velat 619 615,00 619 615,00

Pitkäaikainen yhteensä 1 587 506,54 1 660 233,83

Lyhytaikainen

Lainat rahoituslaitoksilta 96 969,72 96 969,72

Saadut ennakot 0,00 12 000,00

Ostovelat 97 543,54 118 137,26

Velat saman konsernin yrityksille 82 737,34 252 726,90

Velat omistusyhteysyrityksille 6 054,18 33 759,13

Muut velat 0,00 417,82

Siirtovelat 6 875,22 5 059,00

Lyhytaikainen yhteensä 290 180,00 519 069,83

VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 1 877 686,54 2 179 303,66

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 1 834 690,53 2 189 108,31
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VG EcoFuel Oy

Linnankatu 88 

20100 TURKU

y‐tunnus 2855353‐9

TULOSLASKELMA 3.5

Rahayksikkö EURO 1.1.‐ 31.12.2021 1.1.‐31.12.2020

LIIKEVAIHTO 1 274 863,65 992 828,32

Liiketoiminnan muut tuotot 12000,00 0,00

Materiaalit ja palvelut

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Ostot tilikauden aikana ‐486 726,70 ‐392 579,76

Varastojen lisäys (+) tai vähennys (‐) ‐102 981,00 ‐45 330,00

Ulkopuoliset palvelut ‐257 256,46 ‐203 203,58

Materiaalit ja palvelut yhteensä ‐846 964,16 ‐641 113,34

Poistot ja arvonalentumiset

Suunnitelman mukaiset poistot ‐144 315,63 ‐134 120,88

Poistot ja arvonalentumiset yhteensä ‐144 315,63 ‐134 120,88

Liiketoiminnan muut kulut ‐332 086,07 ‐322 970,86

LIIKEVOITTO (‐TAPPIO) ‐36 502,21 ‐105 376,76

Rahoitustuotot ja ‐kulut

Muut korko‐ ja rahoitustuotot

Muilta 0,00 3,34

Korkokulut ja muut rahoituskulut

Muille ‐16 298,45 ‐20 311,90

Rahoitustuotot ja ‐kulut yhteensä ‐16 298,45 ‐20 308,56

VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖS‐

SIIRTOJA JA VEROJA ‐52 800,66 ‐125 685,32

Tilinpäätössiirrot

Poistoeron lisäys (‐) tai vähennys (+) 52 800,00 0,00

Konserniavustukset

Saadut konserniavustukset 174 600,00

Tilinpäätössiirrot yhteensä 52 800,00 174 600,00

Tuloverot 0,00 0,00

TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) ‐0,66 48 914,68
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VG EcoFuel Oy

Linnankatu 88

20100 TURKU

y‐tunnus 2855353‐9

TiLINPÄÄTÖKSET 2021

 LIITETIEDOT

4.6

Tilinpäätökset laatimisperiaatteet

Noudatetut säännökset

Tilinpäätös on laadittu pien‐ ja mikroyrityksen tilinpäätösasetuksen pienyritystä koskevien

säännösten mukaisena.

Arvostus‐ ja jaksotusperiaatteet ja ‐menetelmät

Tilinpäätöstä laadittaessa on noudatettu pien‐ ja mikroyrityksen tilinpäätösasetuksen 

arvostamisen ja jaksottamisen olettamaperiaatteita ja ‐menetelmiä.

Konsernisuhteet

Yhtiö kuuluu tytäryrityksenä konserniin, emoyhtiö on Aura Mare Oy. Aura Mare Oy omistaa 2500 osaketta

ja ääntä, mikä edustaa 100% yhtiön osakkeista ja äänistä. Aura Mare Oy:n kotipaikka on Turku.

Aineettomat hyödykkeet

Aineettomiin oikeuksiin on kirjattu öljyliiketoiminnan kehittämismenoja 400 000 euroa.

Aineettomat hyödykkeet poistetaan kymmenen vuoden tasapoistoina taloudellisena vaikutusaikanaan.

Pysyvien vastaavien hyödykkeet

Suunnitelmapoistot

Koneet ja laitteet

Koneiden ja kaluston hankintameno poistetaan arvioidun taloudellisen vaikutusajan kuluessa 

5 vuoden tasapoistoin eikä koneilla katsota olevan jäännösarvoa tämän jälkeen. 

Rakennukset ja rakennelmat

Rakennusten hankintameno poistetaan 20 vuoden tasapoistona. Rakennusten tekniset laitteet

poistetaan 15 vuoden tasapoistona taloudellisena vaikutusaikanaan.
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TiLINPÄÄTÖKSET 2021

 LIITETIEDOT

4.7

Osakeyhtiölain tarkoittamat toimintakertomustiedot

Oman pääoman muutokset 

31.12.2021 31.12.2020

Osakepääoma tilikauden alussa 2 500,00 2 500,00

Tilikauden muutos 0,00 0,00

Osakepääoma tilikauden lopussa 2 500,00 2 500,00

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto tilikauden alussa 115 387,38 115 387,38

Muutokset 0,00 0,00

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto tilikauden lopussa 115 387,38 115 387,38

Edellisten tilikausien voitto/tappio tilikauden alussa ‐312 894,41 ‐361 809,09

Tilikauden voitto/tappio ‐0,66 48 914,68

Edellisten tilikausien voitto/tappio tilikauden lopussa ‐312 895,07 ‐312 894,41

Oma pääoma yhteensä ‐195 007,69 ‐195 007,03

Laskelma jakokelpoisista varoista

Edellisten tilikausien voitto ‐312 894,41 ‐361 809,09

Sij.Vapaan oman pääoman rahasto 115 387,38 115 387,38

Tilikauden tulos ‐0,66 48 914,68

Aktivoidut kehittämismenot, poistamaton osuus ‐240 000,00 ‐280 000,00

Voitonjakokelpoiset varat yhteensä ‐437 507,69 ‐477 507,03

Pitkäaikaiset lainat

Pitkäaikaiseen vieraaseen pääomaan sisältyy  154 903,00 euroa velkoja, jotka erääntyvät myöhemmin

kuin viiden vuoden kuluttua.

Annetut vakuudet

Omasta velasta Velan määrä Panttikirjat

31.12.2021 31.12.2021

Lainat rah. Laitoksilta 363 636,26 960 000,00

Henkilöstö

Tilikaudella yhtiön palveluksessa ei ollut henkilökuntaa.
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Loput osakeyhtiölain tilinpäätöstä koskevat liitetiedot

Yhtiön erilajiset osakkeet

Osakelaji/sarja Lukumäärä

A 2500

Laskelma oman pääoman riittävyydestä

Yhtiön negatiivinen oma pääoma ‐195 007,69

Pääomalainat 277 000,00

Taseen poistoero 152 011,68

 ‐ poistoeroon sis. verovelka ‐30 402,34

Oikaistu oma pääoma 203 601,65

Pääomalainat

31.12.2021

Pääomalaina Aura Mare Oy 277 000,00

Pääasialliset lainaehdot

Velka on koroton. Pääoma saadaan maksaa yhtiön selvitystilassa ja konkurssissa vain kaikkia 

muita velkoja huonommalla etuoikeudella,  ottaen huomioon velallisen kaikki velat ja lainat, jotka eivät ole

osakeyhtiölain mukaisia pääomalainoja, mutta kuitenkin samalla etuoikeudella kuin muut pääomalainat

ennen velallisen osakkeenomistajille mahdollisesti tulevaa jako‐osuutta.

Pääoma saadaan muutoin palauttaa vain siltä osin kuin yhtiön vapaan oman pääoman ja kaikkien

pääomalainojen määrä maksuhetkellä ylittää yhtiön viimeksi päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan

tai sitä uudempaan tilinpäätökseen sisältyvän taseen mukaisen tappion määrän.

Pääoman maksamisesta yhtiö ei anna vakuutta.

Laina aika on 15 vuotta. Velallisella on oikeus tehdä lyhennyksiä laina‐aikana, jos muutoin 

edellytykset täyttyvät.

Pääomalainoilla on keskenään yhtäläinen oikeus yhtiön varoihin.

Kaikki muutokset pääomalainasopimuksen ehtoihin on tehtävä kirjallisesti.

Tuloksen käsittely:

Yhtiöllä ei ole voitonjakokelpoisia varoja. Yhtiön tilikauden tappio on 0,66 euroa.

Yhtiön hallitus esittää, että tilikauden tappio siirretään yhtiön voitto/tappio ‐ tilille ja että osinkoa ei jaeta.
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Linnankatu 88

20100 TURKU

y‐tunnus 2855353‐9

TiLINPÄÄTÖKSET 2021

 LIITETIEDOT

4.9

Toimintakertomusta vastaavat tiedot

Olennaiset tapahtumat tilikauden aikana ja tilikauden päättymisen jälkeen.

Kuluneella tilikaudella yhtiö on myynyt tuotetun kasviöljyn lähinnä teknisten öljyjen raaka‐aineeksi sekä 

jatkojalostukseen johtuen COVID‐19 pandemian aiheuttamasta fossiilisen öljyn matalasta

maailmanmarkkinahinnasta. Kaikki tuotettu kalaöljy on myyty ulkomaille rehuraaka‐aineeksi.

Raaka‐aineiden yleinen maailmanmarkkinahinnan nousu, tuotantoprosessien kehittäminen ja tuotetun öljyn 

kokonaismäärän lisäys ovat parantaneet yhtiön kannattavuutta.

Arvio tulevasta taloudellisesta kehityksestä

Yhtiö tekee varustamo Meriaura Oy:n kanssa läheistä yhteistyötä liittyen bioöljyn laivakäyttöön ja

laivapolttoaineen jatkokehitystyöhön. 2022 vuoden alussa Ukrainan sodan seurauksena merkittävästi kohonneet

raaka‐aineiden hinnat tulevat vaikuttamaan yhtiön myytävien tuotteiden arvoon positiivisesti ja tätä kautta 

yhtiöllä on edellytykset toimia kannattavasti tilikaudella 2022.
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TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2020

 ALLEKIRJOITUKSET

5.11

Luettelo kirjanpitokirjoista ja aineistoista:

Päiväkirja Sähköisenä tallenteena ja tulosteina

Pääkirja Sähköisenä tallenteena ja tulosteina

Myyntireskontra Osakirjanpitona

Ostoreskontra Osakirjanpitona

Palkkakirjanpito Osakirjanpitona

Tilinpäätös Erikseen sidottuna

Tase‐erittelyt Erikseen sidottuna

Tositteet tositelaji Säilytystapa

Osuuspankki 90 paperitositteina

Ostolaskut 20 sähköisenä tallenteena

Ostolaskujen suoritukset 30 sähköisenä tallenteena

Myyntilaskut 40 sähköisenä tallenteena

Myyntireskontrasuoritukset 50 sähköisenä tallenteena

Palkat 60 paperitositteina

Käyttöomaisuustapahtumat 88 sähköisenä tallenteena

Muistiot 90 paperitositteina
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