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Insolvenssioikeudellinen Yhdistys ry
Tilikausi: 01.01.2018-31.12.2018

VASTAAVAA

PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet:
Aineettomat hyödykkeet yht.

Aineelliset hyödykkeet:
Aineelliset hyödykkeet yht.

Sijoitukset:
Sijoitukset yht.

VAIHTUVAT VASTAAVAT
Vaihto-omaisuus:

Vaihto-omaisuus yht.

Saamiset:
Siirtosaamiset

Saamiset yht.

Rahat ja pankkisaamiset

Vastaavaa yhteensä

TASE 2/8

0,00

0,00

0,00

0,00

Edellinen tilikausi

0,00

0,00

0,00

0,00

2 300,00
2 300,00

56310,86

58 610,86

3610,00
3610,00

54841,22

58451,22
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Edellinen tilikausi
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VASTATTAVAA

Oma pääoma:
Ed. kausien yli-/alijäämä

Tilikauden yli-/alijäämä
Oma pääoma yht.

Varaukset yhteensä

Vieras pääoma:

Pitkäaikainen:
Pitkäaikaiset velat yht.

Lyhytaikainen:
Siirtovelat

Lyhytaikaiset velat yht.

58301,22
309,64

58 610,86

46 037,33
12 263,89
58 301,22

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

150,00
150,00

Vastattavaa yhteensä 58 610,86 58451,22



Insolvenssioikeudellinen Yhdistys ry
Tilikausi: 01.01.2018-31.12.2018

VARSINAINEN TOIMINTA

TULOSLASKELMA TILEITTÄIN 4/8

Kulut:

Tuotot

3002
Tuotot

Muut kulut
3260
3280
3300
3320
3340
3365
3380
3500
3510

Muut kulut

Jäsentilaisuustuotot

Annetut stipendit
Matka-ja majoitusmenot
Nettipalvelumenot
Postimenot
Pankklmenot
Osallistumismaksumenot
INSOL -jäsenmaksut

Jäsentilaisuusmenot
Muut vars. toiminnan menot

Tuotto./kulujäämä

VARAINHANKINTA

Tuotot

3600 Henkilöjäsenmaksutulot
3605 Yhteisöjäsenmaksut

Tuotot

Kulut
3622 Luottotappiot

Kulut

Tuotto./kulujäämä

SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA

Tuotto./kulujäämä

TILIKAUDEN TULOS

TILINPÄÄTÖSSIIRROT

TILIKAUDEN YLI-/ALUÄÄMÄ

Tilikausi

1 338,88
1 338,88

-29 690,36

20500,00
9 500,00

30 000,00

0,00
0,00

30 000,00

0,00

309,64

309,64

Edell. tilikausi

21 270,00
21 270,00

-5000,00
-2316,76

-290,53

-187.00

-113,83

0,00
-9397,87
13 269,25

-454,00

31 029,24

-3 000,00
-4 108,09

-328,35

-445,00

-181,80

-3 073,14
-9 267,88

-19 267.85
-434,00

-40106,11

-18836,11

22300,00
9 000,00

31 300,00

-200,00

-200,00

31 100,00

0,00

12 263,89

12 263,89
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TOIMINTAKERTOMUS 2018

1. Yhdistyksen tausta Ja perustaminen

Insolvenssioikeudellinen Yhdistys ry ("Yhdistys") on perustettu 16.12.2011. Yhdistys on insolvenssioi-
keudellisiin kysymyksiin erikoistuneiden lakimiesten ja muiden insolvenssiasioihin perehtyneiden am-
mattilaisten yhteenliittymä.

Yhdistyksen syntyhistoriaan liittyy olennaisesti Suomessa oleva toimiva ja moderni insolvenssijärjes-
telmä, johon kuuluu paljon alan perinteitä ja osaamista sekä ammattitaitoisia toimijoita. Insolvenssiam-
mattilaiset toimivat erilaisissa rooleissa ja ammateissa kuten

- velkojina
- velallisen asiamiehinä

- pesänhoitajina, selvittäjinä
- yliopistotutkijoina
- valvovana tai muuna viranomaisena

- tainvalmistelijoina
- tuomioistuimen jäseninä

Yhdistyksen tarkoituksena on saattaa monenlaisia toimijoita yhteen ja luoda jäsenille edellytyksiä
oman ammattitaitonsa kehittämiseksi. Yhdistys muodostaa neutraalin forumin, jossa voidaan kehittää
käytäntöjä, vaalia hyvää insolvenssitapaa ja jakaa kokemuksia ja tuoretta tietoa. Kansainvälisen kehi-
tyksen ja kansainvälisten insolvenssimenettelyjen seuranta on myös yksi keskeinen tavoite.

Kansainväliset talouskriisit tuovat mukanaan uusia ulottuvuuksia ja haasteita insolvenssimaailmaan.
Lainsäädäntöä ja järjestelmiä kehitetään ja luodaan, kun kriisitilanteet siihen pakottavat. Valtioiden ja
kuntien maksukyvyttömyystilanteet esimerkiksi näyttävät tällä hetkellä vaativan kokonaan uudenlaisia
mekanismeja.

Insolvenssiammattilaiset toimivat tärkeällä oikeudenalalla ja talouselämän sektorilla. Markkinatalous
sekä luotto- ja vakuusjärjestelmien toimivuus edellyttää ennakoitavaa ja kontrolloitua maksukyvyttö-
myysjärjestelmää. Järjestelmän tulee turvata velallisen oikeussuoja ja mahdollistaa liiketoimintoihin
liittyvien taloudellisten arvojen ja henkisten voimavarojen säilyttäminen sekä turvata velkojien taloudel-
listen etujen toteutuminen. Näiden tavoitteiden toteutumiseen yhdistyksen jäsenet voivat vaikuttaa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys muun muassa järjestää jäsenilleen seminaareja ja muita kou-
lutustilaisuuksia sekä pitää yhteyttä koti- ja ulkomaisiin alan ammattilaisiin. Yhdistys on INSOL Inter-
national -nimisen kansainvälisen insolvenssijärjestön jäsen siten, että sen kaikki henkilöjäsenet ja yh-
teisöjäsenten edustajat kuuluvat INSOLiin henkilöjäsenenä.

2. Hallinto ja jäsenistö

Yhdistyksen puheenjohtajana on toiminut sen perustamisesta lähtien Eeva Arko-Koski aina 30.5.2018
saakka. Yhdistyksen 30.5.2018 pidetyssä vuosikokouksessa valittiin puheenjohtajaksi professori Tuo-
mas Hupli (2-vuotistoimikausi).

Yhdistyksen 30.5.2018 pidetyssä vuosikokouksessa päätettiin valita hallituksen jäsenten lukumääräksi
11 puheenjohtajan lisäksi.
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Vuoden 2018 vuosikokouksessa varapuheenjohtajaksi valittiin Nina Aganimov. Hallituksen jäseniksi
valittiin Jouni Kiviniemi, Pekka Jaatinen, Juha Lilja, Seppo Suontausta, Mikko Tiilikka, Jan Lilius, Jari
Salminen, Reijo Vaurio, Mikko Penttinen sekä uutena jäsenenä Mikko Haataja (OP). Vuosikokouk-
sessa päätettiin myös, että yhdistyksen asiamiehenä jatkaa Olli Rantanen ja AA Mika Karppinen jatkaa
hallituksen sihteerinä.

Vuoden 2018 vuosikokouksessa Yhdistys päätti myös Yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta. Sääntö-
muutoksen keskeinen muutos oli, että Yhdistys voi nimittää hallituksen perustellusta esityksestä var-
sinaisen jäsenensä kunniajäseneksi tai kunniapuheenjohtajaksi. Kunniapuheenjohtajia voi olla kerral-
taan vain yksi.

Yhdistyksen vuosikokous päätti hyväksyä sääntömuutoksen hyväksymisen jälkeen Yhdistyksen kun-
niapuheenjohtajaksi Eeva Arko-Kosken ja kunniajäseneksi Arto Kirjavaisen,

Hallitus on kokoontunut tilikauden aikana 3 kertaa.

Taloudenhoitajana ja asiamiehenä on toiminut Olli Rantanen. Hän on myös tehnyt yhdistyksen kirjan-
pidon. Yhdistyksen pankkitili on Nordea Bank Oyj:ssä. Tilintarkastajaksi on valittu vuosikokouksessa
KHT Hannu Lähdesmäki ja varatilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö Tuokko.

Insolvenssioikeudellinen Yhdistys ry on Internationalin jäsenyhdistys. Kaikki yhdistyksen henkilöjäse-
netja yhteisöjäsenten yhdyshenkilöt ovat INSOLin jäseniä. Yhdistyksen englanninkielinen nimi on "the
Finnish Insolvency Law Association (FILA)".

Yhdistyksessä on 31.12.2018 ollut 225 henkilöjäsentä. Yhteisöjäseniä on ollut 15, joista Danske Bank
Oyj:llä, Verohallinnolla ja Asianajotoimisto Magnusson Oy:llä on 10 ollut henkilön yhteisöjäsenyys. Asi-
anajotoimisto Jantunen & Lehtonen Oy:llä, Finnvera Oyj:llä, Nordea Pankki Suomi Oyj:llä, RSM Fin-
land Oy:llä, Valtiokonttorilla, Tullilla, Oy Tuokko Ltd:llä, Svenska Handelsbanken AB (julk) Suomen
sivukonttorilla, Konkurssiasiamiehen toimistolla, Asianajotoimisto Laki-Forum Oy:llä, Asianajotoimisto
Lexia Oy:llä ja Maura-Audit Oy:llä on ollut 5 hengen yhteisöjäsenyydet,

Enemmistö jäsenistä on asianajotoimistojen palveluksessa ja merkittävä osa on pankkien palveluk-
sessa. Jäseniä on lisäksi mm. vakuutusyhtiöistä, tilintarkastusyhteisöistä, viranomaisista, yliopistoista,
verohallinnosta sekä konsulttitoiminnan harjoittajista.

3. Yhdistyksen varsinainen toiminta

Yhdistys järjesti jäsenilleen kaksi vapaamuotoista verkostoitumistapahtuman urheilun parissa. Ensim-
mainen tilaisuus oli beach volley -tapahtuma 23.3.2018 ja toinen tilaisuus oli pesäpallo -tapahtuma
6.6.2018.

Yhdistyksen 30.5.2018 pidetyn vuosikokouksen yhteydessä lainsäädäntöneuvos Mari Aalto (Oikeus-
ministeriö) piti esityksen aiheesta "Konkurssityöryhmän ehdotukset konkurssilain uudistamiseksi."

Vuosikokouksen yhteydessä palkittiin myös ensimmäisen kerran vuoden 2017 parhaat insolvenssioi-
keudelliset tutkielmat seuraaville pro gradu -tutkielmille:

1) Lauri Paranko: Substanssikauppaan liittyvät kolmikantajärjestelyt takaisinsaannin kannalta
(Turun Yliopisto)
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2) Laura Hakkarainen: Liability of Directors in Finnish Limited Liability Companies - Who is to
Blame When a Company Drifts Towards Insolvency? (Lapin Yliopisto)

Tutkielmapalkinnon arvo oli 2.500 euroa per palkittu tutkielma.

Vuosikokouksen jälkeen järjestettiin vapaamuotoinen cocktail-tilaisuus yhdistyksen jäsenille Verohal-
linnon tiloissa. Tilaisuudessa oli noin 80 jäsentä.

Yhdistys järjesti yhdessä INSOL Europen ja INSOL Internationalin kanssa kansainvälisen yhteissemi-
naarin Helsingissä 13.6.2018, Yhteisseminaarissa käsiteltiin ajankohtaisia ja kansainvälisiä insolvens-
sioikeuden kysymyksiä. Yhteisseminaariin osallistui lähes 100 henkilöä.

4. INSOL-yhteistyö

Yhdistys on pitänyt säännöllistä keskusteluyhteyttä INSOL Internationalin kanssa lähinnä asiamiehen
kautta. INSOLin luettelossa on yhdistyksen profiili ja jäsenten tiedot.

Yhdistys järjesti edellä mainitun 13.6.2018 pidetyn seminaarin yhteistyössä INSOL Europen ja INSOL
Internationalin kanssa.

Yhdistyksellä on yhteensä 240 jäsentä INSOLissa.

5. Taloudellinen tilanne

Yhdistyksen jäsenmaksu on toimikaudella ollut 100 euroa henkilöjäseneltä. Yhteisöjäsenyydet ovat
olleet 500 euroa (enintään 5 jäsentä) ja 1.000 euroa (enintään 10 jäsentä). INSOL Internationalin vuo-
den jäsenmaksu on ollut 29 GBP ja osavuodesta 14,50 GBP. INSOLille on tilitetty yhteensä 9.397,87
euroa. Yhdistyksen tulos oli 309,64 euroa ylijäämäinen.

6. Tulevaisuuden näkymät

Yhdistys tulee jatkamaan toimintaansa entisellä toimintamallilla ja pyrkii järjestämään jäsenilleen kor-
keatasoisia koulutustilaisuuksia. Kiinnostus yhdistystä kohtaan odotetaan olevan yhä kasvavaa.

Helsingissä, huhtikuun 9. päivänä 2019

Insolvenssioikeudellinen Yhdistys ry:n hallitus
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HALLITUKSEN ALLEKIRJOITUKSET

Helsingissä, 9. huhtikuuta 2019

^ -

Tuomas Hupli
puheenjohtaja

Mikko^Haataja Juha Lilja

aatinen

Mikko Tiilikka

-^
ari Salminen

^A/^
Nina Aganiinov

varapuheenjohtaja

}L
Mikko Penttinen

JaH Lilius

mni Kiviniemi

Seppo Suontausta

Reijo Vaurio

Tilinpäätös on laadittu asetuksen 1753/2015 mikroyrityssäännösten mukaisesti.

TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.

Oulussa, ^^ . päivänä /^'-A-<^ kuuta 2019

^
//

-^
Hannu Lähdesmäki
KHT

LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA

Tilinpäätös, päiväkirja ja pääkirjajaATK -tulosteena

Säilytysajat KPL 2:10 §:n mukaisesti.
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TILINTARKASTUSKERTOMUS

Insolvenssioikeudellinen Yhdistys ry:n jäsenille

Tilinpäätöksen tilintarkastus

Lausunto
Olen tilintarkastanut Insolvenssioikeudellinen Yhdistys ry:n (rekisterinumero 208.237) kirjanpidon, tilinpäätöksen ja
hallinnon tilikaudelta 1.1.-31.12.2018. Tilinpäätös sisältää taseen, tuloslaskelman ja liitetiedot.

Lausuntonani esitän, että tilinpäätös, joka osoittaa ylijäämää 309,64 euroa, antaa oikean ja riittävän kuvan yhdistyksen
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 yhdistyksestä 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 tilintarkastusnäyttöä.

Muut raportointivelvoitteet

Lausunnon perustelut
Lausuntonani esitän, että toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat yhdenmukaisia ja että toimintakertomus on
laadittu toimintakertomuksen laatimiseen sovellettavien säännösten mukaisesti.

Oulussa 29. päivänä toukokuuta 2019
l

Hannu Lähdesmäki
KHT

Liite (s. 2) Liite on osa tilintarkastuskertomusta. Liitteessä on tarkempi kuvaus hallituksen velvollisuuksista
tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisessa sekä tilintarkastajan velvollisuuksista
tilinpäätöksen tilintarkastuksessa

Oy Tuokko Ltd PräXlty,,
Sepänkatu 20, Fl-90100 Oulu, ^o^L^^.

Y1731049-4, kotipaikka: Helsinki
www.tuokko.fi
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TARKEMPI KUVAUS HALLITUKSEN VELVOLLISUUKSISTA TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISESSA SEKÄ TILINTARKASTAJAN
VELVOLLISUUKSISTA TILINPÄÄTÖKSEN TILINTARKASTUKSESSA

Tämä kuvaus on osa tilintarkastuskertomusta.

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 se katsoo tarpeelliseksi voidakseen laatia tilinpäätöksen, jossa ei ole
väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvaa olennaista virheellisyyttä.

Hallitus on tilinpäätöstä laatiessaan velvollinen arvioimaan yhdistyksen 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 yhdistys 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, ettei tilinpäätöksessä ole 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 tilintarkastustoimenpiteitäja hankin lausuntoni perustaksi
tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusnäyttöä. Riski siitä, että 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 yhdistyksen 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 tilintarkastusnäytön perusteella johtopäätöksen siitä,
esiintyykö sellaista tapahtumiin tai olosuhteisiin liittyvää olennaista epävarmuutta, joka voi antaa merkittävää
aihetta epäillä yhdistyksen 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
tilintarkastusnäyttöön. Vastaiset tapahtumat tai olosuhteet voivat kuitenkin johtaa siihen, ettei yhdistys 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.
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Muut raportointivelvoitteet

Muu informaatio
Hallitus vastaa muusta informaatiosta. Muu informaatio käsittää toimintakertomuksen. Tilinpäätöstä koskeva lausuntoni
ei kata muuta informaatiota.

Velvollisuutenani on lukea muu informaatio tilinpäätöksen tilintarkastuksen yhteydessä ja tätä tehdessäni arvioida, onko
muu informaatio olennaisesti ristiriidassa tilinpäätöksen tai tilintarkastusta suoritettaessa hankkimani tietämyksen
kanssa tai vaikuttaako se muutoin olevan olennaisesti virheellistä. Velvollisuutenani on lisäksi arvioida, onko
toimintakertomus laadittu sen laatimiseen sovellettavien säännösten mukaisesti.

Jos teen suorittamani työn perusteella johtopäätöksen, että toimintakertomuksessa on olennainen virheellisyys, minun
on raportoitava tästä seikasta. Minulla ei ole tämän asian suhteen raportoitavaa.


