PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS
PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN

Tilinpäätöksen rekisteröinti
Registrering av bokslut

Kaupparekisteri
Handelsregistret

Saapumispäivä
Ankomstdag

28.09.2012

Verohallinnosta saapuneet tiedot
Uppgifter inkomna från skatteförvaltningen

Yrityksen tiedot
Företagets uppgifter
Yritys- ja yhteisötunnus
Företags- och organisationsnummer

2241422-0

Tilinpäätöksen kausi
Bokslutsperiod

01.01.2011

Konsernitiedot
Koncernuppgifter
Tilinpäätös sisältää konsernitilinpäätöksen
Bokslutet omfattar ett koncernbokslut
Tilinpäätös ei sisällä konsernitilinpäätöstä
Bokslutet omfattar inte koncernbokslutet
Konsernitilinpäätöstieto näytetään asiakkaan ilmoittamalla tavalla
Koncernbokslutsuppgiften visas på det sätt som kunden har anmält

-

31.12.2011

Alkuperäinen kuva

mvERO
SKATT

63

TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2012
Verohallinnolle ja kaupparekisteriin

Tällä lomakkeella veroilmoituksen 6B antavat yhteisöt ja veroilmoituksen 4 antavat ei-keskinäiset kiinteistöyhtiöt ilmoittavat tilin
päätöstiedot Verohallinnolle ja Patentti- ja rekisterihallitukselle. PRH julkaisee tiedot kaupparekisterissä.
Nitokaa tämä lomake ja julkaistavat asiakirjat yhdeksi nipuksi. Antakaa nidottu tilinpäätöskokonaisuus veroilmoituksen liitteenä.
Lomake ja kaikki siihen liitetyt asiakirjat Julkaistaan kaupparekisterissä.
Verovelvollisen nimi

Y-tunnus

2241422-0
Tilikausi (ppkkvvvv - ppkkvvvv)

Tinyfee Oy

01012011

—

31122011

Ilmoituksen sisältö

•Tilinpäätös
Tilintarkastuskertomus

Yritys on konsernin emoyritys.
Tilinpäätös sisältää konsernitilinpäätöksen.

•

•Yhtiökokouksen pöytäkirjanote

Yhtiökokouksen / osuuskunnan kokouksen päätös tilinpäätöksen vahvistamisesta ja voiton tai tappion käsittelystä
sekä voitonjaosta.

Tilinpäätös on vahvistettu (ppkkvvvv)

17082012

Ilmoittakaa kokouksen päätös voiton tai tappion käsittelystä sekä voitonjaosta rastittamalla jokin seuraavista vaihtoehdoista:

•
•

Kokous hyväksyi hallituksen esityksen.
(Hallituksen esitys käy ilmi tilinpäätökseltä, jolloin y htiökokouksen pöytäkirjanotetta ei tarvitse liittää ilmoitukseen.)

X

Päätöksen sisältö käy ilmi yhtiökokouksen / osuuskunnan kokouksen pöytäkirjanotteesta. Liittäkää pöytäkirjanote ilmoitukseen.

Yhtiökokouksen / osuuskunnan kokouksen päätös voiton tai tappion käsittelystä on seuraava:
(Pöytäkirjanotetta ei tarvita, jos kirjaatte päätöksen sisällön alla olevaan tilaan.)

Tilikauden voitto 1906,30 euroa siirretään ed.tilikausien voittovarat -tilille.
Edellisten tilikausien voittovaroista jaetaan osinkoja 34,- per osake, yhteensä 3400,- euroa.

Tilinpäätöstietojen täydentäminen
Jos täydennätte tilinpäätöstietoja veroilmoituksen antamisen jälkeen, lähettäkää lomake 63 liitteineen osoitteeseen:

Verohallinto
Yhteisölomakkeiden optinen lukupalvelu
PL 200
00052 VERO
Ilmoitus täydentää aiemmin lähetettyjä tilinpäätöstietoja seuraavilla tiedoilla:
Tilintarkastuskertomus. Nitokaa tilintarkastuskertomus tähän lomakkeeseen.
Tilinpäätöksen vahvistamista ja voitonjakoa koskevat tiedot.
Täyttäkää tiedot tälle lomakkeelle tai antakaa tiedot nitomalla yhtiökokouksen pöytäkirjanote tähän lomakkeeseen.

Voitonjakoa koskevista tiedoista tulee käydä Ilmi oslngonjakopäätöksen päivämäärä, osingon määrä (euroa) sekä
päivämäärä, jolloin osinko on nostettavissa.
Esimerkki: 21.5.2012 päätettiin jakaa osinkoa 3 000 euroa. Osinko on nostettavissa 1.6.2012 (tai osinko on nostettavissa heti).
Loppuosa tilikauden voitosta siirretään edellisten tilikausien voittotillle (tai tappiotilille).

VEROH3047 2 .2012

T

Alkuperäinen kuva

pwc
Tilintarkastuskertomus
Tinyfee Oy:n (entinen Koiratcom Oy) yhtiökokoukselle
Olen tilintarkastanut Tinyfee Oy:n kiijanpidon, tilinpäätöksen ja hallinnon tilikaudelta 1,1.31.12.2011. Tilinpäätös sisältää sekä konsernin että emoyhtiön taseen, tuloslaskelman ja liite
tiedot.
Hallituksen vastuu
Hallitus vastaa tilinpäätöksen laatimisesta ja siitä, että se antaa oikeat ja riittävät tiedot Suo
messa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti. Hallitus
vastaa kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan asianmukaisesta jäijestämisestä sekä siitä, että
kiijanpito on lainmukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla jäljestetty.
Tilintarkastajan velvollisuudet
Velvollisuutenani on antaa suorittamani tilintarkastuksen perusteella lausunto tilinpäätök
sestä ja konsernitilinpäätöksestä. Tilintarkastuslaki edellyttää, että noudatan ammattieettisiä
periaatteita. Olen suorittanut tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkas
tustavan mukaisesti. Hyvä tilintarkastustapa edellyttää, että suunnittelen ja suoritan tilintar
kastuksen hankkiakseni kohtuullisen varmuuden siitä, onko tilinpäätöksessä olennaista vir
heellisyyttä, ja siitä, ovatko emoyhtiön hallituksen jäsenet syyllistyneet tekoon tai laiminlyön
tiin, josta saattaa seurata vahingonkorvausvelvollisuus yhtiötä kohtaan, taikka rikkoneet osa
keyhtiölakia tai yhtiojäijestystä.
seen sisältyvistä luvuista ja siinä esitettävistä muista tiedoista. Toimenpiteiden valinta perus
tuu tilintarkastajan harkintaan, johon kuuluu väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvan olen
naisen virheellisyyden riskien arvioiminen. Näitä riskejä arvioidessaan tilintarkastaja ottaa
huomioon sisäisen valvonnan, joka on yhtiössä merkityksellistä oikeat ja riittävät tiedot anta
van tilinpäätöksen laatimisen kannalta. Tilintarkastaja arvioi sisäistä valvontaa pystyäkseen
suunnittelemaan olosuhteisiin nähden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet mutta ei sii
nä tarkoituksessa, että hän antaisi lausunnon yhtiön sisäisen valvonnan tehokkuudesta. Ti
lintarkastukseen kuuluu myös sovellettujen tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden asianmukai
suuden, toimivan johdon tekemien kiijanpidollisten arvioiden kohtuullisuuden sekä tilinpää
töksen yleisen esittämistavan arvioiminen.
Käsitykseni mukaan olen hankkinut lausuntoni perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen
soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä.
Lausunto
Lausuntonani esitän, että tilinpäätös antaa Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laati
mista koskevien säännösten mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot konsernin sekä emoyhtiön
toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta.
Turussa 17. päivänä elokuuta 2012

Vesa Halme
KHT

PricewaterhouseCoopers Oy

Läntinen Rantakatu 7

+350 2 274 100

KHT-yhteisö

Kotipaikka

Helsinki

20100 TURKU

etu nimi.sukunmi@fi.pwc.com

Y-tunnus

0486406-8
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Verohallinnosta saapuneet tiedot
Uppgifter inkomna från skatteförvaltningen
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Företagets uppgifter
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Företags- och organisationsnummer

2241422-0

Tilinpäätöksen kausi
Bokslutsperiod

01.01.2011

Konsernitiedot
Koncernuppgifter
Tilinpäätös sisältää konsernitilinpäätöksen
Bokslutet omfattar ett koncernbokslut
Tilinpäätös ei sisällä konsernitilinpäätöstä
Bokslutet omfattar inte koncernbokslutet
Konsernitilinpäätöstieto näytetään asiakkaan ilmoittamalla tavalla
Koncernbokslutsuppgiften visas på det sätt som kunden har anmält

-

31.12.2011

m
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TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2012
Verohallinnolle ja kaupparekisteriin

Tällä lomakkeella veroilmoituksen 6B antavat yhteisöt ja veroilmoituksen 4 antavat ei-keskinäiset kiinteistöyhtiöt ilmoittavat tilin
päätöstiedot Verohallinnolle ja Patentti- ja rekisterihallitukselle. PRH julkaisee tiedot kaupparekisterissä.
Nitokaa tämä lomake ja julkaistavat asiakirjat yhdeksi nipuksi. Antakaa nidottu tilinpäätöskokonaisuus veroilmoituksen liitteenä.
Lomake ja kaikki siihen liitetyt asiakirjat julkaistaan kaupparekisterissä.
Y-tunnus

Verovelvollisen nimi

2241422-0
Tilikausi (ppkkww - ppkkww)

Tinyfee Oy

01012011

31122011

Ilmoituksen sisältö

CT! Tilinpäätös
|x| Tilintarkastuskertomus

i

1 Yritys on konsernin emoyritys.

1 1 Tilinpäätös sisältää konsernitilinpäätöksen.
1 1 Yhtiökokouksen pöytäkirjanote

Yhtiökokouksen I osuuskun
nan kokouksen päätös tilinpäätöksen vahvistamisesta ja voiton tai tappion käsittelystä
sekä voitonjaosta.

Tilinpäätös on vahvistettu (ppkkww)

17082012

Ilmoittakaa kokouksen päätös voiton tai tappion käsittelystä sekä voitonjaosta rastittamalla jokin seuraavista vaihtoehdoista:
Kokous hyväksyi hallituksen esityksen.
(Hallituksen esitys käy ilmi tilinpäätökseltä, jolloin yhtiökokouksen pöytäkirjanotetta ei tarvitse liittää ilmoitukseen.)

•
I

I Päätöksen sisältö käy ilmi yhtiökokouksen / osuuskunnan kokouksen pöytäkirjanotteesta. Liittäkää pöytäkirjanote ilmoitukseen.

r^-i Yhtiökokouksen / osuuskunnan kokouksen päätös voiton tai tappion käsittelystä on seuraava;
(Pöytäkiijanotetta ei tarvita, jos kirjaatte päätöksen sisällön alla olevaan tilaan.)

liSJ

Todettiin yhtiön tilikauden voiton olleen 1906,30 euroa. Päätettiin siirtää ed.tilikausien voittovarat-tilille.
Edellisten tilikausien voittovaroista jaetaan osinkoja 34,- per osake, yhteensä 3400,- euroa.

Tilinpäätöstietojen täydentäminen
Jos täydennätte tilinpäätöstietoja veroilmoituksen antamisen jälkeen, lähettäkää lomake 63 liitteineen osoitteeseen:

Verohallinto
Yhteisötomakkeiden optinen lukupalvelu
PL 200
00052 VERO
Ilmoitus täydentää aiemmin lähetettyjä tilinpäätöstietoja seuraavilla tiedoilla:
I ^ I Tilintarkastuskertomus. Nitokaa tilintarkastuskertomus tähän lomakkeeseen.
rrn Tilinpäätöksen vahvistamista ja voitonjakoa koskevat tiedot.
uU Täyttäkää tiedot tälle lomakkeelle tai antakaa tiedot nitomalla yhtiökokouksen pöytäkirjanote tähän lomakkeeseen.

Voitonjakoa koskevista tiedoista tulee käydä ilmi osingonjakopäätöksen päivämäärä, osingon määrä (euroa) sekä
päivämäärä, jolloin osinko on nostettavissa.

Esimerkki: 21.5.2012 päätettiin jakaa osinkoa 3 000 euroa. Osinko on nostettavissa 1.6.2012 (tai osinko on nostettavissa heti).
Loppuosa tilikauden voitosta siirretään edellisten tilikausien voittotillle (tai tappiotilille).
VER0H3W7 2.2012

Alkuperäinen kuva
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Tilintarkastuskertomus
Tinyfee Oy:n (entinen Koiratcom Oy) yhtiökokoukselle
Olen tilintarkastanut Tinyfee Oy:n kiijanpidon, tilinpäätöksen ja hallinnon tilikaudelta 1,1.31,12.2011. Tilinpäätös sisältää sekä konsernin että emoyhtiön taseen, tuloslaskelman ja liite
tiedot.
Hallituksen vastuu
Hallitus vastaa tilinpäätöksen laatimisesta ja siitä, että se antaa oikeat ja riittävät tiedot Suo
messa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti. Hallitus
vastaa kiijanpidon ja varainhoidon valvonnan asianmukaisesta jäij estämisestä sekä siitä, että
kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla jäljestetty.
Tilintarkastajan velvollisuudet
Velvollisuutenani on antaa suorittamani tilintarkastuksen perusteella lausunto tilinpäätök
sestä ja konsemitilinpäätöksestä. Tilintarkastuslaki edellyttää, että noudatan ammattieettisiä
periaatteita. Olen suorittanut tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkas
tustavan mukaisesti. Hyvä tilintarkastustapa edellyttää, että suunnittelen ja suoritan tilintar
kastuksen hankkiakseni kohtuullisen varmuuden siitä, onko tilinpäätöksessä olennaista vir
heellisyyttä, ja siitä, ovatko emoyhtiön hallituksen jäsenet syyllistyneet tekoon tai laiminlyön
tiin, josta saattaa seurata vahingonkorvausvelvollisuus yhtiötä kohtaan, taikka rikkoneet osa
keyhtiölakia tai yhtiöjäijestystä.
Tilintarkastukseen kuuluu toimenpiteitä tilintarkastusevidenssin hankkimiseksi tilinpäätök
seen sisältyvistä luvuista ja siinä esitettävistä muista tiedoista. Toimenpiteiden valinta perus
tuu tilintarkastajan harkintaan, johon kuuluu väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvan olen
naisen virheellisyyden riskien arvioiminen. Näitä riskejä arvioidessaan tilintarkastaja ottaa
huomioon sisäisen valvonnan, joka on yhtiössä merkityksellistä oikeat ja riittävät tiedot anta
van tilinpäätöksen laatimisen kannalta, Tilintarkastaja arvioi sisäistä valvontaa pystyäkseen
suunnittelemaan olosuhteisiin nähden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet mutta ei sii
nä tarkoituksessa, että hän antaisi lausunnon yhtiön sisäisen valvonnan tehokkuudesta. Ti
lintarkastukseen kuuluu myös sovellettujen tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden asianmukai
suuden, toimivan johdon tekemien kirjanpidollisten arvioiden kohtuullisuuden sekä tilinpää
töksen yleisen esittämistavan arvioiminen.
Käsitykseni mukaan olen hankkinut lausuntoni perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen
soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä.
Lausunto
Lausuntonani esitän, että tilinpäätös antaa Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laati
mista koskevien säännösten mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot konsernin sekä emoyhtiön
toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta.
Turussa 17, päivänä elokuuta 2012

Vesa Halme
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KHT-yhteisö
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PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN

Tilinpäätöksen rekisteröinti
Registrering av bokslut

Kaupparekisteri
Handelsregistret

Saapumispäivä
Ankomstdag

09.06.2012

Verohallinnosta saapuneet tiedot
Uppgifter inkomna från skatteförvaltningen

Yrityksen tiedot
Företagets uppgifter
Yritys- ja yhteisötunnus
Företags- och organisationsnummer

2241422-0

Tilinpäätöksen kausi
Bokslutsperiod

01.01.2011

Konsernitiedot
Koncernuppgifter
Tilinpäätös sisältää konsernitilinpäätöksen
Bokslutet omfattar ett koncernbokslut
Tilinpäätös ei sisällä konsernitilinpäätöstä
Bokslutet omfattar inte koncernbokslutet
Konsernitilinpäätöstieto näytetään asiakkaan ilmoittamalla tavalla
Koncernbokslutsuppgiften visas på det sätt som kunden har anmält

-

31.12.2011

Alkuperäinen kuva
Tinyfee Oy

T U L O S L A S K E L M A
1.1.2011

LIIKEVAIHTO
Liiketoiminnan muut tuotot
Materiaalit ja palvelut
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Ostot tilikauden aikana
Ulkopuoliset palvelut
Yhteensä
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
Henkilösivukulut
Eläkekulut
Muut henkilösivukulut
Henkilöstökulut yht
Poistot ja arvonalentumiset
Suunnitelman mukaiset poistot
Liiketoiminnan muut kulut
LIIKEVOITTO (-TAPPIO)
Rahoitustuotot ja -kulut:
Korkotuotot
Korkokulut ja muut rahoituskulut
Yhteensä

- 3 1.12.2011

Tilikausi

Tilikausi

2011

2010

45 045,57
482,70

100 528,25
746,18

0, 00

3 078,401 625,004 703,40-

17 625,2917 625,29-

16 000,00-

37 320,00-

2 932,55446,3219 378,87-

6 065,601 481,6544 867,25-

557,67557,67-

0, 00
0,00

19 111,97-

11 206,76-

1 776,36

27 575,13

9,18
0,00
9,18

0, 98
64,1363,15-

VOITTO (TAPPIO) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ

1 785,54

27 511,98

VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA
JA VEROJA

1 785,54

27 511,98

Tuloverot
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)

120,76
1 906,30

7 231,1920 280,79

Alkuperäinen kuva
Tinyfee Oy

T A S E

2

31.12.2011

Tilikausi
2011

Tilikausi
2010

Aineettomat hyödykkeet
Liikearvo
Yhteensä

0,00
0,00

3 000,00
3 000,00

Aineelliset hyödykkeet
Koneet ja kalusto
Yhteensä

1 674,00
1 674,00

0,00
0,00

17 500,00
17 500,00

2 500,00
2 500,00

19 174,00

5 500,00

Saamiset
Pitkäaikaiset saamiset
Muut saamiset
Yhteensä

2 020,29
2 020,29

0, 00
0,00

Lyhytaikaiset saamiset
Myyntisaamiset
Muut saamiset
Siirtosaamiset
Yhteensä

14 145,00
0,00
2 099,03
16 244,03

18 709,89
58,35
643,80
19 412,04

Rahat ja pankkisaamiset

6 769,37

21 930,18

VAIHTUVAT VASTAAVAT YHT

25 033,69

41 342,22

44 207,69

46 842,22

VASTAAVAA
PYSYVÄT VASTAAVAT

Sijoitukset
Osuudet saman konsernin
yrityksissä
Yhteensä
PYSYVÄT VASTAAVAT YHT
VAIHTUVAT VASTAAVAT

VASTAAVAA

Alkuperäinen kuva
Tinyfee Oy

T A S E

VASTATTAVAA

3

31.12.2011

Tilikausi
2011

Tilikausi
2010

2 500,00
33 496,49
1 906,30

2 500,00
14 945,70
20 280,79

37 902,79

37 726,49

328,46
5 976,44
6 304,90

3 313,06
5 802,67
9 115,73

6 304,90

9 115,73

44 207,69

46 842,22

OMA PÄÄOMA
Osake-, osuus- tai muu
vastaava pääoma
Ed. tilikausien voitto{tappio)
Tilikauden voitto{tappio)
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ
Lyhytaikainen vieras pääoma
Ostovelat
Muut velat
Yhteensä
VIERAS PÄÄOMA
VASTATTAVAA

