PROMETHEUSSEREMONIAT OY:N TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2006 (8.10.2007)
Prometheusseremoniat Oy:n (ProSeremoniat) kahdeksantena tilikautena 1.1.200631.12.2006 yhtiön
liikevaihdon kasvu hiipui noin viiteen prosenttiin kun se edellisenä vuonna oli jopa 67,6 prosenttia.
Nyt liikevaihto oli 42.556,90 euroa (2005: 40.654,22 euroa). Vuonna 1998 yhtiön arvio vuoden 2001
liikevaihdosta oli 1.339.000 markkaa (225.203,63 euroa), joten yhtiö on kyennyt toteuttamaan tästä
18,9 prosenttia ja on käyttänyt siihen viisi vuotta arvioitua enemmin aikaa. Esitetty arvio oli osa
silloisia puijauspuheita.
Liikevoitto kasvoi 439,98 euroon (267,34 euroa) ja tilikauden voitto 475,44 euroon (267,34 euroa).
Se on noin prosentti liikevaihdosta.
Yhtiö ei kerro mikä osa liikevaihdosta muodostui seremoniapalveluista (2004: 88,6 prosenttia), mikä
osa painotuotteiden myynnistä (2004: 11,4 prosenttia) ja oliko muita liikevaihtoa kerryttäviä
palveluita. Yhtiön haluaa vaikeuttaa tarkemman käsityksen saamista siitä mitä se oikeastaan tekee.
Hautajais ja nimiäispuheiden perushinta on edelleen 160 euroa/tapahtuma, häiden 200
euroa/tapahtuma.
Liikevaihdosta ostoihin hupeni 7.984,63 euroa (+ 132,9 prosenttia). Jotain ostettiin paljon varastoon,
koska varaston muutos on 7.300,20 euroa (2005: 0,00 euroa). Myös ulkopuolisiin palveluihin
kulutettiin paljon enemmin kuin edellisvuonna eli 4.253,30 euroa (+ 88,3 prosenttia). Palkkojen ja
palkkioiden kasvu oli vain 488,64 euroa (+ 2,8 prosenttia) ja ne olivat 18.179,34 euroa. Vuonna 2005
palkat ja palkkiot olivat kasvaneet edellisvuoteen verrattuna 104,7 prosenttia. Henkilöstökulut olivat
yhteensä 21.837,82 euroa (2005: 20.455,50 euroa) eli ne kasvoivat vain hieman nopeammin kuin
liikevaihto. Nämä luvut ovat vuoden 2006 tilinpäätöksestä. Vuoden 2005 tilinpäätöksessä luvut oli
ryhmitelty toisin.
Suunnitelman mukaiset poistot pienenivät edelleen; niitä tehtiin 269,37 euroa (359,15 euroa).
Liiketoiminnan muut kulut on tuloslaskelman osa, jota yhtiö eritteli tarkemmin vuosien 2004 ja 2005
tilinpäätöksissä. Vuonna 2005 eriteltyinä ilmoitettiin vapaaehtoiset henkilöstökulut, matka ja
edustuskulut sekä mainonta ja myynninedistämiskulut. Vuonna 2006 yhtiö hylkäsi
erittelyinformaation antamisen palaten vanhaan möykkyraportointiin. Liiketoiminnan muiksi
kuluiksi kerrotaan 15.072,00 euron möykky, joka on 35,4 prosenttia koko liikevaihdosta. Vuoden
2005 vertailutiedoistakin on poistettu liiketoiminnan muiden kulujen erittely. Lukuja on ryhmitelty
kokonaan uudelleen siten, että 4.772,80 euroa henkilöstökuluja on siirretty liiketoiminnan muihin
kuluihin.
Henkilöstön keskimääräiseksi lukumääräksi yhtiö ilmoittaa yhden toimihenkilön ja 14
keikkatyöntekijää. Yhtiön kotisivun mukaan henkilökuntaa on 42 henkeä. Enemmistölle ei tainnut
järjestyä keikkaa kuluneena vuonna. Kun yhtiö käynnistettiin – ja monta vuotta sen jälkeenkin –
yhtiön pääomistaja ja toimitusjohtaja Anneli AurejärviKarjalainen ja yhtiön hallituksen jäsen Juha
Kukkonen kertoivat vapaaajattelijoille, ettei toimitusjohtajalle tulla maksamaan palkkaa
toimitusjohtajan työstä, muusta työstä kylläkin. Monet vajaaajattelijat uskoivat tämän.
Ensimmäisen kerran yhtiö tunnusti kerrotun puijauspuheeksi vuoden 2004 tilinpäätöksessä, jolloin
toimitusjohtajan työstä sanottiin maksetun palkkaa 3.850,00 euroa. Vuonna 2005 tätä palkkaa
maksettiin 9.500,00 euroa ja vuonna 2006 9.000,00 euroa. Nyt tätä palkkaa on maksettu yhteensä jo
22.350 euroa.

Yhtiön vaihtoomaisuus kasvoi 4.984,00 eurosta 12.284,20 euroon. Saamisissa ei tapahtunut
mainittavia muutoksia. Sen sijaan rahoja ja pankkisaamisia oli 31.12.2006 vain 345,75 euroa (2005:
8.789,95 euroa). Lyhytaikaisia velkoja oli 10.182,57 euroa (11.780,37 euroa) ja taseen loppusumma
oli 18.309,58 euroa (19.431,94 euroa).
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Vapaaajattelijain liitto ry on yhtiön toiseksi suurin omistaja omistaen 28 prosenttia yhtiön
osakepääomasta. Yhtiön perustaminen lopetti vuonna 1999 Helsingin Vapaaajattelijat ry:n oman
yhdistyspohjaisen juhlapuhujatoiminnan. Koska liittohallitus meni mukaan yhtiöön vastoin liiton
hyväksyttyä suunnitelmaa, siitä aiheutui myöhemmin liitolle paljon vaikeuksia, jotka jatkuvat.
Omistussuhteissa ei tapahtunut muutoksia vuonna 2006. Yhtiön liikevaihdon kasvun jääminen vain
noin viiteen prosenttiin on huomattavin muutos yhtiön toiminnassa. Yhtiö itse arvioi, että liikevaihto
kasvaisi edelleen vuonna 2007.
Lainmukaisen tilinpäätöksen toimittamisen määräajassa viranomaiselle yhtiö laiminlöi.
Kimmo Sundström

