PROMETHEUS-SEREMONIAT OY:N TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2007 (4.9.2008)
Prometheus-seremoniat Oy:n (Pro-Seremoniat) tilikauden 1.1.2007-31.12.2007 liikevaihdon kasvu oli
9,2 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Vuonna 2006 liikevaihto kasvoi noin viisi prosenttia ja
vuonna 2005 67,6 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Liikevaihtoa kertyi 46.465,35 euroa yhtiön
yhdeksäntenä tilikautena (2006: 42.556,90 euroa).
Vuonna 1998 yhtiö arvioi vuoden 2001 liikevaihdon olevan 1.339.000 markkaa (225.203,63 euroa).
Tähän mennessä yhtiö on kyennyt toteuttamaan tästä 20,6 prosenttia ja on käyttänyt siihen kuusi
vuotta enemmin aikaa. Esitetty arvio oli osa silloisia puijauspuheita, joilla vajaa-ajattelijoita
petkutettiin.
Liikevoitto pieneni 202,63 euroon (439,98 euroa) ja tilikauden voitto 232,47 euroon (475,44 euroa),
joka on 0,5 prosenttia 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 toiminnastaan.
Hautajais- ja nimiäispuheiden perushinta on edelleen 160 euroa/tapahtuma, häiden 200
euroa/tapahtuma.
Tilikauden ostoihin kului vain 14,10 euroa (7.984,63 euroa). Varastojen muutos oli nyt
– 2.670,80 euroa, kun edellisvuonna varastoon oli ostettu paljon tavaraa (+ 7.300,20 euroa).
Ulkopuolisiin palveluihin kohdistuneet menot olivat vuonna 2006 kasvaneet jopa 88,3 prosenttia
(4.253,30 euroon), mutta vuonna 2007 näitä palveluita ostettiin vain 3.672,30 eurolla eli menot
supistuivat 13,7 prosenttia. Palkkojen ja palkkioiden kasvu oli 1.305,55 euroa (7,2 prosenttia), siis
vähemmin kuin liikevaihdon kasvu. Palkkoja ja palkkioita maksettiin 19.484,89 euroa.
Henkilöstökulut olivat yhteensä 23.165,09 euroa (21.837,82 euroa). Nekin kasvoivat hitaammin (6,1
prosenttia) kuin yhtiön liikevaihto.
Suunnitelman mukaiset poistot pienenivät edelleen; niitä tehtiin 202,03 euroa (269,37 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
tilivuonna 2007 kerrotaan 16.538,40 euron (15.072,00 euroa) möykky, joka on 35,6 prosenttia koko
liikevaihdosta.
Vuoden 2006 tuloslaskelmassa yhtiö oli ryhmitellyt vuoden 2005 vertailutietoja siten, että 4.772,80
euroa henkilöstökuluja oli siirretty liiketoiminnan muihin kuluihin ilman mitään selitystä. Yhtiön
tilinpäätösraportointia ei voi sanoa informatiiviseksi tai avoimeksi.
Yhtiö ei enää kerro henkilöstönsä keskimääräistä lukumäärää (2006: 1 toimihenkilö ja 14
keikkatyöntekijää; yhtiön kotisivun mukaan henkilökunta 42 henkeä). Toimintakertomus ei kerro
kuka on yhtiön tilintarkastaja, ei myöskään milloin yhtiökokous on pidetty.
Yhtiö lakkasi myöskin erittelemästä johdon palkkoja. Kun yhtiö käynnistettiin – ja monta vuotta sen
jälkeenkin – yhtiön pääomistaja ja toimitusjohtaja Anneli Aurejärvi-Karjalainen ja yhtiön hallituksen
jäsen Juha Kukkonen kertoivat vapaa-ajattelijoille, ettei toimitusjohtajalle tulla maksamaan palkkaa
toimitusjohtajan työstä, muusta työstä kylläkin. Monet vapaa-ajattelijat uskoivat tämän.
Ensimmäisen kerran yhtiö tunnusti kerrotun puijauspuheeksi vuoden 2004 tilinpäätöksessä, jolloin
kerrottiin toimitusjohtajan työstä maksetun palkkaa 3.850,00 euroa. Vuonna 2005 tätä palkkaa
maksettiin 9.500,00 euroa ja vuonna 2006 9.000,00 euroa. Jos arvioidaan toimitusjohtajan palkka
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edelleen 9.000,00 euroksi vuodelta 2007, tätä palkkaa on maksettu vuosina 2004-2007 yhteensä
31.350 euroa.
Yhtiön vaihto-omaisuus supistui 12.284,20 eurosta 9.613,40 euroon. Lyhytaikaiset myyntisaamiset
supistuivat 3.526,40 eurosta 1.317,20 euroon eikä muita lyhytaikaisia saamisia ollut lainkaan (2006:
1.295,12 euroa). Rahaa ja pankkisaamisia oli 31.12.2005 8.789,95 euroa, 31.12.2006 vain 345,75
euroa, mutta 31.12.2007 nämä olivat palanneet entiselle tasolleen ja olivat 8.454,37 euroa.
Lyhytaikaiset velat kasvoivat 14,6 prosenttia ja olivat 11.681,57 euroa. Taseen loppusumma oli
20.041,05 euroa (18.309,58 euroa).
Omistussuhteissa ei tapahtunut muutoksia vuoden 2007 aikana. Vapaa-ajattelijain liitto ry on edelleen
toimitusjohtaja Aurejärvi-Karjalaisen jälkeen yhtiön toiseksi suurin osakas omistaen 28 prosenttia
yhtiön osakekannasta. Yhtiön perustaminen lopetti vuonna 1999 Helsingin Vapaa-ajattelijat ry:n
oman yhdistyspohjaisen juhlapuhujatoiminnan. Vapaa-ajattelijain liiton liittohallitus meni mukaan
yhtiöön vastoin liiton hyväksyttyä toimintasuunnitelmaa ja siitä aiheutui liitolle paljon vaikeuksia,
jotka yhä jatkuvat.
Yhtiön liikevaihdon kasvuvauhdin kohentuminen noin viidestä prosentista 9,2 prosenttiin vuonna
2007 on myönteinen seikka. Nopeampaakin kasvu saisi olla. Tapakulttuurinkin maallistuminen luo
otolliset olosuhteet yhtiön tarjoamien palvelusten kysynnän kasvulle. Yhtiö arvelee, että liikevaihto
kasvaa myös vuonna 2008.
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