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Tausta
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Maksutapa
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Liikevaihto:
Liikevaihto vuonna 2021 oli 30 tEUR, tilikauden pituus oli 12 kk ja tilikausi päättyi 
31.05.2021.

Henkilöstö: Henkilöstöluokka vuonna 2021 oli 0-4 henkeä.

Toimiala:
Yrityksen tutkittu toimiala 01.03.2019 alkoholijuomien tislaus ja sekoittaminen; 
etyylialkoholin valmistus käymisteitse (11010)

Yhteenveto

Yrityksen rating  on  tilinpäätöstiedoin15.06.2022 AA

Rating  

  erinomainen AAA

  hyvä+ AA+

> hyvä AA

  tyydyttävä+ A+

  tyydyttävä A

  välttävä B

  heikko C

 

Kertaluottosuositus  12,000 EUR

Yritystutka

Palvelu esittää huomioita yrityksen tiedoissa havaituista poikkeavuuksista. Käyttäjän on itse arvioitava tietojen merkitys.
Kaikkia palvelun esittämiä havaintoja ei ole käytetty luottoluokituksessa luottotietolakiin perustuen.

Asteikko:
 Yrityksen tiedoissa merkittäviä YT3

poikkeavuuksia



 
 

Henkilöllä yritysyhteyksiä. 
030769 
Rönnbacka Kaj Rurik Christian, alkaen 27.02.2019 
Varsinainen jäsen 

 
Henkilöllä yritysyhteyksiä. 
290542, Kerava 
Lehti Heikki Martti Juhani, alkaen 27.02.2019 
Varsinainen jäsen 

 
Henkilöllä yritysyhteyksiä. 
040674, Helsinki 
Kyrö Tuomas Tapani, alkaen 27.02.2019 
Varsinainen jäsen 

 
Henkilöllä yritysyhteyksiä. 
011166, Kotipaikkaa ei ilmoitettu 
Kaura Ari Juhani, alkaen 27.02.2019 
Varsinainen jäsen 

 
Henkilöllä yritysyhteyksiä. 
250876, Helsinki 
Luukkonen Lippo Erkko Emil, alkaen 27.02.2019 
Puheenjohtaja 

 
Henkilöllä yritysyhteyksiä. 
030769 
Rönnbacka Kaj Rurik Christian, alkaen 27.02.2019 
Toimitusjohtaja 

 

 
rekisteröityjen maksutapatietojen keskiviive on 0 pv. 
Yrityksellä ei ole rekisteröityjä maksuhäiriöitä. 6 kk:n aikana 

Yritys on alv-velvollinen liiketoiminnasta 21.01.2019 alkaen. 
Yritys on ennakkoperintärekisterissä 28.01.2019 alkaen. 
Yrityksen toimipisteiden lukumäärä on 1. 
sekoittaminen; etyylialkoholin valmistus käymisteitse (11010) 
Yrityksen tutkittu toimiala 01.03.2019 alkoholijuomien tislaus ja 
Henkilöstöluokka vuonna 2021 oli 0-4 henkeä. 

tilikausi päättyi 31.05.2021. 
Liikevaihto vuonna 2021 oli 30 tEUR, tilikauden pituus oli 12 kk jaToiminta

105000 kplOsakkeet
Maksettu osakepääoma: 2.500 EUROsakepääoma

Yks.kotimainenOmistajatyyppi
OsakeyhtiöYhtiömuoto

YT1 Yrityksen tiedoissa ei poikkeavuuksia  Yrityksen tiedoissa huomioitavaaYT2
 Yrityksen tiedoissa ei YT1

poikkeavuuksia
 Yritys ei täytä Yritystutkan YT0

alkuehtoja

Yrityksen tarkistuksessa ei ilmennyt poikkeavuuksia.  Tarkista myös luottoluokitukseen vaikuttavat 
negatiiviset tekijät.

 

Perustiedot

 

Maksutapa

 

Vastuuhenkilöt



Maksuvalmius 

Current ratio 

Vakavaraisuus 

Omavaraisuusaste 

  2017  2018  2019  2020   

Yritys        -49,3   

Yläkvartiili      4,5  9,9   

Mediaani      -2,7  -1,8   

Alakvartiili      -11,2  -11,1   

  2017  2018  2019  2020   

Yritys           

Yläkvartiili      9,7  19,2   

Mediaani      -1,0  -12,4   

Alakvartiili      -11,6  -33,0   

Kannattavuus 

Sijoitetun pääoman tuotto 

Volyymi 

Liikevaihdon muutosprosentti 

Yrityksellä ei ole rekisteröityjä yrityskiinnityksiä. 

Mielensäpahoittaja Oy, 10.000 osaketta 
Folia Medicine Oy, 10.000 osaketta 
Writers House Oy Ltd, 20.000 osaketta 
Mustasuu Oy, 20.000 osaketta 
Kaura Ari, s.01.11.1966 20.000 osaketta 
Doppo-Invest Oy, 20.000 osaketta 
Yrityksen ilmoituksen mukaan 01.03.2019 osakkaat ovat: 

Prokuraoikeuksia ei ole myönnetty. 
ja toimitusjohtaja kumpikin yksin ja hallituksen jäsenet kaksi yhdessä. 
Yhtiöjärjestyksen mukaan toiminimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja 

 

Nimenkirjoitus

 

Osakkaat

 

Yrityskiinnitykset

 

Tilinpäätösanalyysin yhteenveto

 Yritys
 Toimialan yläkvartiili
 Toimialan mediaani
 Toimialan alakvartiili

 

 

 

 



oikaisemattomista tilinpäätöksistä. 
Tilinpäätösanalyysin sanallinen tulkinta on tuotettu ohjelmallisesti 

 

siihen selvä riski.huomautukset
Koska yritys on nuori, erittäin pieni ja heikosti kannattava, liittyyYhteenveto ja
voidaan luonnehtia erittäin hyväksi. 
parantunut edellisestä kaudesta. Yrityksen net gearing on -0,7, mitä 
toimialallaan poikkeuksellisen vakavarainen. Vakavaraisuus on merkittävästi 

erittäin hyvä (72,1 %). Toimialan mediaani on 21,4 %, joten yritys on 
Oy Authors Distillery Ltd:n vakavaraisuus on omavaraisuusasteella mitattunaVakavaraisuus
mediaaniarvoon (63 vrk) verrattuna pitkä. 
Yrityksen ostovelkojen kiertoaika on 241 vrk, eli koko toimialan 
Tämän perusteella yrityksellä on tavallista suurempi rahoituspuskuri. 

mikä on merkittävästi parempi kuin toimialalla keskimäärin (mediaani 1,3). 
Perinteinen maksuvalmius current ratiolla mitattuna on erittäin hyvä (6,3),Maksuvalmius
toimintajäämä on negatiivinen. 
toimialaan (-1,8 %) nähden heikko. Yrityksen kassavirtaperusteinen 
sijoitetun pääoman tuottoprosentit ovat lähellä toisiaan. Tuotto on 
velkojen osuus yrityksen taseesta on pieni, minkä vuoksi kokonaispääoman ja 
huomioon myös korottomat velat, on tuottosuhde -45,5 %. Korottomien 
Mikäli sijoitetun pääoman sijasta lasketaan tuotto kokonaispääomalle ottaen 
on selvästi alempi kuin toimialalla keskimäärin (mediaani -1,8 %). 
tunnusluku, sijoitetun pääoman tuottoprosentti, on heikko (-49,3 %). Tämä 

liikevaihto on taseeseen suhteutettuna vähäinen. Kannattavuuden keskeinen 
Liikevaihtoon suhteutettuja tunnuslukuja ei tulkita, koska yrityksenKannattavuus
vertailuista jää tarkastelun ulkopuolelle. 
loppusummaan nähden vähäinen. Tämän vuoksi osa tunnusluvuista ja 

suhteessa kaikkiin toimiviin yrityksiin. Yrityksen liikevaihto on taseen 
Oy Authors Distillery Ltd:n liikevaihto on erittäin pieni (30 t EUR)Volyymi
6 %. Maksuhäiriöriski on lähellä kaikkien yritysten mediaanitasoa. 
tilikaudelta 2020. Toimialan konkurssiriski on 0,0 % ja maksuhäiriöriski 4, 

sekoittaminen; etyylialkoholin valmistus käymisteitse) yritystä 
Vertailussa on käytetty 36 toimialaluokan 11010 (Alkoholijuomien tislaus jaToimialavertailu
tilinpäätöksen tulkintaan. 
Tilintarkastaja on antanut lisätietoja, joilla saattaa olla vaikutusta 
saattaa liittyä alkaville yrityksille ominaisia epävarmuustekijöitä. 
Yritys on perustettu alle viisi vuotta sitten, joten sen kehitykseen 
edellisen tilikauden tietoja. 
päättyneen tilikauden tilinpäätöstietoihin. Analyysissä on hyödynnetty myös 
Tilinpäätösanalyysi perustuu Oy Authors Distillery Ltd:n 31.05.2021 

 
 
 

  2017  2018  2019  2020   

Yritys      6,1  6,3   

Yläkvartiili      2,7  2,9   

Mediaani      1,0  1,3   

Alakvartiili      0,7  0,8   

  2017  2018  2019  2020   

Yritys      8,1  72,1   

Yläkvartiili      53,7  68,1   

Mediaani      23,5  21,4   

Alakvartiili      -7,8  3,3   

 

Tilinpäätösanalyysi

 

Tilintarkastus



tilinpäätöstiedoinAA19.06.2021

tilinpäätöstiedoinAA18.12.2021

tilinpäätöstiedoinAA15.06.2022

raportin käytöstä mahdollisesti aiheutuu. 
oikeellisuutta tai täydellisyyttä eikä vastaa vahingoista, joita tämän 
Suomen Asiakastieto Oy ei takaa raportissa esitettyjen tietojen 

 
Yritystä on kysytty 6 kuukauden aikana 17 kertaa. 

tilinpäätöksen tulkintaan. 
Tilintarkastaja on antanut lisätietoja, joilla saattaa olla vaikutusta 
01.06.2020 - 31.05.2021 
KHT Mustonen Taneli , BDO Oy 
Tilintarkastaja tilikaudella 01.06.2020 - 31.05.2021: 

 

Kyselytiedot

 

Ratinghistoria

Yrityksen rating on    on    tilinpäätöstiedoin15.06.2022 AA 

 

Toimialan 
ratingjakauma  15.06.2022

Luokka Kpl %

Erinomainen  AAA 2   3 

Hyvä +  AA+ 7   12 

Hyvä  AA 7   12 

Tyydyttävä +  A+ 18   30 

Tyydyttävä  A 17   28 

Välttävä  B 3   5 

Heikko  C 6   10 

Yhteensä 60    

 

Vertailutoimiala : alkoholijuomien tislaus ja sekoittaminen; etyylialkoholin valmistus käymisteitse (11010)
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