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TILINPAATOSTEN AIKAA -
KONKURSSIT VAROITTAVAT

Kev?it on tilinpaaitdsten tarkas-
telun aikaa. Kevaan vaalit olivat
myds eraainlainen tilinpaatds
eduskunnalle ja hall itukselle.
Suunnanmuutos tapahtunee ta
louspolit i ikassa, sanotti inhan
vaaleissa punamultahall itukselle
hyvastit alkaneen kauden ajaksi.

Luottotappiot pilasivat monen
yhti6n tuloksen viime ti l ikaudel-
ta. Pankeil lakin on ollut huolia
luottotappjoista, vaikka nii l la on
ollul parempia keinoja riskeilta
suojautumiseen kuin monil la
muilla luotonantaji l la.

"Korkoriskien ohella myos
luottoriskit nousivat vuoden
aikana vahvasri esil le. Inflaa-
tio on antanut yrityksil le ai-
kaa kayda eraanlaista viivy
tystaistelua kannattavuuden
heikennyftya. TLon taistelun
aikana luottojen reaaliarvo on
yleensa olennaisesti alentu-
nut, mike on saattanut pelas-
taa yriryksen. Nyr r,itai pako-
tieta ei ole ja seuraukset alka-
vat olla nekyvissa. Konkurssit
ovat yleistymassa ja pankkien

Yhdyspankinkin luotto-
tappiot kasvavat. Kehitys te
kee kipeaii, mutla epailematta
se mycts tervehdyttaa usein
myds harhaluulojen vallassa
el:inytU yritysmaailmaa.",

toreaa mm. paajohtaja Mika Tii-
vola katsauksessaan Yhdyspan-
kin toimintakertomuksessa vuo-
delta 1986.

Olisiko konkurssien lisaanty-
misesse kyse siita, etta elinkei-
noelama karsii entista ankaram-
malla kadella jyvat akanoista ja
jatt,ia tunteilun seka akordimah-

dollisuudet vahemmaille, tai olisi-
ko yrittamisen renessanssissa laa-
tu heikkenemassA.

Myds uudet rahoitusvalineet,
todellisen pankkikilpailun heraii,
min€n, reaalikorko ja neihin l i i t-
tyvAt kustannukset ovat aiheutta-
neet muutoksia yritysten rahoi-
tuksessa.

Toisaalta se, etta yritysten luot-
totappiot kasvoivat viime vuon-
na, voi johtua siita, etta menesrys
ja kasvu vaativat nykyaan yha
enemman riskinottoa ja velkojien
reaktionopeus on l isAiintynyt.

Luottotiedot ovat olleet perin-
teisesti yleisin keino ennakoitaes-
sa riskien ottoa ja valtettaessa
luottotappioita. Luoltotietotoi
mistot ovatkin nyt uusien haastei-
den edessa. On pelattavissd, ena
luottotiedot - niiden tutkimus-
tapa ovat jaamassri jalkeen ke-
hityksestai nykyisessa informaa-
tioyhteiskunnassa. Toimistojen
konsensustutkijat ovat aivan il-
meisesti liian paljon pankkien
antamien viitetietojen varassa.
Jousaavuutta jaykkyyden sijaan,
ennakkoluulottomat kokeilut
standardisoitumisen tilalle. Alu-
eellisra ja alakohtaista toimintaa
voisi kehirla:i ja informaatiopa-
toja murtaa. Siina temen paiviin
luottotietotoiminnalle asetettavia
vaatimuksia. Tana paivana ihme-
tellZien liian usein otsa rypyssa
luottotietojen tasoa ja luotetta-
vuutta luottomiesten keskuu-
dessa.

Pertti Pennanen



Varatuomari Raimo Pallonen
VEROKONSUINOINTI RAIMO PALI,ONEN OY 1. Yritysmuodon valinta

ja verotus

Osakeyhtididen ja muiden vas-
taavien yhteisdjen valtion tulove-
roprosentti alennettiin vuonna
1986 43 qo:sta 33 9o:iin. Yhdess2i
kunnallis- ja kirkollisverojen
kanssa on naiden yhteisdjen ko-
konaisveroprosentti noin 50.

Osakeyhtidilla ja muilla vas'
taavilla yhteisdilla valtion tulove-
ro alenee degressiivisesti, jos ve-
rotettava tulo jea alle 250 000
markan.

Edella oleva merkitsee sita, et-
ta osakeyhtididen ja muiden vas-
taavien yhteisojen kokonaisvero-
rasitus on kaikilla tulotasoilla
alempi kuin avoimilla ja kom-
mandiittiyhtiitilla.

Yritysmuodon valintaan vai-
kuttavat kuit€nkin monet muut
tekijat kuin yksin yrityksen tulo-
veroEsitus. Naita ovat mm. varo-
jen ulossaanti y tyksesta, vas-
tuukysymykset, yrityksen hyvak-
syminen erilliseksi verosubjektik-
si seke vanllisuusvercrasitus.

Tilinpeet6s- ja
verosuunnittelu



2. Rajanveto EVL:n ja
TVL:n viilillii

Elinkeinotoimintaa harjoitta-
via yrityksie verotetaan elinkei-
noverolain (EVL) mukaan. Kui-
tenkin osa yrityksen toiminnasta
tai tuloista saatetaan verottaa
tulo- ja varallisuusverolain (TVL)
mukaan (esim. ulkopuolisille
vuokrattu kiinteistd). Toisaalta
asunto- ja kiinteistdyhtidt sekzi
eraat holdingyhtidt on katsottu
kuuluvan TVL:n soveltamispii-
riin. Mycis arvopaperikaupan
osalta on verotuskaytanndssa ol-
lut rajanvetovaikeuksia sen suh-
teen, kuuluuko toiminta EVL:n
vai TVL:n piiriin.

Rajanveto EVL:n ja TVL:n va-
Illa on 6rkeA sen vuoksi, etta
TVL:n mukaan verotettavat yh
lidt eivAt saa hyvakseen mitaan
varauksia eika mydskaan osin-
gonjakovehennysta. Myds korko-
jen vahennysoikeus voi olla rajoi-
tettu TVL:n mukaisessa toimin-
nassa.

Mikali kiinteisrd siirryy EVL:n
piirista TVL:n alaisuuteen, on
kiistanalaista ollut se, palautu-
vatko taldin poistot EVL:n
5l $:n 3 mom. nojalla. Asiasta on
erilaisia KHO:n paetdksia, mutta
asian lopullisesti ratkaiseva paa-
tds on odotettavissa lahiaikoina.

Myyntivoitloverotuksen osalta
on myds olennaista eroa silla, ta-
pahtuuko omaisuuden verotus
EVL:n vai TVL:n mukaan erityi-
sesti silloin, kun kysymyksessii
on omaisuuden myynti 5 ja l0
vuoden maarAaikojen jalkeen.

TVL:n mukaisessa omaisuu-
den luovutusvoiton verotuksessa
voidaan laskea hyvZiksi 50 9o:n
hankintameno-olettama, I mil-
JoonaD markan verovapaa mlyn-
tivoitto seka verotettavaksi ylittA-
valta osalta vain 20 qo. EVL:n
mukaisessa vastaavassa myynti-
voittoverotuksessa ei tunneta
hankintameno-olettamaa eika ve-
rovapaata markkamaaraista ra-
jaa. Sita vastoin yli em. maAriiai-
kojen omistettujen arvopaperei-
den ja kiinteistdjer myyntihin-
nasta saadaan lukea verovapaaksi
suoraan 80 qo ja 20 qo:n veron-
alaisesta osasta saadaan vahentaa
ao. omaisuuseran poistamaton
hankintameno.

3. Varausjiirjestelmiin
muutokset

Paaasiallisesti varausjarjestel-
met likeyrityksille ovat:
- toimintavaraus

varastovaraus
- edela mainittujen varausten

yhdistelme
- investointivaraus

Toiminta- ja vamstovaraus ovat
toisistaan riippuvaisia eli niiden
osalta tapahtuu yhteensovitus.
lnvestointivaraus on erillinen, ve-
ronhuojennustyyppinen varaus.

Vanstovarauksen enimmais-
maara alennettiin vuonna 1986
50 qo:sta 40 qo:iin. Kolmen vuo-
den siirtymakauden aikana varas-
tovarauksen markkameara voi o1-
la sama kuin edellisenakin vuote-
na. Jos yritys on tehnyt toiminta-
varauksen, on varastovarauksen
enimmaismaarA 35 qo.

Toimintavarauksen enimmdis-
m?iara on nostettu v. 1986
20 qo|sta 25 qo:iin sek:i vuonna
1987 25 qo:sta 30 qo:i in.

Varausjarjestelman muutokset
merkitsevat toimintavarauksen
suosimista varastovarauksen kus-
tannuksella. Yhd useammille yri-
tyksille, jotka aikaisemmin kziyt-
dvat pelkistaain varastovarausta,
merkitsee toiminta- ja varastova-
rauksen yhdistelme edullisempaa
varausjarjestelmaa kuin pelkka
vatastovaraus.

Investointivarauksen saa tehda
liiketoimintaa harjoittava vero-
velvollinen. Invesrointivarauksen
enimmaismaare on talla herkella
50 qo tilikauden voitosta ennen
varauksen muodostamista. Va-
hintaan puolet varauksen mee-
resta on talletettava investointi-
talletuksena Suomen Pankkiin.
Varausta ei voida tehda sellaiselta
tilikaudelta, jona sita on keyretty.

Investointivanuksen muodos-
taminen on edullista silloin, jos
yrityksella on verovapaita tuloja
tai jos yrityksen verot voidaan
kattaa omista paaomista.

Valtioneuvosto antaa yleislu-
van investointivarausten kayt-
tddn. Tell,i hetkella kaytrdlupa

on annettu vuodelta 1984 tai sita
aikaisemmin tehtyjen varausten
osalta. Kayttdkohteina tulevat la-
hinn?i kysymykseen oman kiin-
teistdn rakellnus- ja korjausinves-
toinnit seka kotimaiset koreet ja
Iaitteet. Investointivarauksen
kaytdja saa hyviikseen erillisen
investointivahennyksen.

Investointivarausten kayttdai-
ka paattyy taman hetken tietojen
mukaan vuoden 1987 lopussa.

4. Konserniavustus

Laki konsemiavustuksesta ve-
rotuksessa tuli voimaan 1.1.1987
ja sitzi sovelletaan ensimmaisen
kerran vuodelta 1987 toimitetta-
vassa verotuksessa.

Konsemiavustussaanndstda so-
velletaan vain liiketoimintaa har-
joittaviin osakeyhtidihin ja
osuuskuntiin. Konserniavustus
on vahennyskelpoinen vain val-
tionverotuksessa. Konserniavus-
tuksen antaja vahentA,i avustuk-
seD omassa verotuKsessaan Ja
saaj a lukee avustuksen veronalai-
seksi tulokseen valtionverotuk-
sessa. Lain soveltaminen edellyt-
taa vahintaan 90 qo omistusta
toisesta yhtidsta tai osuuskunnas-
ta. Lakia sovelletaan vain suoma-
laisten yritysten valisiin avustuk-
siin. Avustus kirjataan seka
antaja- etta saajapuolella tulos-
vaikutteisesti. Kirjaukset tehdaan
slna vuonna, jona avustus on
suoritettu. Saatu korserniavustus
vahennetaan ennen osingonjako-
vehennyksen laskemista. Konser-
niavustusta ei oteta huomioon
tappiota vahvistettaessa.

5. Harkintaverotuksen
muutokset

Vuoden 1987 alusta lukien har-
kintaverotus on poistettu avoin-
ten ja kommandiittiyhtididen
harjoittamasta liikkeeste saadus-
ta tulosta, jos yhtidmiehina vero-
vuoden aikana on ollut vain
Iuonnollisia henkildita tai kuolin-
pesia.

Edellaoleva on lyhennelma va-
ratuomari Raimo Pallosen esityk-
sesta yhdistyksen syyskokoukses-
sa 2'7 .ll .1987 .

Kauppalehdenkin palstoilta tuttu varatuomari Raimo Pallonen esitelmiii 'Ajankohtaisista verotuskysy-
myksiste" syyskokouksessa 27.11.1986.



UUDET KULUTUSLUOTTO-
SAANNOKSET

Kulutusluottoja koskevat uu-
det pelisaannot' sisaltyvat
1.1.1987 voimaantulleeseen ku-
luttajansuojalain 7. lukuun.
Markkinointia koskevat saan-
niikset astuvat osaksi voimaan
vasta 1.7.1987. Vuoden alusta uu-
sittiin myds ao. osamaksukaup-
palain kohtia.

l& utusluottokaupan kiemuroita selvitt€li Arto Kettunen kuukausikokouks€ssa 12.3.1987 Hotelli Pala-
c€ssa.

tokortin, markkinointi on sen si-
jaan edelleen mahdollista, kun
samassa yhteydessa ei markkinoi-
da tavaroita tai palveluksia. Jos
kulutushyddykkeen markkinoin-
nin yhteydesse ainoastaan maini-
taan kulutusluottomahdollisuus,
ei tarvitse ilmoittaa todellista
vuosikorkoa tai luottohintaa.

Kertaluotot

Kun kenaluoton markkinoin-
nissa ilmoitetaan keteishinta, on
aina samalla ilmoitettava luotto-
hinta. Uutta on myds se, ette ker-
taluotossa on ilmoitettava todelli-
nen vuosikorko, jos luoton maera
on yli 500 markkaa ja todellin€n
vuosikorko on yli 16 qo.

I

Oikeustiet. kand. Arto Kettunen
Kaupan Keskusvaliokunta

Thrjottaessa yksiloityja tava-
roita ostettavaksi luottokorttiluo-
tolla ja mainittaessa samalla kuu-
kausierin suuruus kuluttaja-asia-
mies edellyttaa ilnoitettavaksi
myos
-luottokorttijarjestelmAn ni-
men
- tavaran kiiteishinnan
- tavaran luottohinnan
- kuukausie en lukumeeran.

Kuluttaja-asiamieh€n vaatimus
perustuu ennen kyseesse olevan
lain voimaantuloa annettuihin
rnarkkinatuomioistuimen ntkai-
suihin.

Kertaluottosopimus

Sopimuksessa on mainittava:
- keteishinta
- luottokustannukset
- luottohinta
- mahdollinen keteismaksu-

osuus
- luoton eraantymispeiva tai,

jos luotto maksetaan erissa,
eden suuruus ja niiden ela-
pAlvat

- kuluttajan oikeus maksaa
luotto ennenaikaisesti

- muut sopimuksen ehdot.
Kun luoton maare on yli 500

markkaa ja todellinen vuosikor-
ko on yli 16 qo, kuluttajalle on
ennen sopimuksen tekoa kerrot-
tava todellinen vuosikorko.

Tililuotot

Tililuoton markkinoinnissa on
todellinen vuosikorko ilmoitetta-
va silloin, kun luottoaika on yli
kaksi kuukautta. Todellinen vuo-
sikorko ilmoitetaan esimerkkina,
joka ku}?a koko luottoj iirj estel-
man rynillista kayttoA.

Laskentakaava:

100 x vuotuiset
luottokustannukset

luottokorttijarjestelmdn
tyypillinen luottomAere

Xuluttajien TYypillinen
keskimiieriiinen luotlo-
jatkuva miiiirii
luottovelka

Enintaan 2 000 mk =
Yli 2 000 mk =

Tililuottosopimus

Tililuotosta on tehtava molem-
pien osapuolten allekirjoitrama
kirjallinen sopirnus ja kuluttajal-

Saaddkset ovat seufttavat:
-Laki kuluttajansuojalain

muuttamisesta (385,/86)
- Asetus eriiiden kuluttajansuo-

jalain 7. luvun seanndsten so-
: veltamista koskevista poik-

k€uksista (873./86)
- KTM:n paatos kuluttajansuo-

hen tehtyine lisiiyksineen
(9r/66 ja 386/86)

- Laki luottoehdoista osamak-
sukaupassa (622./62)

- Valtioneuvoston peatds luot-
toehdoista ereiden tavaroiden
osamaksukaupassa (224165
ja 911/78)

- KTM:n paatos osamaksukau-
pan lomakkeista ja hintail-
moittelusta (875,/86)

Luoton kiiyttii
markkinoinnissa

Kulutusluoton myontemisd ei

I 000 mk
3 500 mk

jalain 7. luvun eraiden saan- saa enaa kayttea piiaasiallisena
nosten soveltamisesta markkinointikeinona markkinoi-
(874/86\ ta€ssa muita kulutushyddykkeita.

- Iaki osamaksukaupasta sii- Kulutusluoton, esimerkiksi luot-



le on annettava si i ta oma kappa-
le. Vanhojen (ennen 1.1.1987 reh-
l ! jen) t i l i luottosopimusten erai i
den kohtien osalta on si ir tymaai-
kaa  1 .1 .1988  as t i .

Sopimuksessa on mainit tava t i-
l inavaukseen ja luoton kAyttdcir l
h- i I t_vveit maksut, korot ja muut
luotlokustannukset. Jos kulutta
.lalta perilt?ivaia korkoa halutaan
jopimuksen voimassaollessa
muullaa, or tai l laisen muutoksen
perusteista ja si ihen l i i r tyvaista
lretojenantovelvol l isuudesta sisal
l)  ictrava asjanmukaiset ma:irayk
\cl sopimusehtoihin.

Kuluttajan
viivtistyminen

Luolonantaja voi ryhtyai toi-
miin vain, jos maksu on vi ivasty-
n!r \ ' i ihintaan kuukauden ja on
edelleen maksamatta.

.Ios kyseessa on kertaluotto, on
l isaksi vi ivi istyneen mrieran olta-
\a vahint i ian l0 qo luoftohinnas-
ra. Jos vi ivasrynyt maiira on pie
nempi, saa toimiin ryhtya vain,
los kyseessa on Iuotonantajan
koko jaanndssaatava.

Luotonantaja ei saa kui len-
kaan ryhtyA sopimuksen oikeur
ram i i n  t o im i i n ,  j os  maksun  v i i -
\asL) minen johtuu esimerkiksi
kulunajan sairaudesta tai ry6ttd-
m))desta, paitsi  jos se vi ivastyk
!rn kesto ja muut olosuhteet huo

mioon ottaen ol isi  luoionaDtajal-
le kohtuutonta.

Luottokortin
katoaminen

Kuluttaja vastaa luottokonin
oikcudettolnasta kayldsta vai11,
JOS

hain on luovuttanul luoftokor
t in toisel le

- luotrokort in joutumil]en toi-
sel le johtuu h: incn huolinat-
tomuudestaa, joka ei ole l ie
vaa

- haD ei ole i lnoit tanut luorro-
kort in kaloamisesta luoLo-
nantajal lc vi ipymaitt : i  sen ha
vaittuaan.

Kuluttaja ei kuirenkaan rasraa
luottokort in oikeudellomasra
kAytosla nai issekaan tapauksi\sa.
JOs
- luottokorlt ia on kar)tenr sen

ja l keen ,  kun  i lmo i rus  l uo t ro -
korl in katomisesta on saapu-
nuI luotol1antajal le

- my.vja, pal!eluksen suorit taja
tai ni i iden edustaja ei ole r i i r-
ta! i i r1 huolel l isesti  varmistu-
nur kuluttajan oikeudesta
kayrtaa luottokortr ia. Esimer
k i ks i  ko r t i n  n im ik i r j o j r us
naytteen selvaai poikkeamista
oslajan kuit tauksesta voidaan
pitae ral laisena laiminly6n
tinri .

KERTALUOTTO

mk
Vo
kk
Vo
kk
mk

ALKUPERAINEN
LUOTTOMAARA
LUOTTOAIKA
MAKSUERIEN VALI

K = I 250 mk-250 mk = 1 000 mk
T - 6  k k
L = 1 k k

Luottokustannukset (R) koostuvat nimell iskorosta (r) ja kuu-
kausittaisista laskutuspalkkioista. Korko muutetaan markka-
mAaraiseksi seuraavasti:

_  p  K  { T  L )  1 9 , 8  t u 0 0 m k  ( 6  I ,  _ - _

200 x 12 200 x 12.

R= 57,7 i  mk +  6  x  5  mk :  87 ,75  rnk

Todcli inen vuosikorko (P) on nyt laskettavissa seuraavasti:

D  2 0 0  l :  8 7 . - 5  m k  J 0 . 0 9  ! o
I 000 mk x (6 x l) Pydristetlynii 30 %

Keskir ivissi i  rahoituspddll ikki i  Ecro S€ppd ja luotlopi i i i l l ikkit  Flsko Salkola kuuntelevat tarkkaayaisina kokousesitelmie.



Oik.lis. Risto K. Ovaska:

AKORDI \AI KONKURSSI?
Perimistoimisto Contant Oyzn 23,-24.9.1986 Ramada Presidentti Hotellissa jiirjestiimiillii Konkurssikurs-
silla oik.lis. Risto K. Ovaska piti esitelmen akordista. Akordia voitaisiin kiiyttiiii Suomessa nykyistA enem-
rniin konkurssia korvaavana toimenpiteenii, jolloin velkojien menetykset olisivat pienempiii.

1. Mike on akordi

Akordi oII menettely, jolla ve-
lallinen ja henen velkojansa sopi-
vat osittaisesta anteeksiantami-
sesta, jotta velkojat saisivat suo-
rituksen jaljelle jaavalle velan
maaralle. Anteeksiannon tarkoi-
tusta (lahjoitustarkoitus tms.)
akordiin ei tyypillisesti liity, vaan
kyse on siita, etta velallinen ei
pysty maksamaan velkojaan ko-
konaisuudessaan.

Velallisen kannalta akordi on
ensisijaisesti yrityksen tervehdyt-
temiskeino. Velkojan kannalta
kyse on saatavan perimisesta
mahdollisimman teysima?irai-
sesti.

katsotaan olevan edellytyksie sel-
viytya osasta veloistaan. Akordin
vaihtoehtona olisi ensisijassa
konkurssi. Jos akordin kautta
saavutettava jako-osuus olisi suu-
rempi kuin jako-osuus konkurs-
sissa, on akordin kayttd perustel-
tua.

Akordin kayttd orl massamme
ollut eritdin vahaista. Moninker-
taiseen tai jopa pakkoakordien
monikymmenkertaiseen keyt-
taiiin olisi kuitenkin olemassa
edellytykset, jos nai6 edellytyk-
sizi halutaan tai osataan kayttaa
hyvaksi.

3. Akordi liike
toiminnan uudelleen-
jiirjestelyn osana

- akordilaki on vanhentunut ja
menettely monimutkaista,

Jalkimmainen syy voidaan jet-
tazi vah:ille huomiolle, sill?i Suo-
men akordilaki on kayttdkelpoi-
suudeltaan ainakin eurooppalais-
ta keskitasoa. Ruotsin akordilaki
on samantyyppinen kuin Suo-
messakin ja siite huolimatta
akordia kiiytetiiiin monikymmen-
kertaisesti Suomeen verrattuna.

TAvanomaisia konkurssiyrityk-
sia krkasteltaessa voisi paatella
etuoikeutettujen velkojen todella-
kin olevan niin suuria, etta akor-
din kayttd estyy. Tama on kuiten-
kin vain osa totuutta. Monien
yritysten kohdalla etuoikeutetut
velat kasvavat voimakkaasti juuri
konkurssin alla. 1-2 vuotta en-
nen konkurssin alkua olisi akordi
naidenkin yritysten kohdalla eh-
kai voinut olla mahdollinen, mut-
ta mahdollisuutta ei osattu kayt-
taa hyvaksi.

Suurin todellinen syy akordin
vahaiselle kaytdlle lienee liian
mydhainen havahtuminen. Yri-
tysten itsensa ja erityisesti myds
merkittevien velkojatahojen tulisi
kiinnittaa aivan erityista huomio-
ta siiten, etta tarvittavat terveh-
dyttamistoimet aloitetaan riitta-
van aikaisin. Keinot ovat hyvin
rajoitettuja siini vaiheessa, jos
yritys on jo ehtinyt ajautua valit-
tdmaan konkurssin varaan.

5. Millaiseen
tilanteeseen akordi
tyypillisesti soYeltuu?

- yritys on keskisuuri tai suu-
rehko,

- yrityksen johto pystyy sopeu-
tumaan uuteen tilanteeseen
tai johto on vaihdettavissa,

- ainakin merkittev:i osa yri-
tyksen toiminnoista on elin-
kelpoisia.

Vastaavasti akordin kayttoa ra-
joittavat seuraavat tekijat:
- havahtuminen tapahtuu liian

mydhaan tai ei lainkaan,
- yritys on vaikeuksissa pe.us-

tamisestaan lahtien ja myds
etuoikeutetut velat ovat alusta
lahtien huomattavia,

- yritys on kooltaan viihainen,
- yritysjohto ei ymmarra tilan-

netta eika johtoa voida vaih-
Iaa,

- yrityksen liikeidea on heikko.

Yrityksen pieni koko ei periaat-
teessa ole akordia rajoittava teki-
ja, mutta ulkomaiset merkit
osoittavat keskisuurten ja suureh-
kojen yritysten olevan kaytannds-
sa huomattavasti yliedustettuina.

2. Akordien tyypit ja
kiivttii

Akordit ja€taan tavallisesti
kahteen pa?iryhmaan: pakko-
akordiin ja vapaaehtoiseen akor-
diin. Pakkoakordi on seannelty
vuonna 1932 saadetyssa akordi-
laissa. Vapaaehtoisesta akordista
ei ole saanndksia, joten se voi-
daan toteuttaa sovitun siseltdise-
na. Merkittava ero naiden akor-
dien vzilillii on seJ etta vapaaeh-
toinen akordi sitoo vain siihen
suostumuksensa antaneita velko-
jia, mutta pakkoakordi ulottaa
vaikutuksensa myds tiettyja vel-
kojien maaravahemmistii2i koh-
taan, vaikka he vastustaisivatkin
akordia. Akordin erityismuotona
voidaan pitad moratoriota, jossa
vclkojen paaoma pysyy taysimaa-
reisena, mutta velalliselle mydn-
neteen helpotusta joko korotto-
man tai myds korollisen maksu-
ajan muodossa.

Liiketoiminnassa kordin k:iltta
tulee kysymykseen silloin, kun
velallisyritys on joutunut tai jou-
tumassa maksukyvyttdmyysti-
laan, mutta yrityksella kuitenkin

8

Akordia ei tule nahda erillisene
toimenpiteena. Velkojen suuri
maara on velallisyrityksissa seu-
rausta liiketoiminnan epAonnis-
tumisesta. Akordi vaikuttaa ai-
noastaan velallisen peaomara-
kenteeseen, ei sen sijaan esimer-
kiksi kannattavuuteen. Akordi
voi muodostaa osan yrityksen
toiminnan uudelleenjarjestelya,
saneerausta. Jos saneeraustoi-
menpitein yrityksen toiminnoista
leikataan esimerkiksi puolet
pois, on akordin merkitys suuri,
sille volyymiluan puoleen pie-
nentyneelle kannattavallakaan
liiketoiminnalla ei ilmeisesti olisi
mahdollisuuksia selviytya kaksi
kertaa suuremman yrityksen ve-
loista.

4. Akordin soveltamisen
kiiytiinniilliset esteet

Akordin kaytdn v?ihiiislydelle
on esitetty mm. seumavia syi6:
- etuoikeusasetus kaytAnndssa

estaa akordit, silla akordi kos-
kee vai etuoikeudettomia vel-
koja,

Akordin kayttda edistavia rcki-
jdita ovat:
- yrityksen johto itse havahtuu

tai havahdutetaan sidosryh-
man taholta ennen velt6nta
maksukyvyttdmyydaen uh-
kaa,

- yritys on ainakin jossain vai-
heessa saavauttanut vakaan
aseman, jota se vaikeuksien
johdosta on menettamassa



PERINTAPAIVAT 1987

6.5. Perintdpdivd, Kemi 14.10. Perintdpdivdi, oulu
7.5. Perintdpdivei, Kajaani 28.10. Perintdpdivd, Hetsinki

24.9. Perinteipeiivd, Pori 11.11. Perintripiiivdi, Lahti

VARAA PAIKKASI AJOISSA!

Koulutussihteeri Tarja Lehesaari
puh. (921)330 300, Contant Oy,

PL 20,20101 Turku

Ingrid Arnesdotter on tutkinut Ruotsissa yrityksiii, jotka ovat teh-
neet velkojille akordiehdotuksen, jonka velkojat ovat hylanneet.
Arnesdotter selvitti sen jiilkeen konkurssiin joutuneiden yritysten
konkurssipesista satujen jako-osuuksien suuruuden ja vertasi niita
akordiehdotukseen. Tirtkimus kasitti 15 vritvsta. Tirlokset olivat
seuraavat:

Tapaus Akordiehdotus 9o Jako-osuus
konkurssissa

I
2
3

5
6'7

8
9

1 0
l l
t 2
l 3
t 4
t 5

Risto K.

30
25
z)
z)
25
z)
25
z)
2 i
z)
60
25
25
25
2 )

0
0
0'7 
,12

0
0
0
0
0
0

z)
0
?
0
0

Ovaska: Konkurssin torjuminen, Helsinki 1985.



TARVITSETKO TO I M IALAKO HTAISIA

LUOTTOTIETOJA?

KYSY UU DESTA PALVELUMUODOSTAMME!

SOVELTUU ERINOMAISESTI ESIM.
MARKKINOIN NIN TARPEISIIN

OTA TOKI YHTEYTTA
HAxnru BRowtRN'lN TAI
Rruuo JAnvsnloott

PUH. 90.513 711

YHTEISTYOTERVEISIN
SUOM EN LUOTO NANTAJAYH DISTYS

LAKKISEPANKUJA 2 A
02600 ESPOO



Uutislinkki
Pankkien epdvakaus
Iisiiiintyy

N-liitossa
ensimmiinen konkurssi

Kadulta kuultua

"\hnha Sotaratsu" tapasi l i i
kepankkien yhtidkokousren tieta-
mallii naiden huippujohtajat Es-
paua.

Kuulumisel
"vanha solamtsu" muistutt i  joh-
taj ia, etta. i lkaapa !nohtako luor
tot ietoja. Tal ldin toisen huippu-
johtajan kasvoille levisi hymy,
murta toisen paii painui alas.

"Tosi on".

VUODEN 1987
LUOTTOMIES

Vuoden luottomies val i taan Iai-
nd vuonna kolmannen kerran.
Hall i tus odottaa perusteltuja eh-
doluksia vuoden luottomieheksi
elokuun loppuun mennessd. En-
simmaiseksi vuodell  luottomie
heksi val i t t i in Maksutieto Oy:n
toimitusjohtajana nykyaan toi-
miva Risto Suviala ja juhlavuo-
den Vuodel1 Luottomies-diplomi
luovurett i in luottopaial l ikko
Jaakko Pohjanpellol le yhdjstyk
semme 25-vuotisjuhlakokoukses
sa v. 1986.

Pankkitarkastusviraslon yl i
j o h m j a n  J u s s i  L i n n a m o n
mukaan yksit iaisen pankin luot-
lotappiot kasvavat tulcvaisuudcs-
sa. Riskinolto suurenee kansain-
val isten rahavirtojen l i ikkeessa.

Myds Linnamo . juoksutt i  kes-
kustelussa esi in talouden histori-
aa. Alunperin rahamarkkinoi l le
polkaisi syvyytta valt io velanotol-
laan. Obligaatiot eivat ol isi  k?iy
neet kaupaksi i lman kohtuul l ista
korkoa.

Pankkien perinteisia kuvioita
ldi sekaisin mar kkinaraha, jota
yri tykset tal lett ivat lyhyel la ajal-
la pankkeihin. Levottomana
markkinaraha murensi myos kor-
kojen j i ihmeyttS.

Si joit teluboomi ki iynnistyi _vri-
tyksissa kir janpito- ja substanssi-
el i  todel l isten arvojen suuresla
erosta raskaiden inf laatiovuosicn
aikana. lnf laatio sdi velat. Kdy-
hal lakin yri tyksel la meni lujaa.

Osakkeiden arvot nousivat,
kun yri tykset seurasjvat pelkas-
laan substanssiarvoa.

Linnamo muistutt i ,  etta mha
talous ei saavuta en,ib l960luvun
vakaata pohjaa. Pankkien on l i -
sattava analysoint ikykyAan.

(Tlrun Sanomat
n]aal iskuu 1987)

Leningradi laisesta rakennus,v-
r i tyksesri i  on lul lLrt ensjmmainen
konkurssin tehnyt neLlvostol i i t to,
lainen yri tvs. Konkurssisla kerloi
torslaina Ncuvostol i i ton viral l i
nen uutistoimislo Tass.

Tass totesi konkurssin olevan
ilmaus Neuvoslol i i ton talousclai-
massa parhai l laan tapahtuvisla
muutoksisla. Tass huomautt i ,  et-
tA vanhalkaan ihmisct civ. i t  pyst) '
muistamaan ral laista konkurssia
tapahtuneen aiemmin Neuvosto-
l i i tossa.

Rakcnnusfirman palvelukscssa
on ol lut 2 000 ry6nteki jai i ,  jotka
ovat Thssin mukaan saaneel kaik-
ki tditai muualta.

Neuvosrol i i ton puheenjohtaja
Mihai l  Gorbatshov esi l1i vi ime
vuodcn hclmikuussa pider.vssA
puoluekokouksessa uudistuksia
ralousel i imaian. Lakicsitys, jossa
kasitel laan yri tysten rahoitusla
ja myos konkursseja - annett i in
l irman vuoden helnikuussa. Se
hyvaksyttaineen mydhemmin taina
vuor1rla,

Thss kertoi,  etta rakennusyri lvs
ei ol lut mLrultanul tydskentelyta-
pojaan lakiesityksen talkoit ta
malla taval la.

Lahett i  Adolf Ni iran€n
Julius Tal lberg Oy

vaihdettuaan

Konkurssikierre jatkunee tiinikin vuonna

Veroj iiiimiit kasvoivat
700 miljoonaa

Vetohallinnossa kannettav;en
verojen verojZiamat kasvoivat vii-
me vuonna vajaat 700 miljootaa
markkaa eli 5 994 miljoonaan
markkaan. Rikosilmoituksia
epAillyisA ve.orikoksista tehtiin
1 752 eli vajaat 150 v5hemman
kuin vuotta aiemmin.

Maksamattomien verojen ko-
konaismAara kasvoi vuodessa
12,5 prosenttia. Niisu yhteensa
56 prosenltia oli osakeyhtididen
ja muiden yhtidmuotoislen vero-
velvollisten veroja.

Osakeyhlididen \€roj?iamar
olivat 2 542 miljoonaa markkaa
ja muiden yhaiOmuotoisten vero-
velvollisten 807 miljoonaa mark-
kaa.

Viime vLloden lopussa maksa-
mattomia ve.oja ol i  runsaalla
166 000 verovelvollisella, joista
135 000 ol i  luornol l isia ja lahes
31 000 juridisia herki ld;ta.

(Helsingin sanomat
29.3.t98',7'

Konkurssjt lisaantyvait v. 1986
Suomessa enemmin kLrin Ruotsis-
sa, jossa kasvua oli vain 2 9o edel-
liseen vuoteen verrattuna. Vastaa-
va luku Suomessa ol i  16 90.

l l

JASENOSOITTEISTO
AJANTASALLE

Yhdistyksen j . isenrekisteri  on
si irretty hoidettavaksi uuteen yh-
t iodn. Mikal i  t ielosi eival ole kai-
ki l ta osin ajan tasal la, tai ne ovat
muuten virheelliset, pyydetaiin
oikaisu tekemaan mieluiten kir-
jal l isesti  yhdistyksemme sihtee-
r i l le.
Osoitteel la: Sei ja Lehtonen

Perheauto Oy
Petikontie 3
01720 VANTAA

Jasenosoitteistosta voi t i lata
maksua vastaan osoitteita esim.
joukkojulkaisujen 1:iheftamista
varten.



LUOTTOMIEHET - KREDITMANNEN R.Y:N

TOIMINIAKERTOMUS 1986

Vuosi on ollut yhdistyksen kahdeskymmenesviides toiminta-
vuosi. Vuoden paatapahtuma oli yhdistyksen 25-vuotisjuhlako-
kous ja seminaari.

JAsenistii
Uusia jAsenia hyvaksyttiin vuoden 1986 aikana yhteensa 75, ja-
seniii erosi 57, paaasiassa eliikkeelle siirtymisen tai tehtavien
vaihtumisen vuoksi. Jasenmaarii oli vuoden loDussa 710.

Hallitus
Yhdistyksen hallitus toimi seuraavassa kokoonpanossa:
osastopaiAuikkd Seppo Reimavuo, puheenjohtaja, Oy Nokia
Ab, lakimies Anne t-eppiila-Nilsson, varapuheenjohtaja, Aspo
Oy, konttoripaa ikko Seija I-ehtonen, sihteeri, Perheauto Oy,
osastopaallikko Hikan Broman, rahastonhoitaja, Suomen
Luotonantajayhdistys, jaostopaallikko Kaarlo Oksa, kerho-
mestari, OP-Rahoituskeskus Oy, luortopaallikkti Maija Ahve-
nainen, hallituksen jiisen, Oy Huolintakeskus Ab, kamreeri Kaj
Lundstrdm, hallituksen jasen, Suomen Yhdyspankki Oy, luot-
topaalhkkd Pertti Pennanen, hallituksen jasen, Oy Kontino Ab,
toimistopaal[kkd Martti Kuurtamo, hallituksen jiisen, Perimis-
toimisto Contant 0y.

Yhdistyksen tilintarkastajina ovat toimineet:
kassapaallikko Olli Ruotsalainen, femminkiiinen Oy, luotto-
paallikko Pekka Tiilikainen, Valtameri Oy.

Varatilintarkastajat
Luottopaa[ikkd Vesa lohtari, Starckjohann-Telko Oy, lakiasi
oidenhoitaja Adolf Niiranen, Julius Tallberg Oy.

Toimikunnat
Toimikunnat ja luottoalan neuvottelukunta ovat yhteistydssa
hallituksen kanssa toimineet yhdistyksen ja luottoalan h]'vaksi.

Luottoalan neuvottelukunta
Luottoalan neuvottelukuntaan valittiin:
luottopaallikkd Tom Ahlroos, Luottokunta Oy, osastopaallikkd
Lassi Kantola, Suomen Yhdyspankki Oy, toimitusjohtaja Jar-
mo Karppi, Suomen Yritysrahoitus Oy, toimitusjohtaja Aulis
Lindell, Oy Union Oljy Ab, luottopaallikkd Jaakko Pohjanpel-
to, E-Osuuskunta Eka, toimitusjohtaja Esko Tirovinen, Suo-
men Luotonantajayhdistys, johtaja Tauno Valli, Kesko Oy, toi-
mitusjohtaja Mikko Parjanne, Luottokontrolli Oy, luottopaal-
likkd Veikko Semi, Oy Stockman Ab, luottopaalikko Seppo
Reimavuo, Oy Nokia Ab, toimitusjohtaja Risto Suviala, Mak-
sutieto Oy.

Koulutustoimikunta

kunta Eka, luottopaallikkd Pertti Pennanen, Oy Kontino Ab,
jaostopaallikkd Kaarlo Oksa, OP-Rahoituskeskus Ab, toimi-
tusjohtaja Esko Tirovinen, Suomen Luotonantajayhdistys, laki-
mies Anne trppiilai-Nilsson, Aspo Oy.

Ulkomaantoimikunta
Ulkomaantoimikunraan kuuluivat.
toimitusjohtaja Thomas Feodoroff, puheenjohtaja, Oy Credit
Ab, IuottopaAl[kkd Esko Salkola, Oy Philips Ab, toimistopaal-
likkd Pirjo Nurmi, Luottokunta Oy, osastopaallikkri Raimo
Jarvisalo, Suomen Luotonantajayhdistys, kamreeri Kaj Lundst-
rdm, Suomen Yhdyspankki Oy.
Ulkomaantoimikunta on pitanyt aktiivisesti yhteytta ulkomai-
siin sisaryhdistyksiin. Toimikunta jiirjesti opintomatkan Itaval-
taan toukokuussa,

Vuoden luottornies
Yhdistys valitsi vuoden luottomieheksi luottopaallikkd Jaakko
Pohjanpellon E-Osuuskunta Eka:sta.
Valintaperusteet olivat seuraavat:
- han on ollut pitkaaikainen yhdistyksen aktiivinen j?isen
- han on toiminut tuloksellisesti luottotehtavissa
- han on osallistunut aktiivisesti luottoalan koulutustoimin-

taan
- han on tehnyt luottoalaa tunnetuksi elinkeinoelaman piiris-

sa ja eri instituutioiden keskuudessa.
Vuoden luottomies palkittiin 2.000 markan tunnustuspalkin-
nolla ja Vuoden luottomies-diplomilla syyskokouksessa
3.10.1986.

Hallituksen kokoukset
Hallitus kokoontui yhteensa ll kertaa.

Varsinaiset kokoukset
Yhdistyksen varsinainen kevatkokous pidettiin 22.5.1986. Ko-
kouksessa hyvakslttiin yhdistyksen tilinpaatos ja toimintaker-
tomus vuodelta 1985, esitettiin tilintarkastajien kertomus, seka
mydnnettiin vastuuvapaus tilivelvollisille.
Kokouksessa kent€johtaja Matti Sulander Kehitysaluerahasto
Oy:sta esitelmoi Kera:n luotonannosta yrityksille.
Varsinainen syyskokous pidettiin 27.11.1986. Kokouksessa hy-
vaksyttiin hallituksen ehdotus talousarvioksi muutoksitta.
Yhdistyksen hallituksen erovuoroisten tilalle valittiin:
toimitusjohtaja Mikko Parjanne, Luottokontrolli Oy, luotto-
paallikk6 Pertti Larva, Sanoma Oy, perintaesimies Pirjo Lahti,
Eliikevakuutusyhtiit Ilmarinen ja ulkomaille muuttaneen Seppo
Reimavuon tilalle rahoituspaallikkd Jorma Platan, Skop-
Rahoitus Oy. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Mikko
Parjanne.
Tiliniarkastajiksi vuodeksi 1987 valittiin: luottopaalikkct Vesa
Lohtari, SrarckjohannTelko Oy ja lakiasioidenhoitaja Adolf

luottopaallikko Jaakko Pohjanpelto, puheenjohtaja, E-Osuus. Niiranen; Julins'Ihllberg Oy.



\ rrari l intarkastajiksi valitt i in:
ronltoripaall ikkd Marja-Liisa Bergman, Mestarikone Oy ja
::\ ] ntipaall ikkd Margaretha Rajakangas, Oy Credit Ab.
Kokousesitelman piti varatuomari Raimo Pallonen, Verokon-
'.: lrointi Raimo Pallonen Oy:sti i ajankohtaisisra verokysymyk-
.  r . i  a .

\ luut kokoukset
: : . -1 .1986 p idc tyssa  kokouksessa SYP:n  pank in johra ja  Jaakko
llrra esitelmcii aihecsta l i ikepankkitoiminnan uusista haas
:  . ' : r t  a .
,r. lL).1986 pidetti in yhdistyksen 25-vuotis juhlakokous ja serni-
: ' ..rarissa luennoivat:
-lrhraja Eero TLomainen, Taloudell inen suunnirtelukeskus:'EJell isen ja seuraavan sukupolven luottomies".
I. i insriaidanrdjohtaja Leif Sevon, Oikeusministerici: "Luorroa-
..:.1n vaikuttavan lainsaAdannon kehittyminen".
I..htaja OIli Lindblad, Skop-Rahoitus Oy: " Rahoitusmarkki-
::,r i ia luottokaupan rahoitus".
I :nancial Executive Beat Haenni, Sandoz Ag (Sveitsi): "Credit
\ lrnagement Principles of Multional corporation".

l . : l t  i l a isuudessa:
\l: Roger Cork, Chaisman og Institute of Credit Management
l:J (Englanti). Kertoi omasta instituutistaan, seka uudesra
Il:.ta eurooppalaisen jarjestdn perustamasta Federation of Eu-
'  l can  Crcd i i  Management  Ar roc ia r ion :s ta .
h:hvin jailkeen toimitusjohtaja Aulis Lindell, Oy Union Oljy
\ 'a. kd)1ti veteraanin puheenvuoron.
t Jcllcen ti laisuudessa jaetti in 11 kpl yhdistyksen 25-
', r.rt isjuhlaviireji i , kunniavierail le ja muil le ansioituneil le j i ise-
:l: r le.
I : laisuudessa julkisretri in Kati Heinamiehen kirjoirrama yhdis-
: . isen 25 vuotis histori ikki, joka on jaetru kaikil le yhdistyksen

" 'cn i l le ,

Jdsenleht i
Ir.enlehti Luottolinkki i lmestyi nclja kertaa.
Irhden toimitusneuvostoon ovat vuonna 1986 kuuluneet:
\nne Leppala Nilsson, paatoimitraja,
R: . to  Suv ia la ,

":ppo Reimavuo,
[' i : l t i  Pennanen,
\ larni Kuurtamo.

l 'hdistyksen talous
\ hdisty,ksen taloudell inen asema selviAa oheisisra tuloslaskel-
: ; ras ta . ja  tasees ta .

tg
TULOSLASKELMA

Kulut:
Postikulut
Kokouskulut
Lehtikulut
25 v. juhlakulut
Muut kulut

Kulujaama

Varainhankinta:
Jasenmaksut
Ilmoitustulot
Korkotulot
25 v. juhlatulot

Tilikauden alijaiama

TASE 31.12.1986

01.0r.-3r.12.1986

2.041,55
6.897,45

70.059,35
64 6'74,11
?!.0u,09

'72.400,-
t \  1 t )  -

607 ,20
39.490,-

1 7 1  . 6 8 8 , 1 5

5' : :
r  3.484,95

VASTAAVAA

Rahoitusomaisuus
Shekkitil i-SYP Helsingin pankki
Shekkitil i-SYP Senaatintori
saasrdrili-sYP
Siirtosaamisel

VASTATTAVAA

Oma paaoma
0 1 . 0 1  . 1 9 8 6
Alijaama
3 1 . 1 2 . 1 9 8 6

3.354,48
)  l ' R  R A

8.283,77
3.800,-

1'7 .767,09

3 I  .616,04
l3.84qpl

t '7 .167,09

HelsingissA, huhtikuun 12. paiivana 198?

Anne Leppala-Nilsson

Hikan Broman

Seija Lehtonen

Kaj Lundstrdm

Pertti Pennanen

Martti Kuurtamo

t3



Uusi ruotsalais-suomalainen sanakirja

Suomalaisen Kirjallisuuden Seura on
julkaissut Ison ruotsalais-suomalaisen
sanakirjan, jossa on mm. hyvaa luotto-
ja muuta liikealaa koskevaa sanastoa.

Jiisenille 10 9o alennus, suoraan kustan-
tajalta tilattaessa.

SKS. Hallituskatu 1. 00170 Helsinki

puh. (90) 171 229

LUOTTOMIESTEN VUODEN 1987
PAATAPAHTUMA

seminaari Dipolissa
30.05.1987 klo 09.00

Fecman kokous ja
Federation on European Credit Management As-

sociations pitaa Suomessa kokouksen. Sen yhteydes-
sii on j Zisenjiirjestojen jiisenille tarkoitettu alan semi-
naari, alan teknisi?i sovellutuksia koskeva niiyttely se-
ka saaristoristeily ja illanvietto.

Seminaarin suomalaiset esiintviiit:

Pekka I-olttvniemi: avaus
Jermu I-aine:
Aulis Lindell:

EEC-kauppa
luottohallinto

Seminaarin osanottomaksu 590 mk sisiiltii2i lou-
naan. Esitykset tulkataan. Saaristoristeilyn ja illan-
vieton osanottomaksu 400 mk sisalua illallisen ruo-
kajuomineen edustavassa ravintolassa. Risteily alkaa
klo 18.00 ja siihen toivotaan avec-osanottoa.

Perjantai-illaksi 29.05. Dipoliin on jiirjestetty ha-
lukkaille osanottajille yhteisillallinen, jonka kustan-
nukset hoidetaan suoraan ravintolalle. Mycls tiille il-
lalliselle toivotaan runsasta Luottomiehet-Kredit-
mannen rv:n iasenten osanottoa.

ILM O ITTAUTUMI S KAAVAKE

Nimi:

Asema:

Liikeyritys:

Osoite:

Puhelin:

Otan osaa seminaariin

Otan osaa risteilyyn ja illanviettoon

Otan osaa risteilyyn ja illanviettoon avec

Otan osaa perjantai-illalliseen
Otan osaa perjantai-illalliseen avec

590 mk

400 mk

990 mk
+ 400 mk 1390 mk

Ilmoitukset 10.05.87 mennessd: Oy Credit Ab PL 47 00241 Helsinki
ja maksut lehden liitteeni olevalla pankkisiirrolla.



SEMINAR PROGRAMME

Seminar Chairman: Thomas Feodoroff, Managing Director, Oy Credit Ab and President
of the Federation of European Credit Management Associations (FECMA).

09.00 Opening of seminar by Pekka Loyttyniemi, Mayor of the City of Espoo,
Finland

09.10 Presentations by the software exhibitors on what is on display at the
seminar exhibit ion

10.00 Initial opportunity to view the exhibition and coffee

10.45 Credit Management Practices in Europe
Speakers: Aulis Lindell, Managing Director, Oy Union-olly Ab (Finland)

Jean-Pierre Marin, Credit Management, Hutchinson and
Chairman, AFDCC (France)
Terry Robinson, FICM, Managing Director, Commercial Credit
Consultants (G reat Britain)

11.45 Problems of Trading Abroad
Speakers: Jermu Laine (Finland), Peter Martin FICM, Group Credit

Manager, 3M (UK) (Great Britain) and speakers from other
FECMA member countries

12.45 Refreshments and lunch, followed by a further opportunity to view the
exhibit ion

14.45 Recent Bankruptcy and Insolvency Legislation In France and I Great
Britain
Speakers: M. Brasset, Credit Manager, Pinault Group

Bernard Phillips FCA, Senior Insolvency Consultant, Arthur
Andersen & Co

15.45 Tea and opportunity to view the exhibition

16.30 Briefing on Recent, Current and Expected EEC Directives Relevant to
Credit Practices
Speaker: From the Commission of the European Communities

17.30 Presentation on FECMA Aims and Progress to Date
Speakers: Roger Cork FCA, FICM, Partner, Cork Gully, Chairman of the

Institute of Credit Management (GB) and lmmediate Past
President. FECMA

18.00 End of Seminar

The Seminar languages wil l  be English, French and Finnish -
simultaneous interpretation facilities will be available

The Federation reserves the right to make changes in the programme

/ /  i  a
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lE faar a.!f.fuf!ai. o. ed$ll lottorhn tonteDusts ja le.
Lt!i-
- Fdctildilli ji.edlleer esitelmi-. leslustelu- j. tiedotustil.i-

*d. ttdtutytsen toini.l.rn tuuluvist. lrysytryt.istj,
- rcrr.rmdli luotto.hr tehiaysli dyds trllomrille,
- br&ritt nr||. tostrmus,, jullris$., tulssi- j. Loulutusaoimin-

br seli
- .rtandh husuntola js tel€|n$lli else kosLevia .loitteita. JASENHAKEMUS

Jiisennumero

Toimi Ydtys

Vastaalottaj a

LUOTTOMIEHET * KREDITMIiNNEN R.Y.

HAKIJAN YKSILdINTI- JA OSOIIETIEDOT (TEKSTATEN)

Sukunimi

Etunimet (kutsumanimen eteer *)

Jakeluosoite

Osoitetoimipaikka

AIvo tai ammatti

Toimiala

Puhelin

Hakijan allekirjoitus

J:nio

HAKIJAN TY ETIEDOT

Tyiinantajan nimi

J.keluosoite

Postinumero

Tehtivenimike

Tehtaviin (lyhyesti)

Pailta ja pii iveys

PUOLLAMME JASENHAI(EMUSTA (VAIN JASENET)
Nimi

HAEN LUOTTOMIEHET _ KREDITM.INNEN R.Y.JN JISENEKSI YLLA OLEVIN PERUSTEIN SEKA
SITOUDUN NOUDATTAMAAN YHDISTYKSEN SAiNT6Jli

Nimen selvennys Nimen selvennys

Toimipaikka (selvesti) toirnipaikka ls

I ullrnuxsnr rAArds

Puheenjohtajan/sihteerin allekirjoitus
hyviiksytty

hyliitty

Jiisenhakemukset toimitetaan yhdistyksen sihteerille
konttorip*illikkii Seija Lehtoselle osoitteella:

Perheauto Oy
Petikontie 3
01720 Yantaa
(puh. 90-840 800)

19

1 7



K O K O L S X U T S L

I u ol t(lntiehel-Xredilmiinnen r):n varsinainen kcviit-
Lokous pidetA:in torstaina 7. toukokuuta 1987 kello
|-.tX) tlkaen Tilausravintola Rolalissa, osoite Pohioi-
.<- .p l rnudi  2 .  Hels inLi  (Ruotsala isen ter t ter in  la lo l .

hokrukressa kisilelldin:
lr r31n1i11.n 9 Q:ssii mainitut asiat
: r  \ luut  as iat
-lr hrskusrikospoliisin rikosylitarkastaja Kari Ranta-
ma ja rikostarkastaja Markku Salminen kertovat {a-
hru.rihoksisfa, niiden tutkinnasta ja ennaltaehkAisyn
mr h d ollisu u ksista.

hokouksen jilkeen on mahdollisuus yhteiseen piivdl-
li{tn. llmoittauturniset kokoukseen/ruokailuun py}-
drt!an tekemeiin viimeistdin to$taina 30.4. hlo
lJt.lXl-16.00 ravintolaan puhelin 63,1 865. Ravintolan
ru 0 ka\ a rustuksen vuoksi ilmoittautuminen on sitova.

Terveluloa
I-uottomiehet-Kreditminnen r.y.

Hallitus

. . . r  l okouksessa  112 .3 .1987  h ) \ ' aksJ - l y l  uuc le r  j e \ cne t :

. .  : . , r : l i p a e l l i k  k a l

Rilhoit  us\ l i l i r) 's O!
.  :  " , l l L r  59  A  I

,  , i t  t  s t \ K I

. , l r  L r t a
: '  , :  j e

- :r  I  ulker i  Or
.  .  . . : , . J | t l e  i

'  : i L I  S I N K I

r . , l l i o
. .  \ k c |n tan  Ab

r  L  . l r L l ( [ , ] I L r  t /

.  i  \POO

\  \ \  l \ l l l  r l  t
.  . . ,  \ i  k koncn
, C hcmical Atr
, . l r  l {

.  I ] I ] L S I N K l

LLlotonval\ oja
Tarja Atterberg
SLromcn Tihluotto Ov
I : f ed r i k i nka tu , lS  A ,1  k r s
OOTOO H I I  S INK I

Pcf in tatoi lnihcn ki l i i
G r  t t u  Huos ionmaa
LPT Lakirniesten Pcrin LAroi i I  isto
Hafakantic 20 A
02600 FsPoo

Per int i i lakinries
Lassi Karppinerl
Pcrimisroinl isto Contant (J! '
Aurakatu 8
2OIOO TU RKU

Per in ta l ak im ies
Pckka Sunclnian
Pcrimistoinl jslo Conranr ()1
Aurakatlr 12
2OIOO I  URKU

O1'

KORJAUS EDELLISEN LEHDEN
TEKSTIIN

. lorma Platanin jutun si jasta ju lkais imme tar-
llstamattoman puretun puhelin haastattelun.

\  al i tamme toimituksessa tapahtunutta virhetta.
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VAHEM |sIONSUoJA JA VELKoJAI SUoJA
O5AKEYHTIOSSA

20.-21.5.19a7, Rontasipi Aulonko, Hiirncenlinnr

Kurssi  o iorkostel loon osokeyhi i6 o in vcihemmistosuoioo io velkoia in-
suojoo koskevio mcjordyksio leo.eef i isel io io kdytdnn6 isel ic j  konnol ta.
Juf id is io io io oude is io nakokohi jo kc is i re ldcrn r i rnokkotn vdhemmis
lon io velkoio i r  sekci  yr i iys iohdon konnc 1o.

Ti lo isuus tuo uuiro voloo oionkohtc iseen oiheeseen uennoi l lo io kes-
t  L< el  r l lo  or .o ' r  io .oroor osol l i " r '  i -  y .  t^ tFr  o l  - ieren 

io 
-o lo ls-

i o \ d o 1  " l . i  o  i o ' r o  o i i e l  o  |  - r o . t  o . - o  e '  o . o t  , \ ' ,  v o 1 .

OHJET A

Keskiv i ikko 20.5.
8.45 lmoi i louiuminen, mater iool in ioko io oomukohvi

9.15 Yhl i t i iden t i l ;npddr6sinformoot io Suomesso io muuol lo
Kouppol iete iden moister i  Asko Pielkolo,
Sponie Oy

10.15 Yhr;dn rokennemuutokset  io mAi i rdvdhemmisr6
Asionalc lc O/ovi  Y/dnkd,
Asionojotoimlsto Procope & Hornborg Ky

I  L30 Mt idrdvdhemmist i tn io yksi ty isen osakkeenornisto ion oikeu-
det
-  y imr ic i rc i isen yhi iokokouksen koo le kuisumlnen

oikeus soodo l isdt i l in tcrkcstoio
-  o kels soodo oikoon er i ly inen tarkostus

yhi lon el inten p. jd l6slen nroi t i lminen
- vdhemmisi6n vohingonkorvouskonne
Professori JuAoni Kylciko//io,
Turun y iopis io

1 2 . 3 0 L o u n o s

1 3.45 Yleis lousekkeen merki rys
sLrunnonu osclKeoni l

-  r is t i inonr is ius
Oikeustieieen tahia.i Vipi fiili,
Keskuskouppokcmori

1 s . 0 0  K c h v l

15.30 Vi ihemmisr6osokkoon to loudel l isen informoot;on rorve io sen
tyydyttiiminen

er i iy inen torkosius
-  kyseyoike!s yhi iokokouksesso -  i ikeso oisuus
- iuorrol ledot
KHT Erkki  Simponen,
Oy Wldenius,  Sederholm & Someri  Ab

16.45 Osokkeiden lunosrominen osokkoon suoiokeinono
- unosiushlnnon m6dr i r r6minen
Professor i  Pou/ i  Koski ,
Turun Kouppokorkeokoulu

9.00 Velkoio insuoioo koskevor s i i6nni ikser
voi toniokoroio i tukset
la inol  io lokoukset  mm. yht ion osckkeiden oston yhieydesso
pei te ty osingonioko

KHT Tomi Eng/und,
Tl  in iorkostuslo imis io Oy Forsstrom & Hol lbcick Ab

1 1.00 Ti l inrorkostojon rool i
-  velvo isuus epdkohl ien esi intuonr iseen
- t i l in lorkosiuspoytdkir lon Ioaiuus

vohvis iuksei  io loudel l lsen t i  onteen poikkonsopi t< ivyydestd
KHT Yrlci Iuokko,
Ti  in iorkosiustoimis io Yr i6 Tuokko Ky

1 2 . 0 0 L o u n o s

13.15 Selv i tyst i lo  yhr i6n ro loudel l isen r i lon mi lor ino
KHT, kouppoi iete iden moister i  Jouto Korf  unen,
Ti l iokt i ivo Oy
Asicnoioio Vci inc i  leper; ,
As;onoiotoimis io Vdin6 Teper i

15.30 Ti lo isuus pc;c; l ryy

Osonottomoksu on 2.400 mk. Hotel l i  velo i t toc l lsdksi  nroio i tus io idysi -
hoiJokLr l ! ino 740 mk.
l lmoir toutuln isel  osoi f iee o:  Uudenmoonkotu 4-6 F,  00120 Hels inki lo '
puhel imi tse 90-601 236.
Myohemmin kuin 10 pci ivc ic i  ennen kurssio iu le isto peruutuksis io velo i -
lomme 20 % to imis loku uino.  Mik6l iosano oo ei  peruLrrero,  e ikd i lmoi t -
loulu io soovu kurssi l le ,  velo i tomme 50 %.

rEASr{G. JA IrtVEgTOtNftRAHOltUS 29.-30.9.t987
(oNKURtSrPaIva A.9. | 987

F

s z r.aKmtEsliltolt Koulu?ust(EsKus


