
PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS
Kaupparekisteri

Yhtiöjärjestys päivältä 29.07.2014
Toiminimi: Kiinteistö Oy Ähtärin Monitori
Yritys- ja yhteisötunnus: 0605835-0
Voimassaoloaika, alkaen 10.10.2002

Kyselyajankohta: 29.07.2014 12:03:22

YHTIÖJÄRJESTYS: Kiinteistö Oy Ähtärin Monitori 29.07.2014 12:03:22   1(5)



                                                                                                    
        Kiinteistö Oy Ähtärin Monitorin yhtiöjärjestys                                              
                                                                                                    
        1 § Yhtiön toiminimi on Kiinteistö Oy Ähtärin Monitori ja                                   
        kotipaikka Ähtäri.                                                                          
                                                                                                    
        2 § Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita Ähtärin Kaupungin                               
        Ouluveden kylässä sijaitsevaa Monitori Rnro 57:0 -nimistä tilaa                             
        ja sillä olevaa rakennusta.                                                                 
                                                                                                    
        3 § Yhtiön osakepääoma on                                                                   
        kahdeksantuhattakaksisataakolmekymmentäyksi euroa kaksitoista                               
        senttiä (8.231,12 e) ja se jakautuu neljääntuhanteen                                        
        kahdeksaansataan yhdeksäänkymmeneenneljään (4.894) yhden euron                              
        kuudenkymmenenkahdeksan sentin (1,68 e) nimellisarvoiseen                                   
        osakkeeseen.                                                                                
        Nimellisarvo ei ole tarkka arvo. Yhtiön osakepääoma on kokonaan                             
        maksettu.                                                                                   
        Yhtiöllä on rakennusrahasto. Yhtiön osakekirjat painetaan Setec                             
        Oy:ssä.                                                                                     
                                                                                                    
        4 § Yhtiön osakkeet tuottavat oikeuden hallita huoneistoja                                  
        yhtiön omistamassa rakennuksessa seuraavasti:                                               
                                                                                                    
        Huon.  pinta-ala  huoneiston laatu  osakk.  osakkeiden                                      
        nro    m2                           lkm     numerot                                         
                                                                                                    
        1        1284     liikehuoneisto    1284    1-1150,3024-3157                                
        2        1873     liikehuoneisto    1873    1151-3023                                       
        3         256     liikehuoneisto     297    3158-3454                                       
        4          71     liikehuoneisto      71    3455-3525                                       
        5         112     liikehuoneisto     112    3526-3637                                       
        6          73     liikehuoneisto      73    3638-3710                                       
        7          91     liikehuoneisto      91    3711-3801                                       
        8          85     liikehuoneisto      85    3802-3886                                       
        9         120     liikehuoneisto     120    3887-4006                                       
        10        130     liikehuoneisto     130    4007-4136                                       
        11         63     liikehuoneisto      63    4137-4199                                       
        12        100     liikehuoneisto     100    4200-4299                                       
        13         25     liikehuoneisto      25    4300-4324                                       
        14         76     liikehuoneisto      76    4325-4400                                       
        15        269     liikehuoneisto     269    4401-4669                                       
        16        157     liikehuoneisto     157    4670-4826                                       
        17         68     asuinhuoneisto      68    4827-4894                                       
                                                                                                    
        Huoneiston numero on sama kuin osakeryhmän numero.                                          
                                                                                                    
        Lisäksi huoneiston Nro 1 hallintaan oikeuttavat osakkeet antavat                            
        oikeuden käyttää rakennuksen pihamaalla olevista autopaikoista                              
        kuutta (6) sähköliitännällä varustettua autopaikkaa.                                        
        Sähköliitännällä varustetuista autopaikoista suoritettava maksu                             
        määrätään käyttäen määräämisperusteina autopaikkojen                                        
        kuluttamasta sähköstä aiheutuvia kustannuksia. Maksun määrää                                
        hallitus.                                                                                   
                                                                                                    
        Yhtiön välittömään hallintaan jäävät seuraavat tilat:                                       
        konehuoneet, IV-konehuoneet, akkuhuone, sähkökeskukset ja                                   
        varastot yhteensä 256 m2.                                                                   
                                                                                                    
        5 § Yhtiökokous määrää osakkeenomistajan hallitsemistaan                                    
        huoneistoista yhtiölle suoritettavan vastikkeen, joka jakautuu                              
        hoito- ja rahoitusvastikkeeseen. Vastikkeen maksuajan ja                                    
        maksutavan määrää yhtiön hallitus.                                                          
                                                                                                    
        Hoitovastike käsittää kaikki yhtiön hoitokulujen suorittamiseen                             
        kannettavat maksut.                                                                         
        Rahoitusvastike puolestaan käsittää yhtiölle otettujen                                      
        pitkäaikaisten lainojen, osakaslainat niihin mukaanlukien,                                  
        lyhennysten, indeksikorotusten, korkojen ja muiden sanotuista                               
        lainoista aiheutuvien menojen suorittamiseen kannettavat maksut.                            
                                                                                                    
        Hoito- ja rahoitusvastike määrätään käyttäen perusteena                                     
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        huoneistojen huoneistoalojen suhdetta, kuitenkin niin että                                  
        huoneiston Nro 2 osuus yhtiön lämmityskuluista määrätään                                    
        erillisen mittauksen perusteella.                                                           
                                                                                                    
        Osakkeenomistajalla on oikeus maksaa yhtiölle joko kokonaan tai                             
        osittain huoneistoalojen mukaan laskettava osuutensa yhtiön                                 
        lainoista. Lainaosuutensa kokonaan maksaneelta                                              
        osakkeenomistajalta ei peritä rahoitusvastiketta. Milloin                                   
        osakkeenomistaja on maksanut lainaosuudestaan vain osan,                                    
        määrätään rahoitusvastike hänen osaltaan siten, että siihen                                 
        lasketaan kuuluvaksi osakkeenomistajan vielä maksamattoman                                  
        lainaosuuden yhtiölle aiheuttamat menot. Osakkeenomistajalta                                
        vastaanotetut lainaosuudet tai niiden osat yhtiön on                                        
        viivytyksettä käytettävä lainojen lyhentämiseen.                                            
                                                                                                    
        Osakkeenomistajalla on oikeus antaa tai hankkia yhtiölle                                    
        huoneistokohtaista lainaa.                                                                  
        Osakaslaina voidaan korvata yhtiön hallituksen hyväksymällä                                 
        muulla lainalla ja muu laina osakaslainalla. Lainaa toisella                                
        korvattaessa lyhennetään ensiksi mainittua vastaavalla määrällä.                            
                                                                                                    
        Osakaslainan tai sen sijaan otetun lainan lyhennyksistä ja                                  
        koroista sekä muista tähän lainoitukseen mahdollisesti                                      
        liittyvistä kuluista vastaa yhtiölle rahoitusvastikkeen muodossa                            
        tällä tavoin lainoitetun huoneiston hallintaan oikeuttavien                                 
        osakkeiden omistaja.                                                                        
                                                                                                    
        Lämpimästä ja kylmästä vedestä peritään erillinen kulutuksen                                
        mukainen korvaus, jonka suuruuden ja maksutavan määrää hallitus.                            
                                                                                                    
        6 § Osakkeenomistaja, jonka hallitseman huoneiston osalta yhtiön                            
        on hakeutunut arvonlisäverovelvolliseksi, on velvollinen                                    
        maksamaan jokaista muutoin maksamaansa vastiketta vastaavaa                                 
        arvonlisäverovastiketta. Mitä tässä on sanottu huoneistosta                                 
        koskee myös huoneiston osaa.                                                                
                                                                                                    
        Maksuvelvollisuus koskee myös kerran verolliseksi haetun                                    
        huoneiston hallintaan oikeuttavien osakkeiden kulloistakin                                  
        omistajaa, vaikka verovelvollisuus kyseisen huoneiston osalta                               
        olisi jo päättynyt, jos tässä pykälässä jäljempänä kuvatulla                                
        tavalla joudutaan huoneiston osalta palauttamaan jo tehtyjä                                 
        vähennyksiä tai jos jälkilaskelma osoittaa alijäämää kyseisen                               
        huoneiston arvonlisäverovastikkeissa.                                                       
                                                                                                    
        Hakeutuminen edellyttää kunkin huoneiston osalta sen hallintaan                             
        oikeuttavien osakkeiden omistajan nimenomaisen suostumuksen.                                
                                                                                                    
        Hallitus määrää kuhunkin vastikkeeseen liittyvän                                            
        arvonlisäverovastikkeen suuruuden käyttäen perusteena                                       
        verovelvollisten huoneistojen pinta-aloja seuraavasti:                                      
                                                                                                    
        1. Arvonlisäverovastikkeilla katetaan yhtiölle                                              
        arvonlisäverolliseksi hakeutumisesta aiheutuvat ylimääräiset                                
        kustannukset, kuten tilitettävä vero ja sen                                                 
        laskentakustannukset.                                                                       
                                                                                                    
        2. Yhtiössä peritään kutakin vastiketta vastaava oma                                        
        arvonlisäverovastike.                                                                       
        Arvonlisäverovastiketta määrättäessä otetaan huomioon                                       
        vähennyksenä yhtiön arvioiduista arvonlisäverollisista ostoista                             
        verolliseksi haettujen huoneistojen vastikeperusteiden mukainen                             
        osuus, jonka yhtiö hakeutumisen jälkeen voi vähentää omassa                                 
        arvonlisäverotilityksessään.                                                                
                                                                                                    
        Jos osakkaan osuus investoinnista peritään lainaosuutena tai                                
        rahoitusvastikkeena, ei investoinnin osalta vähennettävää veroa                             
        kuitenkaan oteta huomioon vastikkeita määrättäessä eikä                                     
        vähennettävää veroa palauteta osakkeenomistajalle.                                          
        Vähennysoikeus otetaan tässä tilanteessa huomioon määrättäessä                              
        osakkaan lainaosuutta tai rahastosuoritusosuutta.                                           
                                                                                                    
        Verolliseksi haettua huoneistoa hallitseva osakas on velvollinen                            
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        maksamaan vain niitä arvonlisäverovastikkeita, jotka liittyvät                              
        hänen muutoin maksamiinsa vastikkeisiin, ellei kysymyksessä ole                             
        jäljempänä mainittu alijäämä tai palautettava vero.                                         
                                                                                                    
        3. Arvioon perustuva laskelma tarkistetaan vuosittain                                       
        jälkilaskennalla ja yli- tai alijäämä otetaan huomioon seuraavan                            
        vuoden arvonlisäverovastikkeita määrättäessä.                                               
                                                                                                    
        Yllämainittujen arvonlisäverovastikkeiden lisäksi on                                        
        verolliseksi haetun huoneiston hallintaan oikeuttavien                                      
        osakkeiden omistaja tai verovelvollisuuden kyseisen huoneiston                              
        osalta jo lakattua kulloinenkin osakkeiden myöhempi omistaja                                
        velvollinen maksamaan ylimääräistä arvonlisäverovastiketta,                                 
        jolla katetaan jälkilaskelman perusteella ilmenevä mahdollinen                              
        laskennallinen alijäämä edellisiltä tilikausilta.                                           
                                                                                                    
        Jos yhtiö joutuu palauttamaan jo tekemiään vähennyksiä, on                                  
        huoneiston hallintaan oikeuttavien osakkeiden kulloisellakin                                
        omistajalla velvollisuus maksaa edellämainitun kaltaista                                    
        ylimääräistä arvonlisäverovastiketta, jolla katetaan                                        
        palautettava vero ja muut palautuksesta mahdollisesti                                       
        aiheutuneet kulut. Tämä velvollisuus on myös sellaisella                                    
        huoneiston hallintaan oikeuttavien osakkeiden kulloisellakin                                
        omistajalla, jonka hallitseman huoneiston osalta                                            
        verovelvollisuus on jo lakannut.                                                            
                                                                                                    
        Arvonlisäverovastikkeiden maksuajan ja maksutavan määrää                                    
        hallitus.                                                                                   
                                                                                                    
        7 § Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu kolme-viisi varsinaista                              
        jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi kestää valitsemista                                
        seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.                                   
        Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja kokoontuu                                 
        puheenjohtajan kutsusta niin usein kuin yhtiön asiat sitä                                   
        vaativat.                                                                                   
                                                                                                    
        Hallitus on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet hallituksen                            
        jäsenistä on saapuvilla. Asiat ratkaistaan enemmistöpäätöksin.                              
        Äänten jakaantuessa tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide.                               
        Kokouksessa on pidettävä pöytäkirjaa, joka on kaikkien läsnä                                
        olleiden allekirjoitettava.                                                                 
                                                                                                    
        8 § Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka nimittää ja erottaa                                  
        yhtiön hallitus.                                                                            
                                                                                                    
        9 § Yhtiön toiminimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja                             
        toimitusjohtaja, kumpikin yksin, tai hallituksen jäsenet kaksi                              
        yhdessä.                                                                                    
                                                                                                    
        10 § Yhtiöllä on yksi (1) varsinainen tilintarkastaja ja yksi                               
        (1) varatilintarkastaja.                                                                    
        Tilintarkastajien toimikausi kestää valitsemista seuraavaan                                 
        varsinaiseen yhtiökokoukseen asti.                                                          
                                                                                                    
        11 § Yhtiön tilit laaditaan ja päätetään kalenterivuosittain.                               
        Tilinpäätöksen edelliseltä vuodelta tulee olla valmiina                                     
        viimeistään kuukautta ennen varsinaista yhtiökokousta, jolloin                              
        yhtiön tilit tositteineen ja muine tarpeellisine asiakirjoineen                             
        on viimeistään annettava tilintarkastajalle. Tilintarkastajan on                            
        annettava kertomuksensa hallitukselle vähintään kaksi viikkoa                               
        ennen varsinaista yhtiökokousta.                                                            
                                                                                                    
        12 § Kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan osakkeenomistajille                                  
        aikaisintaan neljä viikkoa ja viimeistään viikkoa ennen kokousta                            
        postitse osakkeenomistajien osakeluetteloon merkityillä                                     
        osoitteilla.                                                                                
                                                                                                    
        13 § Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain hallituksen                                
        määräämänä aikana kesäkuun loppuun mennessä. Kokouksessa                                    
        käsiteltävät asiat:                                                                         
                                                                                                    
        Kokouksessa on:                                                                             
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        1) esitettävä tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen                             
        ja toimintakertomuksen                                                                      
        2) esitettävä tilintarkastuskertomus                                                        
        3) päätettävä tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta                                      
        4) päätettävä toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen                            
        voitto tai tappio antaa aihetta                                                             
        5) päätettävä vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja                                     
        toimitusjohtajalle                                                                          
        6) päätettävä talousarviosta ja yhtiövastikkeiden määrästä                                  
        7) päätettävä hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien                                     
        palkkioista                                                                                 
        8) päätettävä hallituksen jäsenten lukumäärä ja valittava                                   
        hallituksen jäsenet                                                                         
        9) valittava tilintarkastaja ja varatilintarkastaja.                                        
                                                                                                    
        14 § Yhtiöön sovelletaan osakeyhtiölain lisäksi                                             
        asunto-osakeyhtiölain 81-86 pykälien säännöksiä huoneiston                                  
        ottamisesta yhtiön hallintaan kuitenkin siten, että                                         
        asunto-osakeyhtiölain 84 §:n 1 momentin mukaisen yhtiökokouksen                             
        päätöksen moiteajan sijasta sovelletaan osakeyhtiölain 9 luvun                              
        17 §:n 1:n mukaista kolmen kuukauden moiteaikaa.                                            
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