
KIRJANPIDON TENTTI OTM/ON 26.8.2A1B ' ?

OHJEET: Vastaa jokaiseen kysymykseen erilliselle paperille
(muista merkitä nimi myös kirjanpitotehtävään), Jos et vastaa
johonkin kysymykseen, jätä nimetty vastauspaperi myös kyseisen
tehtävän osalta.

HOXI Äla tayta liikaa aikaa kirjanpitotehtävään.

T. IUÄÄNITTELE SEURAAVAT TERMIT:

a) Audit trail max 1 P.
b) KILA max 1 P.
c) Liikevoitto/-tappio max 1 P.
d) Kirjanpitoaineiston säilyttäminen max 2 p. \
e) Ulkoisen laskentatoimen tehtävät max2 p.
f) Hankintameno max 2 P.

2" TILINTARKASTUS

Kysymykset (maksimissaan yksi sivu per kohta):
a) tilintarkastajan esteell isyys (5 pistettä)
b) tilintarkastuksen kohde (4 pistettä)

3. Arvioi Iiitteenä olevien tuloslaskelman, taseen ja liitetietojen
perusteella KoneGranesin emoyhtiön taloudellista tilannetta ja
varallisuusasemaa luennoi lla ja harjoituksissa käsiteltyjen esimerkkien
pohjalta.

max 6 p.
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4, Ohessa asianajotoimintaa harjoittavan Elo & Kuu K!,:n tilikauden 1.1.-3L12.å
tuloslaskelma ja tase. Vastuunalaisena yhtiömiehenä toimintaa harjoittaa oik. yo E.Lo.
Aänettömänä yhtiömiehenä yhtiössä on VN K.Uu.

TULOSLASKELMA
DEBET KREDIT

Ostomenot 30.000 € 30.800 € Palvelutulot
Poistot 4.200 c 800 € Saadut alet
Korkomenot 1.100 €
Yhteensä 35.300 € 31.600 €

3.700 € TK:n tappio

VASTAAVAA VASTATTAVAA
Rakennus 22.000 €

8.500 €
4.700 €

Oma pääoma
-E.Lo
-K.Uu

Osakkeet 4.700 € 9.800 € Voittovarat

Koneet ja
Kalusto

6.200 € -3.700 € TK:n tappio

Varasto 330 € 1.700 € Pakolliset varaukset
Palvelusaamiset 2.500 € 20.900 € Lainat
Kassavarat 6.500 € 330 € Siirtovelat
Yhteensä 42.230 C 42.230 €

Avaa tilit, kirjaa tilikauden 1 .1.-31.12,x1 liiketapahtumat ja tee tilikauden tuloslaskelma ja
tase alla olevien tietojen pohjalta. Kaikki maksutapahtumat voi kirjata maksetuksi
kassatililtä- ja -tilille. Arvonlisäveroa ei tarvitse ottaa laskuissa huomioon. Omistajan ja
yrityksen väliset liiketapähtumat voi kirjata suoraan omaan pääomaan (yksityistiliä ei ole
pakko käyttää).

Avausviennit:

Av. Siirtovelkoihin on kirjattu maksamaton ajanjaksolla 1.10.x0-31 12x0 kertynyt korkomeno.

Liiketapahtumat:

1 .Yritys ostaa konttoritarvikkeita 150 €.

2.Yritys myy kaikki omistamansa osakkeet 4.500 €.

3. Yritys allekirjoittaa sopimuksen tavaratilauksesta ja maksaa samalla ennakkoon tavaroiden
hankintahinnan 950 €.

4. Yritys myy palveluitaan käteismyyntinä 16.000 € ja laskutusmyyntinä Tieto Oy:lle 14.000 €. Myöhemmin
asiakas maksaa laskun käyttäen hyväkseen 1 %:n bonusalennuksen. Maksun jälkeen asiakas havaitsee
suorituksessa puutteita, joista hän reklamoi. Asiakkaalle lähetetään puutteiden johdosta samassa kirjeessä
100 €:n hyvityslasku ja hyvitystä vastaava summa euroja.

5. Yritys lyhentää lainaansa 2.500 € ja maksaa samalla lainan korkoja 600 € (sisältää myös viime tilikaudella
kertyneet, mutta maksamattomat korot).

6. E.Lo ottaa omaan käyttöönsä yrityksen konttoritarvikkeita 40 €. Lisäksi E.Lo lainaa yrityksen kassasta
hiihtokurssia varten 200 €.
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7. Yritys myy aikaisempina tilikausina hankkimansa tietokoneen menojäännösa*oon 250 €.

8. Yritys ostaa velaksitavaroita 2.100 €. Myöhemmin yritys maksaa tavarat käyttäen hyväkseen 1 %
alennuksen.

9. Yrityksen vuokralainen maksaa vuokria 2.600 €.

10. Kohdassa 3) tilatut ja maksetut tavarat toimitetaan.

11. E.Lo sijoittaa yritykseen lisää rahaa 1.200 €ja K.Uu luovuttaa yritykselle edustusautoksi oman autonsa
apportina (arvo 8.000 €). Auton arvioitu taloudellinen käyttöikä on 4 vuotta.

12. E.Lo siirtää yhtiösopimuksen mukaisesti voittovaroista hänelle kuuluvan osuuden 850 € oman pääoman
lisäykseksi. K.Uu nostaa oman osuutensa 600 € rahana yrityksen kassasta'

13. Asiakas maksaa ennakkoon 450 € hänelle laadittavasta avioehdosta.

14. yritys maksaa jutun hoidossa tapahtuneen virheen takia vahingonkorvausta 2.000 €' Edellisenä
tilikautena yritys on varautunut vahingonkorvaukseen tekemällä pakollisen varauksen 1.700 €, joka nyt
puretaan.

15. yritys hankkii lainarahoituksella uuden ATK-järjestelmän 4.200 €. Lainaa otetäan 6.000 €, josta pankki
veloittaä toimitus yms. kuluina 100 €. Yritys maksaa lisäksiATK-järjestelmän asennuksesta aiheutuneet
menot (300 €). Järjestelmän arvioitu käyttöikä on 5 vuotta.

16. K.Uun apportina luovuttamaan edustusautoon tehdään samalla maksettava 2.800 € perusparannus, joka
pidentää auton arvioidun käyttöiän 6 vuodeksi.

Ti I i n päätöstä varten tarvitset seu raavat I isätiedot:

12. Kohdan 9) vuokratulot ovat vuokria ajanjaksolta 1.11 .x1-31.3.x2. Lisäksi tilikaudelle kuuluvia korkotuloja
on saamatta ja kirjaamatta 680 €.

18, Rakennuksesta tehdään SUMU-poisto sen arvioidun pitoiän mukaisena tasapoistona. Rakennus on 10
vuotta (tehty poistot kymmeneltä vuodelta) sitten hankittu rakennus, jonka taloudellinen käyttöikä on 1B

vuotta.

1g. K.Uun yritykseen sijoittamasta edustusautosta tehdään SUMU-poisto sen arvioidun pitoiän mukaisina
tasapoistoina. Muun koneet ja kaluston SUMU-poisto tehdään EVL:n maksimipoiston suuruisina
menojäännöspoistoina.

20. Loppuvaraston arvo on 600 €.

21. Yrityksen tulos on halutun suuruinen, joten tilinpäätössuunnittelua ei tarvita.

Tentin yhteydessä jaettavan tilikartan pitäisi sisältää kaikki tarvitsemasi tilit.

max 16 p.
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Voitto ennen satunnalsla eriå
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Tuloverot

Tilikauden voltto
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(1 00o EUR) VASTAAVAA
Viite:

PYSYVÄT VASTAAVAT

lL',9_9_tl9_qe19ikj!991
Aineettomat oikeudet
Ennakkomaksut ia keskeneräiset hankinnat

4l!99!!l191llö_-dy-!1,"91_
Koneet ja kalusto

Sijoitukset
Osuudet saman konsernin yrityksissä
Muut osakkeet ia osuudet

VAIHTUVAT VASTAAVAT
Pltkäaikaiset saamiset
Lainasaamiset
Lainasaamiset saman konsernin

Lyhytaikaiset saamiset

"-UYYntisggtr'!-qg
Saamiset saman konsernin yri$siltä

-Yly!:,tit aamiset
Maksetut ennakot
Muut saamiset
Siirtosaamiset

Muut saamiset
Siirtosaamiset

Be-leUe .qql[ki:e.ej!_..1

Vaihtuvat vastaavat yhteensä

VASTAAVAA
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{1 O0O EUR VASTATTAVAA 3L.t2.20LO 31 .L2.2005
Viite:1q__ -- OMA PAAOMA

Sijoitetun vapaan oman päåoman rahasto
Edellisten tilikausien voitto
Tilikauden voitto

VIERAS PAAOMA

Lyhytaikainen

-Ir"tg!_"urgn !gn"_9MIJI!ESi!9
Ostovelat

Muut velat
Siirtovelat

Vieras påäoma yhteenså

VASTATTAVAA
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6. TIIKETOIMIFINAN MUUT ITULUT JA }'flEF.IKILöSTö
Tuloslaskelman kulut jakautuivat
seutaavasti: 2OLO 2009

ffi Nfr SVffi TEffi ru ffi LEEIPAgT{n|Mggru LN ETHTIHMST

I. LAÅEI NT,qPER IAATTEET
Emoyhtiön tilinpäätös on laadittu euromääräisenä Suomen
kirjanpitolainsäädäntöä sekä muita Suomessa voimassa
o levaa säännöstöä ja ti linpäätöskäytäntöä noudattaen.

2. SATUNNAISET ERÄT
Tilinpäätöksessä esitetään satunnaisina erinä saadut kon-
serniavustukset.

3. TUTKIMUS. JA KEI{ITYSKUTUT
Yhtiö kirjaa tutkimus- ja kehityskulut kuluksi tapahtumakau-
delle.

TULOSLASKELMA

4. LIIKEVAIHTO
Emoyhtiön myynti tytåryhtiöille oli 56,0 milj.euroa (47,9 milj.
euroa vuonna 2OO9), joka vastaa 100 % (100 % vuonna
2O09) liikevaihdosta.

UY s l9t!19:'.."y_k{$. - _

Muut liiketoiminnan kulut

Tuloslaskelman mukainen palkka- Ja
palkklojakauma oli seuraava:



I

K0NECRÅr"rES 2010
Emoyhtiön tilinpåätöksen liitetied& Imr

1O. AIHEETTOMAT' CIIKEUDET

11. KONEET .lA KATUSTO

9. TULOVEROT

7. RAHOITUSTUOTOT JA -!{ULUT

Korkotuotot ja muut rahoitustuotot

Korkokulut la muut rahoituskulut:

Korko- ja muut rahoituskulut yhteensä
Raholtustuotot Ja kulut yhteenså

s. sATUilNAIser eRÄr

4 rr.p_1glEl ILa k i [9-T9T._! 1
Lisäykset

Kertyneet suunnitelman
mukaiset poistot 1.1.
Vähennysten ja siirtojen
kertyneet poistot
Tilikauden poisto

Tuloverot satunnaisista eristå
Tuloverot varsinaisesta toiminnasta


