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OHJEET: Vastaa jokaiseen tqysymykseen erilliselle paperille
(muista merkitä nimi myös kirjanpitotehtävään). Jos et vastaa
johonkin kysymykseen, jätä nimetty vastauspaperi myös kyseisen
tehtävän osalta.
HOX! Äla t<ayta liikaa aikaa kirjanpitotehtävään.

1. ruIÄÄNITTELE SEURAAVAT TERMIT:

trail
b) KILA
c) Liikevoitto/tappio
d) Kirjanpitoaineiston säilyttäminen
e) Ulkoisen laskentatoimen tehtävät
f) Hankintameno
a) Audit

max 1 p.
max 1 p.
max 1 p.

max2 p.
max2 p.
max 2 p.

\

2. TILINTARKASTUS

Kysymykset (maksimissaan yksi sivu per kohta):
a) tilintarkastajan esteellisyys (5 pistettä)
b) tilintarkastuksen kohde (4 pistettä)
3. A.rviei liitteenä olevien tuloslaskelman, taseen ja liitetieto;en

perusteella KoneCranesin emoyhtiön taloudellista tilannetta ja
va ra I I isu usasem aa I uen

Pohjalta

no

iI

la

ja

ha rjo itu ks

issa käs iteltyje n es i m e rkkien

max 6 p.

Ohessa asianaiotoimintaa harioittavan Elo & Kuu ky:n tilikauden 1.1.-31.12.xO
tuloslaskelma ja tase. Vastuunalaisena yhtiömiehenä toimintaa harjoittaa oik. Yo E.Lo.

4.

Äänettömänä yhtiömiehenä yhtiössä on VN K.Uu.

Ostomenot
Poistot
Korkomenot
Yhteensä

TULOSLASKELMA
KREDIT
DEBET
30.000 €

4.200€
1.100 €
35.300 €

30.800 € Palvelutulot
800 € Saadut alet
31.600 €
3.700 € TK:n tappio

VASTAAVAA

VASTATTAVAA

Osakkeet

4.700 €

Oma pääoma
8.500 € -E.Lo
4.700 € -K.Uu
9.800 € Voittovarat

Koneet ja
Kalusto
Varasto
Palvelusaamiset
Kassavarat
Yhteensä

6.200 €

-3.700 € TK:n tappio

Rakennus

22.000

330
2.500
6.500
42,230

C

€
€
€
€

1.700
20.900
330
42,23A

€ Pakolliset varaukset
€ Lainat
€ Siirtovelat
C

ja
Avaa tilit, kirjaa tilikauden 1.1,-91.12.x1 liiketapahtumat ja tee tilikauden tuloslaskelma
tase alta olevien tietojen pohialta. Kaikki maksutapahtumat voi kirjata maksetuksi
ja
kassatililtä- ja -tilille. Arvonl'rsäveroa ei tarvitse ottaa laskuissa huomioon. Omistajan
ei
ole
(yksityistiliä
pääomaan
yrityksen väiiset liiketapahtumat voi kirjata suoraan omaan
pakko käyttää).
Avausviennit:
Av. Siirtovelkoihin on kirjattu maksamaton ajanjaksolla 1.10.x0-31 .12.x0 kertynyt korkomeno.

Liiketapahtumat:
l.Yritys ostaa-konttoritarvikkeita 1 50 €.
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
asiakäs måksaa laskun käyttäen hyvakseen 1 %:n bonusalennuksen. Maksun jålkeen asiakas havaitsee
suorituksessa puutteita, joista hän reklamoi. Asiakkaalle lähetetään puutteiden johdosta samassa kirjeessä
100 €:n hyvityslasku ja hyvitystä vastaava summa euroja'

yritys lyhentää lainaansa 2.S00 € ja maksaa samalla lainan korkoja 600 € (sisältää myös viime tilikaudella
kertyneet, mutta maksamattomat korot),

S.

6. E.Lo ottaa omaan käyttöönså yrityksen konttoritarvikkeita 40 €. Lisäksi E.Lo lainaa yriiyksen kassasta
hiihtokurssia varten 200 €.

\
tietokoneen menojäänhösarvoon 250 €'
7. Yritys myy aikaisempina tilikausina hankkimansa
yritys maksaa tavarat käyttäen hyväkseen 1 %
8. Yritys ostaa velaksi tavaroita 2.100 €. Myöhemmin
alennuksen.

2'600 €'
9. Yrityksen vuokralainen maksaa vuokria

,

io

Kohdassa 3) titatut ja maksetut tavarat toimitetaan.

ll.E.Losijoittaayritykseenlisäära.haa1.2oo€jaK.Uuluovuttaayritykselleedustusautoksiomanautonsa
on 4 vuotta'

apportina

t"ro

käyttöikä
å]Oöö ä). Åuton arvioitu taloudeliinen

kuuluvan osuuden 850 € oman pääoman

hänelle
E.Losiirtää yhtiösopimuksen mukaisestivoittovaroistayrityksen kassasta'
€
rahana
600
osuutensa
oman
lisäykseksi. r.uu nostäa
12.

laadittavasta avioehdosta'
13. Asiakas maksaa ennakkoon 450 € hänelle

joka nyt
l4.Yritysmaksaajutunhoidossatapahtuneenvirheentakiavahingonkorvausta2.000€.Edellisenä
tereÄatn pJkollisen varauksen 1'700 €'
i"en
u"ningonko.uäut
varautunut
åri
yritys
titikautena
Puretaan.

6'000 €' josta pankki

ATK-järjestelmän 4.200 €. Lainaa otötaan
15. yritys hankkii tainarahoitukseila uuden
risaksiATK-järjestermän asennuksesta aiheutuneet
veroittaa toimitus yms. kuruina 100
vuotta'
(300 €). Jaiiestetman arvioitu käyttÖikä on 5

€.vö; ;"i;?;

månot

perusparannus' joka
tehdään samalla maksettava 2'800 €
edustusautoon
luovuttamaan
apportina
16. K.uun
pidentäa auton arvioidun käyttöiän 6 vuodeksi'
I isätiedot:
Tili n päätöstä va rten tarvitset seu raavat

17. Kohdan g) vuokratulot ovat vuokria ajanjaksolta
on saamatta ja kirjaamatta 680 €'

1

.1

1

korkotuloja
.x1-31 .3.x2. Lisäksi tilikaudelle kuuluvia

Rakennus on 10
arvioidun pitoiän mukaisena tasapoistona'
1g. Rakennuksesta tehdään sUMU-poisto sen
on 18
käyttöikä
jonka
taloudellinen
nankittu iåf"nnut'
vuotta (tehty poistot kymmenelta uuoA.ftä iitten
vuotta.

tehdään SUMU-poisto sen.arvioid'i'.?:::li::ukaisina
19. K,Uun yritykseen sijoittamasta edustusautosta
suurutstna
survru-poisto tehdään EVL:n maksimipoiston
tasapoistoina. Muun

;#;;äi;t"to"

me n ojää nn ösPo istoi

n

a.

20. LoPPuvaraston arvo on 600 €'
21.

Yrityksen tulos on halutun

su uruinen,

jotenlilinpäätössuunnittelua ei tarvita'

kaikki tarvitsemasi tilit'
Tentin yhteydessä jaettavan tilikartan pitäisi sisältää
max 16 P.

.'\
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EMOYHTIÖN TULOSLASKELMA

- FA$
L.L-3L.L2.20LO

ja arvonalentumiset
Liiketoiminnan muut kulut

Poistot

Liikevoltto
7

Tilikauden volfto

;ls6rg'?2

L.L-3L.L2.2009

A .I /l I KONECRANES 2O1O
I l-l+ | Emoyrrtiön tase - FAS

EMOYHTIÖN TASE
(1 0o0

-

FAS
31,.L2.2010

VASTAAVAA

Viite:
PYSYVÄT VASTAAVAT

Aineettomat oikeudet
Aineettomat oikeudet
Ennakkomaksut ia keskeneräiset hankinnat

19

LL

AineellisetJryödyft
Koneet ja kalusto

L2

Siioitukset

'3 670
5 864
Ii 534
I .:

ke_et

Osuudet saman konsernin yrityksissä
Muut osakkeet ja osuudet

s0 731
515

{1 246
lv9!"å! Y?!!9q"! II99-!94

61 s75

VAIHTUVAT VASTMVAT

Pitkli4klEe_t laaT'sgt
Lainasaamiset
Lainasaamiset saman konsernin

L52646
152 646

Myyntisaamiset

_

Vg-qt_:qcry-99!
Siirtosaamiset

1435
3 529
67

220 077
VASTAAVAA YHTEENSA

281 651

31.L2.2009

KONECRANES 201O
EmoYhtiön tase

37..L2.2o.LO

-

FAS

3L.L2.2009

VASTATTAVAA

-*.::'.i,,4:,

::.åq6"tä

I,:.,,--.30'{i"
,..,, . , r, ..149
''.''-.^.*-'-,*|
,.,',,r,',10473
::iti: ". , ,123868

,

'260242

30 073
39 307
0
9 039

134620
3A732

2s5770

vrERAs pÄÄoun

2 974

a23
307

16

siirtovelat

374

ii{t

11 790
11 790

Vieras pååoma Yftgengå

267 560
VASTATTAVM YHTEENSA

l1-rs

KONECRANES 201I}
Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot

7. RAHOITUSTUOTCT JA .KUtUT

TASE

_ konserniyhtiöiltä
24,3

r1ol9! gittilit<g!9i1tg sii-oityt<srst1
Osinkotuotot

o9lqolyololyh!9gn:ä
Korkotuotot pltkåalkaisista

,

"ii'l,tsi:!1

K9-rtgetlyll!öilt1

Muut

korkotuotot
pitkåaikaisista

9it9

Fi-.-!r

yh

o,o

,..,?!:1_

0,0

.

2,6

Korkotuotot

:!

1O. AINEETTOMAT OIKEUDET

.,

- -.-L9
O,0

o,2

r

2,8

t99.ni ä

Tilikauden poisto

Tuotot pitkäaikaisista

_-,,??,-?,
:!_oil,I.i:!14t99t:ä
ja
Korkotuotot

Korkotuototja

yhteensä

rahoitustuotot .
muut rahoitustuotot :,.
muut

O,2

2,8
0,1

11. I{ONEET JA KALUSTO

,..,

'O,2

0,1
Alkuperåinen hankintameno 1.1

Korkokulut ja muut rahoituskulut:
Muut

rahoituskulut

Sgilg:tgllyltSlq!$Iqlutlhte9.t,L9",Rahoitustuotot ia kulut yhteanså

a. SATUNNAlser eRÅr

..
_".

r

Ot1

0,1
26,O

0,5
.-0':?

2r3
Kertyneet suunnitelman
mukaiset poistot 1.1.
Vähennysten

ja siirtojen

kertyneet poistot
Tilikauden poisto

9. TULOVEROT
Iyigy"

ttj

."_gtyl

l

a

i

si

:!3 glls_t?,

l-uioverot varsinaisesta toiminnasta

Ittt

116

I

KONECRANES 20lO
Emoyhtiön tilinpäätöksen li itetiedot

EMOYHTIÖN TITINPÄÄTÖXSCN LIITETIEDOT
r.

LAADINTAPERIAATTEET
Emoyhtiön tilinpäätös on laadittu euromääräisenä Suomen
kirjanpitolainsäädäntöä sekä muita Suomessa voimassa
o levaa säännöstöä ja ti lin päätöskäytä ntöä noudattaen'

2. SATUNNAISET

ERÄT

Tilinpåätöksessä esitetään satunnaisina erinä saadut kon-

6. TIIKETOIMTNNAN MUUT KULUT
Tuloslaskelman kulut iakautulvat

seutaavasti:

Uyyl hetjtgsly!.tkyryt
Muut liiketoiminnan kulut

serniavustukset.

3. TUTKIMUS. JA KEHITYSKULUT
Yhtiö kirjaa tutkimus- ja kehityskulut kuluksi tapahtumakaudelle.

TULOSLASKELMA

4. LIIKEVAIHTO
Emoyhtiön myynti tytäryhtiöille oli

56,0 milj.euroa (47'9 milj.

euroa vuonna 2009), joka vastaa 1OO % (100 % vuonna
2OO9) liikevaihdosta.

Tuloslaskelman mukainen palkka- ia
palkklojakauma oli seuraava:

t{ENKILÖ$Tö

'A

2o.LO

2009

