KIRJANPIDON TENTTI
16.12.2013
LAY/OTK

merkitå nimi
oHJEET: Vastaa iokaiseen kysymykseen erilliselle paperille (muista
nimetty
myös kirianpitou""t r"paperiin). Jös et vastaa johonkin kysymykseen' iätä
uait"uspaperi myös kyseisen tehtåvän osalta'

reurÄvÄr:
1.

MtTÄ TARKOITETAAN SEURAAVILLA KIRJANPITOON LIITTWILLÄ
TERMEILLÄ:

innääfös
a) TilinPäätÖs
b)

Tasekirja

c) Vaihto-omaisuus

d) Oikaistu

2. VASTAA

tuloslaskelma

max 2 P'
max 2 P'
max 2

P.

max 2 P'

ESSEETYYPPISESTI

TI LI

NTARKASTU SKERTOMU S

Max 10 p.

ja tase.
.1,.31.12.2012 tuloslaskelma
trarloittaa Pekka Teräsmies ' Äänettömänä
vastuunalaisena yhtiömiehena toimintaa

tilikauden
3. ohessa Peran Teräspaja ky:n

1

Rauno Ruoste'
vrttiåäi"nenä yhtiössä on

rtjI-OSNSKELMA

VASTAAVAA

VasrnrrAVAA

Tk:n voitto

Koneetia kalusto
Oma Pääoma
15.000 € -Pekka T.
6.700 € -Rauno R.

tee
riiketapahtumat suoriteperusteisesti ia
Avaa tirit, kirjaa tirikauden 1.1.-31 .12.2013
tiiketapahtumien pohialta' Kaikki
tilikauden tulostili ja tasetili atta otevLn
ja pankkitirite! Arvontisäveroa
maksutapantumai'vo-i t ir;ata mat<;i;d ;ant'rititirta
omistaian ja yriiyxsen_väriset *iketapahtumat
ei tarvitse ottaa laskuissa nuomio-on.
ei tarvitse käyttää)
saa kirjata kaikki suoraan omaan ;åä".;;n ivrJitvistilia

LiiketaPahtumat:
28'400 € ja laskutusmyyntinä-(=myyntisaamisia)
1. Yritys myy palveluitaan käteismyyntinä
(3700'- )
tilikaudeÅ åig"n" syntynyt myyntisaaminen

7.500 € arvosta. eOåii""n
aikana.
,årr"iuun yrityrsen pankkitiliile tämän tilikauden

euron arvoisen uuden raskentatietojärjestelmän'
2. yritys tiraa tirikauden aikana 7000
varten
30.000 €. uutta rainaa otetaan ko. hankintaa
3. yritys hankkii uuden edustusauton
pankki perii rainan toimituskurulaz20 euroa
å
32.000 €,. Auton arvioitu käyttöikä

""

""åtta.
tavaroita tilikauden aikana 16'200 eurolla'
4. Yritys ostaa myytäväksi tarkoitettuja
lisää rahaa 1000 €
5. Rauno Ruoste sijoittaa yritykseen

6.Yritysmaksaal35O€lainankorkomenojajalyhentäälainaansa240a€.
T.Yritysmaksaavakuutuslaskun4T0€jasähkölaskun3010euroa'

T

jaetaan puoriksi moremmiile omistajille. Kumpikin
B. Edeilisen tirikauden voitto 7000 euroa
nostaa osuutensa yhtiön pankkitililtä

aikana
g. Edellisen vuoden ostovelat (zzso euroa) maksetaan pois tilikauden

Tilinpäätöståvartentarvitsetseuraavatlisätiedot:
400
on maksamatta ja kirjaamatta kirjanpitoon
10. suoriteperusteisesti kertyneitä korkoja
euron edestä tilikauden loPussa'

llKoneidenjakalustonsUMU-poistotehdään25%:nmenojäännöspoistona'Auton
perusteella laskettava tasapoisto'
SUMU- poisto on iånuO"llisen pitoajan
12. LopPuvaraston arvo on 850 €'
7500 euroa kirjataan luottotaPPioksi ko'
13. Tilikauden aikana syntynyt myyntisaaminen
asiakkaan mentyä tilikauden lopussa konkurssiin
10000 euroa arvonkorotus
14. Yrityksen omistamiin osakkeisiin tehdään
kirjanpitorain sailiman tilinpäätössuunnittelun
15. Orisiko yritys voinut parantaa turostaan
avulla?

pitäisi sisärtää kaikki tarvitsemasi tilit'
Huom! Tentin yhteydessä jaettavan tilikartan puuttuu voit lisätä sen tyhiille
Jos kuitenkin ruuret että joku tarvGemasi tili
syistä olla myös ylimääräisiä tileiä
tiliristikoille. vastauspäperis"" roi p"oagogisista
max 16 p.

ja oikaistun taseen perusteella
4.Arvioi liitteenä olevan oikaistun tuloslaskelman
iopussa liiketulosTo, nettotulosTo'
vaahto oyj:n taloudellista tilann"tt" "uoo en 2012
quickration,currentration,omavaraisuusasteeniasuhteellisen
velkaantuneisuuden Perusteella

max 6 p.

