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JHTT-TUTKINTO 2011 
OSA II 
MALLIRATKAISU 
 
TEHTÄVÄ 1 (6 PISTETTÄ) 
 
 
nro 
 
 
 
 

Tarkastuskohde Tarkastushavainto, arviointi 
ja oikaisumenettely 
 

Raportin 
sisältö, jos 
virhettä tai 
puutetta ei 
oikaista 
  

Missä 
raportissa 
raportoidaan, 
jos virhettä 
tai puutetta ei 
oikaista   

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Yrityskauppa-
saatava (0,4) 
 

Yhtiö on lähettänyt reklamaation 
Kari Kuupalle. Yhtiön laskelmien 
mukaan Kari Kuupan yhtiöiden 
kirjanpitomenettely on harhauttanut 
yhtiön maksamaan 400 000 – 
600 000 euron ylihinnan 
yrityskaupassa. Kuuppa on 
lupautunut palauttamaan 
kohtuullisen osan kauppahinnasta 
jos osoittautuu, että hänen 
yhtiöissään on sovellettu 
virheellisiä ja moitittavia 
kirjauskäytänteitä. Saatava 
vaikuttaa selvältä, mutta 
varovaisuuden periaatetta 
noudattaen yhtiö on kirjannut 
saatavaksi Kuupalta vain 200 000 
euroa tilinpäätökseensä. 

KILAn Päätöksen/lausunnon 
numero: 1799/10.4.2007 

Liikevaihdon kirjaamisesta 
aliurakointitapauksessa 

Urakkatuotot kuuluvat Romppa 
Oy:n liikevaihtoon. Urakka-
tarjoukset on tehty Romppa Oy:n 
nimissä ja Romppa Oy kantaa 
niistä liiketoiminnallisen riskin. 
Kirjanpidollista merkitystä ei tässä 
mielessä ole sillä, että Romppa Oy 
mahdollisesti teettää urakat 
aliurakkana tai muin 
sopimusjärjestelyin kolmannella 

Perustelu 
lausunnon 
mukauttami
selle 

Tilintarkastus
kertomus 
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osapuolella.  

Kirjanpidollisesti moitittavaa ei ole 
se, että Romppa Oy teettää 
urakkatyön kolmannella katteel-
lisesti ja tällä tavoin parantaa 
tulostaan.  

Korjaus: Odotus Romppa Oy:n 
myyntihinnan alentamiseksi on 
perusteeton. Saatava 200 000 euroa 
tulee poistaa yhtiön saamisista. 
 
 

2. Osinkotulo ja -
saaminen 
(0,6) 

Hallituksen kokouksen pöytäkirjan 
5/2011 mukaan tilinpäätökseen on 
kirjattu ennakoivia osinkotuottoja 
300 000 euroa. 
 
KILAn lausunnot 1862/7.12.2010 
ja 1542/12.10.1998  Ennakoivan 
osinkotuoton ja osinkosaatavan 
kirjaamisedellytyksistä  

Osinkotulo ja osingonjakovelka 
syntyvät liiketapahtumina silloin, 
kun osingosta on päätetty 
yhtiökokouksessa vahvistetun 
tilinpäätöksen perusteella 
(päätösperuste). 

1) osingonsaajayhtiö on emoyhtiö 
tai sillä on osakassopimukseen 
perustuen taikka muuten 
määräysvalta osinkoa jakavassa 
yhtiössä; 

2) osingonsaajayhtiö on ilmoittanut 
kirjallisesti osinkoa jakavalle 
yhtiölle, että se tulee varsinaisessa 
yhtiökokouksessa edellyttämään 
tietynsuuruista osinkoa; 

3) osingonjakajan yhtiökokous on 
tehnyt jo sillä tilikaudella, jolta 
osinkoa jaetaan, ennakoivan 
päätöksen 2 kohdan mukaisesta 
osingonjaosta, ja se on realistinen; 

4) osingonjakajan yhtiökokous on 

Perustelu 
lausunnon 
mukauttami
selle 

Tilintarkastus
kertomus 
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päättänyt 3 kohdassa tarkoitetun 
tilikauden päättymisen jälkeen 
ennakoivaa päätöstä vastaavasta 
osingonjaosta vahvistetun 
tilinpäätöksen perusteella; sekä 

5) edellä 3 ja 4 kohdassa tarkoitetut 
yhtiökokouspäätökset on saatettu 
myös osingonsaajan tietoon 
riittävän ajoissa ennen tämän 
tilinpäätöksen allekirjoittamista. 

Kohtien 3-5 mukainen menettely 
merkitsee, ettei KPL 3:3.1 §:n 5 
kohdassa tarkoitettu 
varovaisuusperiaate estä osingon 
tulouttamista osingonsaajan 
tilinpäätöksessä sitä vastaavana 
tilikautena, jolta osinko jaetaan. 

Korjaus: Osinkosaatavia tulee 
vähentää tilinpäätöksestä yhteensä 
150 000 euroa, koska yhtiöltä 
puuttuu määräysvalta Alakosken 
Betoni Oy ja Räjäytys Roiha 
Oy:ssä. Lisäksi viimeksi mainitulta 
puuttuu ennakoiva 
osingonjakopäätös päättyneeltä 
tilikaudelta. 
 

3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Korvon pitkä-
aikaishanke, 
tuloutus 
(1,5 (kustakin 
kohdasta 0,25) ) 

Yhtiö siirtyi uuden Korvon 
pitkäaikaishankkeen osalta  tulon 
kirjaamiseen tuotoksi valmistus-
asteen perusteella.  

Kilan yleisohje tulon 
kirjaamisesta tuotoksi 
valmistusasteen perusteella 
30.9.2008 
 

1) erillistä hanketta ei voi ottaa 
yksin valmistusasteen 
mukaiseen tuloutukseen, 
vaan molempiin (kaikkiin) 
on sovellettava samaa 
kirjausperiaatetta. 
 

2) Kirjanpitovelvollisen liike-
toiminnan muita kiinteitä 

Perustelu 
lausunnon 
mukauttami
selle 

Tilintarkastus
kertomus 
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menoja ei kohdisteta 
pitkäaikaishankkeen me-
noiksi. Tällaisia menoja 
ovat esimerkiksi myynnin 
ja markkinoinnin menot, 
yleishallinnon menot  

 

3) Ennen hankkeen aloittamis-
päivää syntyneitä menoja - 
esimerkiksi markkinointi- ja 
tarjousmenoja - ei 
kohdisteta hankkeelle. 

 

4) Mikäli valmistusaste 
lasketaan suhteuttamalla 
toteutuneet menot 
tuoreimpaan käytettävissä 
olevaan arvioon hankkeen 
kokonaismenoista, on 
otettava huomioon ainoas-
taan ne menot, joita 
vastaava valmistustyö on 
tehty. Esimerkiksi pitkä-
aikaishanketta varten 
hankittua materiaalia, jota 
ei ole vielä asennettu tai 
muuten käytetty hankkeen 
valmistuksessa, ei tule ottaa 
huomioon toteutuneita 
menoja määritettäessä. 
Sama koskee ennakko-
maksuja, jotka on maksettu 
aliurakoitsijalle vielä 
tekemättömästä työstä. 

 

5) Projektin valmistusasteeksi 
on Kulmalan laskelman 
mukaan saatu  25,16 %. 
Kun yllä kohdissa 2, 3 ja 4 
olevat vähennykset 
huomioidaan, jää 
valmistusasteeksi 20,61%. 
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6) Tuottojen  jaksottamistavan 
muutoksesta ja sen 
vaikutuksesta on tällöin 
ilmoitettava liitetiedoissa 
KPL 3:2.1 §:n edellyttämät 
lisätiedot. 

Korjaus:  
 

1) Eteläulapan liikekeskuksen 
rakennushankkeen osalta 
siirrytään myös 
valmistusasteeseen perustu-
vaan tulon tuotoksi 
kirjausperiaatteeseen 
 

2) Poistetaan kulut projektilta 
 

3) Poistetaan kulut projektilta 
 

4) Poistetaan kulut projektilta 
 

5) Lasketaan uusi 
valmistusaste ja korjataan 
tilinpäätöstä vastaavasti 
 

Korvon projektin kustannus-
laskennassa on kustannuksiin 
sisällytetty seuraavat niihin 
kuulumattomat erät: 
 

- Tarjouslaskennan kulut 
2 800 euroa  

- Alihankinnasta aiheu-
tunut ennakkomaksu 
12 200 euroa 

- Myynti- ja markkinoin-
timenot 8 400 euroa 

- Yleishallintomenot 
1 200 euroa 
 

eli yhteensä 24 600 euroa. 
Projektin kustannukset ovat siis 
111 300 euroa 135 900 euron sijaan 
eli valmistusaste on 20,61 % yhtiön 
laskeman 25,16 % sijaan. Korjaus 
pienentää osatuloutuksen saamisia 
ja liikevaihtoa erotuksen 151 000 - 
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123 666 verran eli 27 334 euroa. 
 

6) Täydennetään liitetiedot 
hankkeen osalta 

 

4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pakollinen 
varaus (0,1) 

Eteläulapan LVIS-urakointi Oy on 
vaatinut yhtiöltä 10 000 euron + alv 
23 % korvausta urakkaa 
myöhästyttäneistä virheellisistä 
rakennuspiirustuksista.  

KPL 5:14 § 

Vastaiset menot ja menetykset 
sekä pakollinen varaus 

Tuotoista on vähennettävä velvoit-
teista vastaisuudessa aiheutuvat 
menot ja menetykset, jos: 

1) ne kohdistuvat päättyneeseen tai 
aikaisempaan tilikauteen; 

2) niiden toteutumista on 
tilinpäätöstä laadittaessa pidettävä 
varmana tai todennäköisenä; 

Korjaus: Tehdään esitetystä 
korvausvaatimuksesta pakollinen 
varaus 10 000 €.  
 

Huomautus Pöytäkirja 

5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poistot luolasta 
(0,4) 

Ostetusta maa-alueesta ja luolasta 
on tehty poisto 
kokonaiskauppahinnasta. 

KILAn päätöksen/lausunnon 
numero: 1856/28.9.2010 

Yhtiön laatimasta ja varmen-
tamasta tositteesta tulee käydä 
eriteltynä ilmi maa-alueen 
hankintameno samoin kuin 
luolarakennuksen hankintameno ja 
luolarakennukseen hankinnan 
yhteydessä ostetun laitteiston 
hankintameno. Niin ikään 
tositteessa on esitettävä perusteet 
hankittujen omaisuuserien 
hankintamenon määrittämiselle. 

Huomautus Pöytäkirja 
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Nämä perusteet on johdettava siitä, 
miten kauppahinta tosiasiassa 
kohdistuu hankituille omaisuus-
erille. 

Hankintamenon määrittämisessä 
tulee ottaa huomioon myös samalla 
alueella sijaitsevien vastaavien 
maa-alueiden käypä arvo sekä 
kiinteistöön kuuluvien laitteistojen 
käypä arvo. 

Luola, jota käytetään liiketoimin-
nassa vuokrattavana toimitilana, 
voidaan käyttötarkoituksensa 
perusteella rinnastaa rakennukseen. 
Tällaisen luolarakennuksen 
poistoaika tulee arvioida sen 
taloudellisen käyttöiän perusteella. 
Yleisesti rakennusten poistoaikoina 
on käytetty 20-40 vuotta. 

Korjaus: Palautetaan maa-alueen 
osuudesta tehty poisto investoinnin 
hankintamenoon.  
 

6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arvonlisävero-
velvollisuus  
(0,5) 

Yhtiö on maksanut Eteläulapan 
LVIS-urakointi Oy:lle Eteläulapan 
yläasteen remontointiin liittyvästä 
lvis-urakasta 10-20.4.2011 
kiistattoman osan 55 000 + alv 23 
%. 

Laki arvonlisäverolain muutta-
misesta 686/2010 8 § c 

Verovelvollinen 31 §:n 3 momentin 
1 kohdassa tarkoitettujen 
rakentamispalvelujen myynnistä 
sekä työvoiman vuokrauksesta 
kyseisiä palveluja varten on ostaja, 
jos: 

1) ostaja on elinkeinonharjoittaja, 
joka muutoin kuin satunnaisesti 
myy kyseisiä palveluja tai suorittaa 
31 §:n 1 momentin 1 kohdassa tai 
33 §:ssä tarkoitettuja kiinteistön 

Huomautus Pöytäkirja 
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luovutuksia; tai 

2) ostaja on sellainen 
elinkeinonharjoittaja, joka myy 
kyseisen palvelun 1 kohdassa 
mainitulle elinkeinonharjoittajalle. 

Korjaus: Pyydetään Eteläulapan 
LVIS-urakointi Oy:tä palauttamaan 
virheellisesti maksettu alv 12 650 
euroa ja tilitetään se verottajalle. 

7. Arvopaperituo-
tot liikevaihdos-
sa 
(0,3) 
 

Rahoitusomaisuuteen kuuluvien 
arvopapereiden myyntituotot 
200 000 euroa on sisällytetty 
liikevaihtoon. 

Kilan lausunto 24.8.2004 
Arvopapereiden myynti- ja 
hallinnointituottojen merkit-
semisestä liikevaihtoon 
 
Ainoastaan vaihto-omaisuuteen 
kuuluvien arvopapereiden 
myyntituotot, yhtiöveron 
hyvitykset, osingot ja muut 
vastaavat tuotot voidaan lukea 
kirjanpitovelvollisen liikevaihtoon. 
Arvopapereiden käsittely vaihto-
omaisuutena puolestaan edellyttää, 
että arvopaperikauppa voidaan 
katsoa kirjanpitovelvollisen 
varsinaiseksi liiketoiminnaksi. 
 
Jos kyseessä on rahoitusarvopaperi 
tai pysyvien vastaavien sijoituksiin 
kuuluva arvopaperi tai ylipäänsä 
muu kirjanpitovelvollinen, 
vastaavat tuottoerät merkitään 
lähtökohtaisesti rahoitustuottoihin. 
 
Korjaus: Siirretään liikevaihtoon 
sisällytetyt arvopaperituotot 
200 000 euroa rahoitustuottoihin. 
 

Huomautus Pöytäkirja 

8. 
 
 

Muut liiketoi-
minnan kulut 
(0,25 molem-

Muihin liiketoiminnan kuluihin on 
kirjattu huolto- ja korjauspalvelut 
ulkopuolisilta toimintakapasiteetin 

Huomautus 
 
 

Pöytäkirja 
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mista, yhteensä 
0,5) 
 
 
 
 
 
 
 

ylläpitämiseen sekä polttoaineet ja 
renkaat. 

KILAn päätöksen/lausunnon 
numero: 1854/14.9.2010 

Hyvän kirjanpitotavan mukai-
sesta menettelystä ajoneuvoihin 
ja koneisiin liittyvien kulujen 
kirjaamisessa 
 
Nimikkeeseen "Aineet, tarvikkeet 
ja tavarat" tulee merkitä kulut 
polttoaineista ja renkaista. Huolto- 
ja korjauspalvelut, joita yhtiö itse 
ostaa ulkopuolisilta toiminta-
kapasiteettinsa ylläpitämiseen, 
merkitään KPA 1:1.1 §:n 
mukaisessa tuloslaskelmassa 
"Ulkopuolisiin palveluihin". 
 
Korjaus: Siirretään muissa 
liiketoiminnan kuluissa olevat 
kyseiset erät ”Ulkopuolisiin 
palveluihin” tuloslaskelmassa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

9. SVOP-rahoitus 
(0,5) 

Hallituksen kokouksen pöytäkirjan 
10/2010 mukaan saadulla sijoitetun 
vapaan oman pääoman 
rahoituksella on pienennetty 
investoinnin hankintamenoa. 

KILAn päätöksen/lausunnon 
numero: 1848/16.2.2010  

Määrätarkoitukseen saadun pää-
omasijoituksen kirjaamisesta 

Kyse on yhtiön ja osakkaiden 
päättämästä osakeyhtiölaissa 
määritellystä SVOP-rahastoon 
tehdystä pääomasijoituksesta, joka 
merkitään OYL:n tarkoittamin 
tavoin taseen SVOP-rahaston 
lisäykseksi. Investoinnin 
hankintameno vastaavasti 
aktivoidaan ja kirjataan 
vaikutusaikanaan suunnitelman 
mukaan poistoina kuluksi KPL 5.5 
§:stä ilmenevän vaatimuksen 
mukaisesti. Mikäli kyseessä olisi 

Huomautus Pöytäkirja 
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avustus, voitaisiin investoinnin 
hankintamenoa vähentää avustuk-
sen määrällä. 

Korjaus: Investoinnin 
hankintamenosta virheellisesti 
vähennetyt suoritukset aktivoidaan 
ja kirjataan vaikutusaikanaan 
kuluksi. 
 

10. Nosturikaivin-
koneen vuokra-
sopimus/myynti 
(0,5) 

Hallituksen kokouksen pöytäkirjan 
1/2011 mukaan yhtiö on tehnyt 
vuokrasopimuksen nosturi-
kaivinkoneesta.    Vuokrasopimuk-
sen kestoaika on 36 kuukautta ja 
kokonaisarvo 600 000 euroa. 
Ennakkomaksu on 50 000 euroa ja 
vuokralleottaja maksaa 
loppusumman 36 kuukausittaisena 
korollisena tasaeränä. Maksuerien 
suorittamisen jälkeen koneen 
omistusoikeus siirtyy 
vuokralleottajalle. 
Kirjanpidollisesti yhtiö on 
käsitellyt kaupan pitkän maksuajan 
omaavana kertamyyntinä.  

KILAn päätöksen/lausunnon 
numero: 1845/1.12.2009  

Sisältöpainotteisuuden periaat-
teen tulkinnasta laitevuok-
rasopimukseen liittyen 

Omistusoikeus siirtyy sen jälkeen, 
kun sopimuksen mukaiset 
maksuerät on suoritettu. Tämän 
perusteella suoriteperiaatteen 
tarkoittaman luovutuksen, jossa 
omaisuuden hallinnan lisäksi 
siirtyy omistusoikeus, ehdot eivät 
täyty. Samalla perusteella kyse ei 
myöskään ole omaisuuden 
myynnistä, jossa annetaan pitkä 
maksuaika. Myyjällä on lisäksi 
määräysvalta ja omistus laitteistoon 
tilanteessa, jossa sopijapuoli 
laiminlyö velvoitteensa. 

Korjaus: Yhtiön tulee käsitellä 

Huomautus Pöytäkirja 



 11

sopimuksen tarkoittamia tuloja 
kirjaamalla vuokralaiselta saadut 
korvaukset kokonaisuudessaan 
vuokratuottoihin. Hyvän 
kirjanpitotavan mukaista on poistaa 
vuokralle annetun pysyviin 
vastaaviin luettavan laitteiston 
hankintameno vuokra-aikana. Jos 
sopimuksen käsittely kirjanpidossa 
vuokrasopimuksena ei sellaisenaan 
taikka kaikilta osin anna oikeata ja 
riittävää kuvaa myyjän 
liiketoiminnasta, tulee yhtiön 
ilmoittaa tarpeelliset lisätiedot 
tilinpäätöksen liitetiedoissa. 

11. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tilikauden 
muuttaminen 
(0,3) 

Yhtiökokous on muuttanut yhtiön 
tilikautta siten, että se jatkossa 
tulee olemaan huhtikuun viimeinen 
perjantai. 

KILAn päätöksen/lausunnon 
numero: 1842/8.9.2009  

Tilikauden päättymispäivän 
vuosittaisesta vaihtumisesta 

Kirjanpitovelvollisen tilikauden 
määrittävä määräys, "Yhtiön 
tilikausi päättyy vuosittain 
huhtikuun viimeisenä perjantaina", 
johtaa tilikausittain eri ajankohtina 
alkaviin ja päättyviin tilikausiin, 
jotka eivät ole 12 kuukauden 
pituisia. Tämän perusteella 
kirjanpitolautakunta katsoo, että 
määräys ei ole KPL 1.4.1 §:n 
mukainen. Lautakunta toteaa 
kantanaan vielä, että tilinpäätöksen 
ajankohdan tilikausittain tapahtuva 
säännöllinen muuttaminen ei ole 
hyvän kirjanpitotavan mukaista, 
eikä näin ollen kirjanpitolain 
mukaista. 

Korjaus: Tilikauden muuttamista 
koskeva päätös peruutetaan 
yhtiökokouksessa. 
 

Huomautus Pöytäkirja 
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12. Puutteellisuudet 
liitetiedoissa 
(kukin puute 
0,1, yhteensä 
0,3) 

Liitetiedoista puuttuvat satunnaiset 
erät ja tilintarkastajan palkkiot 
eriteltynä koskien varsinaista 
tilintarkastusta ja 
verokonsultaatiota.  
 
KPA 2:3.1,2 § ja KPA 2:7a § 
 
Korjaus: Lisätään puuttuvat 
liitetiedot tilinpäätökseen. 
 

Huomautus Pöytäkirja 

13. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Toimintaker-
tomuksen 
täydentäminen 
(0,1) 

Toimintakertomuksesta puuttuu 
tietoja. 
 
KILAn yleisohje 12.9.2006, KPL 
ja OYL 
 
Toimintakertomuksen täyden-
tämiseen KILAN yleisohjeen 
12.9.2006, KPL:n tai OYL:n 
mukaisesti liittyvät huomiot. 
 
Korjaus: Lisätään KILAn 
yleisohjeen 12.9.2006, KPL:n tai 
OYL:n vaatimusten mukaiset 
puuttuvat tiedot toimintakertomuk-
seen. 

Huomautus Pöytäkirja 

 
 
a) Tilinpäätösmerkintä  
 
Esimerkki hyväksytystä tilinpäätösmerkinnästä (0,20)  
 
Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.  
 
Eteläulapan kaupungissa, 23.9.2011 
 
Maria Tarkkanen 
KHT 
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b) Tilintarkastuskertomus  
 
Esimerkki hyväksytystä tilintarkastuskertomuksesta (1,60)  
 
TILINTARKASTUSKERTOMUS  
 
Eteläulapan Rakennus Oy:n yhtiökokoukselle 
 
Olen tilintarkastanut Eteläulapan Rakennus Oy:n kirjanpidon, tilinpäätöksen, 
toimintakertomuksen ja hallinnon tilikaudelta 1.5.2010 – 30.4.2011. Tilinpäätös 
sisältää taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja liitetiedot. 
 
 
Hallituksen ja toimitusjohtajan vastuu 
 
Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen 
laatimisesta ja siitä, että ne antavat oikeat ja riittävät tiedot Suomessa voimassa 
olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten 
mukaisesti. Hallitus vastaa kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan asianmukaisesta 
järjestämisestä ja toimitusjohtaja siitä, että kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito 
luotettavalla tavalla järjestetty. 
 
 
Tilintarkastajan velvollisuudet 
 
Velvollisuutenani on antaa suorittamani tilintarkastuksen perusteella lausunto 
tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta. Tilintarkastuslaki edellyttää, että noudatan 
ammattieettisiä periaatteita. Olen suorittanut tilintarkastuksen Suomessa 
noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvä tilintarkastustapa edellyttää, 
että suunnittelen ja suoritan tilintarkastuksen hankkiakseni kohtuullisen varmuuden 
siitä, onko tilinpäätöksessä tai toimintakertomuksessa olennaista virheellisyyttä ja 
siitä, ovatko hallituksen jäsenet tai toimitusjohtaja syyllistyneet tekoon tai 
laiminlyöntiin, josta saattaa seurata vahingonkorvausvelvollisuus yhtiötä kohtaan, 
taikka rikkoneet osakeyhtiölakia tai yhtiöjärjestystä. 
 
Tilintarkastukseen kuuluu toimenpiteitä tilintarkastusevidenssin hankkimiseksi 
tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen sisältyvistä luvuista ja niissä esitettävistä 
muista tiedoista. Toimenpiteiden valinta perustuu tilintarkastajan harkintaan, johon 
kuuluu väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvan olennaisen virheellisyyden riskien 
arvioiminen. Näitä riskejä arvioidessaan tilintarkastaja ottaa huomioon sisäisen 
valvonnan, joka on yhtiössä merkityksellistä oikeat ja riittävät tiedot antavan 
tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisen kannalta. Tilintarkastaja arvioi 
sisäistä valvontaa pystyäkseen suunnittelemaan olosuhteisiin nähden asianmukaiset 
tilintarkastustoimenpiteet mutta ei siinä tarkoituksessa, että hän antaisi lausunnon 
yhtiön sisäisen valvonnan tehokkuudesta. Tilintarkastukseen kuuluu myös 
sovellettujen tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuuden, toimivan johdon 
tekemien kirjanpidollisten arvioiden kohtuullisuuden sekä tilinpäätöksen ja 
toimintakertomuksen yleisen esittämistavan arvioiminen. 
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Käsitykseni mukaan olen hankkinut lausuntoni perustaksi tarpeellisen määrän 
tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä. 
 
Kielteisen lausunnon perustelut 
 
Yrityskauppasaatava 200 000 euroa Romppa Oy:n myyntihinnan alentamisesta ei 
todennäköisesti toteudu. 
 
Alakosken Betoni Oy:n osinkosaatavia 100 000 euroa ei voida kirjata tilinpäätökseen, 
koska yhtiöllä ei ole siinä määräysvaltaa. Räjäytys Roiha Oy:ltä puuttuu tämän lisäksi 
ennakoiva osingonjakopäätös päättyneeltä tilikaudelta, joten siltäkään osinkosaatavia 
50 000 euroa ei voida kirjata tilinpäätökseen. 
 
Korvon projektin kustannuslaskennassa tehdyt virheet pienentävät tulosta 27 334 
euroa. 
 
 
Kielteinen lausunto  
 
Lausuntonani esitän, että edellisessä kappaleessa tarkoitettujen seikkojen 
vaikutuksista johtuen tilinpäätös ja toimintakertomus eivät anna Suomessa voimassa 
olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten ja 
määräysten mukaisesti oikeita ja riittäviä tietoja yhtiön taloudellisesta asemasta sekä 
sen toiminnan tuloksesta. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat 
ristiriidattomia. 
 
 
Huomautukset 
 
Huomautuksena esitän, että tilinpäätöksessä on kirjattu kielteisen lausunnon 
perusteluissa esitetyt erät, ainakin 377 344 euroa, kirjanpitolain vastaisesti tuottoina. 
 
 
Eteläulapan kaupungissa, 23.9.2011 
 
Maria Tarkkanen 
KHT 
 
 

c) Tilintarkastuspöytäkirja 
 

Esimerkki hyväksytystä tilintarkastuspöytäkirjasta (0,20 pistettä) 
 
Tilintarkastuspöytäkirja  
 
Eteläulapan Rakennus Oy:n tilikauden 1.5.2010 – 30.4.2011 tilintarkastajana esitän 
tilintarkastuslain 16 §:n tarkoittamana tilintarkastuspöytäkirjana Eteläulapan 
Rakennus Oy:n hallitukselle seuraavaa:  
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Huomautukset ja kielteisen lausunnon perustelut tilintarkastuskertomuksessa 
 
Yrityskauppasaatava 200 000 euroa Romppa Oy:n myyntihinnan alentamisesta ei 
todennäköisesti toteudu. 
 
Alakosken Betoni Oy:n osinkosaatavia 100 000 euroa ei voida kirjata tilinpäätökseen, 
koska yhtiöllä ei ole siinä määräysvaltaa. Räjäytys Roiha Oy:ltä puuttuu tämän lisäksi 
ennakoiva osingonjakopäätös päättyneeltä tilikaudelta, joten siltäkään osinkosaatavia 
50 000 euroa ei voida kirjata tilinpäätökseen. 
 
Korvon projektin kustannuslaskennassa on kustannuksiin sisällytetty seuraavat niihin 
kuulumattomat erät: 
 

- Tarjouslaskennan kulut 2 800 euroa  
- Alihankinnasta aiheutunut ennakkomaksu 12 200 euroa 
- Myynti- ja markkinointimenot 8 400 euroa 
- Yleishallintomenot 1 200 euroa 

 
eli yhteensä 24 600 euroa. Projektin kustannukset ovat siis 111 300 euroa 135 900 
euron sijaan eli valmistusaste on 20,61 % yhtiön laskeman 25,16 %  sijaan. Korjaus 
pienentää osatuloutuksen saamisia ja liikevaihtoa erotuksen  151 000 - 123 666 verran 
eli 27 334 euroa. 
 
 
Huomautukset tilintarkastuspöytäkirjassa 
 
Eteläulapan LVIS-urakointi Oy on vaatinut yhtiöltä 10 000 euron + alv 23 % 
korvausta urakkaa myöhästyttäneistä virheellisistä rakennuspiirustuksista, josta olisi 
tullut tehdä varaus. 
 
Luolasta tehty poisto koskee koko kauppahintaa. Kauppahinta tulee eritellä ja poisto 
tehdä ainoastaan luolan osuudesta. Korjaus parantaa yrityksen tulosta alle 1 000 
euroa. 
 
Erillistä Korvon projektia ei voi ottaa yksin valmistusasteen mukaiseen tuloutukseen, 
vaan molempiin (kaikkiin) on sovellettava samaa kirjausperiaatetta. 

Eteläulapan LVIS-urakointi Oy:lle on virheellisesti maksettu alv 12 650 euroa vaikka 
se tulisi tilittää verottajalle. 

Rahoitusomaisuuteen kuuluvien arvopapereiden myyntituotot on sisällytetty 
liikevaihtoon. 
 
Muihin liiketoiminnan kuluihin on kirjattu huolto- ja korjauspalvelut ulkopuolisilta 
toimintakapasiteetin ylläpitämiseen ja polttoaineet ja renkaat. 
 
Saadulla sijoitetun vapaan oman pääoman rahoituksella on pienennetty investoinnin 
hankintamenoa. 
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Nosturikaivinkoneen vuokraus on käsitelty virheellisesti kirjanpidollisesti pitkän 
maksuajan omaavana kertamyyntinä. 
 
Yhtiökokous muutti yhtiön tilikautta siten, että se jatkossa tulee olemaan huhtikuun 
viimeinen perjantai. Tilikauden tulee olla vuoden mittainen. 
 
Liitetiedoista puuttuvat satunnaiset erät ja tilintarkastuspalkkio. Lisäksi 
tilintarkastajan verokonsultaatio tulee esittää erikseen liitetiedoissa. 
 
Toimintakertomuksesta puuttuu KILAN yleisohjeen 12.9.2006, KPL:n ja OYL:n 
mukaisia tietoja. 
 
Eteläulapan kaupungissa, 23.9.2011 
 
Maria Tarkkanen 
KHT 
 
 
Hyväksytyssä vastauksessa on voitu perustella laajemmin tilintarkastuskertomuksessa 
esitettyä muistutusta tai muuta vakiomuotoisesta tilintarkastuskertomuksesta 
poikkeavaa kannanottoa. Virheellisistä vastauksista on voitu vähentää pisteitä. 


