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TILINPÄÄTÖSVIENNIT JA TILINPÄÄTÖS (40 PISTETTÄ)  

Vahinkovakuutusyhtiö1 OY:n tilikausi on kalenterivuosi. Tilikauden alkaessa 1.1.2017 yrityksen 

taseessa oli seuraavat erät: 

Saamiset vakuutuksenottajilta 1 500 € 

Rahaa pankkitilillä 20 000 € 

Omaa pääomaa 30 680 € 

Omiin pääomiin sisältyy edellisiltä tilikausilta kertyneitä 
voittovaroja  1 400 € 

Joukkovelkakirjalainat 15 000 € 
Kiinteistösijoitukset 5 000 € 

Vakuutusmaksuvastuu 1 800 € 

Jälleenvakuuttajien osuus vakuutusmaksuvastuusta 180 € 

Korvausvastuu 10 000 € 
Jälleenvakuuttajien osuus korvausvastuusta 1 000 € 
Siirtovelkana edelliselle tilikaudelle kuuluvia 
maksamattomia vuokria 200 € 

 

Tilikaudella on seuraavat tapahtumat: 

Vakuutusmaksutuloa saadaan vakuutuksenottajilta 25 000 euroa. 
Jälleenvakuuttajan osuus maksutulosta on 10 %, mikä maksetaan vuoden 
lopussa. 
Saamisia vakuutuksenottajilta on tilikauden lopussa 2 100 euroa.  
Uusia kiinteistösijoituksia on tehty 16 000 eurolla. Sijoituskiinteistöihin 
merkitään tilikauden lopussa on 1 500 euron arvonkorotus. 

Maksettu palkkoja 3 500 euroa. 

Merkitään vakuutusmaksuvastuun kasvua 2 000 euroa. 
Kirjataan vahinkoilmoituksia 12 000 euron edestä 

Maksetaan korvauksia 7 000 euron edestä 

Jälleenvakuuttajan  osuus korvauksista on  10 %, jälleenvakuuttaja maksaa 
osuutensa maksetuista korvauksista vuoden lopussa 
Maksettu muita liikekuluja 650 euroa, joista 250 € kuuluu seuraavalle 
tilikaudelle. 
Tilikauden alussa on ostettu kone 5 000 eurolla, josta tehdään 25% 
menojäännöspoisto. Yrityksellä ei ole muita käyttöomaisuuteen sisällytettäviä 
eriä. 
Maksettu vuokria yhteensä 700 euroa. 
Omistajille maksettu voitonjakona 1 000€ edellisten tilikausien voittovaroista. 
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Kaikki tapahtumat on kirjattu asianmukaisesti kirjanpitoon. Laadi tilikauden 1.1.-31.12.2017 

tilinpäätös kirjoittamalla tuloslaskelma ja tase. Veroja ei oteta huomioon. Jos annetut tiedot eivät ole 

mielestäsi riittävät, tee tarpeelliseksi katsomasi oletukset. Laske, mikä on pankkisaamisten määrä ja 

merkitse se 31.12.2017 taseeseen. Esitä luettelo tekemistäsi kirjanpidon vienneistä. Numeroi viennit ja 

merkitse tuloslaskelman ja taseen rivisaldojen vierelle siihen vaikuttavan viennin numero(t). Valitse 

alla esitetyistä tuloslaskelma- ja taseen tileistä tilinpäätöksen laadintaan parhaiten soveltuvat 

tilit/tiliryhmät. Voit käyttää tilinpäätöksessä muitakin tilejä/tiliryhmiä, jos katsot sen tarpeelliseksi. 

 

Tilit / tiliryhmät: Aineelliset hyödykkeet, Edellisten tilikausien voitto, Tilikauden voitto, 

Jälleenvakuutustoiminnan velat, Kiinteistösijoitukset, Koneet ja kalusto, Korvauskulut - Maksetut 

korvaukset, Korvauskulut - Jälleenvakuuttajien osuus (maksetuista korvauksista), Korvauskulut - 

Korvausvastuun muutos, Korvauskulut - Jälleenvakuuttajien osuus (korvausvastuun muutoksesta), 

Muut liiketoiminnan kulut, Muut sijoitukset, Osakepääoma, Palkat tai palkkiot, Rahat ja 

pankkisaamiset, Saamiset vakuutuksenottajilta, Siirtosaamiset, Siirtovelat, Sijoitusten arvonkorotus, 

Suunnitelman mukaiset poistot, Vakuutusmaksutuotot - Vakuutusmaksutulo, Vakuutusmaksutuotot - 

Jälleenvakuuttajien osuus, Vakuutusmaksutuotot - Vakuutusmaksuvastuun muutos, 

Vakuutusmaksutuotot - Jälleenvakuuttajien osuus, Vakuutustekninen vastuuvelka - 

Vahinkovakuutuksen vakuutusmaksuvastuu, Vakuutustekninen vastuuvelka - Vahinkovakuutuksen 

korvausvastuu, Vakuutustekninen vastuuvelka - Jälleenvakuuttajien osuus, Vastaavaa yhteensä, 

Vastattavaa yhteensä, Vuokrat. 

 


