
Tilinpäätöstarkastus

Esimerkkitilikausi: 1.1.2022 - 1.12.2022

Materiaali-
pyyntölista

Taloudelliset raportit
Tilikohtainen tuloslaskelma, edellisen tilikauden vertailuluvuilla      1.1.2022 - 31.12.2022

Tilikohtainen tase, edellisen tilinpäätöshetken vertailuluvuilla       31.12.2022

Pääkirja            1.1.2022 - 31.12.2022

Päiväkirja           1.1.2022 - 31.12.2022

Muistiotositelistaus           1.1.2022 - 31.12.2022

Tase-erittelyt            31.12.2022

Tilinpäätös ja liitetietotositteet/liitetietojen apulaskelmat        31.12.2022

Pysyvät vastaavat 
Käyttöomaisuusrekisteri täsmäytettynä taseeseen        31.12.2022

Erittely mahdollisista lisäyksistä, vähennyksistä sekä romutuksista tileittäin     1.1.2022 - 31.12.2022

Poistolaskelmat täsmäytettynä tuloslaskelman poistoihin      1.1.2022 - 31.12.2022

Sijoitukset ja rahoitusarvopaperit
Erittely sijoituksista ja rahoitusarvopapereista (ellei eritelty tase-erittelyssä)      31.12.2022

Sijoitusten ja rahoitusarvopapereiden arvopaperiote/salkkuraportti      31.12.2022

Sijoitusten ja rahoitusarvopapereiden tapahtumat ja laskelmat      1.1.2022 - 31.12.2022

Liikevaihto ja myyntisaamiset 
Myyntireskontra laskutasolla täsmäytettynä taseeseen        31.12.2022

Myyntisaamisten ikäjakauma (esim. 0, 30, 60, 90, >90 pv erääntyneet)      31.12.2022

Myyntilaskuluettelo - koko tilikausi         1.1.2022 - 31.12.2022 

Myyntilaskuluettelo - seuraava tilikausi (soveltuvin osin)  

Aikaväli

esim. seuraavan tilikauden ensimmäisen 
kuukauden myyntilaskut, mikäli laskutus valmis
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Ostovelat ja ostot
Ostoreskontra laskutasolla täsmäytettynä taseeseen        31.12.2022

Ostovelkojen ikäjakauma (esim. 0, 30, 60, 90, >90 pv erääntyneet)      31.12.2022

Ostolaskuluettelo - tilikauden viimeinen kuukausi       1.12.2022- 31.12.2022

Ostolaskuluettelo - seuraava tilikausi

Rahat ja pankkisaamiset 
Pankkien saldovahvistukset           31.12.2022

Tiliote tilikauden viimeisen kuukauden pankkitapahtumista     1.12.2022- 31.12.2022

Tiliote seuraavan tilikauden pankkitapahtumista      

Palkat 
Tilikauden viimeisen kuukauden palkkalista henkilötasolla     1.12.2022 - 31.12.2022

Tilikauden viimeisen kuukauden palkkalaskelmat      1.12.2022 - 31.12.2022

Yhteenveto tilikauden palkkojen ilmoituksista tulorekisteriin, täsmäytettynä tuloslaskelman palkkoihin 1.1.2022 - 31.12.2022
-> Tulorekisterin raportti ‘Annetut ilmoitukset’ ajalle 1.1.2022 - 31.12.2022       
-> Tulorekisterin raportti ‘Maksajan palkkatietojen yhteenveto’ ajalle 1.1.2022 - 31.12.2022      

Koko tilikauden palkkakorttiyhteenveto       1.1.2022 - 31.12.2022

Raportti/laskelma lomapalkkavelasta henkilötasolla        31.12.2022

Erittely bonusvelasta henkilötasolla, bonuksen hyväksynnät, tiliote ja palkkaraportit bonuksen maksusta  31.12.2022

Verot
Yhteenveto verojen maksutilanteesta 31.12.2022        31.12.2022

Yhteenveto verojen maksutilanteesta 31.1.2023         31.1.2023

Yhteenveto verojen maksutilanteesta 28.2.2023        28.2.2023

Kausiveroilmoitus ja ALV-laskelma 30.11.2022        30.11.2022

Kausiveroilmoitus ja ALV-laskelma 31.12.2022         31.12.2022

Ennakkoveropäätös tilikauden veroista 2022         2022

Verolaskelma per 31.12.2022           31.12.2022

Verotuspäätös verovuodelle 2021          2021

Veroilmoitus verovuodelle 2021 (kaikki lomakkeet)        2021

Oma pääoma
Erittely oman pääoman muutoksista (mikäli poikkeavia muutoksia) sekä näiden tausta-aineisto      1.1.2022-31.12.2022

Siirtosaamistet ja muut saamiset
Erittely siirtosaamisista ja muista saamisista (ellei eritelty tase-erittelyssä)      31.12.2022

Varaukset
Erittely taseen varauksista          31.12.2022
Taustalaskelmat ja muu tausta-aineisto olennaisille varauksille      31.12.2022

Aikaväli

esim. seuraavan tilikauden 
ensimmäisen kuukauden ostolaskut

esim. seuraavan tilikauden 
ensimmäisen kuukauden tapahtumat
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Tietoa meistä 
Grant Thornton kuuluu maailman johtaviin tilintarkastus-, vero-, 
yritysjärjestely- ja muita asiantuntijapalveluita tarjoaviin 
yrityksiin. Asiantuntijamme auttavat dynaamisia organisaatiota 
kasvamaan tarjoamalla kattavia, mielekkäitä ja tulevaisuuteen 
suuntautuneita neuvontapalveluita. Grant Thornton 
International on itsenäisten tilintarkastus- ja konsultointiyritysten 
kansainvälinen yhteistyöorganisaatio. Viime vuosina 
toimintamme on kasvanut huomattavasti, ja tällä hetkellä Grant 
Thorntonilla on toimintaa 138 maassa yli 68.000 työntekijän 
voimin.
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Lainat ja pitkäaikaiset velat
Erittely pitkäaikaisista veloista ja tausta-aineisto (esim. maksuerätaulukko)      31.12.2022

Lainasopimukset sekä mahdolliset sopimusmuutokset lainojen ehtoihin      

Siirtovelat ja muut velat

Erittely siirtoveloista ja muista veloista (ellei eritelty tase-erittelyssä)      31.12.2022

Muut
Hallituksen kokouksien pöytäkirjat liitteineen (allekirjoitettuina)     1.1.2022 - 31.12.2022

Yhtiökokouksien pöytäkirjat liitteineen (allekirjoitettuina)      1.1.2022 - 31.12.2022

Leasingvastuut per 31.12.2022          31.12.2022

Uudet tai muuttuneet (olennaiset) muut sopimukset kuten esim. vuokrasopimukset     

Tieto mahdollisista avoimista riita-asioista          

Tilikauden jälkeiset tapahtumat
Tilikohtainen tuloslaskelma, edellisen tilikauden vastaava kausi vertailulukuina     

Tilikohtainen tase, tarkastettavan tilikauden tilinpäätöshetken vertailuluvuilla

Hallituksen ja yhtiökokouksien pöytäkirjat liitteineen (allekirjoitettuina), mikäli tällaisia on pidetty tarkastettavaa tilikautta 
seuraavalla tilikaudella             
    

Materiaalipyyntölistalla manitut aineistot voi toimittaa soveltuvin osin.    

Materiaalipyynnön lisäksi pyydämme laskukopioita, sopimuksia ja muita taustalaskelmia olennaisille erille.    
                
          

        

Aikaväli

Viimeisimmät raportit, jotka valmiina
 seuraavan tilikauden kirjanpidossa.


