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OIKEAN JA RIITTÄVÄN KUVAN TOTEUTUMINEN REALISOITUMAT
TOMIEN MENOJEN JA MENETYSTEN KÄSITTELYSTÄ
Tutkielman tavoitteet
Tutkielman tavoitteena oli selvittää, miten tilinpäätöshetkellä vielä
realisoitumattomien menojen ja menetysten eri käsittelytavat vaikuttavat oikean
ja riittävän kuvan muodostumiseen tarkasteltavan tilinpäätöksen osalta, ja pyrkiä
havainnollistamaan asia edelleen esimerkkiyrityksen tilinpäätöksen avulla.
Lähdeaineisto
Lähdeaineiston hankkiminen tutkimukseen on ollut asian uutuuden vuoksi
hivenen hankalaa, joten lainsäädäntöä käsiteltäessä on käytetty lähinnä
kommentaariteoksia, lainvalmisteluaineistoa sekä ajankohtaisia lehtiartikkeleita.
Tulokset
Oikea ja riittävä kuva on Suomessa tulkittu siten, että tilinpäätöksen tulee antaa
oikeat ja riittävät tiedot. Mikäli ne eivät selviä suoraan tulos- ja taselaskelmista,
on näiden tueksi annettava riittävästi lisätietoja tilinpäätöksen liitetiedoissa.
Ongelmia syntyy erityisesti realisoitumattomien menojen ja menetysten osalta,
sillä tällaisten erien esittäminen on kiijanpitokäytännössämme vielä uutta ja
jäsentymätöntä. Lainsäädännössä ei ole yksiselitteisesti määritelty myöskään
käsitettä ”a true and a fair view”, joten aluksi tullaan päätöksiä tekemään
pelkästään yrityskohtaisen harkinnan perusteella, mitä tukevat lainsäädännön
niukat kirjalliset ohjeet oikeiden ja riittävien tietojen sisällöstä. Julkistetun
informaation sisältö riippuu siis johdon ja tilintarkastajien ammattitaidosta,
kyvystä, kokemuksesta ja siitä tahdosta minkälaista informaatiota he haluavat
antaa ja miten he tulkitsevat mitä on ”a true and a fair view”.
Avainsanat
Realisoitumaton meno ja menetys, pakollinen varaus, todennäköinen kulu,
ilmeinen kulu, oikea ja riittävä kuva sekä oikeat ja riittävät tiedot
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JOHDANTO

1.1 Aiheen alustava esittely

Suomalaisen kirjanpitoteorian mukaan kirjanpidon keskeisimpiä tehtäviä on oi
kean tuloksen esittäminen. Menojen jaksottamisella on tässä suhteessa aivan
olennainen merkitys: meno on kohdistettava tulon kohdalle. Tämän johdosta
suomalaisessa kiijanpitolaissa on ohjaavana tekijänä ollut ns. varovaisuuden peri
aate. Sen mukaan vaihtoehtoisista menettelytavoista valitaan lähtökohtaisesti se,
jonka vaikutuksesta yrityksen vapaa oma pääoma, voittovarat, joko lisääntyvät
vähiten tai vähenevät eniten.1

Kirjanpitolaki uudistettiin 01.01.1993 . Uudistettu kiijanpitolaki nojautuu edeltä
jänsä tavoin meno-tulo - teoriaan, joka perustuu realisointiperiaatteeseen.Tämän
vuoksi varausten tekeminen vastaisia menoja ja menetyksiä varten on periaattees
sa teorian vastaista. Uudistetun kirjanpitolain 9 §:n 2 momentin mukaan tilinpää
töksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot kirjanpitovelvollisen toiminnan tulok
sesta ja taloudellisesta asemasta. Tämän mahdollistamiseksi myös tiedossa tai
oletettavissa olevien tulevaisuuden menojen ja menetysten kirjaamista on aikais
tettu ja samalla saatettu kirjanpitotapa lähemmäksi kansainvälistä käytäntöä.

Verokannan ollessa aikaisemmin korkea, on verotusta voitu lieventää tekemällä
varauksia, jotka on täytynyt tehdä myös kiijanpidossa. Varausten tekemisen pe
rustana onkin aikaisemmin lähes poikkeuksetta ollut verotukselliset lähtökohdat.
Kiijanpitovelvollisten omat käsitykset ja tulonodotukset ovat vaikuttaneet oleelli
sesti menojen jaksottamisessa. Nyt uudistettu kirjanpitolaki säätää myös menetys
ten ja vastaisten menojen ja menetysten tilinpäätöskäsittelystä ja näin ollen lisää
vät entisestään yritysjohdon vastuuta tilinpäätöksen laatimisessa.

1 Leppiniemi Jarmo, (c) s. 122
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Kirjanpitolain 16§:n mukaan tilikauden tulot kirjataan tuotoiksi, joista vähenne
tään kuluina ne menot, joista ei oletettavasti enää kerry niiden aikaansaamia tulo
ja. Lain uudistuksen yhteydessä lakiin lisättiin 16 a §, jonka mukaan tuotoista vä
hennetään 16 §:n säännösten lisäksi ne vastaiset menot, joiden suorittamiseen
kirjanpitovelvollinen on sitoutunut ja joista ei todennäköisesti kerry niitä vastaa
vaa tuloa. Lisäksi 16 a §:ssä säädetään vähennettäväksi kuluina ne vastaiset me
netykset, joiden toteutumista on pidettävä ilmeisenä. Aikaisemmin vastaisia me
noja ja menetyksiä ei ole tarvinnut kirjata tilinpäätökseen tulosvaikutteisesti, vaan
ne on voitu esittää ”piilevästi” toimintakertomuksessa kommentein tai liitetie
doissa vastuina. Kirjaamista ohjasivat aikaisemmin pelkästään yleinen varovai
suuden periaate ja joltain osin Helsingin Arvopaperipörssin suositus pörssiyhtiön
tilinpäätösinformaatioksi.

Näin ollen kirjanpitolain 16 §:n mukaan menot jaetaan tilinpäätöksessä kahteen
osaan. Menot, joista ei todennäköisesti kerry niitä vastaavaa tuloa, vähennetään
tuotoista kuluina ja muut menot aktivoidaan taseeseen. Nykyisin kuitenkin meno
ja kuluiksi kirjattaessa tulee menojen ja tulojen eriaikaisuus ottaa huomioon entis
tä laajemmin. Tilikauden tuottoihin tulee uuden säännöksen mukaan kohdistaa
myös niitä menoja ja menetyksiä, jotka syntyvät ja tulevat maksettaviksi vasta
seuraavien tilikausien aikana.

Periaate on ollut olemassa kiijanpitolaissa uudistusta ennenkin, mutta se ei ole
ollut käytössä johtuen Suomen verotuksesta. Verotuksessa ennenaikaisia kulukir
jauksia ei ole hyväksytty vähennyskelpoisiksi menoiksi. Kun taas EU:n 4. direk
tiivin 31 artiklan mukaan tilinpäätökseen on merkittävä kaikki ennakoitavissa
olevat velat ja mahdolliset tappiot, jotka saattavat ilmetä tilikaudella kyseiseen ti
likauteen tai aikaisempaan tilikauteen liittyen, vaikka tällaiset velat ja tappiot
varmistuisivat vasta tilikauden päättymisen ja tilinpäätöksen laatimisen välisenä
aikana. Myös IAS 10 säätää, että todennäköisen tulon ylittävän menon tai mene
tyksen (contingent loss) määrä on kirjattava tulosvaikutteisesti, jos on todennä
köistä, että se toteutuu ja sen määrä voidaan luotettavalla tavalla arvioida.
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Suoriteperusteisesti vielä toteutumattomien menojen ja menetysten vähentäminen
tuotoista on kokonaan uusi ja suomalaisesta kirjanpidon perusperiaatteesta, ns.
meno-tulo -teoriasta poikkeava kirjanpitoperuste. Se kuitenkin vastaa yleisesti
kansainvälistä kirjanpitokäytäntöä. Suomen kiijanpitolaki ei ole tuntenut tilikau
den jälkeisten tapahtumien huomioon ottamista. Uusi 16 a § on tuonut kirjanpito
lakiin kokonaan uuden käsitteen, ns. pakollisen varauksen.

Kirjanpitolain 16 a §:n säätämisen seurauksena voi arvella olevan ainakin, että tilinpäätösperusteet tulevat aikaisempaa kurinalaisemmiksi ja samalla nykyistä ankarimmiksi kulujen toteamisen osalta. Tätä voidaan pitää varovaisuuden periaat
teen mukaisena. Varovaisuuden periaate sisältyy sekä suomalaisen kirjanpitolain
säädännön hyvään kirjanpitotapaan että Euroopan Yhteisön (EU) tilinpäätösdirektiiveistä kirjanpitolakiin tulleisiin oikeisiin ja riittäviin tietoihin.

Kirjanpidon ja verotuksen sidonnaisuudesta johtuen joudutaan pakollisten varaus
ten tekemisessä uuden ankaramman kirjanpitokäytännön johdosta aikaisempaa
tarkempiin rajanvetoihin sen suhteen, mikä on realisoitunut ja mikä ei. Tämän ai
heuttaa se, että kirjanpitolainuudistuksen myötä vastaiset menot ja menetykset
tulee kirjata pakollisina varauksina eikä niiden kirjaaminen enää perustu harkin
taan ja vapaaehtoisuuteen. Tässä kohtaa on syytä muistuttaa, että pakolliset va
raukset ovat ilmeisesti syntyneet lainsäädäntöön liittyvien puutteellisiksi koettujen
informaatiosäännösten takia, ja jotta tilinpäätökset antaisivat oikean ja riittävän
kuvan, on menoja kuluksi kirjattaessa otettava varovaisuuden periaatteen mukai
sesti huomioon menojen ja tulojen eriaikaisuus. Tilinpäätöshetkellä realisoitumat
tomien menojen jaksotuksessa suurimpana ongelmana on määrittää missä menee
pakollisen varauksen ja siirtovelan raja vai onko kyseessä tieto mikä voidaan il
moittaa tilinpäätöksen liitetiedoissa tai jättää kokonaan pois. 2

2 Leppiniemi Jarmo, (i) s.301-307
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1.2 Työn tavoitteet ja aiheen rajaus

Tämän tutkielman tarkoituksena on selvittää, mitkä ovat tilinpäätöksen tekohet
kellä vielä realisoitumattomia menoja ja menetyksiä, sekä miten näiden erien eri
laiset kirjaustavat vaikuttavat tilinpäätöksen antamaan oikeaan ja riittävään ku
vaan, ja miten sitä mahdollisesti määritellään. Tarkoituksenani on myös tarkastel
la miten ja milloin kyseiset erät tulee huomioida kirjanpidossa. Raja sen välillä
milloin kulu katsotaan menetetyksi vai uskotaanko sen tuottavan tuloa vielä tu
lvinakin kausina ei aina ole selvä. Kysymykset ovat monisäikeisiä ja ratkaisuja
joudutaan hakemaan usein korkeimmasta hallinto-oikeudesta (KHO) sekä kir
janpitolautakunnalta (KITA) ennakkopäätöksinä.

Tässä työssä pyrin selventämään mikä on tilinpäätöshetkellä odotettavissa oleva
vielä realisoitumaton meno tai menetys ja miten ko. eriä tulisi jaksottaa sekä mi
ten eri jaksotustavat vaikuttavat oikean ja riittävän kuvan saamisessa. Lisäksi
käyn läpi kirjanpitolakiimme uutena käsitteenä tulleita pakollisia varauksia, miten
ne muodostuvat ja miten niitä käsitellään. Vapaaehtoisia varauksia käsittelen sen
verran, että selviää vapaaehtoisen varauksen ja pakollisen varauksen käytön ero.

Neljännessä kappaleessa yritän tuoda esiin miten tilinpäätöshetkellä vielä realisoi
tumattomien menojen ja menetysten erilainen käsittely vaikuttaa oikean ja riittä
vän kuvan muodostumiseen. Viidennessä kappaleessa pyrin havainnollistamaan
realisoitumattomien menojen ja menetysten erilaisen käsittelyn vaikutuksen tilin
päätösinformaatioon Amer-yhtymän tilinpäätöstiedoilla vuodelta 1995.

5

1.3 Oikeat ja riittävät tiedot meno-tulo -teorian näkökulmasta

Kirjanpitolainsäädäntömme perustana on meno-tulo -teoria, jonka peruskäsittee
nä on realisointiperiaate ja meno-tulon-kohdalle-periaate. Teorian mukaan yrityk
sen liiketapahtumat voidaan jakaa menoihin, tuloihin ja rahoitustapahtumiin. Me
no syntyy, kun hankitaan tuotannontekijöitä ja tulo, kun luovutetaan suoritteita
asiakkaille. Muut liiketapahtumat ovat rahoitustapahtumia. Tilikaudella se osa
menoista, joista ei enää odoteta tuloja, kirjataan kuluksi. Se osa menoista, minkä
vielä katsotaan kerryttävän tuloa, aktivoidaan taseeseen. Taseeseen aktivoitujen
pitkävaikutteisten menojen

jaksottaminen tilinpäätöksessä vaatii laadittavaksi

ennusteen ko. menojen myöhemmin tuottaman tulon määrästä eli on tehtävä
poistosuunnitelma. Käytännössä tulojen ennakoiminen on hankalaa, siksi kirjan
pidon varovaisuuden periaatteen ohjaamana on laadittu yksinkertaisemmat ja
kaavamaisemmat menettelyohjeet poistojen suhteen (esimerkiksi tasapoisto pitoajan suhteessa).3

Kirjanpitolain 3§ säätää lisäksi, että kiijanpitovelvollisen on noudatettava hyvää
kiijanpitotapaa. Hyvän kirjanpitotavan katsotaan vaativan, että kirjanpidossa
noudatetaan paitsi lainsäädäntöä ja sitä vastaavia määräyksiä myös kirjanpidon
yleisiä periaatteita. Suomessa ei vielä ole sellaista yhtenäistä kirjallista esitystä,
joka sisältäisi kirjanpidon hyväksytyt yleiset periaatteet, joten hyvän kirjanpitota
van sisältö on poimittava useasta eri lähteestä. Lain tarkoittamia hyvän kiijanpitotavan lähteitä ovat seuraavat;4
* kirjanpidon meno-tulo -teoria
* kirjanpitolaki ja asetus
* kirjanpitolautakunnan ohjeet ja lausunnot
* Helsingin Arvopaperipörssin ohjeet ja suositukset
* tilintarkastaja-ja muiden laskentatoimen ammattihenkilöjärjestöjen
lausunnot ja kannanotot

3 Räty & Viljaranta 1994, s.40
4 Järvinen Risto ym 1994, s 37-38
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Uudistettukin kirjanpitolaki perustuu meno-tulo -teoriaan, minkä keskeisenä si
sältönä on se, että yrityksen tulos on koko eliniän tulos. Totaalikauden aikana
tehdään välitilinpäätöksiä ja näiden tekohetkellä menojen jaksotus on usein on
gelmallista, sillä välillä tehtävä vuositilinpäätös sisältää aina joitakin eriä edellises
tä- ja seuraavasta kaudesta. Meno-tulo -teorian mukaan kirjanpito on rahapro
sessin kuvausta, joka perustuu realisointiperiaatteeseen ja meno-tulon-kohdalle
periaatteeseen.

VALMISTUS «<

'

\ osingot

pääoman X
palautukset ^
rahaprosessi

pääomamarkkinat

kirjanpidon kuvaus kaaviona

Kirjanpidon antaman informaation käyttökelpoisuus ulkopuoliselle tarkastelijalle
riippuu ratkaisevasti tilinpäätöksiin sisältyvän tiedon yksiselitteisyydestä ja ver
tailtavuudesta. Yksiselitteisyys ei ole tärkeä vain voitonjakoon oikeutetuille, vaan
myös muille yrityksen taloudellisesta tuloksesta kiinnostuneille sidosryhmille:
julkiselle vallalle paitsi verottajana myös talouspoliittisten päätösten tekijänä, asi
akkaille, hankkijoille, henkilökunnalle jne. Hyvän kirjanpitotavan katsotaan vaa
tivan, että kirjanpidossa noudatetaan paitsi lainsäädäntöä ja sitä vastaavia määrä
yksiä myös kirjanpidon yleisiä periaatteita. Kirjanpidon yleisiin periaatteisiin kat
sotaan sisältyvän kaikki ne kirjanpitoa koskevat konventiot, säännöt ja menettely
tavat, jotka kunakin ajankohtana ja kullakin alueella on hyväksytty yleisesti koko
yhteiskunnan taholta. Kirjanpidon periaatteiden yleinen hyväksyttävyys on siten
sopimuksenvaraista. Lisäksi ne muuttuvat ja kehittyvät jatkuvasti. Kyse on
enemmän konventioista kuin tiukkaan loogisuuteen nojaavista periaatteista. 5
5 Järvinen Risto ym 1994, s 37
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Vuoden 1993 alusta voimaan tulleet kirjanpitolainsäädännön muutokset perustu
vat tarpeeseen sopeuttaa lainsäädäntömme ennen muuta tilinpäätöstä koskevilta
osilta ns. kansainväliseen käytäntöön. Ohjenuoraksi on valittu Euroopan Yhteisö
jen 4. ja 7. yhteisöoikeudelleen direktiivin periaatteet ja säännökset. Koska di
rektiivit perustuvat osittain suomalaisesta kirjanpitokäsityksestä eroavaan ajatte
lutapaan, on otettava huomioon niiden aiheuttamat täydennykset kirjanpitolain
tarkoittamaan hyvään kirjanpitotapaan. Nämä täydennykset eivät kuitenkaan
horjuta kirjanpitolakimme perustavaa laatua olevia periaatteita, meno-tulonkohdalle-periaatetta tai realisointiperiaatetta, koska ne sisältyvät myös direktiivi
en mukaisiin kiijanpidon yleisiin periaatteisiin. Kirjanpitolakimme perustana ole
vaan hyvään kirjanpitotapaan sisältyy myös kiijanpidon yleisten periaatteiden
noudattaminen - ne eivät aina ole välttämättä keskenään täysin johdonmukaisia on kiijanpidon johdonmukaisuuden varmistamiseksi tarpeen nojautua johonkin
kirjanpitoteoriaan. Kirjanpitolainsäädännön 1970-luvulla tapahtuneen uudistami
sen yhteydessä perustaksi valittiin kiijanpidon meno-tulo-teoria, jonka eräitä pe
rusteita on mainittu jo edellä. Kansainvälisestä näkökulmasta katsottuna teorian
etuina ovat ennen muuta seuraavat seikat:
* se on kehitetty Suomessa, joten sen soveltaminen on helpompaa kuin
jonkin muun kirjanpitoteorian
* meno-tulo-teorian keskeiset perusteet realisointiperiaate ja menotulon kohdalle -periaate - kuuluvat kansainvälisesti hyväksyttyihin
kirjanpidon periaatteisiin
* meno-tulo-teorian käsitteistö on muihin kiijanpitoteorioihin verrattu
na suppea ja selkeä, mutta silti peittävä
* laki elinkeinotulon verottamisesta (EVL) rakentuu olennaisesti sa
maan peruskäsitteistöön
* meno-tulo-teoriaa käytetään laajalti kiijanpidon opetuksessa
* se on kirjanpidon käytännön ratkaisujen kehittämisessä objektiivi
sempi ja luotettavampi kehittämisperusta kuin teoriat, jotka perustu
vat markkinahintaperustaisiin arvoihoihin tai tulevaisuuden arvojen
ennustamiseen. 6
6 Järvinen Risto ym 1994, s 38
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Teorian perustana on ollut jakokelpoisen voiton laskeminen ja näin ollen menotulo-teoria on koskenut lähinnä vain tuloksen laskentaa. Oikeiden ja riittävien
tietojen antaminen yrityksen taloudellisesta tilasta on jäänyt vähemmälle huomiol
le. Muutokset kirjanpitovelvollisen varoissa tai ainakin varallisuusarvojen muu
toksissa on jäänyt tulos- ja taselaskelmien ulkopuolelle kerrottavaksi KPL 9.2§
velvoittamana lähinnä liitetiedoissa.7

Suomalaisessa kirjanpitokäytännössä on teoriasta poikettu käyttöomaisuuden ar
vostusten osalta (KPL 18§) sekä varauksien tekomahdollisuuksien osalta (KPL
16 a ja 17 §). Näiden kohdalla ei ole kysymys raha- eikä reaaliprosessista, sillä
liiketapahtuman kiijaus ei perustu yrityksen ja yrityksen ulkopuolisen talousyksi
kön väliseen tapahtumaan. Tämän lisäksi poikkeuksia synnyttää (KPL 16 § 2)
mukaisen osatuloutuksen käyttö valmistustoimintaa harjoittavilla yrityksillä sekä
(KPL 7 §) mukainen poistoeron käyttö.

Kuten työn alussa Professori Jarmo Leppiniemen tekstiin viitaten todettiin, että
varovaisuuden periaatteen kantavana teemana on ollut se, että vaihtoehtoisista
menettelytavoista valitaan se menettely mikä lisää vähiten omia pääomia tai vä
hentää niitä eniten. Kirjanpitolain uudistamisen jälkeen tämä varovaisuuden peri
aate on vain korostunut.

1.3.1 Meno E VL: n mukaan

Menot ovat hankituista tuotannontekijöistä suoritettuja maksuja. EVL:n mukaan
kaikki elinkeinotoimintaa suorasti tai epäsuorasti edistävät menot ovat vähennys
kelpoisia. Menojen lisäksi hyväksytään joitakin oikaisueriä (esim vuosialennukset) ja voitonjakoerät. Menojen säädetään EL 7§:ssä, sen mukaan vähennyskel
poisia ovat elinkeinotoiminnassa tulon hankkimisesta tai säilyttämisestä aiheutu
vat menot ja menetykset. Pääsääntönä siis on, että kaikki tulon hankkimis- ja
säilyttämistarkoituksessa suoritetut menot ovat vähennyskelpoisia. Myös välilliset
tulonhankkimismenot katsotaan vähennyskelpoisiksi.
7 Leppiniemi Jarmo, (1) s.22
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Vähennyskelpoisista menoista säädetään E VL 8§:ssä missä menoilla tarkoitetaan
vain reaalisia menoja, mikä tarkoittaa että vähennyskelpoisia ovat ainoastaan ra
hana tai rahanarvoisena etuutena suoritetut erät.

Em. pykälä koostuu 16 kohdan esimerkkiluettelosta, josta esimerkkinä muutama:

* vaihto-ja sijoitusomaisuuden hankintamenot
* käyttöomaisuuden hankintamenot
* työntekijöiden palkat sekä sivukulut
* 50 % edustuskuluista
* ilmoituskulut
* liikkeen perustamiskulut
* jne

Elinkeinoverolakia sovelletaan elinkeinotoimintaan, jolla tarkoitetaan liike- ja
ammattitoimintaa. Lakia sovelletaan tulonhankkimistoiminnan luonteen eikä tu
lonsaajan oikeudellisen muodon mukaan. Verovelvollisen harjoittama liike- tai
ammattitoiminta muodostaa siten elinkeinotoiminnan tulolähteen. Muita tuloläh
teitä ovat maatalous ja muu toiminta. EVL:n ja muiden tuloverotusta sääntelevien
lakien rajaveto tulee usein esille kun ratkaistaan onko verovelvollista yleensäkään
pidettävä elinkeinonharjoittajana. Esimerkkeinä yritystoimista joihin ei ole sovel
lettu EVL:a voidaan mainita mm. kiinteistöyhtiöt ja useimmiten myös holdingyhtiöt. Toisaalta elinkeinonharjoittajan jonkin toiminnan tai varojen saatetaan kat
soa sijoittuvan EVL:n soveltamisalan ulkopuolelle. Tämä voi tulla esille esimer
kiksi silloin, kun annetaan vuokralle elinkeinotoimintaan liittymätön kiinteistö.
Tältä osin sovelletaan TVL:a, riippumatta siitä, että muu toiminta verotettaisiinkin EVL:n mukaan.8

8 Tikka Kari ym, (a) 6:1-6:2
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EVL n mukaan pääsääntöisesti vähennyskelpoinen on vain realisoitunut meno.
Tästä on joitakin poikkeuksia, joista voisi mainita mm arvonkorotukset, sillä
esim. käyttöomaisuuden arvonkorotus ei kuulu vähennyskelpoiseen hankintame
noon. Myöskään perintönä tai lahjana saatujen vaihto-, sijoitus- ja käyttöomai
suuden vähennyskelpoinen hankintameno määrätään hyödykkeen todennäköinen
hankintamenon mukaan saannon hetkellä (käypä arvo). Vähennyskelpoiset menot
eivät yleensä aiheuta eroavuutta verotuksen ja kirjanpidon välille, sillä ne on käsi
telty myös kirjanpidossa tulosvaikutteisesti.

1.3.2 Meno TVL:n mukaan

Kuten edellisessä menon EVL:n mukaisesta soveltamisesta kertovassa kappalees
sa tuotiin esille, saatetaan joitakin liiketoiminnan osa-alueita verottaa TVL:n mu
kaan, vaikka varsinainen toiminta verotettaisiinkin EVL:n mukaan. Soveltamisa
lan määrittelyssä verovelvollisen aseman kannalta peruskysymys kuitenkin on; pi
detäänkö verovelvollista elinkeinonharjoittajana vai ei. Jos verovelvollista pide
tään elinkeinonhaijoittajana, niin jotkut tulot tai varat saattavat kuitenkin olla
elinkeinonhaijoittamiseen kuulumattomia ns. erillistulolähteitä ja näihin sovelle
taan TVL:a. Koska laki ei suoranaisesti määrittele elinkeinotoiminnan suhdetta
muuhun toimintaan, on rajanvedoissa oikeuskäytännöllä ja ennakkopäätöksillä
ollut keskeinen asema, kun määritellään EVL:n ja TVL:n soveltamisalaa.9

TVL:n puolella on menon jaksottamisen pääsääntönä maksuperuste, jonka mu
kaan meno vähennetään maksun suorittamisvuotena (TVL 113§). Kuitenkin tu
lonhankinnassa käytettävien rakennusten, koneiden ja kaluston hankintamenot
saadaan vähentää vuotuisina poistoina noudattaen soveltuvin osin EVL:n sään
nöksiä (TVL 114§). TVL:n mukaan verotettaessa on verovelvollisen syytä tehdä
poistot hyödykekohtaisesti.10

9 Tikka Kari ym, (a) 6:2
10 Tikka Kari ym, (a) 12:12
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Menon vähennyskelpoisuuden osalta syntyy EVL n ja TVL:n välillä eroja mm.
korkojen ja arvopapereiden arvon alentumisen suhteen. TVL:n puolella on korko
jen vähentämisen suhteen rajoituksia ja arvonalentuminen realisoituu vasta luovu
tuksen yhteydessä. Korkojen vähentämisen osalta syntyy eroja esimerkiksi silloin,
kun yrityksellä on liiketoimintaan kuulumattomia sijoituksia tai yritys on rahoitta
nut osakkaitaan myöntämällä heille lainoja. Näistä toimista aiheutuvat rahoitusku
lut eivät liity elinkeinotoimintaan, joten tällöin korkojen vähennysoikeutta joudu
taan arvioimaan EVL:n asemesta muulla perusteella. Toisaalta koron vähennyskelvottomuus saattaa johtua siitä, että kyseessä on ns. omapääomaehtoinen sijoi
tus yhtiöön ja tällöin maksettu korko on vähennyskelvoton voitonjakoerä."

Lisäksi yhtiöllä voi olla varsinaisen liiketoiminnan ulkopuolista sijoitustoimintaa,
joka saattaa muodostua erilliseksi tulolähteeksi. Tähän toimintaan mahdollisesti
kohdistuvat korkomenot arvioidaan TVL 58 §:n mukaan. Mikäli tällainen sijoitus
on koko kiinteistö mitä ei käytetä henkilökunnan asuntona 11
12, omistajaa ei lueta
henkilökuntaan, tai suurin osa sen lattiapinta-alasta ei ole elinkeinotoiminnan suo
rassa käytössä, ei tältä osin ole mahdollista tehdä myöskään poistoja.

Tuloverotus on nettoverotusta ainoastaan sillä edellytyksellä, että kaikki veron
alaiseen tuloon kohdistuvat menot ovat vähennyskelpoisia. Periaate on sama kuin
EVL:ssa, mutta silti TVL:ssa puhutaan vain tulon hankkimisesta aiheutuneista
menoista 13, 14
kun taas EVL:ssa mainitaan tulon hankkimisesta aiheutuneet menot
sekä menetykset. Vaikka TVL ei tunne menetystä, tulevat nekin huomioiduiksi
nettoverotuksesta johtuen ja toisaalta raja menon ja menetyksen välillä on liuku-

11 Tikka Kari ym, (a) 9:3, vrt myös KHO 1985/5657
12 Kts KHO 1986/1251
13 vrt KHO 1986/2759, jossa postivirkailijalla oli oikeus vähentää
maksamaton kassavaje henkilökohtaisessa verotuksessaan
14 Tikka Kari ym, (a) 12:13
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1.3.3 Meno Kpl:n mukaa

Kirjapitolain 4§ määrää että kirjanpitoon merkitään liiketapahtumina menot, tu
lot, rahoitustapahtumat sekä niiden oikaisu- ja siirtoerät. KPL 6§ mukaan menon
kiijaamisperusteena käytetään tuotannontekijän vastaanottamishetkeä ja tulon
kirjaamisperusteena suoritteen luovuttamishetkeä. Vähäisten menojen ja tulojen
osalta voidaan käyttää myös maksuperustetta.

Kirjanpitolain 15 §:n mukaan tilinpäätökseen merkitään:

* saamiset nimellisarvoon, kuitenkin enintään todennäköiseen arvoon
* rahoitusomaisuuteen kuuluvat arvopaperit ja muut sellaiset rahoitusvarat hankintamenoon tai jos luovutushinta on alempi, tähän alem
paan arvoonsa
* velat nimellisarvoonsa, mikäli velka on sidottu indeksiin tai muuhun
vertailuperusteeseen, valitaan korkein arvo

Kirjanpitolain 16 §:n 1 momentin ensimmäisen lauseen mukaan tilinpäätöksessä
kiijataan tilikauden tulot tuotoiksi. Säännöksen toisen lauseen mukaan tuotoista
vähennetään kuluina ne menot, joista ei enää todennäköisesti kerry niitä vastaa
vaa tuloa. Kolmannen lauseen mukaan muut menot aktivoidaan taseeseen.
Tulos määräytyy siis edellä mainitun perusteella menojen kahtiajaon säätelyn
avulla. Tällainen menojen kahtia jakaminen aiheuttaa monia arvostusongelmia,
sillä tulonodotukset pitkäaikaisten investointien osalta vaihtelevat yrityksittäin ja
laki antaa tältä osin vain periaatteellisia ohjeita.

13

Vuoden 1993 alusta voimaan tulleella kirjanpitolain muutoksella lisättiin lain 16
§:ään uusi toinen momentti. Tämä sallii pitkän valmistusajan vaativasta suorit
teesta syntyvän tulon kirjaamisen tuotoksi suoriteperiaatteen sijaan valmistusasteen perusteella. Menettely sallitaan vain, mikäli erilliskate kyetään ennakoimaan
luotettavalla tavalla, tämä poikkeaa meno-tulo-teorian perusperiaatteesta eli realisoitumisperiaatteesta. 15 KPL 16 §:n kolmannen momentin mukaan vaihtomaisuudesta jäljellä oleva osa on aktivoitava taseeseen alimpaan arvoon hankintahin
nan, jälleenhankintahinnan tai myyntihinnan osalta. Tältä osin saattaa syntyä arvostusongelmia menokirjausten osalta.

Kirjanpitolain uudistuksen yhteydessä lakiin lisättiin 16 a §, jossa säädetään, että
tuotoista vähennetään 16 §:ssä säädetyn lisäksi ne vastaiset menot ja menetykset,
joiden suorittamiseen kirjanpitovelvollinen on sitoutunut ja joista ei todennäköi
sesti kerry niitä vastaavaa tuloa, samoin kuin ne vastaiset menetykset, joiden to
teutumista on pidettävä ilmeisenä. Eli tilinpäätöksessä vähennetään menoina sel
laisia menoja ja menetyksiä, joita ei ole vielä voitu kirjata juoksevaan kirjanpi
toon, koska ne eivät ole sen paremmin suorite- kuin kassaperusteisestikaan syn
tyneet. Kirjauksen perustana on tällöin ns. varovaisuuden periaate.

Lisäksi kirjanpitolain 17 §:ssä säädetään, että tilinpäätöksessä saadaan tehdä in
vestointi-, luottotappio-, toiminta-, varasto-ja muu sellainen varaus. Kyseisiä va
paaehtoisia varauksia ei ole pakko tehdä, sillä niillä varaudutaan ainoastaan ylei
sesti johonkin, eivätkä ne vaadi mitään yksilöityä kohdetta. Kun taas pakollisilla
varauksilla varaudutaan vastaisiin oletettaviin menoihin ja menetyksiin.

15 Järvinen Risto ym 1994, s 218
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1.3.3 Menetys EVL:n mukaan

Rahoitusomaisuudella ei ole EVL:n mukaan hankintamenoa, siksi näiden mene
tysten osalta on laissa säädetty erikseen. E VL 7 § mukaan vähennyskelpoisia ovat
tulon hankintaan kohdistuvat menot ja menetykset. Lisäksi E VL 17 § säätää, että
rahoitusomaisuuteen kohdistuvat kavallukset, varkaudet tai muista rikoksista
johtuneet menetykset ovat vähennyskelpoisia. Myös rahoitusomaisuuden arvonalentumiset ovat tietyin edellytyksin vähennyskelpoisia. Varsinaisen toiminnan
seurauksena syntyneisiin myyntisaamisiin kohdistuvat arvonalennukset ovat vä
hennyskelpoisia, kunhan kyetään osoittamaan että niiden perityksi saaminen on
epätodennäköistä. Muun rahoitusomaisuuden kuin myyntisaamisten osalta vähen
tämisen edellytyksenä on se, että kyetään näyttämään toteen että saamisten mene
tys on lopullinen, esimerkiksi konkurssi tapauksessa lopullisuus katsotaan näyte
tyksi toteen. Menetys on E VL 22,2 § mukaan sen verovuoden kulua, jonka aika
na se on todettu.

1.3.4 Menetys Kpl:n mukaan

Kirjanpitolain 16 a §:n 1 momentin mukaisesti tilikauden aikana toteutuneet me
netykset kirjataan aina tilinpäätöksessä kuluksi. Menetyksiä voivat olla esimer
kiksi konkurssin takia arvonsa menettäneiden saamisten kirjaaminen kuluksi. Me
netyksiä ovat myös tulipalon, varkauden tai kavalluksen vuoksi menetetyt rahat
tai muu varallisuus.
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2. VASTAISET MENOT JA MENETYKSET

2.1 Yleistä

Vähennyskelpoisten menojen jaksottamisesta säädetään KPL 16 §:ssä, minkä
mukaan menot jaetaan tilikauden kuluiksi kirjattaviin ja niihin kuluihin mitkä pitää
aktivoida taseeseen. Ohjaavana tekijänä on ollut se, että menon on täytynyt olla
realisoitunut ennen tilinpäätöspäivää. Sen sijaan säännöksen saattamiseksi EUdirektiivin terminologian mukaiseksi on lakiin lisätty KPL 16 a §, jossa menetyk
set rinnastetaan menoihin: ”tuotoista vähennetään kuluina ne menot, joista ei to
dennäköisesti enää kerry niitä vastaavaa tuloa, samoin kuin menetykset”. 16

Elinkeinoverolain puolella taas menon ja menetyksen käsite on säädetty E VL 7
§:ssä hyvin laajaksi siten, että ne kattavat kaikki kulut ja riskit.

EVL:n mukaan vähennyskelpoisia menoja ovat:
1. Menot, jotka ovat suoritettu tulonhankkimis- ja
säilyttämistarkoituksessa
2. Menot, jotka ovat kerryttäneet tai säilyttäneet tuloa, vaik
ka niitä ei olisikaan suoritettu tässä tarkoituksessa
Suomessa aikaisemmin vallinneeseen käytäntöön, että menot kirjataan vasta kun
ne ovat realisoituneet on kirjanpitolainsäädännön uudistamisen yhteydessä tullut
siis olennainen muutos. Eli menot ja menetykset tulee kirjata nykyisin tuottojen
vähennykseksi jo silloin, kun niiden toteutumista on pidettävä todennäköisenä tai ilmeisenä. Muutoksen on mitä todennäköisemmin aiheuttanut yllätykset tietty
jen suuryritysten tilinpäätöksissä sekä se, että kansainvälisten yritysten on tarvin
nut antaa oikea ja riittävä kuva tilikauden tuloksesta ja taloudellisesta asemasta.
Nyt tämä ns. ”true and fair view” -vaatimus on otettu myös Suomen kirjanpito
lakiin. Tästä johtuen tilinpäätösten laatijoille tulee velvollisuudekseen kirjata me
not aikaisemmin tai ainakin informoida niistä laajemmin. 17

16 Tikkanen Reino, s.223-227
1 Tuominen Jorma, s. 15

16

Suomalaisessa tilinpäätöskäytännössä on ehkä merkittävimpänä puutteena verrat
tuna kansainvälisiin laskentaperusteisiin nähty juuri varautuminen tuleviin tappi
oihin. Varautuminen on ollut kuitenkin mahdollista vanhan KPL 17 §:n mukaan,
mutta ei pakollista. Tästä syystä varausten tekeminen onkin ollut varsin selkiin
tymätöntä, eli on tehty lähinnä veropainotteisia ”yleisvarauksia”. Näin ollen va
rautuminen tuleviin tappioihin onkin toteutunut enemmänkin varovaisuuden peri
aatteen noudattamisen kautta, kuin vanhan KPL 17 §:n mukaan. Kuten aikai
semmin on jo todettu, lisättiin KPL 16 §:n 1 momenttiin kirjanpitolain uudista
misen yhteydessä toteutuneiden menojen rinnalle maininta menetyksistä, nämä on
kirjattava säännösten mukaisesti tilinpäätöksessä aina kuluksi. Lisäksi uudistuk
sen yhteydessä lisättiin kirjanpitolakiimme myös jo aiemmin käsitelty 16 a §.

Säännös koskee nyt sekä tilikauden että edellisiin tilikausiin kohdistuvia vastaisia
menoja ja menetyksiä. Kansainvälisistä suosituksista käy selvästi ilmi, että nämä
tappiot (EU-direktiivit, foreseeable liabilities and potential losses/IAS-standardit,
contingent losses) on tarkoitettu kirjattavaksi siltä osin kuin ne tulevat tietoon
vasta tilinpäätöspäivän jälkeen tilinpäätöstä laadittaessa. Edellytyksenä kulukirja
uksille kuitenkin on, että ne kohdistuvat menojen osalta tuottoihin, jotka on saatu
tilikauden tai edellisten tilikausien aikana ja menetysten osalta velvoitteisiin, joi
hin on tilikauden tai edellisten tilikausien aikana sitouduttu ( menetysten ja vas
taisten menetysten välinen määrittely on ongelmallinen, mutta asialla ei ole juuri
kaan merkitystä, sillä molemmat ovat nykyisten säännösten mukaan kirjattava vä
hentämään tilikauden tuottoja). Esimerkkinä tilikauden tuottoihin kohdistuvista,
mutta vasta seuraavina tilikausina syntyvistä ja maksettavista menoista voidaan
mainita mm. ympäristöasiat. Onhan hyvin mahdollista, että esimerkiksi ympäris
tön saastuttamisesta aiheutuvat velvoitteet ja niihin kohdistuvat työvelvoitteet ja
maksut syntyvät vasta vuosia sen jälkeen, kun tulojen saanti on jo loppunut. Ym
päristökysymyksillä yleensäkin saattaa jatkossa olla olennaisesti nykyistä suu
rempi merkitys myös kirjanpidollisesti. 18

18

Wahlroos Juha, (a) s. 113
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Vastaisten menojen ja menetysten määrää ei useinkaan ole ennakoitavissa, mutta
esim. arvojen alentumismenetyksissä tiedetään tilinpäätöksen laatimispäivään
mennessä kehittynyt tilanne, olipa menetys jo realisoitunut lopullisesti laadintapäivään mennessä tai ei. Tässä tapauksessa jo yleinen varovaisuuden periaate vel
voittaa huomioimaan realisoituneen menetyksen tai tapahtuneen tilannekehityksen.19

Varovaisuuden periaatetta ja uudistettua kirjanpitolakia noudatettaessa on tilin
päätöksen laatijoilla, johdolla ja myös tilintarkastajalla useimmiten vaikeuksia
hahmottaa, ovatko vastaiset menot arvioitu oleellisilta osin oikean määräisinä.
Arvioihin vaikuttaa usein huomattavasti myös se, kuka arvion laatii.

Tarvittaessa tulee hankkia arvio ulkopuoliselta asiantuntijalta. Takuukorvausten
ja luottotappioiden osalta arvion tekeminen tulee yleensä voida tehdä yrittäjän
omien kokemusten perusteella, muilta osin joudutaan turvautumaan vain tervee
seen järkeen ja omaan harkintakykyyn. Viime kädessä esim. pakollisen varauksen
osalta harkinnan tekee yhtiön johto, jolla on yleensä paras tieto asiasta. Toisaalta
menoihin tai menetyksiin kyetään varautumaan ennalta esimerkiksi vakuutusten
avulla, tällöin vastaisena menona tai menetyksenä käsitellään vain kirjanpitovel
vollisen omaksi osuudeksi jäävä omavastuuosuus. Toisinaan vastaisen menon tai
menetyksen määrää ei kyetä arvioimaan riittävällä tarkkuudella, silloin asiasta tu
lee antaa tilinpäätöksessä lisätietoja, jotta lukija kykenee arvioimaan mikä vaiku
tus kyseisellä erällä mahdollisesti on kirjanpitovelvollisen tulokseen tai taloudelli
seen asemaan, sekä milloin meno tai menetys mahdollisesti realisoituu.

Muistettava on, että tilinpäätös on laadittava varovaisuuden periaatetta noudatta
en, eikä asiaan vaikuta kirjanpitovelvollisen kauden tulos tai oman pääoman ra
jallisuus. Kyseessä ei siis missään tapauksessa ole tuloksen vapaaehtoinen järjestelyerä.20

19 Keskinen Pertti, s. 13-16
20 Tuominen Jorma. s. 17-18
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2.2 Vastaiset menot ja menetykset tilinpäätöksessä

Tuloslaskelmassa

Vastaiset menot ja menetykset tulee esittää tuloslaskelmassa siinä erässä, mihin
ne kirjattaisiin, mikäli ne olisivat jo realisoituneet, ei siis varausten muutoserissä.
Esimerkiksi varautuminen tuleviin eläkemenoihin pakollisena varauksena pitää
esittää eläkemenojen lisäyksenä eikä varausten muutoksena tuloslaskelmassa.

Pakollisten varausten muutosta ei siten pääsääntöisesti tarvitse esittää tuloslas
kelmassa, vaan se sisällytetään tuloslaskelman asianomaisiin kuluihin samoin kuin
esimerkiksi siirtovelkojen muutos. Toisaalta tuloslaskelman tuottoihin ja kuluihin
sisältyvistä pakollisten varausten muutoksista, sekä muista muuhun kuin kuluvaan
tilikauteen kuuluvista eristä on tuloslaskelmassa tai sen liitetietona annettava li
säinformaatiota, mikäli kyseiset erät ovat merkittävästi vaikuttaneet kauden tu
loksen muodostumiseen. Eli tuloslaskelman kannalta on yhdentekevää, tehdäänkö
kulukirjauksen vastaerästä siirtovelka vai pakollinen varaus. Kuitenkin asialla on
materiaalista merkitystä, mikäli suoriteperusteisesti syntymättömän pakollisen va
rauksen ja suoriteperusteisesti syntyneen siirtovelan käsittely verotuksessa jäävät
tulevaisuudessakin erilaisiksi.21

Pakollisen varauksen teon syynä oleva odotettavissa oleva meno tai menetys kir
jautuu tilinpäätökseen pakollisen varauksen teon kautta. Edellä mainittuun perus
tuen pakollisen varauksen teon kohteena olevalla kuluerällä ei enää tämän jälkeen
ole vaikutusta tulevien tilikausien tuloksiin, sillä varauksen teon syynä olleen me
non tai menetyksen realisoituminen kirjataan aikanaan pakollista varausta vas
taan. Pakollista varausta ei siten enää ole mahdollista tulouttaa tuloslaskelmassa
varausten muutoksen kautta.22

21 Wahlroos Juha, (a) s.114-115
22 Suomela Eero, s. 124
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Taseessa

Kirjanpitoasetuksen 7 § säätää että uudessa tasekaavassa varaukset jaetaan va
paaehtoisiin ja pakollisiin varauksiin.

Uusi kaava on seuraavanlainen:

VARAUKSET
Kertynyt poistoero

............

Vapaaehtoiset varaukset
Investointivaraukset

............

Muut varaukset

.................................

Pakolliset varaukset

............

Tämä kaava edustaa pienintä mahdollista informaation määrää. Lisäksi KP A 8
§:n 2 momentti säätää, että tase-erittelyissä on annettava lisäinformaatiota, mikäli
se tase-erän selventämiseksi on tarpeellista. Eli muodostettaessa huomattavaa
suuruusluokkaa olevia muita varauksia, on niiden sisällöstä ja taustasta syytä in
formoida liitetiedoissa tai toimintakertomuksessa.

Taseessa vastaiset menot ja menetykset käsitellään pakollisina varauksina siihen
saakka kunnes ne ovat realisoituneet. Mikäli realisoitumattomien menojen tai
menetysten todennäköisyys tai ilmeisyys poistuu, peruutetaan ne taseen varauk
sista pois. Tässä yhteydessä on syytä muistaa, että tilinpäätöksen lukijan tai tun
nuslukujen laskijan on otettava huomioon se, että kysymyksessä ei ole omaan
pääomaan rinnastettava varaus vaan esimerkiksi siirtovelkaan rinnastettava velka.
Vastaisten menojen ja menetysten esittäminen taseessa pakollisena varauksena
poikkeaa kansainvälisestä käytännöstä, jonka mukaan ne kirjataan yleensä tasee
seen luonteensa mukaisena velaksi tai saamisten vähennykseksi. Suurimman on
gelman muodostaakin juuri rajanveto siitä, että kirjalaanko erä siirtovelkoihin vai
tehdäänkö siitä pakollinen varaus.2-1 *
Tuominen Jorma, s. 18
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Sellaisissa tapauksissa joissa ennakkoon kirjatun menon tai menetyksen määrä
toteutuu erisuuruisena kuin sitä varten tehdyn pakollisen varauksen määrä on,
syntyy kirjanpitoon ero joko siten, että koko varaus ei tule käytetyksi tai meno
ylittää tehdyn varauksen määrän. Näissä molemmissa tapauksissa täytyy syntynyt
ero kirjata asianomaisen kulutilin oikaisuna, eikä sitä saa kirjata varausten muu
tosten kautta. Yritysmaailmassa on tavanomaista saada maksuaikaa, mistä aiheu
tuu se, että varauksen kohteena olleen menon realisoituessa se voidaan maksaa
sovittuna aikana myöhemmin. Näissä tapauksissa varaus tulee siirtää tilinpäätök
sessä pakollisista varauksista siihen velkaryhmään taseeseen, mihin se luonteensa
mukaan kuuluu. 24

Liitetietona

Pakollisista varauksista tulee antaa selvitys liitetiedoissa, mikäli se on tase-erän
selventämiseksi tarpeen. Myös muutoksista on tehtävä selkoa liitetiedoissa, mi
käli se on vaikuttanut oleellisesti tilikauden tuloksen muodostumiseen. Toisaalta
usein on myös syytä kertoa perusteista, joiden mukaisesti menon tai menetyksen
suuruutta on arvioitu. Jos kuitenkin käy niin, ettei menon tai menetyksen määrää
kyetä riittävällä tarkkuudella arvioimaan, ei sitä myöskään voida silloin kirjata
tuloslaskelmaan vähentämään tulosta. Tällöin tulee liitetiedoissa antaa lukijalle
riittävästi informaatiota, että hän kykenee muodostamaan itselleen käsityksen asi
an taloudellisesta merkityksestä yritykselle. 25

Kirjanpitolain 9,2 § säätää lisäksi, että tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät
tiedot kirjanpitovelvollisen tuloksesta ja taloudellisesta asemasta; tarvittaessa tä
mä on tehtävä liitetietojen avulla.

24 Suomela Eero, s. 125
25 Tuominen Jorma, s. 19
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2.3 Taseen varallisuuden arvostusperiaatteet

Rahoitusomaisuutta ovat kaikki elinkeinoon kuuluvat rahat, pankki- ja tilisaamiset sekä muut tällaiset rahoitusvarat. EVL 17 § 1 kohdan mukaan vähennyskel
poisia menetyksiä ovat rahoitusomaisuuteen kohdistuvat kavallukset, varkaudet
tai muusta rikoksesta johtuneet menetykset. Vähennyskelpoisia menetyksiä ovat
tietyin edellytyksin myös rahoitusomaisuuden arvonalenemiset (EVL 17 § 2 k).

Kirjanpitolain 15 § 1 kohta määrää, että saamiset on merkittävä nimellisarvoonsa,
kuitenkin enintään todennäköiseen arvoonsa, ja 2 kohta säätää lisäksi, että rahoi
tusomaisuuteen kuuluvat arvopaperit ja muut sellaiset rahoitusvarat hankintame
non suuruisina tai, jos niiden tilinpäätöspäivän todennäköinen luovutushinta on
sitä alempi, tämän määräisinä. Myyntisaamisten osalta luottotappiokirjaus on
tehtävä KPL 15 § 1 kohdan mukaan, kun on käynyt ilmeiseksi että suoritusta ei
tulla saamaan. Saamiset kirjataan ainoastaan siihen arvoon, jonka osalta maksu
suorituksia odotetaan saatavan.

Aikaisemmin verotuksessa EVL:n mukaan oli osoitettava myyntisaamisten mene
tyksen lopullisuus ennen kuin luottotappiokiijaus voitiin hyväksyä verotuksessa
vähennyskelpoiseksi eräksi. Verolakien uudistamisen yhteydessä on EVL 17 § li
sätty 2 kohta, jonka mukaan menetyksiä ovat myös rahoitusomaisuuden arvonalentumiset, eli verotuksessa riittävät kirjanpitolaissa määritellyt perusteet
myyntisaamisten arvonmenetysten osalta.

Muiden saamisten kohdalla kirjanpitolain 15 §:n mukaan menetyskirjaus on teh
tävä kaikkien saamisten osalta. EVL 17 §:n mukaan on muiden kuin myyntisaa
misten osalta osoitettava niiden lopullinen menetys, ennen kuin niistä voidaan
tehdä kulukirjaus. Muiden saamisten osalta kiijanpito kyetään mukauttamaan ve
rotuksen kanssa tekemällä saamisten epävarmoista osista arvostuserä taseeseen,
jolloin erän kirjauksella ei ole vaikutusta tilikauden verotettavaan tulokseen.
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Ulkomaan rahan määräiset saamiset on kirjattava sekä KPL 15 § että E VL 18 §
mukaan tilinpäätöspäivän kurssiin. Mikäli syntyy kurssitappiota on se kirjattava
kuluksi tai aktivoitava taseeseen. Kurssieron käsittelystä on kiijanpitolautakunta
antanut seuraavan lausunnon: 26

”Ulkomaan rahan määräisen saamisen kirjaamisen jälkeen tilikauden
aikana tapahtunutta ulkomaan rahan arvon alentumista vastaava
kurssi ero on merkittävä ennen tilinpäätöksen laatimista kirjanpitoon,
mikäli saamista ei ole sopimuksella tai muutoin sidottu tiettyyn
kurssiin. Tällainen laskennallinen kurssitappio voidaan tilinpäätök
sessä kirjata arvostuseräksi taseen vastaaviin. Arvostuseristä kurssitappio on kirjattava tulosvaikutteisesti viimeistään, kun saamisesta
saadaan suoritus”.

Uudistetun kirjanpitolain mukaan pitäisi laskennalliset kurssierot kirjata suoraan
kuluksi tuloslaskelmaan, mutta laki antaa ainakin toistaiseksi mahdollisuuden
myös aktivoida kurssierot taseen arvostuseriin. Mikäli näin tehdään, on jatkuvuu
den periaatetta noudatettava.

Kirjanpitolain uudistamisen yhteydessä on otettu merkittävä askel tilinpäätösin
formaation ja tilinpäätösten vertailukelpoisuuden lisäämiseksi siirtymällä käyttä
mään ulkomaan rahan määräisten tase- ja muiden erien Suomen rahaksi muutta
misessa tilinpäätöspäivän kurssia. Vertailukelpoisuutta tosin huonontaa eduskun
nassa lakiehdotukseen tehty muutos, jossa sallitaan pitkäaikaisten erien osalta
muuttaminen saamisen tai velan osalta syntymispäivän kurssiin. Uudistetun lain
puutteena voidaan pitää sitä, että laissa tai sen perusteluissa ei yksiselitteisesti
oteta kantaa kurssi erojen käsittelyyn tilinpäätöksessä. 27

26 Kila 1992/1201
27Tuomala Juha, s. 98
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Käyttöomaisuus

Kirjanpitolain 20 §:n mukaan taseessa on riittävästi eriteltynä merkittävä vastaa
viin käyttöomaisuuden hankintamenojen ja muiden pitkävaikutteisten menojen
poistamaton osa, eli hankintameno aktivoidaan taseeseen ja kirjataan vaikutusai
kanaan suunnitelman mukaisina poistoina kuluksi. Lisäksi KPL 21 § säätää mitä
käyttöomaisuuden muutoksista on ilmoitettava.

Käyttöomaisuus ja muut pitkävaikutteiset sijoitukset on eriteltävä taseessa kol
meen ryhmään:

1. aineettomat hyödykkeet
2. aineelliset hyödykkeet
3. käyttöomaisuusarvopaperit ja muut pitkäaikaiset sijoitukset

Vanhan tasekaavan nimikkeet ”käyttöomaisuus ja muut pitkävaikutteiset menot”
ja ”muut pitkävaikutteiset sijoitukset” on direktiivin mukaisesti yhdistetty yhdeksi
pääryhmäksi, joka siis jaotellaan kolmeen alaryhmään edellä mainitulla tavalla.28 29

Elinkeinoverolaissa 30 § mukaan poistot kirjataan prosentuaalisina poistoina ku
luksi kaavamaisesti, joko menojäännöspoistoina tai tasapoistoina riippumatta
hyödykkeen taloudellisesta pitoajasta. Mikäli kuitenkin osoitetaan, että arvo
nalennus on ilmeinen, saa sen EVL 42 §:n mukaan kirjata kuluksi. Alennuskirjauksen tekijän on kyettävä näyttämään toteen syntynyt arvonalennus. Yleiseksi
minimiarvonalennusprosentiksi on käytännössä muodostunut 10 %, mitä pidetään
jo olennaisena ja näin syntynyt arvonalennuskiijaus hyväksytään myös verotuksessa.

29

:s Järvinen Risto ym 1994, s. 319
29 Kila 1989/1054
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Yksittäinen esine ei riitä perusteeksi arvonalentumiselle, vaan E VL 5 a § ja 42 §
mukaan koko ryhmän arvon tulee olla alentunut, paitsi käyttöomaisuusosakkeiden kohdalla, jolloin arvonalennukset on tehtävä osakeryhmäkohtaisesti. Myyntikulut ja mahdolliset verot on otettava huomioon arvonalennusta laskettaessa.

Verotuksessa syntyy hyvinkin usein ongelmia käyttöomaisuuden arvostusten ja
poistojen osalta, sillä arvonalennukset ja poistot on kirjattava tuloslaskelma- ja
tase-erittelyihin ja siten ne käyvät eritellysti ilmi verotusta suoritettaessa."41

Vaihto-omaisuus

Vaihto-omaisuus on sellaisenaan tai jalostettuna luovutettavaksi tarkoitettu omai
suus. Yleinen arviointiperuste on muuttuvat menot, myös kiinteiden kulujen akti
voiminen on sallittua. Arvostusperiaatteiden tulee olla johdonmukaisia, eli ei voi
ajatella että arvostukset vaihtelisivat omaisuusryhmästä toiseen tai tilikaudesta
toiseen. Mikäli siirrytään kiinteiden menojen aktivoimiseen tulee arvostusperusteen muutoksesta antaa tietoja. Tässä yhteydessä korotetun arvostusperiaatteen
aiheuttaman voiton kirjaaminen varovaisesti edellyttää jaksotusta. Ennakkomak
suja ovat vaihto-omaisuuden ostojen osalta maksetut ennakot siihen asti, kun
vastaava omaisuus on saatu. M

Kirjanpitolain 16 § 3 momentin mukaan tilikauden päättyessä jäljellä olevan
vaihto-omaisuuden hankintameno aktivoidaan taseeseen. Näin menetellään sillä
siitä odotetaan vielä kertyvän tuloja tulevinakin tilikausina. Mikäli vaihtoomaisuuteen liittyvä tulonodotus tilinpäätöshetkellä on pienempi kuin hankinta
meno eli vaihto-omaisuuden luovutushinta on hankintahintaa alhaisempi, on ero
tus kirjattava kuluksi.30 31

30 Tähtinen Eero, haastattelu
31 Hakkala Risto, s 165
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Näin on helppo todeta, mutta käytäntö on osittanut, että menojen seuraaminen
hyödykekohtaisesti on usein mahdotonta. Esimerkkeinä tapauksista, joissa han
kintamenon määrittäminen on lähes mahdotonta ja joissa reali- ja rahaprosessin
kytkentä hyödykekohtaisesti ei onnistu teoreettisesti eikä käytännössä, voi maini
ta öljyvarastot, nestemäiset hyödykkeet noin yleisesti, puutavarat, bulk tavarat
jne. Edellä kerrotusta huolimatta on vaihto-omaisuus kyettävä selvittämään tilinpäätöshetkellä. Pääsääntönä voisi sanoa, että varastot on inventoitava hyödyke
kohtaisesti, mutta milloin se ei ole mahdollista, on kuitenkin pyrittävä mahdolli
simman tarkasti saamaan hyödykkeen alkuperäinen hankintameno selville. Tä
män saavuttamiseksi on vaihtuvien lajiesineiden varastot hinnoiteltava fifolaskentamenetelmällä.32 33

Elinkeinoverolain 28 §:n mukaan vaihto-omaisuuden hankintameno on sen vero
vuoden kulua, jona vaihto-omaisuus on luovutettu, kulutettu tai menetetty. Ve
rovelvollisella verovuoden päättyessä olevan vaihto-omaisuuden hankintamenosta
on verovuoden kulua kuitenkin se osa, joka ylittää vastaavan vaihto-omaisuuden
hankintaan verovuoden päättyessä todennäköisesti tarvittavan hankintamenon tai
siitä samana ajankohtana todennäköisesti saatavan luovutushinnan.

Näin ollen vaihto-omaisuus arvostetaan alimman arvon periaatetta noudattaen
sekä kirjanpitolaissa että elinkeinoverolaissa, joten tältä osin ei yleensä esiinnykään ongelmia verotuksessa, sillä vaihto-omaisuuden arvostukset eivät tule esiin
vuotuista verotusta laadittaessa. Mahdollisten verotarkastusten yhteydessä saat
taa syntyä verotuksiin muutoksia, mikäli verotarkastajan näkemys arvostusperusteiden muutoksista voittaa/'-'

32 Järvinen Risto ym 1994, s. 235
33 Tähtinen Eero, haastattelu
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Muut pitkävaikutteiset sijoitukset

Muilla pitkävaikutteisilla sijoituksilla tarkoitetaan yrityksen käyttöomaisuutta ja
muuta pitkäaikaisena sijoituksena tehtyä omaisuutta. Muu pitkäaikainen omai
suus ei aina välttämättä palvele yrityksen varsinaista toimintaa.

Käyttöomaisuus ja muut pitkäaikaiset sijoitukset poistetaan kiijanpitolain 16 §:n
mukaan kuluina taloudellisena vaikutusaikanaan. EVL 24§ taas säätää, että pit
käaikaiset sijoitukset, joiden todennäköinen vaikutusaika on yli kolme vuotta,
voidaan aktivoida taseeseen ja poistaa enintään kymmenen vuoden aikana.

Mikäli käyttöomaisuuteen kuuluvan maa- tai vesialueen, rakennuksen, arvopape
rin tai muun niihin verrattavan hyödykkeen todennäköinen luovutushinta on ti
linpäätöspäivänä pysyvästi hankintamenoa olennaisesti suurempi, voidaan KPL
18 § mukaan taseeseen merkitä poistamattoman hankintamenon lisäksi enintään
todennäköisen luovutushinnan ja poistamattoman hankintamenon erotuksen suu
ruinen arvonkorotus. Arvonkorotusta vastaava määrä on merkittävä arvos
tuseräksi taseen vastattavaa puolelle. Arvonkorotuksen osoittautuessa aiheetto
maksi, on se purettava.

Kirjanpitolain 18 §:n mukaan arvonkorotus on mahdollinen seuraavin edellytyk
sin:
1. Hyödyke kuuluu käyttöomaisuuteen
2. Kyseessä on maa- tai vesialue, rakennus, arvopaperi tai muu niihin
verrattava hyödyke
3. Hyödykkeen todennäköinen luovutushinta on tilinpäätöspäivänä han
kintahintaa suurempi
4. Kohdassa 3 mainittujen arvojen erotus on oleellinen
5. Luovutushinnan suuremmuutta hankintamenoon nähden voidaan pi
tää pysyvänä
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Näin ollen arvonkorotusten avulla yrityksillä on mahdollisuus antaa informaatiota
tiettyjen käyttöomaisuushyödykkeiden markkinaperäisistä erillisarvoista, tämä
edellyttää, että hyödyke on myytävissä erillisenä muusta käyttöomaisuudesta. "4

EVL 29 §:n mukaan sijoitusomaisuuden hankintameno ja 5 §:n 6 kohdassa tar
koitettu arvonkorotus on sen verovuoden kulua, jona sijoitusomaisuus on luovu
tettu tai menetetty. Eli elinkeinoverolain mukaan menetystä ei voi kirjata ennen
kuin se on todettu lopulliseksi. Tappio siis realisoituu vasta, kun sijoitusomaisuus
myydään tai menetetään.

TVL:ssa ei ole arvonkorotuksesta eikä arvonalentumisesta tehtävään poistoon
oikeuttavaa säännöstä, joten ratkaisevaa onkin se, luetaanko omaisuuserä elinkei
noon kuuluvaan käyttöomaisuuteen vai henkilökohtaiseen tulolähteeseen kuulu
vaan omaisuuteen. 34
35

TVL 50 §:n mukaan omaisuuden luovutuksesta syntyvä tappio vähennetään
omaisuuden luovutuksesta saadusta voitosta verovuonna ja kolmena sitä seuraavana vuotena sitä mukaan kuin voittoa kertyy, eikä sitä oteta myöskään huomi
oon erillistulolähteen alijäämää vahvistettaessa.

Myös osakeyhtiölain 11 luvun 4 §:n 1 momentti säätää arvonkorotuksista, sen
mukaan käyttöomaisuuden arvonkorotusta vastaava määrä on merkittävä taseen
vastattaviin arvonkorotusrahastoon. Tällä on merkitystä esimerkiksi selvitystilalaskelmisssa, jolloin arvonkorotus voidaan käyttää laskennallisesti kattamaan
oman pääoman vajausta.

34 Järvinen Risto ym 1994, s. 257
35 vrt KHO 1986/3053
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2.4 Menon realisointiperiaate

Realisointiperiaate tarkoittaa sitä, että menot ja tulot merkitään suoriteperiaatteen
mukaan tilinpäätöksessä. Kirjanpidon yhtenä tehtävänä on pitää erillään ta
lousyksikön tulot, menot, varat ja velat muiden talousyksikköjen vastaavista
eristä ja tuoda näin julki talousyksikkö pelkästään omana kokonaisuutenaan suh
teessa muihin talousyksikköihin.36 Yksittäisten tilinpäätösten lähempi ja tarkempi
tarkastelu ja vertailu muihin talousyksikköihin ei ole mahdollista, ellei talousyksi
kön tuloslaskelma sisältäisi vain sen omia tuloja ja kuluja. Yhtäältä talousyksikön
tase saa sisältää vain sen omat varat, velat ja oman pääoman erät . '7

Jotta tähän erittelyyn päästään riittävällä tarkkuudella on ensin määriteltävä mi
ten tulot ja kulut jaksotetaan. Kirjanpitolainsäädäntöä uudistettaessa on hallituk
sen esityksen (111/1992) mukaan sitouduttu seuraavanlaisiin kansainvälisesti hy
väksyttyihin tulkintoihin:

1. jatkuvuuden periaate
2. realisointiperiaate
3. meno tulon kohdalle -periaate
4. luotettavuus
5. täydellisyys
6. taloudellisuus
7. varovaisuus
8. olennaisuus
9. asia ennen muotoa
10. oikea ja riittävä kuva
11. vertailtavuus
Kolme ensimmäistä kohtaa muodostavat kirjanpitolain puiteoletukset ja neljän
nestä kohdasta eteen päin on kyse tilinpäätöksen laadintaperiaatteista.

36 Ks. KPL 1 §
3 Leppiniemi Jarmo, (c) s. 176
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EVL:n mukaan laskentaerien oikean määräytymisajankohdan pääsääntönä on
suoriteperuste, eli realisoituminen tapahtuu suoritteen luovutuksen yhteydessä.
Peruste saa aikaan sen, että tulo on pääsääntöisesti sen vuoden tuottoa, jonka ai
kana se on saatu rahana, saamisena tai muuna rahan arvoisena etuutena. Vastaa
vasti meno on sen vuoden kulua, jona sen maksuvelvollisuus on syntynyt/8Pitkän
valmistusajan vaatimat suoritteet saadaan tulouttaa myös valmistumisasteen pe
rusteella, jos verovelvollinen soveltaa osatuloutusta kirjanpidossaan. 38
39

Pääkysymys menojen jaksottamisessa liittyy siis oleellisesti siihen, että miten me
not kohdistetaan tuloihin, ja mitkä menot aktivoidaan taseeseen kerryttämään
tuloja myöhemminkin. Tämä periaate on ohjaavana tekijänä lainsäädäntömme pe
rustana olevassa meno-tulo -teoriassakin.

EVL:n mukaan jaksottamissäännöt ovat ehdottomia; tulojen ja menojen ajallises
ta kohdistamisesta voidaan poiketa vain, jos säännös antaa erikseen valintaoikeu
den. Esimerkiksi poisto- ja varaussäännökset. Tulkintaongelmia aiheuttaa se, että
jaksottamissäännösten rajat ovat epämääräisiä, myös olosuhteet vaikuttavat suu
resti. Esimerkiksi elinkeinotoiminta on jo lakannut, tämän jälkeen syntyy kuluja
mitä ei ole voitu vähentää toiminnan aikaisista tuloista jaksottamissäännöistä
johtuen. Jaksotuseroja pyritään korjaamaan tilinpäätöksissä siirtosaamis- ja velkatileillä.40

Pääsääntönä EVL 22 §:n mukaan on se, että meno on sen verovuoden kulua jona
sen suorittamisvelvollisuus on syntynyt. Tästä on kuitenkin poikkeuksia, esimer
kiksi soranjalostus- ja kuljetustoimintaa harjoittava yhtiö sai vähentää omistami
ensa ja vuokraamiensa sora-alueiden kunnostustyöt vasta sinä verovuonna, jona
kunnostustyöt tehtiin (KHO 1982 II 521). Kun taas lomapalkkavaraus hyväksy
tään niin kirjanpidossa kuin verotuksessakin lomanmääräytymisvuoden työssäolokuukausien kuluksi, eikä kesäloma-aikaa vastaavan ajan kuluksi.

38 ks esimerkiksi E VL 13 §
39Tikka K, Nykänen O, (a) 10:3
40Tikka K, Nykänen O, (a) 10:4
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Realisointiperiaatteen tarkempi sisältö tuleekin todennäköisesti määräytymään
vasta Kila:n ja KHO:n oikeuskäytännön seurauksena, sillä realisoitumisperiaatteeseen sisältyy niin paljon erilaisia ajatuskulkuja.41

Myös kirjanpitolain mukaan suoriteperuste on ollut melko ehdotonta. Suoriteperusteisuudesta voidaan poiketa ainoastaan joidenkin vähäisten ns. marginaalierien
kohdalla. Kirjanpitolain 16 § 1 momentin mukaan ”tuotoista vähennetään kuluina
ne menot, joista ei todennäköisesti enää kerry niitä vastaavaa tuloa, samoin kuin
menetykset”. Tämä tarkoittaa jo realisoituneiden menojen kirjaamisajankohtaa.

Tämän lisäksi kirjanpitolain 16 a §:n mukaan ”tuotoista vähennetään 16 §:ssä
säädetyn lisäksi ne vastaiset menot joiden suorittamiseen kirjanpitovelvollinen on
sitoutunut ja joista ei todennäköisesti kerry niitä vastaavaa tuloa, samoin kuin ne
vastaiset menetykset, joiden toteutumista on pidettävä ilmeisenä".

Realisointiperiaatteen kannalta tärkeä jako uudistetussa kirjanpitolaissa on tehty
siirtovelkojen ja pakollisten varausten välille. Mikäli meno on jo suoriteperustei
sesti syntynyt, mutta sitä ei ole vielä maksettu, se kirjataan kuluksi menotilille ja
velaksi siirtovelkatilille taseeseen. Sen sijaan vielä realisoitumattomat, mutta tun
netut menot, jotka eivät todennäköisesti johda tulon aikaansaamiseen, kirjataan
pakollisina varauksina taseeseen. Pakolliset varaukset ovat siis tulevia, mutta
tunnettuja tuloon johtamattomia menoja ja menetyksiä. Jotkut pakolliset varauk
set, kuten takuuvaraus ja hinnanlaskuvaraus on säädetty erityisen säännöksen
nojalla vähennyskelpoisiksi myös verotuksessa.42

Odotettavissa oleva vastainen meno, silloin kun se KPL 6 §:n mukaisesti ei ole
realisoitunut tuotannontekijän vastaanottamisella, ja jota vastaavaa rahankäyttöä
ei vielä ole tapahtunut, on voitu aikaisemmin jättää kirjaamatta kuluksi tilinpää
töksessäkin. Varovaisuuden periaate on kylläkin ohjannut tilinpäätöksen laadin
nassa, mutta se ei ole ollut pakottavaa vallinneen lainsäädännön mukaan.

41 Leppiniemi Jarmo, (1) s.22
42 Leppiniemi Jarmo, (1) s. 21
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Nykyinen KPL 16 a § säätää kirjattavaksi myös vastaiset menot ja menetykset,
joihin on sitouduttu, tai joiden toteutuminen on ilmeinen. 43 Myös uudistetun kir
janpitolain 9 § 2 momentin mukaan tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät
tiedot kirjanpitovelvollisen toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Tä
män mahdollistamiseksi myös tiedossa tai odotettavissa olevien tulevaisuuden
menojen ja menetysten kirjaamista on aikaistettu ja samalla saatettu kirjanpitola
kiamme lähemmäksi kansainvälistä käytäntöä.44

Vastainen meno aiheutuu tehdyistä sitoumuksista tai päätöksestä, joka toteutuu
tai on toteutunut vasta tilinpäätöspäivän jälkeen. Milloin meno toteutuu tilinpää
töksen ja tilinpäätöksen laadintapäivän välisenä aikana, on se tarkasti kirjattavissa
tilinpäätökseen. Sitoumusta analysoimalla on mahdollista selvittää tai arvioida
vastaisen menon määrä silloinkin, kun se ei ole realisoitunut vielä tilinpäätöksen
laadintapäivään mennessä.45

Vastainen menetys niin ikään on tilinpäätöspäivän jälkeen tapahtunut tai tapahtu
va menetys. Menetys ei ennakolta ole yleensä lainkaan määriteltävissä, mutta
esim. arvojen alenemismenetyksissä tiedetään tilinpäätöspäivään asti kehittynyt
tilanne, olipa menetys jo lopullisesti realisoitunut laadintapäivään mennessä tai
ei.46 KPL 16 a §:n mukaan edellämainitut menetykset tulee vähentää tuotoista ja
merkitä ne pakollisina varauksina taseeseen, mikäli on ilmeistä, että ne tulevat
toteutumaan sitoumuksen tai tehdyn päätöksen perusteella ja niiden määrä on
kohtuullisella tarkkuudella arvioitavissa.

43 Oma pääoma -työryhmän raportti, s. 89
44 Leppiniemi Jarmo, (g) s. 13-16
4:1 Keskinen Pertti, s. 13-16
46 Keskinen Pertti, s. 13-16
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2.5 Realisoitumisen ilmeneminen tilinpäätöksessä

Kirjanpitolain 9.1 § säätää tilinpäätöksen sisällön seuraavasti: ”tilikaudelta on
laadittava tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja näiden liitteinä ilmoi
tettavat tiedot. Tilinpäätöstä tarkentamaan ja varmentamaan on laadittava KPL
14 §:n tarkoittamat tase-erittelyt.” Lisäksi O YL 11.1 §:n mukaan tilinpäätöksen
sisältöä laajennetaan vielä kirjanpitolain säätelemästä: "kultakin tilikaudelta on
laadittava tilinpäätös, joka käsittää kirjanpitolain (655/73) mukaisen tilinpäätök
sen ja toimintakertomuksen.”

Liitetietojen merkitys voidaan jakaa kahteen osaan. Ensiksi ne ovat monta kertaa
vaihtoehto tuloslaskelmassa tai taseessa kerrottaville tiedoille, esimerkiksi tulok
seen vaikuttavat satunnaiset tuotot tai kulut selvitetään liitetiedoissa. Toisaalta
niissä voidaan kertoa muista kuin kuluneeseen tilikauteen liittyvistä tuotoista ja
kuluista, joista esimerkkinä voi mainita pakolliset varaukset.47 48

Kirjanpitolain 33 §:n mukaan julkistettava tilinpäätös sisältää vain tuloslaskelman,
taseen sekä liitetiedot, muut tiedot ovat yrityksen sisäisiä tilinpäätöstietoja, eivät
kä ole julkisia. Osakeyhtiön osalta julkistettaviin tietoihin kuuluu em„ lisäksi
myös toimintakertomus.

Kirjanpitolain 9.1 §:ssä säädetään vain, että tilikaudelta on laadittava tilinpäätös.
Saman säännöksen 2 momentin mukaan tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittä
vät tiedot kirjanpitovelvollisen toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta.
Kirjanpitolain 3 § ja 9.2 § säätää, että silloin kun tuloslaskelma ja tase eivät sel
laisenaan anna tarpeeksi informaatiota ja näin ollen ei anna oikeaa ja riittävää ku
vaa yrityksestä, on riittävien tietojen saaminen varmistettava liitetietojen antami
sella. Tämän lisäksi KPL 19.1 § säätää, että tuloslaskelma on laadittava siten, että
siitä käy ilmi miten tulos on muodostunut. Taseen osalta ei vastaavaa määritystä

47 Leppiniemi Jarmo, (1) s. 44
48 Leppiniemi Jarmo, (1) s. 32
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Suomessa on meno-tulo -teorian mukaisesti tilinpäätöksen ensisijaiseksi tehtä
väksi katsottu kirjanpitovelvollisen tuloksen laskeminen sekä oman pääoman
määrän selvittäminen, joiden pohjalta verotus ja voitonjako on tapahtunut. Taa
sen USA:ssa ja Anglosaksisissa maissa keskeisemmässä asemassa on em. asioiden
lisäksi ollut rahoitusaseman selvittäminen sekä yleensäkin laajempi tiedonantovel
vollisuus. Tältä osin Suomi on lähentynyt toimiensa ja lainsäädäntönsä osalta
muita länsimaita. Tilinpäätöksistä saatava informaatio on lisääntynyt ja se palve
lee yhä paremmin yritysten sidosryhmiä. Ongelman muodostaa se, että rahoitta
jat, verottaja, omistajat sekä muut sidosryhmät tarkastelevat asioita eri näkökul
mista ja tekevät omat laskelmansa käyttäen tilinpäätöksen tietoja apunaan. Nämä
eri sidosryhmien tarpeet saattavat joskus jopa ohjata tilinpäätösratkaisujen tekoa,
esimerkiksi verotus.49

Vastaisia menoja ja menetyksiä ei aikaisemmin ole tarvinnut kirjata tilinpäätök
seen tulosvaikutteisesti, vaan ne on voitu esittää ”piilevästi” toimintakertomuk
sessa kommentein tai liitetiedoissa vastuina tai jättää jopa kokonaan kertomatta.
Kirjanpitoa ohjasi aikaisemmin pelkästään yleinen varovaisuuden periaate ja joil
tain osin Helsingin Arvopaperipörssin suositus pörssiyhtiön tilinpäätösinformaa
tioksi, joten liikkumavaraa oli huomattavasti enemmän. 50 51

Esimerkkinä edelliseen voi mainita syntyneen sijoitustappion sijoituskohteen kon
kurssin tapahtumisen jälkeen, vastuusitoumuksista johtuvat suoritukset, käteisen
rahan menetys, vastaiset eläkemenot ja pitkän tilaustuotannon ennalta tietoon
tulleet tappiot. Aikaisemmin kyseisten erien osalta tilinpäätöksissä ei välttämättä
ollut mitään tietoja. 21

49 Leppiniemi Jarmo. (1) s. 35
50 Tikkanen Reino, s.223-227
51 Sefek. 1992
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Se, kirjataanko edellä mainittuja menoja ja menetyksiä kuluksi, tehdäänkö niistä
pakollisia varauksia, esitetäänkö ne liitetiedoissa vai voidaanko ne jättää koko
naan kertomatta, vaikuttaa suuresti yhtiön tilinpäätösinformaation arvoon. Aikai
semman lainsäädännön vallitessa oli tietyissä rajoissa mahdollista vaikuttaa odo
tettavissa olevien menojen ja menetysten esitystapaan tilanteesta riippuen. Näitä
asioita tulen tarkastelemaan kappaleessa 4, missä käsitellään tilinpäätöksen an
tamia oikeita ja riittäviä tietoja.

3 VARAUKSET EVL:N JA KPL:N MUKAAN

3.1 Muodostusperiaatteet

Varausten avulla tuloksenlaskennassa otetaan vähennyseränä huomioon vastaisia
menoja ja menetyksiä. Kirjanpitolaissa ei rajoiteta näiden käyttökohteita, mutta
elinkeinoverolaissa ja muussa verolainsäädännössä on sen sijaan tarkoin rajattu
verotuksessa hyväksyttävät varaukset sekä kohteiltaan että määriltään. Varaukset
liittyvät ensiksikin varovaisuuden periaatteen toteuttamiseen jakokelpoiseksi esi
tettävän voiton laskemiseksi. Kirjanpidossa ja verotuksessa noudatettava meno
tulon kohdalle toteutuu tyydyttävästi, kun meno edeltää tuloa. Sen sijaan tulon
saamisen jälkeiset, sen hankintaan liittyvät odotettavissa olevat menot tai mene
tykset, kun niitä ei vielä ole yksilöity, on otettavissa huomioon vain varauksina.
Toisaalta varausten tarkoituksena on estää voitonjako tilanteissa, joissa pitkävai
kutteinen meno on tilapäisesti likvidissä muodossa, esimerkiksi vakuutuskorva
uksesta johtuen. Kolmanneksi varausten tekomahdollisuuksia säädellään talousja tulospoliittisten syiden nojalla. Talouspoliittisilla syillä pyritään vaikuttamaan
tuotannontekijöiden keskinäisiin hintasuhteisiin, esimerkiksi työvoiman suhde ko
neisiin. Tulospoliittisilla syillä pyritään varautumaan yleisesti liiketoimintaan sisäl
tyviin riskeihin, joita ei voi kohdistaa mihinkään yksittäiseen liiketapahtumaan tai
taloudellisten periaatteiden vastaisuuksiin. "2

52 Leppiniemi Jarmo, (g) s 400-405
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Aikaisemmin voimassa olleen kiijanpitolain 17 §:n mukaan saatiin kirjanpidossa
tehdä investointi-, toiminta-, varasto- ja muu sellainen varaus ”vastaisia menoja
tai menetyksiä varten”. Myös uudistettu KPL 17 §:n mukaan varauksia tehdään
käytännössä vastaisten menojen tai menetysten kattamiseksi, eli uudistettu kir
janpitolaki on tältä osin lähes identtinen vanhan lain kanssa. On kuitenkin huo
mioitava, etteivät kirjanpitolain mukaiset varaukset ole yhteneviä elinkeinovero
lain määrittämien vapaaehtoisten varausten kanssa.

Kirjanpitoako 17 §:n mukaan varauksilla ei tarvitse olla yksilöityä kohdetta, vaik
ka osa varauksista onkin tehty tiettyä käyttökohdetta varten, esimerkiksi luotto
tappiovaraus. Vaikka vapaaehtoisilla varauksilla on omat nimikkeensä ovat ne
kuitenkin aina yleisvarauksia, joilla voidaan kattaa mitä tahansa menoja tai mene
tyksiä siinä vaiheessa kun ne puretaan. Kirjanpitolain 17 § ei sisällä minkäänlaisia
ohjeita varausten määristä tai laskentaperusteista. Hyvän kirjanpitotavan mukai
sena kuitenkin pidetään sitä, että varausten enimmäismäärä ei ylitä niiden toden
näköistä käyttömahdollisuutta lähitulevaisuudessa. Mikäli odotettavissa oleva
meno kyetään yksilöimään ja kirjanpitovelvollinen on sitoutunut sen maksami
seen, on vastaisen menon vähentäminen kirjanpitolain 16 a §:n mukaan pakollista
eli on tehtävä tulosvaikutteinen pakollinen varauskirjaus.3-'

Elinkeinoverolain 54 §:n mukaan varausten vähentämisen edellytyksenä on, että
ne on vähennetty myös kirjanpidossa. Tämän verosidonnaisuuden takia uudiste
tun kirjanpitolain mukaan on mahdollista tehdä näitä verotuksesta johtuvia va
paaehtoisia varauksia edelleenkin. Ne on kuitenkin pidettävä erillään pakollisista
varauksista sekä tuloslaskelmassa että taseessa.

53 Järvinen Risto ym, 1994 s. 252-254
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Vapaaehtoiset varaukset syntyivät alunperin tasaamaan suhdannevaihteluita kun
varauduttiin etukäteen tuleviin tappioihin, silloin kun tappioita ei vielä saatu vä
hentää verotuksessa vastaisista tuloista.54 Nykyisissä tilanteissa, kun tappio saa
daan vähentää verotuksessa tappiovuotta seuraavien kymmenen vuoden aikana
syntyvistä tuloista, ovat vapaaehtoiset varaukset menettämässä merkitystään,
etenkin kun säännös pakollisista varauksista on otettu kiijanpitolakiin.

Esimerkkiyritys Y

1. kausi, tulos

+

100.000

2. kausi, tulos

70.000

3. kausi, tulos

+ 20.000

Esimerkistä voidaan todeta, että ensimmäisen kauden tuloksesta olisi voitu vä
hentää 70.000 markan varastovaraus ja maksaa verot 30.000 markan voiton mu
kaisesti. Toisen kauden 70.000 markan tappiota vastaan olisi taas ollut mahdollis
ta tulouttaa tehty varaus, jolloin toisen kauden tulos olisi ollut 0 markkaa. Esi
merkki osoittaa miten vapaaehtoisilla varauksilla kyettiin tasaamaan verotusta,
silloin kun tappiota ei saanut vähentää vastaisesta tulosta.

EIE 111/92 toteaa seuraavasti: verohuojennus- ja veroluoton hankkimistarkoituksessa suoritetut ylipoistot, varaukset ja ylimääräiset kulukirjaukset voidaan merki
tä tilinpäätökseen edellyttäen, että niiden vaikutus tilikauden ja edellisten tilikau
sien tuloksiin selvitetään. Muita varauksia ei saa tehdä. Yrityksissä ei saa ottaa
huomioon riskejä muodostamalla vapaaehtoisia varauksia, ellei varauksia hyväk
sytä vähennyskelpoisiksi myös verotuksessa. Riskipitoiset kulukirjaukset vähen
netään kirjanpidossa joko pakollisina varauksina tai luottotappioina.55

54 Tähtinen Eero, haastattelu
55 Leppiniemi Jarmo,(g) s.20-25
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3.2 Täyskatteellisen vaihto-omaisuuden arvostaminen

Kirjanpitolain 13 § 1 momentin mukaan vaihto-omaisuuden hankintamenoon
luetaan hyödykkeen hankinnasta ja valmistuksesta aiheutuneet muuttuvat menot.
Kirjanpitolain uudistamisen yhteydessä 13 §:ään lisättiin toinen momentti, jonka
mukaan hyödykkeen hankintahintaan ja valmistukseen liittyvien kiinteiden meno
jen määrän ollessa hankintamenoon nähden olennainen, saadaan 1 momentin
säätelystä poiketa siten, että hankintamenoon luetaan lisäksi siihen kohdistuva
osuus hyödykkeen hankintaan ja valmistukseen liittyvistä kiinteistä kuluista.
Kiinteiden kulujen laskeminen hankintamenoon 13 § 2 momentin mukaan mah
dollistaa tilinpäätösten kansainvälisen vertailun, sillä muualla EU-maissa on ylei
nen tapa sisällyttää valmisteiden hankintamenoon valmistuksen kiinteitä menoja.
Myynnin ja markkinoinnin menoja ei kuitenkaan saa lukea mukaan laskelmiin. 56

Kila on antanut yleisohjeen siitä, miten hyödykkeen hankintaan ja valmistukseen
liittyvät kiinteät menot lasketaan hankintamenoon, eli:
* mitä ovat hyödykkeen hankintaan ja valmistukseen liittyvät menot
* millä edellytyksillä hankinnan ja valmistuksen kiinteitä menoja saa
daan lukea hankintamenoon
* miten hankinnan ja valmistuksen kiinteitä menoja kohdistetaan hyö
dykkeen hankintamenoon
* miten muutos hankintamenon määrittelyssä otetaan huomioon
Myös elinkeinoverolain 14.1 § muutettiin 01.01.1993 vastaamaan kirjanpitolain
vastaavia säännöksiä. Lisäksi kirjanpitolain 9.2 §:n perusteella on tilinpäätöksen
liitetiedoissa tehtävä selkoa hankinnan ja valmistuksen kiinteiden menojen luke
misesta hankintamenoon. Omalta osaltaan myös osakeyhtiölain 11.8 §:n 5 koh
dan mukaan liitetiedoissa on annettava perusteltu selvitys esimerkiksi silloin, kun
vaihto-omaisuuden hankintamenoa määriteltäessä on poikettu aikaisemmin nou
datetusta käytännöstä, siten että tuloksen vertailukelpoisuus aikaisempiin tili
kausiin vaikeutuu.57

56 Järv inen Risto ym. 1994 s. 168
57 Leppiniemi Jarmo, (h) s.330-331
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Siirryttäessä täyskatteelliseen vaihto-omaisuuden hinnoitteluun, saattaa se aiheut
taa siirtymäkauden tilinpäätöksen tuloksen paranemiseen arvostusperiaatteiden
muutoksen johdosta. Tästä syystä verotuksessa on sallittua tehdä em siirtymisen
yhteydessä varaus. Verovelvollinen voi halutessaan tulouttaa tehdyn varauksen
yhtä suurina erinä varauksen tekokautena ja kahtena sitä seuraavana kautena
tuotoikseen. Edellytyksenä verotuksen siirtymäsäännöksen käyttöön on se, että
verovelvollinen on tehnyt vastaavat kirjaukset myös kirjanpidossaan. Kirjanpidos
sa ei ole mahdollista, että muutos varaston arvoon otettaisiin huomioon suoranai
sesti vaikuttavana tekijänä kolmena eri tilikautena, vaan tuloutus on tehtävä yh
dellä kertaa. Kirjanpitovelvollisen osalta verotuksellisen siirtymäkauden hyväksi
käyttö tulee hoitaa vapaaehtoisen varauksen muodostamisen kautta ja tulouttaa
se kolmen tilikauden aikana. Varauksen perusteista tulee lisäksi antaa riittävästi
informaatiota tilinpäätöksen liitetiedoissa.58

3.3 Kertynyt poistoero

Kertynyt poistoero on käyttöomaisuuden nettokirja-arvojen erotus toisaalta
suunnitelman mukaisten poistojen ja toisaalta verotuksessa sovellettavien poisto
jen jälkeen. 59 Eli kertynyt poistoero on käytännössä vähentämättä jäänyt ”kulu”
tai ”varaus” -tyyppinen näkyvästi piilotettu tulo.

Yleisten kirjanpitoperiaatteiden mukaan käyttöomaisuuden hankintameno akti
voidaan taseeseen ja menot vähennetään tuotoista poistoina. Suunnitelmapoisto
jen tarkoitus on kirjata käyttöomaisuuden hankintameno poistoina kuluksi etukä
teen laaditun suunnitelman mukaisesti.

58 Suomela Eero, s. 130-131
59 Heikkiä Harri, s.75
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Kirjanpitolain 19.2 §:n mukaan tuloslaskelmassa voi vähentää myös KPL 16.4 16.5 §:n tarkoittaman suunnitelman mukaisen poiston lisäksi vähennetyn ja
suunnitelman mukaisen poiston välisen erotuksen. Säännös merkitsee sitä, että
tulosvaikutteisesti on lupa vähentää kokonaispoistoina suunnitelman mukaisen
poiston ja poistoerän kasvun yhteismäärä. Kirjanpitolaki ei määrää poistoerälle
ylärajaa, kuitenkaan verotuksessa hyväksyttävää määrää enempää ei saa vähen
tää.

Selvemmin sanottuna poistoero syntyy silloin, kun verotuksessa sallittu poisto
ylittää suunnitelman mukaisen poiston, ylimenevä osa vähennetään tuloslaskel
massa poistoeron lisäyksenä tai vähennyksenä, jotta elinkeinoverolain 54 §:n
vaatimukset täyttyisivät. Elinkeinoverolain 54 §:ssä säädetään siten, että verotuk
sessa ei hyväksytä suurempia poistoja kuin mitä kirjanpidossa on verovuonna tai
aikaisempina vuosina vähennetty. Tällöin esimerkiksi investointivarauksen käyt
täminen johtaa yleensä poistoeron muodostumiseen, sillä tällaisen varauksen pur
kamisen aiheuttama tulosvaikutus eliminoituu vain tekemällä vastaavan suuruinen
kokonaispoisto varauksella katetusta investoinnista.60

Tätä voidaan käyttää varsin tehokkaana tuloksentasauskeinona suhdanteiden eri
vaiheissa, etenkin kun poistoeroa on mahdollista purkaa, kun verotuksessa vä
hennetään suunnitelman mukaisia poistoja alhaisempi poisto.

Mikäli käyttöomaisuutta myydään, syntyy tilanne, jossa kertynyttä poistoeroa on
myös purettava. Kun käyttöomaisuushyödyke myydään, on kertyneestä poistoerosta vähennettävä myydyn hyödykkeen osuus ja sisällytettävä se poistoeron vä
hennykseen tulosvaikutteisesti.

60 Leppiniemi Jarmo, (g) s. 20-25
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Poistoeroja alkaa syntyä vasta silloin, kun on siirrytty suunnitelman mukaisiin
poistoihin. Kirjanpitolautakunnan yleisohjeen mukaan näyttää siltä, että mikäli
suunnitelman mukaisiin poistoihin siirrytään suoraan käyttöomaisuuden hankin
tamenon poistamatta olevan osan perusteella selvittämättä suunnitelmapoistoja
taannehtivasti, on mahdollista, että poistoeroa alkaa syntyä vasta suunnitelman
mukaisiin poistoihin siirtymisen jälkeen. Mikäli yritys kuitenkin laatii taannehti
vasti selvityksen, niin poistoero syntyy heti silloin, kun yritys siirtyy suunnitelman
mukaisten poistojen laadintaan.61 62

Poistoeroa saatetaan joutua korjaamaan myös verotarkastusten yhteydessä todet
tujen virheiden tai puutteiden johdosta. Esimerkiksi verotarkastuksessa on katsot
tu joidenkin kulukirjausten osalta, että ne olisi kuulunutkin aktivoida taseeseen,
vaikka ne hyvän kirjanpitotavan mukaan ovatkin kertaluonteisia kuluja, on vero
tuksessa suoritettava poisto-oikaisu, jota ei kirjata kirjanpidon poistoihin. Vaadit
tu aktivointi tehdään ainoastaan verolomakkeella, samoin kuin siitä tehtävä pois
to. Kirjanpidossa korjaus tehdään vain poistoerokirjauksen osalta.6"

Silloin kun koneen kertynyt poistoero puretaan myyntitilanteessa ja se tuloute
taan poistoeron muutoksen kautta tulokseen, kasvattaa se vastaavasti yhtiön va
paata omaa pääomaa. Verotuksessa tämä tuloutettu poistoeron muutos todennä
köisesti vain vähentää muiden aktivoitujen hyödykkeiden menojäännöksen mää
rää, eikä näin ollen aiheuta veronmaksua. Tässä tapauksessa verottamattomia
voittovaroja on siirtynyt osingonjakokelpoiseen vapaaseen omaan pääomaan.
Tältä osin voittovaroja ei ilmeisesti voida käyttää osingonjakoon. Jotta tämä to
teutuisi myös kirjanpidollisesti, tulisi myyntivoiton laskennallinen verovelka
huomioida tilinpäätöksessä.

61 Leppiniemi Jarmo, (g) s. 20-25
62 Heikkilä Harri, s. 83
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Edellä mainittu verovelka pienenee sitä mukaa kun myyntivoitto tuloutuu pie
nempien EVL -poistojen johdosta. Mikäli edellä mainittua verovelkaa ei kirjata,
antaa yrityksen tase virheellisen kuvan ulkopuoliselle lukijalle. Eli ellei laskennal
lista verovelkaa huomioida, näytetään vapaa oma pääoma liian suurena, mikä ei
ole hyvän kirjanpitotavan mukaista.63

3.4 Muut mahdolliset varaukset

Varauksia saa tehdä kaikkia tulevaisuuden menoja ja menetyksiä varten. Kun on
kyse tiettyyn nimenomaiseen käyttötarkoitukseen tehdystä varauksesta, on hyvän
tavan mukaista, että asiasta annetaan riittävästi tietoa tilinpäätöksessä ja varsinkin
sen liitetiedoissa.64

3.5 Varausten suhde yhteisölainsäädäntöön

Yhteisöoikeudessa ei ole nimenomaisia säädöksiä varauksista (varastovarauksen
avointa esittämistä lukuun ottamatta), kytkeytyvät ne silti myös yhteisöoikeuteen.
Varausten teoilla vaikutetaan vapaan oman pääoman määrään, jonka osakeyhtiön
vähemmistö voi vaatia jaettavaksi osinkoina. Tällainen vaikuttaminen vähemmistöosingon määrään on osakeyhtiölain vastainen. Toistaiseksi asian suhteen puut
tuu oikeuskäytäntö, joten säännöksen tulkinnasta ei voida olla varmoja. Lähtö
kohtana voidaan kuitenkin pitää sitä, että em. ongelma ei koske uudistetun kir
janpitolain mukaisia pakollisia varauksia, sillä ne eivät ole tuloksen järjestelyeriä,
vaan kyse on ainoastaan vapaaehtoisista varauksista. Vapaaehtoiset varaukset
poistuvat suomalaisesta kiijanpitokäytännöstä, koska niiden vähennyskelpoisuus
verotuksessa on pääsääntöisesti poistunut. Kirjanpitokäytäntömme kannalta tämä
on hyvä asia, sillä tältäkin osin lähestymme kansainvälistä kiijanpitokäytäntöä.65

63 Holmberg Jan, s 101
64 Suomela Eero, s. 131
65 Suomela Eero, s 133
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3.6 Pakolliset varaukset

3.6.1 Taustaa pakollisille varauksille

Suomalaisissa tilinpäätöksissä on varaukset melkein aina tehty verotuksellisista
syistä. Yrityksissä on tehty elinkeinoverolain sallimia varauksia, joilla veronmak
sua on saatu siirrettyä tulevaisuuteen tai vuosittaisista tuloksista riippuen on saa
tettu välttyä veronmaksamiselta jopa kokonaan. Suunnitelmapoistojen mukana on
tilinpäätöksiin voinut kertyä myös ylipoistoja. Niissä on kyse elinkeinoverolain
sallimasta mahdollisuudesta tehdä käyttöomaisuudesta suuremmat poistot kuin
mitä tehty poistosuunnitelma olisi vaatinut. Inflaation huomioonottaminen on
mitä ilmeisimmin ollut syynä siihen, että verotuspoistot ylittävät pääsääntöisesti
suunnitelman mukaiset poistot, toisaalta ylipoistoja on saatettu tehdä veronmak
sun siirtämistarkoituksessakin. Vastaavasti kertyneitä ylipoistoja on purettu niissä
tilanteissa, kun tulos olisi muutoin ollut liian alhainen haluttuun nähden.66
Aikaisemmin menon tai menetyksen kiijaamisajankohtaa säädeltiin KPL 16 § 1
momentin mukaan: ”Tuotoista vähennetään kuluina ne menot, joista ei todennä
köisesti enää kerry niitä vastaavaa tuloa samoin kuin menetykset.”

Tilinpäätöskäytännössämme onkin todettu puutteeksi kansainvälisiin käytäntöihin
verrattuna etenkin se, että meillä ei ole varauduttu riittävällä tarkkuudella tuleviin
tappioihin. Varautuminen on vanhan KPL 17 §:n mukaan ollut mahdollista, mutta
ei pakollista. Varausten tekeminen onkin ollut selkiintymätöntä ja niitä on tehty
ns. yleisvarauksina ja nekin lähinnä verotuksellisista syistä.67

Menojen ja menetysten kirjauskäytäntö on perustunut meno-tulo -teoriaan, joka
on sekä voimassa olevan KPL:n että EVL:n perusta. Tästä on seurannut, että
KPL 6 §:n mukaisesti menon kiijaamisperusteena on tuotannontekijän vastaanot
taminen ja tulon kirjaamisperusteena suoritteen luovuttaminen.

66Tuominen Jorma, s. 14-15
67 Wahlroos Juha. (a) s. 112
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Lisäksi säännöksen mukaan kirjattavaksi tulevat vain ne menot ja menetykset,
jotka ovat syntyneet suoriteperusteisesti. Toisaalta E VL ei tunne käsitettä pakol
linen varaus, joten verotuksessa pakollisten varausten vähennysmahdollisuutta ei
juuri ole, lähinnä vain E VL 47 §:n mukaiset takuuvaraukset. Nähtäväksi jää, mis
sä määrin pakollisia varauksia tullaan hyväksymään myös E VL. n puolella, jous
taako verolainsäädäntö kuten usein tähän asti on monissa asioissa käynyt.68

Kirjanpitokäytännössämme varauksien käyttöä on leimannut tietty selkiintymät
tömyys. Varauksiin on sisällytetty sekä varautumista odotettavissa oleviin mene
tyksiin että varautumista vastaiseen rahankäyttöön. Tästä on seurannut, että tilin
päätöksistä ei ole ollut mahdollista saada selkeää kuvaa miten tulos on syntynyt
tai mikä on taloudellinen asema tilikauden päättyessä.69

KP A 8 § määrää lisäksi, että taseessa tai sen liitteissä on ilmoitettava vaihto- ja
rahoitusomaisuuteen kuuluvat saamiset, jotka erääntyvät maksettaviksi yhden
vuoden tai sitä pitemmän ajan kuluttua tase-erien mukaan eriteltynä. Lisäksi ta
seessa on tai sen liitteinä on annettava erittely tase-erästä ”pakolliset varaukset”,
mikäli se erän selventämiseksi on tarpeen.

Kirjanpitolain uudistamisen yhteydessä lakiin lisättiin 16 a §, jonka mukaan:
”tuotoista vähennetään 16 §:ssä säädetyn lisäksi ne vastaiset menot, joiden suorit
tamiseen kirjanpitovelvollinen on sitoutunut ja joista ei todennäköisesti enää ker
ry niitä vastaavaa tuloa, samoin kuin ne vastaiset menetykset, joiden toteutumista
on pidettävä ilmeisenä.” Kirjanpitolain uudistus laajentaa näin oleellisesti vastais
ten menojen ja menetysten huomioon ottamista tilinpäätöstä laadittaessa. Aikai
semmin KPL 17 §:n mukaan tehtiin em. vapaaehtoisia yleisvarauksia, jotka nä
kyivät taseessa ”kertyneinä” kulukirjausten liioitteluna, kun taas pakollisissa va
rauksissa on taas pikemminkin kyse veloista, mitkä on pakko kirjata näkyviin.70

68 Tähtinen Eero. haastattelu
69 Komiteamietintö 1990:45, s. 128
70 Leppiniemi Jarmo, (f) s. 121-129
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Elinkeinoverolain puolella 22 §:ssa säädetään, että meno on sen verovuoden ku
lua, jonka aikana sen suorittamisvelvollisuus on syntynyt. Vastaavasti menetyksen
jaksottamisesta säädetään E VL 17 §:ssä, että menetys on sen verovuoden kulua,
jonka aikana se on todettu. Jaksottamissäännöt antavat mahdollisuuden pakollis
ten varausten vähentämiseen verotuksessa, mutta tähänastisessa oikeuskäytän
nössä EVL 22 §:ää on kuitenkin sovellettu melko ahtaasti.71

Pakollisten varausten vähennyskelvottomuus verotuksessa johtaa hankaliin tilan
teisiin osakeyhtiöissä, jotka jakavat osinkoa. Kiijanpidon osingonjaon mahdollis
tavaa tavoitetulosta on korotettava ainakin pakollisten varausten verran suurem
maksi verotuksen tavoitetulokseksi. Em. tapauksessa pakolliset varaukset joutu
vat verotuksen kohteeksi. Taloudellisiltakaan syillä pakollisten varausten verot
tamista ei voi perustella, sillä ne ovat taloudellisilta ominaisuuksiltaan kuin kulut
ja velat, eivätkä tästä syystä edusta erityisen hyvin veronmaksukykyä. Verolain
säädäntöä uudistaessaan eduskunta hittikin hyväksymänsä elinkeinoverolain
muutoksiin ponnen, jossa se edellytti hallituksen valmistelevan pakollisten varaus
ten vähennyskelpoisuutta koskevat säännökset myös verotukseen.72

3.6.2 Pakollinen varaus käsitteenä

Hallituksen esityksen mukaan tulee KPL 16 a §:n mukaiset, tilinpäätöspäivänä
suoriteperusteisesti vielä toteutumattomat menot ja menetykset vähentää tuotois
ta ja merkitä näin muodostuneet varaukset pakollisina varauksina taseeseen, mi
käli on ilmeistä, että ne tulevat toteutumaan sitoumuksen tai tehdyn päätöksen
perusteella ja niiden määrä on kohtuullisella tarkkuudella arvioitavissa.

1 Leppiniemi Jarmo, (f) s. 121-129
72 Leppiniemi Jarmo, (d) s.265-273
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Pakolliset varaukset ovat siis tilinpäätökseen kirjattujen realisoitumattomien ku
lukirjausten vastaeriä. Tilinpäätöksen laadinnassa saattaa olla ongelmana se, onko
harkinnassa oleva KPL 16 a §:n mukainen kulukirjaus suoriteperusteisesti reali
soitumaton, eli ns. pakollinen varaus vai onko se jo suoriteperusteisesti realisoi
tunut, eli siirtovelka.. Kirjanpidon kannalta asialla ei pitäisi muotoseikkoja lu
kuunottamatta olla merkitystä, sillä tulovaikutus on molempien kirjaustapojen
osalta saman kaltainen. Verotuskäytäntö todennäköisesti tulee ohjaamaan kirja
uksia siirtovelan suuntaan, mikäli käytännön syistä on tarpeen pyrkiä osoittamaan
KPL 16 a §:n mukaiset kirjaukset realisoituneiksi ja vähennyskelpoisiksi myös ve
rotuksessa. 73

Tulevien menojen ja menetysten käsittelystä kirjanpidossa on kysymys kassa- ja
suoriteperusteesta poikkeavasta uudenlaisesta menojen ja menetysten jaksottamisongelman ratkaisusta. Erikoiseksi periaatteen aikaisempaan käytäntöön ver
rattuna tekee se, että tilinpäätöksessä vähennetään sellaisia menoja ja menetyksiä,
joita ei ole voitu vielä kirjata juoksevaan kirjanpitoon, sillä ne eivät ole syntyneet
vielä suorite- eikä kassaperusteisestikaan. Tällöin varovaisuudenperiaate on oh
jannut kirjauksia, jottei näytettäisi epärealistisen suurta jaettavaa tulosta. Toisaal
ta on perusteltua vähentää tuloista nekin menot, joiden tiedetään lankeavan mak
settavaksi myöhemmin, ja jotka eivät enää kerrytä tuloa.74

3.6.3 Keskeisimmät pakolliset varaukset

Luottotappiovaraus

Aikaisemmin suomalaisessa tilinpäätöskäytännössä noudatettiin - tuloksesta riip
puen - elinkeinoverolain sallimia määriä luottotappiovarauksen esittämiselle. Ky
symyksessä oli tällöin lähes aina tuloksen järjestelyerä, eikä varauksen määrällä
useinkaan ollut mitään yhteyttä todellisen varautumistarpeen kanssa.

3 Wahlroos Juha , (b) s 17
74 Leppiniemi Jarmo, (e) s. 51
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Nyt kirjanpitolain uudistamisen jälkeen 16 a §:n mukaan tulee aina kirjata tilin
päätöksen tuottojen oikaisuksi tai vähennykseksi täysmääräisesti kaikki todennä
köisenä pidettävät luottotappiot pakollisena varauksena. Myös verotuksessa hy
väksytään, mutta vain myyntisaamisten osalta luottotappiokirjaus ilman rajoitusta
silloin, kun ne voidaan todeta tehdyiksi hyvän kirjanpitotavan mukaisesti. 75

Takuuvaraus

Kirjanpitolaki edellyttää, että kirjanpitovelvollisen on tehtävä tilinpäätöksessään
pakollinen varaus niistä takuukorjausmenoista, jotka aiheutuvat tilikauden tai ai
kaisempien tilikausien aikana luovutetuista suoritteista. Tilivelvollisen on kuiten
kin osoitettava, että suoritteiden takia syntyy tulevien tilikausien aikana takuukorjaustöitä, eikä näitä kuluja vastaan saada vastaavia tuloja. Takuuvelvoite voidaan
osoittaa esimerkiksi yleisten sopimusehtojen tai erillisen kauppasopimuksen pe
rusteella. Varauksen määrä on myös kyettävä arvioimaan kohtuullisella tarkkuu
della sekä sen täytyy kohdistua joko yksilöityyn suoritteeseen tai joukkoon sa
mankaltaisia suoritteita, kuten ovi-ja ikkunatehtaan tilikauden aikana luovutta
miin kaikkiin oviin ja ikkunoihin. 76

Esimerkkinä edelliseen voi mainita vaikka tuotteen X, mitä on myyty paljon eri
maanosiin. Tuotteen osalta havaitaan valmi st evika, jonka korjaaminen vaatii
tuotteen palauttamista tehtaalle. Kyseisessä tapauksessa tuotteen valmistaja jou
tuu kustannuksellaan huolehtimaan tuotteen tehtaalle kuljetuksista, korjaamisesta
sekä uudelleen toimittamisesta asiakkaalle. Tämä menettely saattaa aiheuttaa asi
akkaille lisäksi muita kuluja ja haittaa, jotka valmistajan tulee mahdollisesti vielä
lisäksi korvata asiakkaalle.

75 Tuominen Jorma, s. 19
76 Wahlroos Juha. s. 116
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Edellä mainitut menot tulee valmistajan arvioida ja kiijata ne varovaisuuden peri
aatteen mukaisesti vastaisena menona pakollisena varauksena siihen tilinpäätök
seen, jonka laadinnan yhteydessä menojen toteutuminen näyttää todennäköiseltä
tai ilmeiseltä. EVL 47 §:n mukaan hyväksytään myös suurehkojen koneyksiköiden ja muiden vastaavien osalta takuuvaraus odotettavissa olevia takuumenoja
vastaan, eikä verolaissakaan varausta ole rajoitettu markka- tai prosenttimääräisesti. Vaikka verolaissa on myös määriteltynä kyseinen takuuvaraus, on kysy
myksessä kuitenkin pakollinen varaus, sillä sen tekemisen perusteena on odotet
tavissa olevat takuumenot. Pienempien hyödykkeiden osalta takuuvarausten ve
rotuskohtelu lienee ennallaan, eli verottaja edellyttää niiden osalta menon realisoi
tumista. 77

Reklamaatio- tai vahingonkorvausvaraus

Varaus kattaa tilikauden ja aikaisempien tilikausien aikana luovutettujen suorit
teiden aiheuttamat todennäköiset menot ja menetykset. Mikäli on yleistä, että asi
akkaat reklamoivat yrityksen tuotteista tai toimialalla on yleistä, että suoritteisiin
kohdistuu usein reklamaatioita, tulee nämä takuukorvausten lailla pyrkiä analy
soimaan ja ottamaan huomioon. Sellaisessa tapauksessa että yhtiölle on esitetty
vahingonkorvauskanteita tai niiden nostamista voidaan odottaa, tulee näiden
määrä ja korvausten todennäköisyys arvioida. Mikäli on ilmeistä, että vahingon
korvauksia joudutaan ainakin osin maksamaan, on näistä tehtävä pakollinen vara
us. Vahingonkorvauksen määrää on usein erittäin vaikea arvioida, sillä osapuolil
la saattaa olla suuriakin näkemyseroja. Asiaa tulee tällöin tarkastella yrityksen
kannalta käytössä olevien tietojen perusteella ja pyrkiä välttämään myös mahdol
liset ylilyönnit. 78

77 Tuominen Jorma, s.20-21
78 Tikkanen Reino, s.225-226
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Esimerkiksi, jos talonrakennusyhtiö on luovuttanut asuintalon sen ostaneille
asukkaille ja myöhemmin talon vuositarkastuksessa havaitaan vikoja, lattioita pi
tää avata ja vesijohtoputkia korjata, sillä niiden todetaan vuotaneen. Tämä on
periaatteeltaan hyvin tyypillinen tilanne ja osapuolet pyrkivät ensin neuvottelemal
la pääsemään sopuratkaisuun, mikäli näin ei tapahdu joudutaan asiassa riitaprosessiin, joka ratkeaa vasta oikeuden päätöksellä. Kyseinen prosessi saattaa kestää
useita vuosia, mutta rakennusliikkeen on kirjattava kyseinen meno, silloin kun
sen syntyminen on ilmeinen. Mikäli rakennusliikkeen vastuu on täysin selvä, niin
kyseessä on pakollisen varauksen sijasta tilinpäätöksen siirtovelka.

Edellisen esimerkin perusteella voidaan päätellä, ettei sillä, onko kyseessä pakol
linen varaus vai siirtovelka liene suurta merkitystä oikean kuvan antamiseksi yh
tiön tilasta. Tärkeintä on, että erä otetaan tilinpäätöksessä huomioon. 79

Oikeudenkäyntivaraus

Varaus kattaa tilikauden aikana tai aikaisempina tilikausina tapahtuneen rikko
muksen pohjalta alkaneen tai todennäköisesti alkavan oikeudenkäyntiprosessin
aiheuttamat tulevaisuuden menot ja menetykset. Riitatapauksissa - vaikka sen
takia ei menoa tai menetystä tulevaisuudessa syntyisikään - saattaa oikeus tuomi
ta kirjanpitovelvollisen maksettavaksi oikeudenkäynnin aiheuttamia menoja. Ky
symyksessä saattaa parhaimmillaan olla ainoastaan osapuolen omat oikeuden
käyntikulut, mutta nekin saattavat joskus olla hyvinkin olennaisia. Niissä tapauk
sissa missä yrityksen oikeusturvavakuutus maksaa kustannukset, ei varaustarvetta
näin ollen synny eikä kirjausta ole syytä tehdä.80

79 Sefek. 1992
80 Tuominen Jorma, s.21-22
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Saneeraus- ja lopettamisvaraus

Kysymyksessä on esimerkiksi tuotantolaitoksen vasta seuraavina vuosina toteu
tuvat saneeraus- tai lopettamismenot, joihin kiijanpitovelvollinen on jo tilikauden
aikana tai tilinpäätöksen laadintaan mennessä sitoutunut, on ne otettava huomi
oon pakollisena varauksena. Tällaisessa tapauksessa kirjanpitovelvollisen on
kyettävä tarvittaessa osoittamaan, että on todennäköistä, että edellä mainitunlai
seen toimenpiteeseen tullaan ryhtymään. Tästä osoituksena voi olla esimerkiksi
yrityksen hallintoelinten kokouksen tekemä virallinen lopettamispäätös. Tehtävän
varauksen määrä on kyettävä selvittämään luotettavalla tavalla. Tässä on lähtö
kohtana se, että kaikki lopettamispäätöksen teon jälkeen syntyvät menot ja mene
tykset tulisi huomioida siltä osin kuin niistä ei enää kerry vastaavaa tuloa.

Varattavia kuluja voi syntyä esimerkiksi seuraavista:81

* irtisanomisajan palkat siltä osin kuin työn tekemistä ei edellytetä lain
kaan tai se on hyvin vähäistä normaaliin työskentelyyn nähden
* henkilökunnan uudelleen koulutuskulut siltä osin kuin ne toteutetaan
osana lopettamispäätöstä
* eläkejärjestely siltä osin kuin se toteutetaan osana lopettamispäätöstä
* irtisanomisajan vuokrakulut, jotka aiheutuvat ajalta, jolloin vuokrat
tuja hyödykkeitä tai tiloja ei enää normaalilla tavalla käytetä
* vahingonkorvauskulut, jotka aiheutuvat lopettamispäätöksestä
* oikeudenkäyntikulut, jotka aiheutuvat lopettamispäätöksestä.

Lopettamispäätöksestä aiheutuvat kulut on arvioitava ja kirjattava ne pakollisena
varauksena sille tilikaudelle, jolloin lopettamispäätös on tehty.82

81 Wahlroos Juha, (a) s. 116-117
82 Tikkanen Reino, s.225
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Eläkevelvoitteiden kirjaaminen pakollisena varauksena

Kirjanpitoalan asiantuntijat ovat yleisesti sitä mieltä, että kaikki työn tekemisestä
aiheutuneet menot pitää kohdistaa suoriteperiaatteen mukaisesti sille ajalle, jona
työkin on tehty. Tällöin yrityksessä työskennelleiden palkat, loma-ajan palkat,
lomarahat ja muut palkkojen sivukulut mukaan lukien eläkkeet tulee kohdistaa
kuluiksi sille kaudelle, jolloin työpanos on annettu.

Käytännössä eläkevelvoitteet muodostavat erityisen kirjanpidollisen jaksotusongelman, sillä eläkemenoja voidaan kattaa eri tavoilla ja näin ollen ovat kiijanpitovelvolliset monasti päätyneet täysin erilaisiin kirjausratkaisuihin: 8'

* Mikäli eläkevelvoitteet on hoidettu ulkopuolisen eläkelaitoksen
kautta, on vuosittainen eläkevastuu tullut kirjatuksi asianmukaisesti
suoriteperiaatteen mukaan kuluksi.
* Mikäli eläkevastuut on hoidettu omassa eläkesäätiössä tai ne ovat
kirjanpitovelvollisen omalla vastuulla, on ollut mahdollista jättää osa
eläkevastuusta kirjaamatta tilinpäätökseen. Tällöin kirjaamatta jäte
tyt vastuut on esitetty pelkästään liitetiedoissa.

Yksityisten yritysten osalta ei Suomessa yleensä ole ongelmia, sillä asia on hoi
dettu vakuutusyhtiöiden kautta vuosittain. Ongelma on lähinnä yksityisten kir
janpitovelvollisten eläkesäätiöillä, joissa on monasti päästetty varat suhteessa eläkevastuisiin liian pieniksi, vastuuvajaus on tosin viime vuosina pienentynyt. Suu
rin riski tulevaisuudessa löytyykin kuntien ja valtion osalta, sillä ne eivät ole ky
enneet riittävästi rahastoimaan eläkevastuitaan.83
84

83 Wahlroos Juha. (a) s. 118
84 Tähtinen Eero, haastattelu
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Helsingin Arvopaperipörssi on edellyttänyt myös, että eläkemenot kirjataan tulos
laskelmaan kuluksi sitä mukaa kuin työsuoritus on vastaanotettu ja velvollisuus
eläkkeen suorittamiseksi on syntynyt. Niiltä osin kuin eläkevastuita on aiemmin
jätetty kirjaamatta, on ne tullut kirjata taseeseen velaksi ja arvostuseräksi.85

Kirjanpitolain uudistamiskomitean (1990:45) tavoitteena oli kaikkien eläkevelvoitteiden pakollinen kuluksi kirjaaminen heti. Eduskunta kuitenkin muutti halli
tuksen esittämää siirtymäsäännöstä kuulumaan seuraavasti:

”Kirjanpitovelvollisen eläkesitoumuksista johtuvat menot, jotka ennen
tämän lain voimaantuloa on voitu jättää kirjaamatta, on kirjattava vii
meistään 31. päivänä joulukuuta 2000 päättyvän tilikauden tilinpää
töksessä. Mikäli eläkesitoumuksista johtuvia menoja on jätetty tilin
päätöksessä kirjaamatta, on taseen liitteenä ilmoitettava eläkesitou
muksista johtuva vastuu sekä eläkesäätiölle sen vastuuvajauksen kat
tamiseen suorittamatta oleva määrä.”

Kirjanpitolain 16 a §:n mukaan pitäisi kaikki eläkevastuut kirjata tuloslaskelmaan
kuluksi, mutta niiden suuren määrän vuoksi on niiden kirjaamiselle annettu kui
tenkin siirtymäaika. Eläkesitoumuksista johtuvia vastuita sekä eläkesäätiön vas
tuuvajausta on pidetty eränä, joka tulisi käsitellä pakollisena varauksena. Kuiten
kin eläkevastuun kirjaaminen velaksi on luontevampaa ja näin tilinpäätöskäytän
nön uskotaan myös muotoutuvan. Tätä menettelyä tukee myös jo yllä selvitetty
pörssiyhtiötä koskeva ohje. Joissain tapauksissa saatetaan saneerausten yhteydes
sä tehdä ylimääräisiä eläkesopimuksia, jotka realisoituvat maksettaviksi vasta
myöhemmin. Näitä eriä on käsiteltävä pakollisena varauksena, kunnes ne on
maksettu.86

85 Wahlroos Juha. (a) s. 118
86 Tuominen Jorma, s.23
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Kiinteähintaisen tilauksen tappiovaraus

Varaus kattaa keskeneräisten vaihto-omaisuuserien valmiiksi saattamiseksi vielä
suoritettavat, mutta tilinpäätöspäivänä suoriteperusteen mukaan vielä syntymät
tömät hankintamenot siltä osin kuin vastaava myyntitulo ei riitä niiden kattami
seksi.87 Pitkässä tilaustuotannossa voivat tuotteen aloitus- ja valmistusajankohdat
sijoittua eri tilikausille. Valmiin tuotteen (esim. laivan) luovutushinta voi olla
sovittu ja sen hankintahinta on arvioitavissa kertyneen toteutuman ja tulevien
kustannusten perusteella. Tilauksen muuttuessa tappiolliseksi, tulee arvioidun
hankintamenon ja myyntihinnan ero varovaisuuden periaatteen mukaisesti esittää
tilinpäätöksessä. Aikaisemmin tämä kiijaus voitiin tehdä KPL 17 §:n mukaisena
varauksena.88

KPL 16 a §:n mukaan on siis otettava huomioon jo keskeneräisenkin tuotannon
tappiot heti kun ne havaitaan. Tällainen tappiokirjaus tulee otetuksi huomioon
osittain vaihto-omaisuuden epäkuranttiusvähennyksenä ja osittain pakollisena va
rauksena. Jos yritys soveltaa tilauksissaan osatuloutusta, kirjaantuu vastaavasti
realisoitunut osa tappiosta suoraan tulokseen ja loppuosa tappiosta huomioidaan
pakollisena varauksena. Toisaalta KPL 16 §:n 3 momentti sallii vaihtoomaisuuden aktivoinnin enintään luovutushinnan määrään asti. Säännöksen mu
kaan epäkuranttius on selvästi kiijattava kuluksi. Sen mukaan voidaan epäkuranttiusvähennys tehdä ainoastaan suoriteperusteisena syntyneiden menojen mää
rään saakka, eli varastoa ei ole mahdollista arvostaa pienemmäksi kuin nolla. Eli
epäkuranttiusvähennyksen tai osatuloutuksena tuloutetun realisoituneen tappion
jälkeen tehtävän pakollisen varauksen tulee kattaa keskeneräisten vaihtoomaisuuserien valmiiksi saattamiseksi vielä suoritettavat, mutta tilinpäätöspäivä
nä suoriteperusteen mukaan vielä syntymättömät hankintamenot siltä osin kuin
vastaava myyntitulo ei riitä niiden kattamiseen. Pakollinen varauksen tekeminen
tulee kyseeseen vain kun on sitovasti sovittu kiinteistä luovutushinnoista. 89

8 Räty & Viljaranta. s262
88 Tikkanen Reino, s.226
89 Wahlroos Juha. (a) s. 117-118

53

Selvemmin sanottuna tappiollisesta tilauksesta tehdään ensin keskeneräisen
vaihto-omaisuuden osalta epäkuranttiusvähennys. Mikäli tilaus tuloutetaan osatuloutuksena, kirjautuu valmiusasteen mukainen tappio tuloslaskelmaan. Vasta tä
män jälkeen tehdään tekemättömän työn osalta pakollisena varauksena mahdolli
nen tappiovaraus. Arvioitaessa tällaisten tappioiden määrää pakollista varausta
tehtäessä, niin tappion määrään ei arvioinnissa saa vaikuttaa se, onko sopimuk
sessa määritelty työ alkanut vai ei, eli myös aloittamattomien töiden ennakoidut
tappiot tulee kirjata kuluksi. Myöskään työn valmiusasteen ei saa antaa vaikuttaa
tappion määrään, vaan se huomioidaan kokonaan. Muista sopimuksista odotet
tavissa olevat voitot ei myöskään saa vaikuttaa varauksen tekoon.90

Osatuloutusmahdollisuus on ilmeisesti tullut lakiin jonkinlaisena hyvityksenä me
nojen ja menetysten kiijaamisvaatimukselle. Osatuloutukseen sisältyy kuitenkin
ongelmia ja riskejä, jotka pitäisi ottaa huomioon. Käytäntö on jo osoittanut ettei
huolellisimmillakaan arvioinneilla eikä millään atk-järjestelmällä pystytä ennakoi
maan pitkäaikaisen projektin taloudellista lopputulosta oikein, eikä myöskään
projektin rakennusaikaisia valmiusasteita. Menojen määrän arviointi tai valmius
asteen määrittely ovat kumpikin yhtä vaikeita, joten näistä molemmista saattaa
muodostua yhdessä tai erikseen merkittävä virhelähde. Nämä virhelähteet ovat
olemassa pyrittiinpä kustannuslaskenta järjestämään sitten kuinka hyvin tahansa.
Lisäksi huomioitavaa on se, että projektien johtajat asennoituvat tavoitteellisesti
projektin lopputulokseen projektin eri vaiheissa. Toisaalta useita vuosia kestävän
projektin taloudellinen lopputulos ei aina selviä heti sen valmistuttua, vaan vasta
sen jälkeen kun tilaajan kanssa on suoritettu projektin taloudellinen loppuselvitys.
Tämä loppuselvitys saattaa kestää vuosia, mikäli lopputuloksesta kustannuksiin
nähden ollaan erimieltä.91

90 Pettersson Matti. s. 59
91 Tuokko Yijö, s. 109-110
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Seuraavaksi edelliseen kappaleeseen liittyvä esimerkki. Oletetaan, että kyse on
noin 250 mmk projektista, rakennusaika piti olla 5 vuotta ja ennakoitu kate 20
mmk. Rakennusaika muodostui kuitenkin 7 vuodeksi, jonka jälkeen taloudelliset
loppuselvitykset tilaajan kanssa kestivät 3 vuotta. Projektin tavoitekate kääntyi
lopulta 25 mmk:n tappioksi. Mikäli edellisessa esimerkissä olisi noudatettu osatuloutusta, olisivat vuositulokset projektijohdon laskelmiin perustuen olleet seuraa
vanlaiset:
tulos/vuosi kumulatiivinen

Vuosi 1

+ 4 mmk

Vuosi 2

+ 4 mmk

+ 8 mmk

Vuosi 3

+ 3 mmk

+ 1 lmmk

Vuosi 4

- 6 mmk

+ 5 mmk

Vuosi 10 ja todellinen projektikate - 25 mmk.

Osatuloutus on teoreettisesti hyvä malli, mutta käytännössä se merkitsee erittäin
suuria riskejä tilinpäätöksen oikeellisuutta ajatellen, kuten esimerkki osoittaa.
Nämä riskit muodostuvat toisaalta johtamiseen luonnollisesti liittyvästä tavoit
teellisuudesta ja toisaalta tilinpäätöksen ”oikeiden ja riittävien tietojen” vaatimuk
sen tarkkuudesta, jonka olemukseen ei toiveajattelu kuulu.92

Takausvaraus

Takausvastuu kattaa tilikauden ja aikaisempien tilikausien aikana annetuista vas
tuusitoumuksista aiheutuvat arvioidut takaustappiot. Kirjanpitovelvollisen pitää
ilmoittaa taseen liitetiedoissa takausvastuut kokonaismääräisinä, vaikka vastuu
olisi yhteinen jonkun toisen kanssa. Myös konsernin sisäiset takaukset ovat vaa
rallisia, sillä ne saattavat aiheuttaa ongelmia koko konsernille.

92

Tuokko Yrjö, s. 110
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Takausvaraus kattaa siis varsinaisen velallisen maksukyvyttömyydestä aiheutu
neet menot ja menetykset. Ongelmia saattaa syntyä silloin, kun velallinen tode
taan maksukyvyttömäksi, jolloin hän ei enää ole vastuussa velastaan, mutta takaa
jan vastuu säilyy.

Varaus ympäristövelvoitteista

Varaus kattaa tilikauden ja aikaisempien tilikausien aikana syntyneet ympäristövelvoitteet. Tästä käy hyvänä esimerkkinä jo aiemmin esitetty KHO 1991/506
ratkaisu, jossa käsiteltiin soranottopaikkojen maisemointi- ja jälkihoitovelvoitteiden aiheuttamien menojen jaksottamista verotuksessa. Kirjanpitolain 16 a § mää
rää, että tällaiset menot on kirjattava pakollisena varauksena, vaikka verotuksessa
ne huomioidaan vasta sinä tilikautena kun ne maksetaan.

Vuokrakuluvaraus

Varaus kattaa aikaisempina tilikausina kirjanpitovelvollisen omassa käytössä ol
leiden, mutta tyhjilleen jääneiden toimitilojen vuokrasopimuksen mukaisen jäljellä
olevan irtisanomisajan todennäköisesti aiheuttamat menot.

Varaus pääomalainan ehdollisesta korosta

Pääomalainalle on mahdollista maksaa korkoa vasta vapaasta omasta pääomasta.
Mikäli pääomalainalle peritään korkoa, kertyy sitä jo ennen kuin yritykselle on
syntynyt vapaata omaa pääomaa. Tällainen korkokulu on syntynyt suoriteperus
teisesti ennen sen maksamista, ja se tulisi esittää pakollisena varauksena. Kun
yrityksen taloudellinen tilanne sallii koron maksun, on varaus purettava ja kirjat
tava korko taseen vastattavaa puolelle lyhytaikaisiin velkoihin.9"'*

93

Komiteamietintö 1992:32, s.484-487
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Edellä käsiteltiin pakollisista varauksista keskeisimmät. Näiden lisäksi pitää varo
vaisuuden periaatteen mukaisesti ottaa huomioon kaikki kokemusperäisesti ar
vioitavissa ja odotettavissa olevat menot ja menetykset, kuten hallitus esitykses
sään 111/92 määrittelee kirjanpitolain 16 a §:n perusteluiksi.

4. KIRJAUSTEN VAIKUTUS ANNETTUIHIN TIETOIHIN

4.1 Hyvä kirjanpitotapa

Kirjanpitolain 3 §:n mukaan kirjanpitovelvollisten on noudatettava hyvää kirjanpi
totapaa. Laki siis määrää tekemään kuten tapana on tehdä, eli eri mahdollisuuk
sista pitää valita se, joka on hyvä. Suomessa laki ei ennen vuoden 1973 kirjanpi
tolain säätämistä edellyttänyt hyvää kiijanpitotapaa, vaan silloin edellytettiin hy
vää kauppiastapaa. Edellä mainittu hyvä kauppiastapa antoi melko laajan liikku
mavaran eri menetelmien ja kirjanpidollisten näkökohtien valinnassa ja johti näin
mm. tilinpäätösten vertailtavuuden heikkenemiseen.94

Hyvän kirjanpitotavan toteutuminen on varmistettu jättämällä se jatkuvasti kehit
tyvän liiketaloustieteen ja kiijanpitovelvollisten tekemien käytännönläheisten rat
kaisujen kautta muotoutuviksi kirjanpitomääräyksiksi ja -suosituksiksi. Näiden
pohjalta kyetään jo tekemään tulkintoja menettelytapojen kelvollisuudesta tai kel
vottomuudesta. Tätä kautta muodostuneet yleiset periaatteet, tavat ja suositukset
eivät kuitenkaan olleet lainsäätäjän näkökulmasta riittäviä takaamaan kirjanpito
tavan säilymistä hyvänä ja niin täsmällisenä, että sen perusteella voitaisiin järjes
tellä olosuhteita tai jakaa tuomioita. Tästä syystä kiijanpitolainsäädäntöämme
onkin täydennetty auktoriteettielimillä sekä hyvää kirjanpitotapaa tulkitsevalla ja
ohjaavalla kirjanpitolautakunnalla. Lautakunta voi antaa viranomaisten, elinkei
nonharjoittajien järjestöjen tai kirjanpitovelvollisten hakemuksesta ohjeita ja lau
suntoja kirjanpitolain soveltamisesta, jotta varmistettaisiin hyvän kirjanpitotavan
toteutuminen. 95

94 Leppiniemi Jarmo, (c) s. 21-26
9" Leppiniemi jarmo, (c) s.21-26

57

Hyvä kirjanpitotapa on keskeinen myös verotuksessa, koska välitön verotus pe
rustuu keskeisiltä osiltaan kirjanpitoon. Tuloverotuksen puolella verotuksen
pohjaksi kelpaa vain hyvän kirjanpitotavan mukaan laadittu tilinpäätös. EVL:n
säädökset on laadittu varsin kaavamaisiksi ja sellaisiksi, että ne yleensä rajoittavat
verovelvollisten liikkuma-alaa melko tarkasti osoitettuihin puitteisiin. Tähän on
vaikuttanut se, että lainsäätäjä on epäillyt veromoraalia ja toisaalta pyrkimyksenä
on turvata verolakien tehtävät verovelvollisten itsensä tätä vaarantamatta.96

Hyvä kirjanpitotapa on ylin kirjanpitovelvollisia sitovista periaatteista. Tätä peri
aatetta on kirjanpitolain 9.2 §:n mukaan täsmennetty vielä siten, että sen tulee li
säksi antaa oikeat ja riittävät tiedot verovelvollisen tuloksesta ja taloudellisesta
asemasta. Oikeiden ja riittävien tietojen saanti on turvattu sisällyttämällä se myös
lakiin, jolloin kirjanpitovelvollisten vastuu tilinpäätöksestä saatavasta mahdolli
simman oikeasta taloudellisesta kuvasta lisääntyy. Samalla tilinpäätökset yhden
mukaistuvat sekä niiden vertailtavuus paranee.

Oikea ja riittävä kuva sisältää siis oikeat ja riittävät tiedot ja ne molemmat sisäl
tyvät näin ollen myös hyvään kirjanpitotapaan, mikä on kirjanpitolainsäädäntöm
me perustana.

4.2 Oikeat ja riittävät tiedot

Kirjanpitolain muutoksen yhteydessä lakiin on uudestaan otettu säännös siitä, että
tilinpäätöksessä on annettava oikeat ja riittävät tiedot. Säädös oli aikaisemmin
kirjanpitolain 38 §:n 3 momentissa vuodesta 1986 alkaen (29.11.1985/9041),
missä todettiin, että jos olennaisesti vaikeutetaan oikean ja riittävän kuvan saa
mista kirjanpitovelvollisen toiminnan taloudellisesta tuloksesta tai -asemasta, on
tuomittava kirjanpitorikoksesta. Säännös siirrettiin vuoden 1991 alusta lukien ri
koslain puolelle. Rikoslain 30.9-10§:ää on kuitenkin käytetty kovin vähän, vaikka
käsittelyssä olisi todettu ”ilmattuja” taseita, jotka ovat antaneet ulkopuoliselle
tarkastelijalle täysin väärän kuvan asianomaisen taloudellisesta asemasta.
96 Leppiniemi Jarmo, (c) s.24

58

Kun säädös on otettu uudestaan kirjanpitolakiin, niin toivottavasti sitä noudate
taan vastaisuudessa paremmin. Säännöksen yhtenä merkittävimpänä päämääränä
on poistaa ”ilmaa” erilaisten poistamattomien epäkuranttiuksien muodossa. Tätä
”ilmaa” sisältyy taseessa mm. rahoitusomaisuuden poistamattomiin luottotappi
oihin, vaihto-omaisuuden tekemättömään epäkuranttiusvähennykseen tai käyttö
omaisuuden liian korkeisiin poistamattomiin hankintamenoihin. Uudistetun lain
säädännön myötä näiden vääristelyjen pitäisi poistua kirjanpitovelvollisten taseis
ta. 97

4.2.1 Käsitteen taustaa

Euroopan yhteisön neljännen direktiivin toisen artiklan mukaisesti tilinpäätösten
on annettava oikea ja riittävä kuva (true and a fair view) kiijanpitovelvollisen va
roista ja veloista, taloudellisesta asemasta sekä voitosta tai tappiosta. Jos neljän
nen direktiivin säännösten soveltaminen ei riitä oikean ja riittävän kuvan antami
seksi on tilinpäätöksen liitteenä annettava tarpeellisia lisätietoja. Mikäli direktiivin
säännösten soveltaminen on poikkeustapauksissa ristiriidassa oikean ja riittävän
kuvan saamisen antamaisessa, säännöksestä on poikettava, jotta kyetään anta
maan oikea ja riittävä kuva. Eli oikea ja riittävä kuva käsitteellä on prioriteettiasema suhteessa lakipykäliin ja laskentastandardeihin. Oikea ja riittävä kuva käsi
te tulee alunperin Isosta-Britanniasta, sen tulkinta ja soveltaminen vaihtelevat
kuitenkin suuresti sekä eri Euroopan unionin maiden välillä, että eri maidenkin si
sällä, myös tilintarkastajien keskuudessa.98

97 Stenman Eero, s.119-120
98 В-G Ekholm ja P Troberg, s.343-346
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Kuten edellä on jo todettu ”a true and a fair view” -käsite ei ole juridisesti ja yk
siselitteisesti määritelty. Enemmänkin se on yleinen, ehkäpä filosofinenkin esitys
siitä, mitä on yleisesti hyväksytyn hyvän tavan mukaista. Jo useiden vuosikym
menien työskentely em. termin parissa on ilmeinen osoitus siitä, ettei tulevaisuu
dessakaan saada aikaan yksiselitteistä määritelmää kyseisestä termistä. Tutki
muksissa on korostettu voimakkaasti objektiivisuutta ja valinnanvapautta saata
van informaation suhteen siksi, että yhtiöt poikkeavat usein toisistaan mm. ko
konsa, toimintansa tai sijaintinsa suhteen. Toisaalta tilinpäätös ei ole tieteellisen
analyysin ja täsmällisyyden lopputoteama, paremminkin sen sisältö on mielipiteen
ilmaisu. Tilinpäätös laaditaan sen tekohetken tietämyksen ja senhetkisten tulevai
suuden odotusten vallitessa. Tilinpäätös onkin se näkemys, joka kulloinkin voi
daan antaa toimivasta yrityksestä. ”A true and a fair view” ei myöskään ole yksi
selitteinen eikä yksi ainoa oikea. Kun hyväksytään em. peruslähtökohta, on hel
pompi ymmärtää tämän käsitteen merkitys."

Oikean ja riittävään kuvaan perustuvan raportointijärjestelmän hyvä puoli on sii
nä, että preskriptio on väline johonkin tavoitteeseen eikä tavoite sinänsä. IsoBritannian Statements of Standard Accounting Practice -julkaisussa vuodelta
1991, Accounting Standards Committee toteaa, ettei ole tarkoituskaan että laskentastandardit muodostaisivat täysin aukottoman kokonaisuuden yksityiskoh
taisista säännöistä. Komitea totesi, että on epäkäytännöllistä rakentaa kaiken
kattava säännöstö, joka sekä soveltuisi kaikkiin liike-elämän eri tilanteisiin ja olo
suhteisiin, että ottaisi huomioon tulevaisuuden muutokset. On toki otettava
huomioon laskentastandardit, mutta samalla on otettava huomioon oikea ja riittä
vä kuva -käsitteen prioriteettiasema. Toisin sanoen laskentakäytäntö voi olla
laillinen mutta harhaanjohtava. Näin ollen, sellaisista laskentakäytännöistä, jotka
ovat laillisia mutta harhaanjohtavia, on poikettava. Täysin oma kysymyksensä on
sitten se, minkäasteista joustavuutta poiketa laskentasäännöistä voidaan sallia,
jotta pystytään antamaan oikea ja riittävä kuva yrityksen tuloksesta ja taloudelli
sesta asemasta. 99
100

99 Helenius Antti, s.391-393
100 В-G Ekholm ja P Troberg. s.343-346
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4.2.2 Oikeat ja riittävät tiedot -käsitteenä

Aiheen lähtökohtana on neoklassinen arvoteoria ja sen peruskäsitteet, johon län
simainen markkinatalous perustuu. Neoklassinen arvoteoria taas perustuu hyötyteoriaan, eli siihen että esineen tai palvelun arvo ei johdu siitä mitä siihen on pa
nostettu, vaan siitä miten paljon hyötyä se tuottaa haltijalleen rahana mitattuna.
Teorian mukaan jokaisella hyödykkeellä on oikea arvo ja vaihtoarvo. Mikäli
markkinat toimivat tehokkaasti, on vaihtoarvoja oikea arvo yhtäläiset. Markkinatehokkuus edellyttää sitä, että markkinoilla on oikeat ja riittävät tiedot hyödyk
keestä, eli siihen liittyvistä tulevista hyödyistä. Näin voidaan sanoa että ”true and
fair ” viittaa oikeaan arvoon ja markkinatehokkuuskäsitteeseen. Yrityksen
”oikea” arvo pohjautuu tulevaisuuden odotuksiin yrityksen suhteen. Tästä seuraa,
että tiettynä ajankohtana yrityksen ”oikea” arvo on vaikeasti määriteltävissä, sillä
sitä ei voi havaita. Edellä mainituista seikoista johtuen raportoiminen oikea ja
riittävä kuva -periaatteen mukaisesti on ymmärrettävä jatkuvaksi dynaamiseksi
pyrkimykseksi eikä staattiseksi tilaksi. Aina voidaan myös kysyä, pysyykö yritys
ten laskentajärjestelmät ylipäänsä saamaan aikaan sellaista informaatiota, mikä on
tarpeen yrityksen arvoa määriteltäessä. 101

Tarkasteltaessa oikeaa ja riittävää kuvaa verrattuna yrityksen ”oikeaan” arvoon,
ei eri käyttäjien välillä pitäisi olla mitään eroa tilinpäätöksistä saatavan tiedon
suhteen. Tilinpäätöstiedot eivät eroa käyttäjittäin, vaan taloudellinen informaatio,
joka on hyödyllinen yhdelle, on sitä todennäköisesti myös toiselle. Yrityksellä voi
toisin sanoen olla vain yksi taloudellinen asema tietyllä tilinpäätöshetkellä. Tästä
seuraa että käyttäjien tarpeet tulevat tyydytetyiksi sellaisilla tiedoilla, jotka ovat
välttämättömiä yrityksen ”oikean” arvon määrittämiseksi. 102

101 В-G Ekholm ja P Troberg. s.343-346
102 В-G Ekholm ja P Troberg. s.343-346
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4.2.3 Suomen tilanne

Kirjanpitolain 9.2 §:n mukaan tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot
kiijanpitovelvollisen toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. ”A true and
a fair view” on muokattu lakiin sanoin ”oikeat ja riittävät tiedot”. Mikäli tuloslas
kelmasta ja taseesta ei saada riittävästi informaatiota, on tilinpäätöksen liitteissä
oltava tätä varten riittävät lisätiedot.

Suomalaisessa säännöksessä ”kuva” on korvattu "tiedot” -sanalla. Suomessa di
rektiivin voitto- ja tappioinformaatiota koskeva vaatimus on korvattu tulosinformaatiolla. Suomalaisen säännöksen ”taloudellinen asema” vastannee direktiivin
informaatiovaatimusta varoista ja veloista sekä taloudellisesta asemasta.u"
Yleismaailmallisesti oikea ja riittävä kuva vaatimus on laajempi kuin meillä käyt
töönotettu oikeat ja riittävät tiedot -käsite. Meidän lainsäädäntömme toisin sa
noen näyttäisi edellyttävän vain oikeiden ja riittävien tietojen antamista, kun taas
”true and a fair view” edellyttää että tiedot on annettu tavalla, joka antaa oikean
ja rehellisen kuvan asiasta.103
104

Hyvä kiijanpitotapa kuitenkin edellyttää antamaan oikean ja riittävän kuvan yri
tyksen tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Siksi direktiivin vaatimusten ja mei
dän kirjanpitolainsäädännön välille ei tältä osin synny ristiriitaa, sillä hyvä kir
janpitotapa on meidän kirjanpitolainsäädäntöä ohjaavista periaatteista johtavin.
Direktiivin vaatimuksen toteuttamiseksi tulee siis noudattaa sekä kirjanpitolain 3
§:n vaatimusta hyvän kirjanpitotavan noudattamisesta, että kirjanpitolain 9.2 §:n
vaatimusta oikeiden ja riittävien tietojen antamisesta. 105

103 Leppiniemi Jarmo, (1) s.l 1
104 Norri Matti, S.474
105 Leppiniemi Jarmo, (1) s. 11
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Oikeiden ja riittävien tietojen antamisvelvollisuus on myös hallituksen esityksen
mukaisesti täsmennys hyvälle kirjanpitotavalle. Oikeiden ja riittävien tietojen vaa
timuksen sisällyttäminen Suomen lakiin on tarkoitettu lisäämään kirjanpitovelvol
lisen vastuuta tilinpäätöksensä antaman taloudellisen kuvan oikeellisuudesta. Uu
den vaatimuksen sisällyttämisellä lakin on myös pyritty ohjaamaan kirjanpitokäy
täntöä yhdenmukaisuuteen ja vertailtavuuden parantamiseen. Tämä varmistetaan
siten, että vertailtavuuden vaarantuessa kirjanpitovelvollisen tulee antaa liitetieto
ja sellaisissa tilanteissa, joissa muutoin olisi uhkana, että tuloksesta tai taloudelli
sesta asemasta saataisiin vääristynyt tai riittämätön kuva.

Lain pakottavista normeista ei ilman KILA:n lupaa saane oikeiden ja riittävien
tietojen nimissä poiketa. Oikeiden ja riittävien tietojen tausta kuten aiemmin jo
mainittiin on EU:n 4. ja 7. direktiivin edellyttämä ”true and a fair view” -periaate.
Oikeiden ja riittävien tietojen antaminen ei siten vielä sinänsä toteuta tätä periaa
tetta. Tilinpäätös saattaakin antaa harhaanjohtavan kuvan, vaikka se antaa oikeat
ja riittävät tiedot. Rikoslain kirjanpitorikoksia koskevien säännösten mukaan kir
janpitorikokseen syyllistyy sellainen kirjanpitovelvollinen, joka lain tarkoittamalla
tavalla olennaisesti vaikeuttaa oikean ja riittävän kuvan saamista toimintansa tu
loksesta ja taloudellisesta asemasta. Säännösten asianmukaista noudattamista tu
lisikin seurata, jotta tilinpäätösinformaatio antaisi tulevaisuudessa oikeamman
kuvan myös kirjanpitovelvollisen taloudellisesta asemasta. 106

106

Leppiniemi Jarmo, (c) s.27-29
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4.3 Vastaisten menojen ja menetysten arvioiminen

Vastaisten menojen ja menetysten määrä voi olla kirjanpitovelvollisen tiedossa,
mutta hyvin usein niiden lopullista vaikutusta on melko mahdotonta arvioida vielä
tilinpäätöstä laadittaessa. Näissä tapauksissa tilinpäätöksen tekijällä, johdolla ja
tilintarkastajalla on vaikea tehtävä arvioida, ovatko tehdyt kiijaukset vastaisten
menojen ja menetysten osalta merkittävimmiltä osiltaan oikein. Arvion tekijän
asema vaikuttaa myös oleellisesti lopputulokseen, joten usein onkin syytä hankkia
ulkopuolisen asiantuntijan lausunto asiasta. Takuukorvausten ja luottotappioiden
kyseessä ollessa arvion tekeminen tulee yleensä voida tehdä kokemuksen perus
teella, muilta osin yleensä harkinnan tekee yhtiön johto, jolla voidaan sanoa ole
van paras tietämys asiasta. Menoihin voidaan varautua myös vakuutuksen avulla.
Korvauksen kyseeseen tullessa varaudutaan tällöin vain ainoastaan kirjanpitovel
vollisen kuluksi jäävään omavastuuosuuteen. Milloin menon tai menetyksen mää
rää ei kyetä riittävällä tarkkuudella arvioimaan, niin silloin tilinpäätöksen liitetie
doissa tulee antaa riittävät lisätiedot, jotta tilinpäätöksen lukija kykenee arvioi
maan erän vaikutuksen kirjanpitovelvollisen tulokseen ja taloudellisen asemaan.
Erityisesti muistettavaa on, että tilinpäätös on laadittava varovaisuuden periaatet
ta noudattaen, eikä asiaan saa vaikuttaa kirjanpitovelvollisen tilikauden tulos tai
oman pääoman rajallisuus. Kyseessä ei siis missään tapauksessa ole tuloksen järjestelyerä.107

Tilinpäätöstä laadittaessa täytyy olennaisuuden vaatimus ottaa myös huomioon,
eli ns. marginaalieriä ei tarvitse huomioida. KPA 6 §:n 2 momentissa säädetään
pakollisten varausten osalta, että niistä on annettava tilinpäätöksessä ylimääräisiä
tietoja, mikäli ne ovat vaikuttaneet merkittävällä tavalla tilikauden tuloksen muo
dostumiseen.

107

Jorma Tuominen, s 17-18
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Miten pakolliset varaukset selvitetään tilinpäätöksen laadinnan yhteydessä riippuu
siitä, minkälaisesta vastaisesta menosta tai menetyksestä on kysymys. Sellaiset
menot tai menetykset kuten takuukorjausmenot, todennäköiset reklamaatiomenot
ja tilaustöiden tappiot edellyttävät aina jonkinlaatuista arviointia. Kun taas lope
tettujen toimipaikkojen vuokramenot ja eläkemenot ovat sopimusperusteisesti tai
ulkopuolisten laatimien laskelmin mukaan selvitettävissä. Lisäksi esimerkiksi me
neillään olevan oikeudenkäynnin mahdollisesti mukanaan tuomat vahingonkorvausmenot vaativat useimmiten arvioita menetysten suuruudesta. 108

Kun vastaisia menoja ja menetyksiä käsitellään pakollisina varauksina, niin niiltä
edellytetään tiettyä todennäköisyyttä ja ilmeisyyttä. Mikäli vastaisen menon luon
ne ”hukkamenona” ei ole varsin todennäköinen tai vastaisen menetyksen ilmei
nen, ei sitä ole suotavaa vähentää myöskään pakollisena varauksena. Edellä
mainitussa tapauksessa täytyy harkita, onko ko. erästä syytä antaa lisäinformaa
tiota liitetiedoissa.109

Seuraavaksi taulukko, mihin Kauppa- ja teollisuusministeriön asettaman oma
pääoma -työryhmän raportissaan (KTM 6/1994) viittaa. Kaavion pohjana on UK
GAAP:n ohjeet siitä, miten pakollisen varauksen tekemisessä olisi todennäköi
syyksiä arvioitava kun muodostetaan pakollisia varauksia.

MENON TAI MENETYKSEN
TODENNÄKÖISYYS

TILINPÄÄTÖSKÄSITTELY

Kohtuullisen varma
(95-100%)
Todennäköinen
(50-95%)

Kirjataan menona tai menetyksenä

Mahdollinen, muttei todennäköinen
(5-50%)
Varsin epätodennäköinen
(0-5%)

108 Järvinen Risto ym, 1994 s.247-248
109 Järvinen Risto ym, 1994 s.251

Jos vastuun suuruus määritettävissä
kohtuullisessa tarkkuudella, kirjataan
pakollisena varauksena, muutoin liitetietoinformaatio
Liitetietoinformaatio
Liitetietoinformaatio tai ei mitään informaatiota
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Edellä olevan taulukon laatijat Davies-Paterson-Wilson ovat jakaneet pakollista
varausta edellyttävän tappion sattumisen todennäköisyyden ja vastaavasti sen
mukaisen kirjanpitokäsittelyn kuvassa esitetyllä tavalla. Näiden ohjearvojen mu
kaan menetys tulisi siis kirjata kuluksi aina, kun sen toteutumista on pidettävä to
dennäköisempänä kuin sitä, ettei se realisoidu.110

Kirjanpitolain 16 a § koskee vastaisia menoja ja menetyksiä ja näin voi olettaa
että myös ”kohtuullisen varmat” menot on kirjattava menoiksi tai menetyksiksi,
mitä edellä esitetty kaavio selventää. Kaavion mukaan realisointiperiaate jakaa
menot ja menetykset 16 §:n mukaisesti käsiteltäviin jo syntyneisiin ja 16 a §:n
mukaan käsiteltäviin vastaisiin menoihin ja menetyksiin. Mikäli vastaisten meno
jen ja menetysten todennäköisyyttä ja ilmeisyyttä kyetään arvottamaan 5 - 50%:n
varmuudella, niin voidaan päätyä vain informoimaan asiasta tilinpäätöksen liitetie
tona. Rajatapauksissa on kuitenkin syytä ottaa huomioon hyvän kirjanpitotavan
mukainen varovaisuuden periaate.

Todennäköisyydellä 50 - 95% katsotaan pakollisen varauksen vähentämisen
edellytyksenä olevan, että vastuu voidaan riittävällä tarkkuudella määrittää raha
määräisesti, muutoin tässäkin tapauksessa katsotaan liitetietoinformaation riittä
vän.

Kuten taulukosta käy ilmi, sisältyvät vasta todennäköisyysalueeseen 95 - 100%
erät, joista on tehtävä kiijanpitolain 16 a §:n mukaisen pakollinen varaus. Pakol
listen varausten teon yhteydessä on syytä kiinnittää huomioita uuden seurantajär
jestelmän luomiseksi, jotta kyetään dokumentoimaan kaikki tarpeellinen infor
maatio kiijanpitovelvollisen menopuolen sitoumuksista sekä näihin liittyvistä tulonodotuksista. Näitä arvioita koskeva dokumentointi on hyvä tehdä mahdollisten
myöhempien riita-ja todistelutilanteiden varalta.111

110 Oma Pääoma-työryhmä raportti, s. 95
111 Leppiniemi Jarmo, (i) s. 304-305
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Vaikka tilinpäätös laaditaankin sen käyttäjäkunnalle kuten sijoittajille, luotonan
tajille ja veronsaajille, ei tilinpäätöstietojen oikeellisuus ja riittävyys voi kuiten
kaan aina tarkoittaa sitä, että kaikissa ajateltavissa olosuhteissa vastaisi kaikkien
eri tiedonkäyttäjien subjektiivisia tiedontarpeita.112

4.4 Kansainvälinen yhtenäisyys vastaisten menojen ja menetysten kirjauksissa

Eu:n neljäs direktiivi

Suomen kansalliseen lainsäädäntöön on keskeisimmin vaikuttanut EU:n piirissä
tapahtuva lainsäädäntöjen yhtenäistämistyö, eikä suomalainen kiijanpitolainsäädäntökään ole voinut juuri poiketa EU:n tilinpäätösdirektiivien periaatteista.
Joista yhtiöoikeudellisen neljännen direktiivin mukaisesti tilinpäätösten tulee an
taa oikea ja riittävä kuva (true and fair view) kirjanpitovelvollisen varoista, ve
loista, taloudellisesta tilasta ja tuloksesta (2 artikla 3 kohta). 113 Eli EU:n vahvis
tamat direktiivit sitovat jäsenmaita, joiden on muutettava kansalliset lainsäädän
tönsä direktiivejä vastaaviksi. Tämä työ on vielä jäsenmaiden osalta kesken ja se
vaikeuttaa jossain määrin tilinpäätösten vertailtavuutta. Omalta osaltaan vertail
tavuutta vaikeuttaa myös se, että neljäs direktiivi säätää vain osakeyhtiömuotoisia
yrityksiä.

112 Leppiniemi Jarmo, (c) s. 30
113 Wahlroos Juha. (b) s 13
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Tilinpäätöksissä esitetyt erät tulee 31 artiklan mukaisesti arvostaa mm. seuraavien yleisperiaatteiden mukaisena:

* yrityksen toiminnan jatkuvuus (going concern)
* arvostusperiaatteiden jatkuvuus (consistency)
* varovaisuus (prudence), jonka mukaan erityisesti:

- tilinpäätökseen on merkittävä kaikki ennakoitavissa olevat menot ja
menetykset (foreseeable liabilities and potential losses), jotka kohdis
tuvat tilikauteen tai sitä edeltäviin tilikausiin, myös siltä osin kuin nuo
menot ja menetykset voidaan todeta vasta tilinpäätöspäivän jälkeen
tilinpäätöstä laadittaessa
- tilinpäätökseen on sisällytettävä kaikki kertyneet tulot ja menot
(accrual)

Tilinpäätöksen laatimista täsmentää lisäksi 20 artikla, jonka mukaan velkojen ja
varausten tulisi kattaa kaikki sellaiset menot ja menetykset, joiden laatu on riittä
västi määritelty. Eli sellaiset menot ja menetykset jotka voidaan todeta tilinpää
töspäivänä aiheutuneiksi tai jotka varmasti aiheutuvat, mutta niiden määrä ja tapahtumishetki ovat vielä epävarmoja.114

IAS STANDARDIT

las-standardi (IAS 10) säätää, että todennäköiset (contingent losses) menetykset
tulee kirjata kuluiksi tilinpäätökseen, mikäli:

* menetykseen liittyvän mahdollisen tuoton huomioon ottaen
on todennäköistä, että omaisuuserän arvo on alentunut tai
velka syntynyt tilinpäätöspäivänä ja
* syntyneen tappion määrästä voidaan tehdä kohtuullinen arvio.

114

Wahlroos Juha, (b) s. 13-14
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Tämäkin säädös perustuu varovaisuuden periaatteeseen, jonka mukaan todennä
köinen menetys pitää kirjata tilinpäätökseen kuluksi. Arviot tappioista saattavat
vaihdella saatavilla olevasta informaatiosta riippuen, mutta kulukirjaus tulee kui
tenkin tehdä ”parhaan arvion” perusteella. Mikäli on aihetta olettaa, että tappion
määrä ylittyy arviosta, niin tästä on annettava lisäinformaatiota liitetiedoissa. Li
säksi tase-eriä on korjattava tilinpäätöspäivän jälkeisillä tapahtumilla, mikäli niillä
on vaikutusta tilinpäätöspäivän tasearvoihin. Esimerkiksi luottotappio, mikä on
syntynyt vasta tilinpäätöspäivän jälkeen asiakkaan konkurssista. Sellaisista tilin
päätöspäivän jälkeisistä tapahtumista, joilla ei ole vaikutusta tilinpäätöspäivän
mukaisiin tasearvoihin ei tarvitse ottaa huomioon tase-eriä korjattaessa, mutta
mikäli ne ovat tilinpäätösinformaation kannalta merkittäviä, niin tulee niistä ker
toa liitetiedoissa. Tällaisia tapahtumia on mm. sijoitusten markkina-arvon lasku
tilinpäätöspäivän jälkeen tai epätavalliset muutokset tuotantokapasiteetissa, esi
merkiksi tuotantolaitoksen tuhoutuminen tulipalossa. 113

4.5 Huomioita vastaisten menojen ja menetysten kirjauksiin

Kirjanpitoa ja tilinpäätöksen laadintaa säätelee pääsääntöisesti kirjanpitolaki. Li
säksi tilinpäätöksen laadinnassa tulee ottaa huomioon mahdolliset muuhun lain
säädäntöön, kuten yhteisölainsäädäntöön, sisältyvät säännökset. Sen sijaan tilin
päätöksiä ei saisi laatia pelkästään verotuksessa annettujen sääntöjen mukaan sil
loin, kun ne ovat ristiriidassa edellisten kanssa, vaan aina tulee lähteä vain kir
janpitolaista sekä mahdollisesti muusta, tilinpäätöksen laadintaa säätävästä lain
säädännöstä, johon ei kuulu verolainsäädäntö. Tilinpäätöksen oikeellisuutta ei saa
vaarantaa noudattamalla verotuksen säännöksiä, mikäli ne ovat kirjanpitolain
vastaavien säädösten vastaisia. 115
116

115 Wahlroos Juha, (b) s. 15-16
116 Suomela Eero, s. 122
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Kirjanpidossa yleisperiaatteisiin kuuluva varovaisuuden periaate ei kuulu vero
tuksen perusperiaatteisiin. Verolainsäädännön perustana on pikemminkin fiskaali
set tavoitteet. Toisaalta pakolliset varaukset on kirjanpitolainsäädäntömme mu
kaan pakko tehdä, silloin kun on kyse todellisista menoista. Nämä erät eivät
edusta kuitenkaan veronmaksukykyä, joten näiden erien verottaminenkin on kai
keti kyseenalaista.117 Tällaisia eriä ovat mm. irtisanomisajan palkat, maksettavat
vahingonkorvaukset, tulevat myyntitappiot jne.

Pakollinen varaus tulee tehdä aina kun meno tai menetys on ilmeinen. Mahdolliset
menot ja menetykset voidaan jättää joko kokonaan kertomatta tai esittää ne tilin
päätöksen liitetiedoissa. Silloin kun on todennäköistä, että joku ryhtyy jonkunasteisiin toimenpiteisiin asian suhteen, sekä on mahdollista, että lopputulos on kir
janpitovelvollisen kannalta epäsuotuisa, täytyy asiasta kertoa liitetiedoissa. 118

Pakollisen varauksen vähennyskelvottomuus verotuksessa tulee erityisen ongel
malliseksi sellaiselle yritykselle, joka aikoo jakaa osinkoa. Tällaiselta yhtiöltä
edellytetään vapaata omaa pääomaa, eli yhtiö joutuu näyttämään kirjanpidossaan
voittoa ja verotuksessa täytyy näyttää voittoa vielä pakollisten varausten verran
enemmän. Toisaalta varausten vähennyskelvottomuus voi johtaa siihen, että hy
vän kirjanpitotavan mukainen varovaisuuden periaate ei toteudu. Tämä johtaa
siihen, että verotus vaikuttaa kirjanpitolainsäädäntömme vastaisten tilinpäätösten
ja osingonjakoehdotusten syntymiseen.

Eduskuntamme onkin ottanut kantaa

kahdessa hyväksymässään ponnessa siihen, että pakolliset varaukset hyväksyt
täisiin vähennyskelpoisiksi myös verotuksessa.119

11 Leppiniemi Jarmo, (f) s. 127
118 Wahlroos Juha. (b) s.25
119 Leppiniemi Jarmo, (g) s. 23
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Varaus tulee kuitenkin aina tehdä, vaikka meno tai menetys tulee kirjanpitovel
vollisen tietoon vasta tilinpäätöspäivän jälkeen, kuten kiijanpitolainsäädäntömme,
EU:n 4 direktiivi sekä IAS 10 säätävät. Varaus tulee kuitenkin tehdä ainoastaan
todennäköisistä menoista ja menetyksistä, vaikka määrät ja tapahtumapäivät oli
sivat vielä epävarmoja. 120

Konsernitilinpäätöksen laatimiseen on KTM ottanut kantaa päätöksessään
(899/93) Jonka 6 §:n mukaan konsernitilinpäätöksessä on noudatettava samoja
arvostus- ja jaksotusperiaatteita kuin emoyhtiössä. Mikäli tyttären laskentaperi
aatteet poikkeavat emon vastaavista, on ne muutettava emoyhtiön käyttämien
periaatteiden mukaisiksi ennen konsolidointia. Ero voi muodostua esimerkiksi
pakollisista varauksista. Kirjanpitolain 16 a §:n mukaiset yksittäisessä konserniyhtiön tilinpäätöksessä tehdyt varaukset tulee ottaa huomioon konsernitilinpää
töstä laadittaessa, kun varaus liittyy konsernin yritysten väliseen kauppaan, on va
raus eliminoitava. 121

Elinkeinoverolain korjauksen yhteydessä vuoden 1993 alussa poistui prosentuaa
linen ja kaavamainen luottotappiovarauksen tekomahdollisuus verotuksessa. Ny
kyinen EVL 17 §:n 2 momentti sallii kuitenkin vähennettäväksi rahoitusomaisuu
den lopulliset arvonalentumiset ja menetykset. Muutoksen yhteydessä tehtiin
kuitenkin lakiin täsmennys, jonka nojalla kirjanpitovelvollisen normaalin liike
toiminnan tuotoista syntyneisiin myyntisaamisiin kohdistuvat menetykset käsitel
lään myynninoikaisujen tapaan, eikä lopullisuuden näyttöä näiden osalta vaadita.
Toisin sanoen myyntisaamisten luottotappiokirjaus voidaan tehdä kun on todettu
tilinpäätöshetkellä, tunnettujen tosiasioiden ja tulevaisuuden näkymien perusteel
la, että saamisen arvo ei tule kohtuullisen ajan kuluessa nousemaan. Lopullisuus
ei siis edellytä velallisen konkurssia tai saamisen anteeksiantoa. Mikäli tällainen
saaminen onnistutaan kuitenkin jälkikäteen saamaan, on se aina tuloutettava. 122

120 Wahlroos Juha, (b) s 25
121 KTM 6/1994, S.66
122 Ikkala. Andersson & Nuorvala 1993, s. 267
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Pakollisena varauksena tehty luototappiovaraus on aina pidettävä erillään vapaa
ehtoisesta luottotappiovarauksesta. Kirjanpitolain 17 §:n mukaisen vapaaehtoisen
luottotappiovarauksen teolla voidaan varautua arviomääräisesti ennakolta sellai
siin vastaisiin luottotappioihin, joiden toteutuminen tilinpäätöstä tehtäessä ei ole
vielä varmaa eikä toteutuminen ole ilmeinenkään, mutta joita voidaan kokemus
peräisesti odottaa syntyväksi. 123 Kun taas kirjanpitolain 16 a §:n mukaan tuo
toista on vähennettävä myös ne vastaiset menot ja menetykset, joiden toteutumis
ta on pidettävä ilmeisenä, tai joiden menetys on todettu tilinpäätöspäivän jälkeen,
eli on tehtävä pakollinen luottotappiovaraus.

Kirjanpitolain 16 a §:n perusteella ei voi kuitenkaan tehdä pakollista varausta
pelkästään sitoumuksesta tai ”huonosta” sopimuksesta sillä perusteella, että on
sitouduttu johonkin markkinahinnan ylittävällä hinnalla. Pakollista varausta ei
näin ollen voi tehdä esimerkiksi yleisluonteisena kuluvarauksena silloin kun on
tehty vuokrasopimus käypää hintaa korkeammalla vuokralla. 124 125

Verolainsäädäntöämme ei ole vielä uudistettu, siksi kirjanpitokäytännössämme on
pyrkimyksenä ollut löytää taloudellisesti hyväksyttäviin kohtuullisiin ratkaisuihin
tähtääviä tulkintoja. Yhtenä tällaisena ratkaisuna on ollut se, että pakollisia vara
uksia ei muodostettaisi konsemitilanteissa yksittäisten konserniyritysten tilinpää
töksissä ollenkaan, vaan ainoastaan konsernitilinpäätöksessä. Kirjanpitolain 16 a
§ on kuitenkin vahvasti yksittäisen kiijanpitovelvollisen tilinpäätökseen liittyvä
erä, eikä sen teon tarkoitusperät toteudu pelkästään sillä, että varaus otettaisiin
huomioon vain konsernitilinpäätöksessä. Toisaalta on asetettu kyseenalaiseksi
kokonaan sekin, että täyttäisikö tällainen menettely edes konsernitilinpäätöksen
laatimissääntöjä konserniin kuuluvien yritysten osalta. Pakollisten varausten on
gelma ei ratkeakaan edellä olevan esimerkin mukaisten tulkintojen ratkaisulla,
vaan elinkeinoverolain muutoksella. 123

123 Järvinen Risto ym. 1994, s. 190
124 Wahlroos Juha, (b) s.21
125 Leppiniemi Jarmo, (d) s.271
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Edellä käsiteltiin eri lähteistä saatujen tietojen perusteella näkökohtia pakollisten
varausten kirjaamisessa. Loppupäätelmänä voisi todeta, että kirjanpitolain mu
kaan pakollinen varaus on tehtävä aina, vaikka odotettavissa olevien menojen ja
menetysten määrä ja tapahtumapäivä ovat epävarmoja, kunhan vain menon määrä
on kohtuullisella tavalla arvioitavissa.

4.5.1 Pakollinen varaus vai siirtovelka

Pakollisena varauksena on esitettävä KPL 16 a §:n mukaan siis kaikki vastaiset
menot ja menetykset, joihin on sitouduttu, tai joiden toteutuminen on ilmeistä.
Tällöin on kyse vielä realisoitumattomista menoista, joiden saantomiestä eikä
määrää vielä tarkasti tiedetä. Pakollinen varaus voi syntyä esimerkiksi siitä, että
yritys on sitoutunut määräaikaiseen vuokrasopimukseen, mutta ei kykenekään it
se käyttämään tiloja tai vuokraamaan niitä edelleen. Tässä tapauksessa tilinpäätösajankohdan jälkeen tietoon tulleet tuloa tuottamattomat menot on kiijattava
kuluksi pakollisena varauksena esimerkiksi ( per vuokramenot an pakolliset vara
ukset).

Kirjanpitolain 6 § säätää, että kirjanpitovelvollisen on merkittävä menot ja tulot
suoriteperiaatteen mukaisesti. KPL 11 § säätää lisäksi, että myös maksuperustei
sena pidetty kirjanpito on muutettava tilinpäätöshetkellä suoriteperiaatteen mu
kaiseksi lukuunottamatta vähäisiä liiketapahtumia. Tilinpäätöksessä ostovelkoihin
sisällytetään vain varsinaisen toiminnan aine- ja tavaraostoista syntyneet velat.
Siirtovelkoihin merkitään ne menoerät, joita ei ole sisällytetty ostovelkoihin.
Siirtovelkoihin sisällytetään menojäämin esimerkiksi maksamattomat palkat
henkilösivukuluineen, vakuutusmaksut, vuokrat ja korot. Myös verovelat kirja
taan suoriteperiaatetta vastaavalla tavalla siirtovelkoihin, samoin kuin vuosi- ym.
alennukset, liikevaihtoverovelka ja ennakonpidätysvelka. 126 Siirtovelan kyseessä
ollessa meno on siis jo realisoitunut ja velan määrä, saantomies sekä eräpäivä
yleensä tiedetään.

126 Räty & Viljaranta, s. 177-181
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Menojen realisoituminen ratkaisee sen tehdäänkö niistä pakollisia varauksia vai
siirtovelkoja. Normaalikulujen osalta ei ongelmaa olekaan, mutta erikoistapauk
sissa syntyy usein tulkintaa. Tästä hyvän esimerkin antaa KILA:n lausunto 847 T
165 / 86, jossa otetaan kantaa lomapalkkavastuun kiijaarnismenettelyn asianmu
kaisuuteen. Lausunto oli pyydetty siitä miten maksamattomat lomapalkat tulisi
kirjata tilinpäätökseen. Kirjanpitolautakunnan päätöksen mukaan lomapalkat sekä
niihin liittyvät sosiaalimenot tulee kirjata tilinpäätöksessä siirtovelkoihin. Peruste
luissaan lautakunta on todennut, että lomapalkat ja niiden sivukulut ovat sen ajan
kulua miltä varsinaiset työpalkatkin on maksettu, eli kulut tulee kohdistaa siihen
aikaan milloin työkin tehdään. Tämän periaatteen pohjalta tulisi pohdiskella mui
denkin vastaisten menojen ja menetysten osalta milloin ne itseasiassa ovat suori.

. .

teperusteisesti jo syntyneet.

127

Toisena hyvänä esimerkkinä vastaisten menojen ja menetysten tarkastelun vai
keudesta antaa KHO:n ratkaisu 1982/521. Tässä tapauksessa soranjalostus- ja
kuljetustoimintaa harjoittava yritys sai vähentää omistamiensa ja vuokraamiensa
sora-alueiden kunnostusmenot vasta sinä verovuonna, jona kunnostustyötkin
tehtiin. Sama ratkaisu tehtiin soranottopaikkojen maisemointi- ja jälkihoitovelvoitteiden aiheuttamien menojen jaksottamiseksi verotuksessa (KHO 1991/506).
Tällaisten menojen toteuttaminen on jokatapauksessa jo soralainkin perusteella
pakollista, joten pakollisen varauksen tekovelvoite on mitä ilmeisin.127
128

Pakollisten varausten ja siirtovelkojen välisen keskeisimmän ongelman muodos
taa verolainsäädäntömme, sillä pääsääntöisesti pakolliset varaukset ovat vähennyskelvottomia. Tästä syystä vallitseva käytäntö onkin ohjannut yrityksiä teke
mään vastaisista menoista pikemminkin siirtovelkoja kuin pakollisia varauksia.

127 Leppiniemi Jarmo, (j) s. 450
128 Leppiniemi Jarmo, (g) s.23
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4.5.2 Pakollinen varaus vai liitetieto

Kirjanpitovelvollisen on annettava tuloslaskelmassa, taseessa tai niiden liitteenä
sen toimintaa, taloutta, rahankäyttöä ja rahanlähteitä koskevia tietoja. Mikäli tie
dot käyvät ilmi tuloslaskelmasta tai taseesta, ei niiden toistaminen ole enää tar
peen. Selkeyden vuoksi on usein suositeltavaa näyttää lisätiedot liitetietoina, jol
loin tulos- ja taselaskelman havainnollisuus ja kokonaiskuva säilyvät. Kirjanpito
lain 21 ja 21 a pykälät määräävät ne minimitiedot, jotka kirjanpitovelvollisen on
vähintään annettava. 129 130 131

Kirjanpitolain uudistamisen yhteydessä lisättiin tuntuvasti liitetietovaatimuksia.
Suomessa siis tehtiin ratkaisu siten, ettei oikeiden ja riittävien tietojen antamista
toteuteta tuloslaskelmassa ja taseessa, mikäli joudutaan ristiriitaan vallalla olevien
yleisten periaatteiden ja pakottavien säännösten kanssa. Näissä tilanteissa tieto
annetaan siten tuloslaskelman ja taseen liitetietona. Ratkaistavana onkin usein se,
että annetaanko lisäinformaatiota liitetietona vai ei. Tämän ongelman osalta rat
kaisut ovat usein hankalia. Ainakin silloin kun erän kohdalla on harkittu pakolli
sen varauksen tekoa, on syytä tarkastella lähemmin, että edellyttääkö oikeat ja
riittävät tiedot -vaatimus erän esittämistä liitetietona. b0

Tästä seuraa, että ne velvoitteet, jotka eivät tule ilmi tulos- ja taselaskelmasta, on
ilmoitettava tilinpäätöksen liitetiedoissa. Kyseessä on siis erät, jotka mahdollisesti
toteutuessaan vaikuttaisivat kirjanpitovelvollisen rahoitukselliseen- tai taseasemaan, tällaisia vastuita ovat mm. velkojen vakuutena olevat pantit. Lisäksi on ai
na ilmoitettava normaalista liikeriskistä poikkeavat olennaiset erät. Kuten kir
janpitolain siirtymäsäännöksen mukaan vuoden 2000 loppuun mennessä on eläkesitoumuksista johtuvat menot näytettävä liitetiedoissa, mikäli ne on muuten
jätetty tilinpäätöksessä kirjaamatta.1'1

129 Vuorentausta Asko, s.403-408
130 Leppiniemi Jarmo, (k) s.232-236
131 Tuominen Jorma, s.425-428

75

Niissä tilanteissa kun yritys siirtyy käyttämään suunnitelmanmukaisia poistoja, on
mahdollista, että siihen hetkeen mennessä tehdyt kokonaispoistot voivat olla al
haisemmat kuin vastaavalta ajalta tehdyt suunnitelmapoistot. Syntyneessä tilan
teessa tulisi periaatteessa tehdä sen suuruinen kertapoisto, että taseeseen ei akti
voida suunnitelman mukaista poistamatonta hankintamenon määrää suurempaa
erää. Epätietoisuutta on syntynyt lähinnä siitä, tuleeko kertynyt negatiivinen
poistoero käsitellä tulosvaikutteisesti vai onko riittävää, että siitä informoidaan
tilinpäätöksen liitetiedoissa. Kila on ratkaissut tämän ongelman lausunnossaan
1995/1318, jossa todetaan, että negatiivisen poistoeron määrä vähennetään
poistoeron muutoksena tuloslaskelmassa. Ongelma voidaan välttää sillä, että
aloitetaan suunnitelman mukaiset poistot suoraan käyttöomaisuuden poistamat
tomasta määrästä sellaisenaan.

Pääomalainan eli vakautetun lainan yhteydessä on myös ollut ongelmia kirjausten
suhteen. Lainalla tarkoitetaan sellaista rahalainaa yritykselle, jossa sekä koron
että lyhennysten maksaminen sidotaan vapaan oman pääoman lisääntymiseen eli
yrityksen näyttämään voittoon. Näitä lainoja käytetään pääasiassa yrityksen ne
gatiivisen pääoman korottamiseen siten, ettei yhtiötä tarvitse asettaa selvitysti
laan.

Pääomalainalle voidaan sopia ehdollinen korko, joka kertyy myös taannehtivasti
ennen vapaan oman pääoman muodostumistakin. Korko maksetaan jälkikäteen
siinä vaiheessa kun vapaata omaa pääomaa on kertynyt. Tällaisen ehdollisen ko
ron kirjaamiseen liittyy tilinpäätösongelma sen suhteen, että kirjataanko ehdolli
nen korko ajan kulumisen perusteella kuluksi vuosittain vai pitääkö ensin syntyä
vapaata omaa pääomaa. Mikäli vapaata pääomaa ei ole kertynyt tulisi korot kui
tenkin ilmoittaa tilinpäätöksen liitetiedoissa.1'2 *

132

Leppiniemi Jarmo, (k) s. 233-234
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Kila onkin antanut tästä lausunnon 1995/1317 minkä mukaan tilinpäätökseen tu
lisi merkitä KPL 16 a §:n nojalla pääomalainan koroista pakollisena varauksena
sen suuruinen määrä kertyneitä korkoja, jotka ilmeisesti tulevat maksettaviksi
seuraavina tilikausina. Tässä on merkityksellistä ensinnäkin se, että näitä maksa
mattomia korkoja ei saa merkitä siirtovelaksi, vaan niistä on tehtävä pakollinen
varaus. Toisaalta näitä korkoja ei saa kirjata tulosvaikutteisesti suurempaa mää
rää, kuin niitä tultaneen maksamaan tulevan tilikauden odotusten perusteella. Va
paata omaa pääomaa ei saisi syödä siten, että vältyttäisiin pakollisena varauksena
tehtyjen korkojen maksamiselta. Lisäksi kielletään kirjaamasta ko. korkoa suo
raan vapaasta omasta pääomasta, vaan korko pitää kirjata tuloslaskelmaan kor
kokuluksi. Ne pääomalainan korot, joita ei käsitellä tuloslaskelmassa täytyisi
esittää niiden maksuvelvollisuuden syntyyn saakka lisätietoinformaationa tilinpää
töksen liitetiedoissa. 133 134

Se, että meno ei KPL 16 a §:n tarkoittamalla tavalla ole todennäköinen tai sen
määrää ei kyetä riittävällä tarkkuudella määrittämään, on aina harkittava tiedon
esittämistä liitetietona. Annettavan lisätiedon tulee olla niin yksityiskohtaista, että
lukija kykenee mahdollisimman hyvin arvioimaan niiden mahdollisen vaikutuksen
kirjanpitovelvollisen tulokseen tai taloudelliseen asemaan. Tämä siksi, että oikei
den ja riittävien tietojen vaatimus on lisännyt juuri yrityksen taloudellisesta ase
masta annettavan tiedon määrää. Esimerkkinä tällaisesta informaatiosta on Outo
kumpu Oy:n tilivuoden 1993 tilinpäätöksensä liitetietona vastuuinformaationa
annettu luettelo ”riita-asiat ja oikeusprosessit”. Sitä, että se ei sisälly taseen vel
voitteisiin on perusteltu siten, että asiantuntijalausuntojen mukaan kantajan oi
keudessa esittämät vaatimukset ovat perusteettomia. Tällainen informaatio on
KPL 9.2 §:n perusteella pakollista silloin kun on kyse taloudellisesti merkittäväs
tä tapahtumasta, tässä tapauksessa oikeudenkäynnistä.1,4

133 Leppiniemi Jarmo, (k) s.232-233
134 Leppiniemi Jarmo, (k) s.232-236
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Liitetiedoissa esitetyt vastuut tulee arvostaa varovaisuuden periaatetta noudatta
en, eli vastuut on arvostettava nimellisarvoon tai sitä korkeampaan todennäköi
seen arvoon. Olennaista on se, että tilinpäätöksen lukija käsittää mikä on korkein
mahdollinen arvo, johon vastuu saattaa realisoitua sekä tarpeelliset tiedot niistä
seikoista jotka vaikuttavat menon realisoitumisen todennäköisyyteen. 10

4.5.3 Toimintakertomuksessa tai ei ollenkaan

Toimintakertomus on tilinpäätöksen kolmas osa. Aikaisemmin oli yhtiön oma
asia, halusiko se laatia toimintakertomuksen, kuten sekin, mitä siihen sisällytettiin
ja kenelle se luovutettiin. Nykyisin osakeyhtiölain 11 luvun 9 §:ssä määrätään
toimintakertomuskin pakolliseksi ja julkiseksi. Laki määrää siis sen, että toimin
takertomus on laadittava hyvän kirjanpitotavan mukaisesti ja siinä on annettava
tietoja sellaisista yhtiön tilan tai sen toiminnan tuloksen arvostelemista varten tär
keistä seikoista, joista ei ole tehtävä selkoa tuloslaskelmassa tai taseessa, sekä
yhtiön kannalta olennaisista tapahtumista, vaikka ne olisivat sattuneet tilikauden
päättymisen jälkeen. Kuitenkin pienissä perheyhtiöissä kaikki asiat on tiedossa,
eikä toimintakertomus välttämättä palvele enää tiedotustoimintaa samalla lailla
kuin esimerkiksi pörssiyhtiöissä, joten pienissä yhtiöissä toimintakertomuksen
voikin laatia käyttämällä lain vaatimukset täyttävällä minimimallilla. Muutoin yh
tiöiden on syytä tuoda julki kaikki oleellinen mikä ei selviä tulos- ja taselaskelmis
ta tai niiden liitteistä. Tämä koskee erityisesti tapahtumia, jotka heikentävät
oleellisesti yhtiön maksuvalmiutta tai tuotantokapasiteettia, kuten tuotantolinjan
palo tai suuri luottotappio.ьб

13:1 Tuominen Jorma, s.425-428
136 Norri Matti, S.419, 664-666
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Laki ei sisällä varsinaista säännöstä tietojen antamiseksi yhtiön tulevaisuuden
suunnitelmista, sillä tämän tyyppisten tietojen osalta lakia on vaikea muotoilla ja
toisaalta siitä saattaisi syntyä myös vahinkoa yhtiölle. Eduskunnan lakivaliokunta
on mietinnössään kuitenkin korostanut, että jo lukkoonlyötyjen suunnitelmien
osalta tietojen pitäisi sisältyä myös toimintakertomukseen.b7

Toimintakertomuksen tehtävänä on siis täydentää tuloslaskelman ja taseen anta
mia tietoja vähintään 11 luvun 9 §:n määräämällä tavalla, toimintakertomuksessa
voidaan ja käytännössä annetaankin huomattavasti enemmän tietoja kuin mitä laki
vaatii. Toimintakertomus on laadittava myös hyvän kirjanpitotavan mukaan. Hy
vä kirjanpitotapa on sellaisenaan varsin tulkinnanvarainen periaate, näin ollen ti
linpäätöskäytännöt saattavat muodostua kirjaviksi. Vastuu tämän käytännön peri
aatteiden yhdenmukaistamisesta jääkin lähinnä ammattitilintarkastajille, jotka ovat
pakotetut tehtäviään suorittaessaan ottamaan kantaa laadittujen tilinpäätösten
lainmukaisuuteen. Myös kirjanpitolautakunta voi täsmentää ohjeillaan ja lausun
noillaan hyvän kirjanpitotavan sisältöä toimintakertomuksen laatimisen osalta.
Hyvän kirjanpitotavan vaatiman vähimmäisvaatimuksen voidaan katsoa tulleen
täytetyksi kun toimintakertomuksessa mainitaan osakeyhtiölain perusteluissa
luetellut yhtiön tilan ja tuloksen kannalta tärkeät seikat ja olennaiset tapahtumat,
vaikka ne olisivat tapahtuneet tilinpäätöspäivän jälkeen.1'8

Mielestäni vallitsevien tilinpäätöksen laadintaan vaikuttavien lakiemme mukaan
sellaista tilannetta ei olekaan missä tilinpäätöksen antamaan informaatioon oleelli
sesti vaikuttava asia voitaisiin jättää kokonaan kertomatta. Kun taas sellaisen asi
an poisjättäminen mikä muutoinkin on vaikutukseltaan marginaalinen, ei tilinpää
tösinformaation kannalta ole merkitystä, eikä sen poisjättäminen ole myöskään
lakien tai hyvän kirjanpitotavan vastaista. Näin ollen tilinpäätöksestä saatava oi
kea ja riittävä kuva toteutuu molemmissa tapauksissa tällaisen marginaalisen erän
osalta, sekä silloin kun se kerrotaan, että silloin kun sitä ei mainita.

137 Norri Matti, S.666
138 Koski Pauli ja Af Schulten Gerhard, s. 134
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4.6. Vaikutus tunnuslukuihin ja luottokelpoisuuteen

Tilinpäätösten keskeisiä tehtäviä onkin lakisääteisten velvoitteiden ohella luotet
tavan ja riittävän informaation antaminen niiden tarkastelijoille. Erittäin tärkeän
osan tilinpäätösinformaatiosta muodostavat juuri tunnusluvut, jotka asiaan vih
kiytyneelle tarkastelijalle tai sijoittajalle kertovat paljonkin tarkasteltavan kohteen
luonteesta ja tuloksellisuudesta. Itsestään selvää on, että tunnuslukujen vertailu
kelpoisuus joko yhden yhtiön lukusarjana tai eri yhtiöiden keskinäisessä vertailus
sa on yhteydessä sovellettuihin tilinpäätösperiaatteisiin ja niiden pysyvyyteen. b9

Tilinpäätösanalyysin tarkoituksena on siis tilinpäätösinformaatiota tietoperustana
käyttäen suorittaa kannattavuuden, rahoituksen ja taloudellisten toimintaedelly
tysten mittaamista ja kriittistä arviointia. Vertailuperusteena käytetään joko analyysinsuorittajan tavoitteita ja/tai toisia saman alan yrityksiä. Analyysi on kaikkein
luotettavin silloin, kun sen laatijalla on myös sisäistä informaatiota analysoitavas
ta yrityksestä. Mikäli analyysi joudutaan tekemään pelkkiin tuloslaskelmiin ja ta
seisiin, analyysiin tulee suhtautua aina tietyllä varauksella. Ollakseen luotettava,
analyysin on täytettävä seuraavat edellytykset: 139
140

* Analysoijan on tunnettava tilinpäätöksen laatimistavat, noudatetun tilinpäätöspolitiikan ja yleisen ammattiterminologian
* Tilinpäätösten laatimistapojen, tilinpäätöspolitiikkojen ja terminologi
an tulee olla niin tarkat, että analysoija päätyisi saman kirjanpitoai
neiston pohjalta samaan tilinpäätökseen.

Tilinpäätökselle on tunnusomaista, että esitetty informaatio on numerollisesti
melko runsasta. Tästä syystä muulle kuin kirjanpitoon perehtyneelle lukijalle
saattaa olla vaikeata löytää nopeasti oleellinen tieto tarkasteltavasta kohteesta, li
säksi käytetty terminologia voi olla tavalliselle lukijalle varsin vierasta.

139 Leskinen Mikael ym. s.3
140 Aho Teemu, (b) s.475
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Informaation esittämiselle tiiviissä typistetyssä muodossa on todettavissa selvä
tarve, ja tämä tiiviimpi esitystapa käykin parhaiten päinsä juuri tunnuslukujen
avulla. Kaikkien lukujen tulisi soveltuvilta osin perustua tilinpäätöksen tietoihin ja
tärkeää on myös se, että käytetyt laskentaperusteet ovat oikeat ja että niitä on
sovellettu johdonmukaisesti. Samoin käytetyistä laskentaperusteista on annettava
riittävästi informaatiota.141

Tunnusluvut ovat siten erittäin käyttökelpoisia liiketoimintojen suunnittelun ja
seurannan välineitä, ne tiivistävät mitattavia ominaisuuksia, mistä syystä niiden
käyttö ei edellytä suurta määrää atk-listojen läpikäyntiä. Ne ovat myös usein ns.
oirelukuja eli ne ilmaisevat milloin tunnusluvun taso on heikko tai muuttunut
edellisestä vuodesta. Tunnuslukujen muutos ei anna kuitenkaan käyttäjälleen
vastausta, miksi näin on käynyt tai mistä muutos on aiheutunut. Tällöin luvut
toimivat oikeastaan vain oireiden ilmaisijoina ja paljastajina. Vastaukset miksi kysymyksiin pitää etsiä yrityksen reaalitoiminnoista sekä sitä ympäröivistä olo
suhteista. Tämä johtuu siitä, että tilinpäätösanalyysi rajoittuu lähinnä yrityksen
rahaprosessiin, sillä kirjanpito ja siitä johdettu tilinpäätös on pääsääntöisesti yri
tyksen rahaprosessin kuvausta. Näiden syiden selvittäminen edellyttää analyysin
laajentamista tilinpäätösanalyysin ulkopuolelle.

141

Leskinen Mikael ym, s.6
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Alla tilinpäätösanalyysin rakennekuva

Virallinen
tuloslaskelma

Virallinen tase
Tilinpäätöksen
liitetiedot

Puhdistettu
tuloslaskelma

Puhdistettu tase

Lisätiedot

Tilinpäätösanalyysi
kasvu

vakavaraisuus

kannattavuus

maksuvalmius

•t...................................
Toimiala-analyysi

Ennen tilinpäätösanalyysin suorittamista tulos- ja taselaskelmat täytyy muokata
peruuttamalla tiettyjä tilinpäätössiirtoja tai lisäämällä tiettyjä kuluja tuloslaskel
maan.

Arvioitavat tunnusluvut

Tunnusluvut ryhmitellään eri luokkiin riippuen siitä, mitä liiketalouden asioita
niillä kuvataan. Professori Teemu Aho suosittaakin korkeintaan 3-5 tunnusluvun
käyttöä yritysanalyysissä. Hänen mielestään on järkevää opetella muutama tun
nusluvun käyttöjä sisältö kunnolla.

82

Seuraavaksi keskeisimmät tunnusluvut lyhyesti kerrottuna. Näiden avulla pyrin
sitten kappaleessa viisi kuvaamaan realisoitumattomien menojen ja menetysten
erilaisten käsittelytapojen vaikutuksia amer-yhtymän tilinpäätöksestä saatujen
tunnuslukujen antamaan informaation sisältöön.

1. Sijoitetun pääoman tuottoprosentti, mikä on kannattavuuden tunnusluvuista
tärkein, joka ottaa huomioon yrityksen tulontuottamiskyvyn lisäksi käytössä ole
van niukan pääoman.

(Nettotulos+vieraan pääoman kulut) x 100

(Taseen loppusumma - saadut ennakot)

2. Omavaraisuusasteprosentti, mikä on yrityksen rahoitusasemaa ja vakavarai
suutta mittaavista tunnusluvuista keskeisin.

(Oma pääoma) x 100

(Taseen loppusumma - saadut ennakot)

Osoittajan omaan pääomaan luetaan mukaan oman pääoman lisäksi varausten,
arvostuserien ja kertyneiden poistoerojen yhteismäärä.

3. Quick Ratio, mikä mittaa sitä, miten yritys kykenee suoriutumaan lähiaikoina
erääntyvistä maksusitoumuksistaan.

Rahoitusomaisuus x 100

(Lyhytaikaiset velat - saadut ennakot)
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Tunnuslukuihin vaikuttavia tekijöitä

Sijoitetun pääoman tuottoprosentin laskemiseen vaikuttaa keskeisesti se, miten
nettotulos ja vieraan pääoman kulut on laskettu. Nettotulos lasketaan vähentä
mällä liikevaihdosta operatiiviset kulut, vieraan pääoman kulut netto, verot ja
poistot. Vieraan pääoman kuluihin otetaan mukaan kaikki sen käytöstä syntyneet
kulut. Sijoitettu pääoma lasketaan yleensä kauden keskiarvona. Tunnusluvun ol
lessa alle 3 % kannattavuus vaarantaa jo yritystoiminnan jatkuvuuden. Yrityksen
pitäisi asettaa tuottotavoite ylemmäksi, esimerkiksi 15 %:n paikkeille.142 Tuotto
prosentin laskemiseen saatetaan vaikuttaa merkittävästi sillä, miten rahoitus-,
vaihto- ja käyttöomaisuuden erät arvostetaan tilinpäätöksessä.

Ratkaisevaa on otetaanko mahdolliset luottotappiot riittävällä tarkkuudella huo
mioon, kuten myös se, miten vaihto-omaisuuden epäkuranttiudet huomioidaan
tai vastaako käyttöomaisuuden poistosuunnitelma sen kulumista.

Myös omavaraisuusaste prosentin määrään on mahdollista vaikuttaa sillä, miten
taseen vastaavaa puolen rahoitus-, vaihto- ja käyttöomaisuus on arvostettu tilin
päätöksessä.

Quick ratio ilmaisee yrityksen nopeimmin rahaksi muunnettavan omaisuuden eli
rahoitusomaisuuden ja taseen lyhyt aikaisten velkojen välistä suhdetta. Kun rahoi
tusomaisuus on tarkasteluhetkellä lyhytaikaista velkaa suurempi on tunnusluku
arvoltaan yli (1) yksi. Tätä suhdetta pidetäänkin yleisesti yhtenä ohjearvona mak
suvalmiudelle. Quick ratio suhteen ollessa yli yksi (1), kyetään rahoitusomaisuu
della kattamaan kaikki taseessa näkyvät lyhytaikaiset velvoitteet. Tunnusluvun
ollessa alle 0,6 on yritys jo lähellä kassakriisiä. Tämän tunnusluvun osalta on
kiinnitettävä huomiota rahoitusomaisuuden likvidiyteen.
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Myyntisaamisiin saattaa sisältyä epävarmoja saamisia tai jopa luottotappioita,
joita ei kyetä saamaan perityksi. Lainasaamisiin saattaa sisältyä myös pitkäaikaisia
saamisia tai saamisia osakkailta, joita ei ole tarkoituskaan maksaa lyhyellä aika
välillä takaisin yrityksen kassaan. Myös lyhytaikaisten velkojen osalta on syytä
selvittää sisältyykö niihin mahdollisesti korollisia eriä, jotka ovat myös yksi yri
tyksen rahoitusvaihtoehto. Tällaisia eriä on mm. pitkäaikainen tilivelka tai vero
velka jolle on asetettu vakuus.

Seuraava tiliristikko helpottaa havainnollistamaan sen, jos taseen vastaavaa puo
len varallisuutta yliarvostetaan alipoistojen kautta, niin miten se lisää vastattavaa
puolen omaa pääomaa ja siten myös parantaa suhdelukua velkoihin nähden ja li
sää myös yrityksen koko pääoman määrää.

TASE

Varat

Velat

Oma pääoma

Koko pääoma

Koko pääoma
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Kuten tunnuslukuihin vaikuttavien tekijöiden osalta voidaan havaita, tilinpäätös
ten laatijoiden henkilökohtaisilla näkemyksillä ja tulon odotuksilla saattaa olla
suuri merkitys siihen, miten taseen vastaavaa puolen omaisuuserät arvostetaan.
Tasearvot taas vaikuttavat tunnuslukujen määräytymiseen ja siten ratkaisevasti ti
linpäätöksestä saatavaan oikeaan ja riittävään kuvaan.

Mitä suurempi riski yritystoimintaan sisältyy, sitä kalliimmaksi vieras pääoma
yritykselle tulee, toisaalta tätä kustannusta voidaan alentaa, mikäli kyetään anta
maan riittävät tai jopa ylisuuret vakuudet.

Suomalaisten yritysten pääomarakenteet ovat kansainvälisesti verrattuna olleet
melko velkaiset. 1990 luvun alkupuolella alkanut nopea talouden alamäki kasvatti
rahoittajien luottotappioita, mikä johti siihen, että rahoittajat, tavarantoimittajat ja
ylipäänsä yritykset ja sijoittajat ovat kiristäneet rahoitus-ja vakuusehtoja. Samoin
he suhtautuvat huomattavasti kriittisemmin myös yritysten tilinpäätösinformaati
oon, joten tilinpäätöksistä saatavan oikean ja riittävän kuvan merkitys on koros
tunut luottokelpoisuudenkin suhteen.

Suuri merkitys on myös sillä, kenen määräysvallan alla yritys toimii. Toisaalta eri
päätöksen tekijöillä on useimmiten eri käsitys yrityksen tulontuottamiskyvystä,
samoin kuin siitä miten yrityksen toimiala kehittyy tulevaisuudessa. Mainittujen
seikkojen johdosta tilinpäätöksen tarkastelijoiden käsitykset saattavat poiketa
olennaisesti toisistaan. Se, että tilinpäätöksen tarkastelijoiden käsitykset olisivat
yhtenevät on mahdollista vain mielikuvituksellisessa maailmassa, jossa kaikilla on
täydelliset ennakkotiedot tulevista tapahtumista. Silloin tilinpäätös kuvaisikin vain
menneitä tapahtumia, koska menojen jakaminen kahtia kuluiksi ja aktiivoiksi ei
perustuisi epävarmoihin tulevaisuuden odotuksiin. Todellisuudessa näin ei ole,
vaan päätösten tekijät joutuvat ottamaan huomioon sekä menneisyyden että tule
vaisuuden.143 Tässä tehtävässä on suurena apuna juuri tunnusluvut.
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4.7 Vaikutukset omaan pääomaan ja voitonjakoon

Omaan pääomaan vaikutetaan siihen sijoitetun pääoman lisäksi tilikauden voiton
tai tappion suuruudella sekä jaettujen osinkojen määrällä. Vuoden 1993 alusta
lukien on kirjanpitolakimme edellyttänyt oikeiden ja riittävien tietojen antamista
tilinpäätöksessä. Säännöksen yhtenä tarkoituksena onkin Eero Stenmanin mu
kaan ollut poistaa ”ilmaa” taseen vastaavaa puolen varallisuuseristä ja antaa näin
mahdollisimman oikea kuva yrityksen varoista ja veloista, taloudellisesta asemas
ta ja voitosta tai tappiosta. Samanaikaisesti kuin em.. kiijanpitolain muutos astui
voimaan, muutettiin myös verolakeja vuoden 1993 alusta lukien siten, että niillä
on taseiden sisältöön juuri päinvastainen vaikutus.

Tämä päinvastainen vaikutus verotuksesta aiheutuu siitä, että osakkaiden nosta
mien osinkojen verokohtelu on sidottu yhtiön nettovarallisuuteen, jonka perus
teella määrätään onko osakkaan nostama osinko 28%:n mukaan verotettavaa
pääomatuloa vai progressiivisesti verotettavaa ansiotuloa, pörssiyhtiön jakama
osinko on kuitenkin aina pääomatuloa. Ero osinko- ja ansiotulojen verotuksen
osalta saattaa synnyttää kiijanpitovelvolliselle kiihokkeen laatia tase mahdolli
simman suureksi. Mikäli nettovarallisuus ei nouse riittävän suureksi, niin että
osakkaan haluama osinkotulo on kaikki 28%:sti verotettavaa pääomatuloa, ja
näin saajalleen yhtiöveronhyvityksen perusteella täysin verovapaata, saatetaan ta
seen ”ilmauksella” kasvattaa yrityksen nettovarallisuutta. Näissä tapauksissa jäte
tään kirjaamatta mahdolliset luottotappiot, eikä tehdä vaihto-omaisuuteen epäkuranttiusvähennyksiä ja toisaalta saatetaan alimitoittaa käyttöomaisuuden poistot.
Pahimmillaan saattaa kyseeseen tulla jopa vaihto-omaisuuden ”lihotus” arvosta
malla sitä väärin perustein, jotta saadaan kasvatettua omaa pääomaa ja nettova
rallisuutta suuremmaksi.144

144
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Vaikka tilinpäätöksen laadinnassa tulisikin kaikin tavoin pyrkiä eroon verosidonnaisuudesta, täytyy verotukselliset näkökohdat ottaa kaikesta huolimatta huomi
oon. Tämä aiheutuu siitä, että kirjanpitoratkaisun katsotaan ilmaisevan kirjanpi
tovelvollisen tarkoituksen ja kirjauksen luonteen. Siksi verovelvollinen ei voi
yleensä saada verotuksessa edullisempaa käsittelyä kuin mitä hän on kirjanpidos
saan vaatinut. Toisaalta kirjanpitoaineistoa laadittaessa tulisi ottaa huomioon sen
mahdollisimman suuri todistusvoima mahdollisissa ristiriitatilanteissa esimerkiksi
tarkastusten yhteydessä. 143

4.8 Vaikutus oikeaan ja riittävään kuvaan

Kirjanpitolain muutoksen yhteydessä lakiin on otettu uudestaan säännös siitä, että
tilinpäätöksessä on annettava oikeat ja riittävät tiedot, jotta tilinpäätökset eivät
antaisi niiden tarkastelijoille väärää kuvaa asianomaisen tilikauden tuloksesta eikä
taloudellisesta asemasta. Tuloslaskelman ja taseen liitteinä on ilmoitettava tätä
varten tarpeelliset lisätiedot. Oikeiden ja riittävien tietojen antaminen ei vielä si
nänsä toteuta true and fair view -periaatetta - oikean ja riittävän kuvan antamisen
vaatimusta. Oikeiden ja riittävien tietojen antamisvelvollisuus on hallituksen esi
tyksenkin mukaan täsmennys hyvälle kirjanpitotavalle. Oikea ja riittävä kuva si
sältää siis oikeat ja riittävät tiedot, jotka molemmat sisältyvät hyvään kirjanpito
tapaan, mikä on kirjanpitolainsäädäntöämme ohjaavista periaatteista ylimpänä.

Hallituksen asettama talousvaliokunta toteaakin mietinnössään (TaVM 47/1992):
”Valiokunta kiinnittää huomiota siihen, että hyvän kirjanpitotavan mukaan tilin
päätöksen tulee antaa myös oikea ja riittävä kuva kirjanpitovelvollisen toiminnan
tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Tilinpäätös saattaa antaa harhaanjohtavan
kuvan, vaikka se antaa oikeat ja riittävät tiedot”.
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Rikoslain kirjanpitorikoksia koskevien säännösten mukaan kirjanpitorikokseen
syyllistyy kirjanpitovelvollinen, joka laissa säädetyn tavoin olennaisesti vaikeuttaa
oikean ja riittävän kuvan saamista kirjanpitovelvollisen toiminnan tuloksesta ja
taloudellisesta asemasta. Hallituksen esityksen 111/92 mukaan ristiriitaa ei pitäisi
syntyä suomalaisen lainsäädännön ja EU:n direktiivien vaatiman true and fair periaatteen välille, kun hyvän kirjanpitotavan määritellään sisältävän myös vaati
muksen oikeasta ja riittävästä kuvasta.146

Suomalaisten yritysten olisikin kiinnitettävä huomiota vaatimukseen antaa oikeat
ja riittävät tiedot yrityksen taloudellisesta asemasta, sillä tämä näkökulma ei tule
hyvin esiin meno-tulo -teoriaan perustuvassa kirjanpitolaissamme. Tällöin oikei
den ja riittävien tietojen antaminen yrityksen taloudellisesta asemasta jää KPL 9.2
§:n tarkoittamien liitetietojen varaan. Rikoslain 30.9 - 10 § määrää myös sankti
on, mikäli kirjanpitovelvollinen vaikeuttaa olennaisesti oikean ja riittävän kuvan
muodostumista yrityksen tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Myös arvopape
rimarkkinalain 2:6.1 §:n mukaan osakeyhtiön, jonka osakkeilla tai siihen oikeut
tavilla arvopapereilla käydään julkisesti kauppaa, on annettava tilinpäätöksessään
oikeat ja riittävät tiedot osakkeen arvoon olennaisesti vaikuttavista seikoista.

Helsingin Arvopaperipörssin ohjesäännön 4.111 § säätää myös riittävän ja oikean
tiedon antamisvelvollisuudesta, jotta kaikilla markkinoilla toimivilla olisi saman
aikaisesti käytettävissä riittävä ja oikea tieto, että osakkeiden arvo kyettäisiin pe
rustellusti määrittämään. Tätä määräystä täydentää vielä ohjesäännön 4.1113 §,
jossa todetaan, että osakkeiden liikkeellelaskijan on annettava tietoja niin täydelli
senä, että se ei johda sijoittajaa harhaan. Pörssin vaatimusta pidetään niin laajana,
että se ulottuu kaikkeen pörssiyhtiön tiedottamiseen.
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Yrityksen johto laatii tilinpäätöksen sidosryhmilleen sekä yhteiskunnalle. Tilivel
vollisuus on siten keskeinen kirjanpidon ja raportoinnin peruskäsite. Sen voidaan
sanoa erottavan myös kirjanpidon muista organisaatioista tai informaatiojärjes
telmistä. Vastuu tilinpäätöksestä on näin ollen ensisijaisesti yhtiön johdolla. Kye
täkseen vapautumaan vastuusta johdon pitäisi sisällyttää raportteihinsa kaikki
mahdollinen tieto. Tällainen menettely olisi liian raskas ja vaikeaselkoinen, eikä
informaatio voisi olla kuitenkaan kaiken kattavaa.

Tiedonantovelvollisuuden täyttämiseksi on brittiläisessä ajattelussa esitetty kolme
vaihtoehtoa. Ensimmäinen vaihtoehto on se, että laki määrittelisi mitä pitää ker
toa. Toinen vaihtoehto on se, että yhtiön johto saa vapaasti valita, mikä infor
maatio on tarpeen julkaista kussakin tilanteessa. Kolmas vaihtoehto on filosofia,
jonka mukaan ” true and a fair view ” on määräävänä standardina tilinpäätöksen
laadinnassa.147

Lainsäädännössä ei ole yksiselitteisesti määritelty, mitä käsite ”a true and a fair
view” tarkoittaa. Tämä on ilmeinen osoitus siitä, ettei se ole yksiselitteisesti
määriteltävissäkään. Yrityksen tulosta ja taloudellista tilaa koskevan raportoinnin
päätarkoitus on antaa sen sidosryhmille tarpeellinen määrä informaatioita, jotta he
kykenevät tekemään omalta osaltaan oikeat johtopäätökset. Nämä johtopäätökset
koskevat sekä menneisyyttä että tulevaisuutta. Käsite ”a true and a fair view” lii
ke-elämään sovellettuna on joustava, siksi se on myös tehokas. Käsitteen arvos
telijat pitävätkin juuri joustavuutta sen suurimpana heikkoutena. Julkisuuteen
onkin viime vuosina tullut useita skandaaleja, joiden osalta voidaan kysyä, onko
näissä tapauksissa true and fair -tulkinta ollut liian löysä. Olisiko nopeampi ja an
karampi tulkinta tuonut asioiden huonon tilan ajoissa julki vai onko syynä olleet
vaikeasti tulkittavat asiat tai inhimilliset heikkoudet?148

14 Helenius Antti, s. 391-393
148 Helenius Antti. s. 391-393
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Tilinpäätöksen tehtävä on myös legitimoida tehdyt päätökset ja toiminta. Lisäksi
omistajille jaettavat osingot tarvitsevat tilinpäätöksen, olkoonkin päätös osinko
jen määrästä sitten tehty millä perusteella tahansa. Kirjanpidon numerot kelpaavat
myös ihmisten erottamiseen ja palkitsemiseen. Yritys voidaan asettaa konkurssiin
tai sen rahoitus voi vaikeutua huonoksi tulkitun vuosituloksen johdosta. Vuositu
loksen voidaankin sanoa olevan tärkeä menestyksen symboli. Hyvä vuositulos luo
paljon positiivista niin yrityksen kuin tuloksen aikaansaaneiden ympärille. Huono
vuositulos taas johtaa noidankehään, jossa huonot asiat kumuloituvat.149

Suomessa on lähdetty siitä, että tilinpäätös on aina laadittava lainsäädännön
edellyttämällä tavalla. Liitetiedoissa annetaan ne tiedot, joilla tilinpäätöstä on täy
dennettävä oikeiden ja riittävien tietojen ilmoittamiseksi. Oikeiden ja riittävien
tietojen esittämispaikkaa liitetiedoissa ei ole erikseen säädetty, vaan vaatimus
onkin huomioitava kaikessa tilinpäätösinformaatiossa. Annetun tilinpäätösinfor
maation riittävyys ja oikeellisuus selviää useimmiten vasta jälkeenpäin, jolloin
toteutuneet tapahtumat ovat jo tiedossa. Tästä syystä oikeiden ja riittävien tieto
jen antamisessa voidaan lähteä siitä, että varovaisuusperiaatteen mukaan yhtiön
asemasta ei anneta liian positiivista kuvaa ja tietoa annetaan mieluummin enem
män kuin liian vähän. 150

Kuten kappaleessa käsiteltyjen näkemysten perusteella voidaan todeta, niin oi
kean ja riittävän kuvan pitäisi toteutua tilinpäätöksessä, mikä on laadittu hyvän
kirjanpitotavan mukaisesti. Toisaalta kun taloudelliset ilmiöt ovat mutkistuneet,
niin oikeiden ja riittävien tietojen välittyminen tilinpäätöksen avulla edellyttää ti
linpäätöksen tarkastelijalta riittävää tiedollista osaamista. Vaikka tilinpäätös on
kin laadittu sen käyttäjäkunnalle, ei tilinpäätöstietojen oikeellisuus ja riittävyys
voi tarkoittaa, että se kaikissa olosuhteissa vastaisi kaikkien eri tiedonkäyttäjien
subjektiivisia tiedontarpeita. 151

149 Kettunen Pertti, s. 7-11
150 Sormunen Henrik, s. 31
151 Leppiniemi Jarmo, (c) s.29-30
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Tilinpäätösinformaatio onkin monitahoista ja lukijan pitäisi tuntea tilinpäätöksen
pelisäännöt, ja lisäksi ainakin joissain tapauksissa tarkasteltavan yhtiön toimintafi
losofiaa ja rakennetta. Yksittäinen asia onkin aina liitettävä kokonaisuuden osak
si. Eri asioiden merkitys saattaa ajan kuluessa vaihdella, sekä asioiden tärkeysjär
jestys, riippuen siitä kuka niitä tarkastelee. Oikeat ja riittävät tiedot esiintyvät
kirjanpitolain lisäksi mm. osakeyhtiölaissa, arvopaperimarkkinoita koskevissa
yhteyksissä

sekä tilintarkastussäännösten yhteydessä. Näin ollen on luultavaa,

että näillä markkinoilla toimivat yhteisöt ja elimet tulevat esittämään ohjeita, mää
räyksiä tai julkilausumia oikeiden ja riittävien tietojen sisällöstä. Näitä voidaan
soveltuvin osin käyttää tukena, kun tehdään yksityiskohtaisia johtopäätöksiä siitä,
minkälaisia tietoja uuden nimenomaisen säädöksen perusteella tulee julkistaa.
Aluksi ollaan tekemisissä pelkästään yrityskohtaisen harkinnan kanssa, mitä tuke
vat ainoastaan lainsäädännön niukat kirjalliset ohjeet oikeiden ja riittävien tietojen
sisällöstä.152 153
Information sisältö riippuu siis johdon ja tilintarkastajien ammattitai
dosta, kyvystä, kokemuksesta ja siitä tahdosta minkälaista informaatiota he halu
avat antaa ja miten he tulkitsevat mitä on ”a true and a fair view” .15''

5. Vaikutus esimerkkiyrityksen tunnuslukuihin

Olen valinnut esimerkkiyritykseksi amer-yhtymän, jonka vuoden 1995 tilinpäätöslukujen avulla pyrin havainnollistamaan miten realisoitumattomien menojen ja
menetysten erilainen käsittely tai käsittelemättä jättäminen vaikuttaa tilinpäätök
sestä saatavaan oikeaan ja riittävään kuvaan. Valitsin amer-yhtymän, sillä se on
hyvä esimerkki yrityksestä joka on viime vuosina sijoittanut useamman miljardin
keskittyessään kansainvälisille urheiluvälinemarkkinoille ja silti sen markkina-arvo
on laskenut selvästi. Markkina-arvon lasku johtuu mitä ilmeisimmin huonoista
tuloksista, eikä markkinoiden tulonodotukset urheiluvälinekaupan osalta näytä
käyvän yksiin yhtiön johdon optimististen odotusten kanssa.

152 Leppiniemi Jarmo, (1) s.30
153 Helenius Antti, s.391-393
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Amer on keskittymässä yritysostojen ja -myyntien avulla urheiluvälineiden kaup
paan. Kyseessä on lähinnä markkinointiyritys, jonka varallisuudesta suuri osa
muodostuu juuri tuotearvoista ja jonka liikeideana ovat merkkituotteet. Kun liike
idean muodostavat urheiluvälineteollisuuden merkkituotteet, niin täytyisi tietää
mitä minkin lajin harrastajat ympäri maailmaa ajattelevat ja arvostavat. Muoti
vaihtuu nopeasti, samoin kuin ”merkit” joita ostetaan, sillä usein on kyse vielä ns.
trendituotteista. Tästä syystä etenkin tuotanto pitäisi saada sovitettua nopeasti
muuttuvan kysynnän mukaan, muuten joudutaan tuotteiden kanssa laskeville ja
ankarammin kilpailluille jälkimarkkinoille, jolloin myynti sekä katteet putoavat.
Konsernin tuloskehityskin osoittaa, että siirtymistä urheiluvälineisiin ei ole hallit
tu. Em. syystä minusta esimerkiksi liikearvojen poistoajat eivät välttämättä vastaa
kaikilta osin todellista riskiä ja siksi tulos-ja taselaskelmat eivät ehkä anna oikeaa
ja riittävää kuvaa yhtymän todellisesta tilasta.

Amer ilmoittaa liikearvojen yleiseksi poistoajaksi 10 vuotta, kuitenkin Atomicin
poistoajaksi ilmoitetaan 15 vuotta ja Wilsonin peräti 40 vuotta.

Vuoden 1995 tilinpäätöksessä toimitusjohtaja Raimo Taivalkoski kertoo, että
vuodesta odotettiin parempaa kuin vuodelta 1994, mutta tulos jäi kuitenkin
oleellisesti huonommaksi kuin vuonna 1994. Suurimmaksi syyksi hän mainitsee
epäonnistumisen sekä Wilsonin että MacGregorin golf-liiketoimissa. Tämän jäl
keen hän toteaa, että lähtökohdat vuodelle 1996 ovat merkittävästi parantuneet.
Tehdyt rakenneratkaisut ja ongelma-alueilla käynnistetyt tervehdyttämisohjelmat
antavat hänen mielestään perustellun syyn uskoa, että vuosi 1996 muodostuu tu
lokseltaan paremmaksi kuin vuosi 1995.

Kuitenkin syksyllä 1996 Helsingin arvopaperipörssin kurinpitolautakunta antoi
yhtymälle huomautuksen ja 100.000 markan sakon siitä, kun yhtiö ei ollut anta
nut ajoissa tappiollista tulosennustettaan vuodelle 1996. Tuntuu käsittämättömäl
tä, että keväällä 1996 julkistetussa tilinpäätöksessä toimitusjohtaja kertoo kat
sauksessaan tulevasta tulosparannuksesta, kun samaan aikaan olisi pitänyt kertoa
tappioennusteesta, mistä yritys sai sakonkin.
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Amer infossa 3/96 todetaan, että yhtiön tulos ennen veroja ja satunnaisia eriä per
31.08.1996 on 206 miljoonaa markkaa tappiollinen, ja että koko vuoden tuloksen
arvioidaan jäävän selvästi tappiolliseksi. Samoin liikevaihdon uskotaan laskevan.
Ongelmiksi mainitaan edelleen Wilson, Atomic ja MacGregor, samalla todetaan,
että myös Wilsonin kannattavuus on laskenut selvästi. Samassa lehdessä kerro
taan myös yhtymän tehneen aiesopimuksen MacGregorin myynnistä 90 miljoo
nalla markalla, mistä yhtiölle syntyisi vielä 36 miljoonan markan kertaluontoinen
tappio. Artikkelista ei selvinnyt, mitä kuluja tähän arvioon sisältyy.

Yhtiön johto on antanut jo useamman tilikauden aikana peräkkäin ylioptimistisia
lausuntoja urheiluvälineteollisuuden tulevaisuuden odotusten suhteen, sekä myös
tehtyjen rakenneratkaisujen ja tervehdyttämisohjelmien vaikutuksia on yliarvos
tettu. Tästä hyvänä esimerkkinä käy sekä vuosien 1995 ja 1996 osalta tehdyt ar
viot ja annetut lausunnot, mitkä voidaan helposti osoittaa virheellisiksi.

Tehtyjen virhearviointien ja negatiivisen tuloskehityksen johdosta on syytä ky
seenalaistaa näiden tuotearvojen optimistiset tulonodotukset ja pitkät poistoajat.
Minusta olisi ainakin tehtävä pakollinen varaus em. erien lisäpoistoista, jotta yh
tymän taloudellisesta asemasta ei annettaisi väärää kuvaa, eikä näytettäisi liian
suurta jaettavaa tulosta.

Liitteenä 1-5 olevaa amer-yhtymän virallista tulos- ja taselaskelmaa ja siitä saatu
ja tunnuslukuja olen korjaillut jäljempänä esitellyllä tavalla ja vaikutukset käyvät
ilmi liitteinä 6-10 olevasta korjatusta tulos- ja taselaskelmasta sekä tästä laske
tuista uusista tunnusluvuista.

Kuten aiemmin on todettu, urheiluvälineteollisuuteen tehtyjen investointien
poistoajat eivät minun mielestäni vastaa niille asetettuja tulosodotuksia. Kun vielä
otetaan huomioon, että Amerin varallisuudesta suuri osa on sitoutunut juuri näi
hin tuotearvoihin, on syytä noudattaa mitä suuremmassa määrin varovaisuuden
periaatetta ja ”a true and a fair view -periaatetta”, jotta ei annettaisi väärää kuvaa
yhtiön taloudellisesta tuloksesta tai -asemasta.
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Kirjanpidollinen ongelma oikean ja riittävän kuvan toteutumisen suhteen korjaan
tuisi minusta toistaiseksi parhaimmalla tavalla pakollisen varauksen teon kautta.
Mikäli olosuhteet muuttuvat ja tulonodotukset paranevat, niin ongelma poistuu
itsestään, kun tulevat poistot kirjataan tehtyjä varauksia vastaan. Näin toimimalla
olisi minusta olosuhteet huomioon ottaen toimittu oikean ja riittävän kuvan an
tamisen suhteen paremmin. Mikäli tuloskehitys ei näiden tuotteiden osalta paranisikaan, niin ei kuitenkaan oltaisi annettu aivan väärää kuvaa yrityksen jakokelpoisesta tuloksesta eikä taloudellisesta asemasta.

Tuntematta tarkemmin yrityksen taustoja ja toimintatapoja minun on vaikea tehdä
arvioita, mutta pohdittuani asioita päädyin edellä kuvattujen olosuhteiden perus
teella ”symboliseen” 10 mmk:aa suurempaan vuosipoistoon liikearvoista kuin yh
tiö itse. Lisäksi olen ottanut MacGregorin myynnin osalta huomioon 40 mmk:n
kertaluonteisen kulun tekemällä pakollisen varauksen jo vuodelle 1995. Tämä
siksi, että sain yhtiön talousosastolta puhelimitse tiedon siitä, että vuoden 1995
tilinpäätökseen ei sisälly mitään kulua eikä varausta MacGregorin osalta, sillä
heidän mukaan mitään päätöksiä eikä sopimuksia oltu vielä tuolloin tehty.

Tappiovaraus perustuu siihen, että myyntimahdollisuudesta kerrottiin jo vuoden
1995 tilinpäätöksessä ja suuruusluokan on täytynyt olla yhtiön johdon tiedossa jo
keväällä 1996, vaikka aiesopimusta ei oltu vielä tuolloin allekirjoitettukaan. Pe
rusteluna esitän sen, että lehden tiedot on todennäköisesti kerätty kesällä 1996,
eikä lähes 100 mmk:n sopimusta tehdä muutamassa kuukaudessa. Tilinpäätös
julkaistiin keväällä 1996, joten on aihetta olettaa asian olleen tuolloin jo yhtiön
johdon tiedossa.

Olen koijannut liitteissä 6-10 olevaa tilinpäätöstä seuraavalla tavalla:

1. Vuodelle 1995 on tehty 10 mmk:n pakollinen varaus liikearvojen lisäpoistoista
2. Vuodelle 1995 on tehty MacGregorin myymisestä johtuva 40 mmk:n
kertakulu pakollisena varauksena
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Vuoden 1995 tunnusluvuissa tapahtui seuraavat muutokset:

virallinen tase

laskennallinen tase

1. Sijoitetun pääoman
5,5

tuotto %

2. Omavaraisuusaste %

47

46

3. Quick Ratio

1,0

1,0

Amer-yhtymän tase on markkamäärältään varsin suuri, joten tehdyt korjaukset
eivät juuri tule esille tunnusluvuista. Suurin, ja sekin lähinnä psykologinen muutos
tapahtui yhtymän tuloksessa, sillä se painui 48 mmk tappiolliseksi. Toisaalta tap
piollinen tulos kyllä saisi todennäköisesti osaltaan aikaan ainakin yrityksen sidos
ryhmissä keskustelua ja jopa negatiivista kaikua yhtymän johtoa kohtaan.

Oleellista kuitenkin on se, että yhtymän varallisuus muodostuu suurelta osaltaan
juuri tuotearvoista. Omavaraisuusasteen laskemisessa käytetään laskelmien perus
tana kyseisiä arvoja, samoin osinkoa jaetaan tuloksista, joista puuttuu odotetta
vissa olevia todennäköisiä kuluja. Mikäli tuotearvot osoittautuvat ylisuuriksi ja
kirjanpidollisten arvojen ja mahdollisten alempien arvojen erotus realisoituisi jos
tain syystä yhtymän taseeseen, olisi sillä ratkaiseva merkitys kaikkien tunnusluku
jen osalta, joten minusta poistoaikojen määrittelyn suhteen tulee olla varovainen.
Yhtiön määrittelemät poistoajat ylittävät Suomessa vallinneen 10 vuoden käytän
nön.154 Toisaalta nopeasti muuttuvassa maailmassa asiantuntijat suosittavat, että
liikearvot olisi hyvä poistaa jopa 3-5 vuodessa. Poistoajat voivat kyllä joissain ta
pauksissa olla pidempiäkin, kunhan tälle on hyvät perusteet, mitä huono tuotto
arvo ei ymmärtääkseni ole.

154

Holmberg Jan, s.83
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Sijoitetulle pääomalle laskettu tuottoprosentti laski 5,5 %:iin, mikä alkaa olla lä
hellä professori Teemu Ahon määrittelemää 3%:n kriisirajaa. Tuottoprosentin
määrään vaikuttaa vielä ratkaisevasti se, miten taseen varallisuus on arvostettu.

Omavaraisuusaste prosentti aleni vain l%:n, sillä tehty jaksotusmuutos on pieni
suhteutettuna Amerin taseen loppusummaan. Kuitenkin myös tämän suhdeluvun
määrään vaikuttaa suuresti se, miten varallisuus arvostetaan.

Samoin Quick ratio pysyi ennallaan, sillä tehdyt muutokset olivat pieniä, eivätkä
ne vaikuta tämän tunnusluvun muodostumiseen, paitsi silloin, jos pakollisen vara
uksen katsotaan olevan paremminkin siirtovelkaa kuin omaan pääomaan rinnas
tettava erä.

Edellä esitetty esimerkki realisoitumattomien menojen ja menetysten käsittelystä
Amer-yhtymän taseella tehtynä kuvaa minusta hyvin sitä, miten juuri yhtiön joh
don näkemys tulonodotuksista ratkaisee sen mitä kerrotaan, ja millaiseksi talou
dellinen tulos ja -asema näiden ratkaisujen seurauksena muodostuu. Tilinpäätös
Amer-Yhtymän osalta varmaankin antaa oikeat ja riittävät tiedot, eli se on laadit
tu lakien ja asetusten mukaisesti, mutta antoiko se oikean ja riittävän kuvan, sel
viää vasta tulevina vuosina.

6 Johtopäätökset

Suomen kirjanpitolaki säätää kyllä miten tulos muodostuu, sekä miten oman pää
oman määrä lasketaan, sillä näiden perusteellahan verotus ja voitonjako tapahtu
vat. Taseen osalta vastaavia määräyksiä ei ole, mistä johtuen meillä ei ole kan
sainvälisen mittapuun mukaan riittävästi varauduttu tuleviin tappioihin.

Kansainvälisessä käytännössä tuloksen laskemisen sijaan keskeisemmässä ase
massa on ollut rahoitusaseman selvittäminen ja muutenkin laajempi tiedonanto
velvollisuus. Verotekniset ratkaisut eivät myöskään ole vaikuttaneet niin paljon
kirjanpidollisiin ratkaisuihin kuin meillä.
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Uudistetun kirjanpitolakimme mukanaan tuoman 16 a §:n perusteella on Suomes
sakin tilikauden kuluina vähennettävä myös ne tilikauden jälkeiset vastaiset menot
ja menetykset, joiden toteutumista on pidettävä ilmeisenä jo toteutuneen si
toumuksen tai tehdyn päätöksen perusteella ja joiden määrä on kohtuullisella
tarkkuudella arvioitavissa, tältä osin Suomi lähestyy kansainvälistä käytäntöä.

Nykyisin tulon jälkeiset menot, vaikka niitä ei vielä ole yksilöity, on siten otettava
huomioon pakollisina varauksina. Kirjaukseen ei saisi vaikuttaa kauden tulos, ei
kä oman pääoman rajallisuus, eli kyseessä ei ole vapaaehtoinen tuloksen järjestelyerä. Tällöin varaus estää mahdollisen voitonjaon tilanteessa, jossa on syytä
olettaa ettei vapaata pääomaa olekaan, ja samalla varmistetaan tilinpäätöksen
antama oikea ja riittävä kuva yhtiön tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Mikäli
meno ei kuitenkaan ole kirjanpitolain 16 a §:n tarkoittamalla tavalla todennäköi
nen tai sen määrää ei kyetä riittävällä tarkkuudella määrittämään, olisi se esitettä
vä kuitenkin tilinpäätöksen liitetiedoissa niin yksityiskohtaisesti, että lukija kyke
nee arvioimaan sen vaikutuksen tulokseen ja taloudelliseen asemaan. Kyseisen
erän osalta voidaan kertoa esimerkiksi milloin se mahdollisesti realisoituisi ja mi
kä on yhtiön kannalta katsottuna suurin mahdollinen menoarvio.

Kirjanpitokäytäntömme pitäisi kirjanpitolain 16 a §:n ja 9.2 §:n johdosta muuttua
entistä kurinalaisemmiksi kulujen toteamisen suhteen, myös yleinen varovaisuudenperiaatekin jo ohjaa ottamaan huomioon menojen ja tulojen eriaikaisuuden.
Keskeisimpänä tekijänä kirjauksissa on realisoitumisperiaate ja miten tätä periaa
tetta tulkitaan. Tutkielmaa tehdessäni olen todennut, että pakollisten varausten
teon yhteydessä tämä ongelma kulminoituu sanojen todennäköinen ja ilmeinen
tulkintaan. Näiden termien tulkinnan perusteella kun päätetään kiijataanko jokin
tulevaisuuden meno tai menetys pakollisena varauksena vai ei. Ongelman keskeis
tä asemaa korostaa vielä se, että tätä tulkintaa suorittaa kirjanpitovelvollisen yk
sikön oma johto, jolla on usein varsin subjektiiviset näkemykset omien ratkaisu
jensa suhteen, joissain tapauksissa jopa päämäärähakuiset.
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Samoin esimerkiksi sitoutuminen sana on minusta tulkittu melko ahtaasti, sillä
sen katsotaan toteutuvan vasta kun on allekirjoitettu sopimus tai tehty sitovia
päätöksiä. Minusta oikean ja riittävän kuvan toteutumisen kannalta pitäisi mie
luummin aina kun on edes harkittu pakollista varausta, niin kirjata kyseinen erä
pakollisena varauksena, mikäli erä on oleellinen yksikön taloudelliseen asemaan
nähden. Tällaisen erän osalta on sitten annettava riittävästi lisäinformaatiota tilin
päätöksen liitetiedoissa, jotta oikea ja riittävä kuva toteutuisi parhaalla mahdolli
sella tavalla. Mikäli tilanne muuttuu tai kirjauksen tekoperusteet poistuvat myö
hemmin, niin kuluerä ei enää vaikuta tulokseen, sillä se kirjataan aikanaan pakol
lista varausta vastaan.

Yhden tulkinta-alueen muodostaa myös se, että hyvä kirjanpitotapa muotoutuu
lain ja auktoriteettielimien lausuntojen sekä kirjanpitovelvollisten tekemien käy
tännön ratkaisujen kautta kirjanpitomääräyksiksi ja -suosituksiksi. Lainsäädän
nöstä ei löydy ainakaan toistaiseksi vastauksia pakollisten varausten eikä oikeiden
ja riittävien tietojen tulkitsemiseksi, niin ikään kirjanpitovelvolliset ja auktoriteettielimet ottavat vasta ensiaskeleita tulkinnoissaan ja nähtäväksi jää miten hyvä
kirjanpitotapa näiltä osin kehittyy.

Lainsäädännössä ei myöskään ole yksiselitteisesti määritelty, mitä käsite ”a true
and a fair view” tarkoittaa. Yrityksen tulostaja taloudellista asemaa koskevan ra
portoinnin päätarkoitushan on antaa sen sidosryhmille riittävä määrä informaatio
ta, jotta he kykenevät tekemään osaltaan oikeat johtopäätökset. Suomessa on li
säksi lähdetty siitä, että tilinpäätös antaa oikeat ja riittävät tiedot, kunhan se on
laadittu lakien ja asetusten mukaan. Tästä ei voitane ilman Kila:n lupaa poiketa,
edes oikean ja riittävän kuvan toteutumiseksi, kuten jo aiemmin todettiin.
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Taloudellisen tuloksen ja -aseman perusteella määräytyvät jaettavat osingot, sen
perusteella palkitaan tai arvostellaan yhtiön johtoa, samoin selvitystilapäätökset
tehdään tuloksen ja taloudellisen aseman perusteella. Kuitenkin kaiken tämän in
formaation keskeisin vaikuttaja on päätöksen tekijät itse eli yhtiön johto, sillä
juuri heidän omat tulonodotuksensa, vieläpä omat ratkaisunsa ovat määräävässä
asemassa kun päätöksiä tehdään.

Lisäksi tilintarkastajat tarkastavat yleensä kirjanpidon, hallinnon ja tilinpäätök
senkin osalta vain lainmukaisuutta, eikä sitä, antavatko ne oikean ja riittävän ku
van sanan varsinaisessa merkityksessä tuloksen ja taloudellisen aseman suhteen.
Vastuun siirtäminen tilintarkastajille oikean ja riittävän kuvan antamisesta ei olisi
käsittääkseni kuitenkaan ratkaisu ongelmaan, sillä saataisiin aikaan vain suuria
vahingonkorvauskanteita Yhdysvaltojen tapaan. Asiathan yleensä selviävät vasta
jälkikäteen eikä tarkastushetkillä, ja jälkiviisaita kyllä tiukanpaikan tullen löytyisi.

Tutkielman teon aikana minulle vahvistui käsitys, että lainsäädännön jäsentymättömyydestä johtuen ainakin lyhyellä aikavälillä kerrottu informaatio riippuu juuri
yrityksen johdosta ja tilintarkastajien ammattitaidosta, kokemuksesta ja tahdosta,
millaista informaatiota he haluavat tältä osin kertoa, ja miten he tulkitsevat mitä
on ”a true and a fair view”, ennen kuin lain osalta syntyy oikeuskäytäntöä. Tätä
käsitystä tukee minusta hyvin myös Amerin esimerkki realisoitumattomien meno
jen ja menetysten käsittelemättä jättämisen perusteista ja tämän vaikutuksesta oi
kean ja riittävän kuvan muodostumiseen, sillä se selviää vasta jälkikäteen.
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0.6

3000

0.0

5000

0.1

186000

2.7

165000

2.7

14000

0.2

5000

0.1

158000

2.3

121000

2.0

272000

3.9

142000

2.3

7000

0.1

49000

0.8

42000

0.6

122000

2.0

237000

3.4

69000

1.1

POISTOERON MUUTOS

0

0.0

0

0.0

VAP.EHT.

0

0.0

0

0.0

52000

0.8

67000

1.1

185000

2.7

2000

0.0

SATUNNAISET

TUOTOT

SATUNNAISET

KULUT

TULOS

SAT.ER.

VAR.

JÄLK.

MUUTOS

VÄLITTÖMÄT VEROT
TILIKAUDEN VOITTO

LIIKEVAIHDON KASVU- %

-11 .0

LV. KASVU KESKIM.-%
KÄYTTÖKATE-%

-11 .0

LIIKEVOITTO-%
SIJ.PÄÄOMAN TUOTTO- %
OMAN

PO.

TUOTTO-%

9..9

8 .1

6 ..2

4 .3
5 .7
2 .7

MK

12:11

1

LIITE 2

TASE VASTAAVAA

AMER-YHTYMÄ
RAUNO PARTANEN,

14.11.1996
1000 MK

14.11.1996

TILIKAUSI
KUUKAUSI/PITUUS

1994
12/12

%

1995

%

12/12

OIKEUDET109000

1.5

136000

2.5

LIIKEARVO
998000
MUUT PITKÄVAIK.MENOT 57000

13.8

810000

14.6

0.8

37000

0.7

AINEETT.

16.1

983000

17.8

AINEETTOMAT

MAA-

HYÖD.

YHT.1164000

JA VESIALUEET

RAKENNUKSET
KONEET
ENN.

JA

JA

247000

3.4

148000

2.7

1052000

14.6

674000

12.2

793000

11.0

674000

12.2

71000

1.0

12000

0.2

30.01508000

27.2

KALUSTO

KESK.ER.HANK

AINEELL.

HYÖD.

YHT. 2163000

P.A. OSAKK. JA OSUUD385000
PITKÄAIK. LAINASAAM:. 64000

5.3

110000

2.0

0.9

40000

0.7

3000

0.0

3000

0.1

YHT452000

6.3

153000

2.8

52.32644000

47.7

MUUT

SIJOITUKSET

ARVOP

JA

P.A SU

KÄYTTÖOM.

YHTEENSÄ

3779000

ARV.

YHTEENSÄ

0

0.0

0

0.0
3.5

ERÄT

JA TARVIKKEET180000

2.5

192000

59000
KESKENER. TUOTTEET
VALMIIT TUOTT./TAV. 1142000

0.8

57000

1.0

15.8

814000

14.7

VAIHTO-OM.

YHTEENSÄl381000

19.11063000

19.2

1614000

22.31518000

27.4

AINEET

MYYNTISAAMISET

14000

0.2

8000

0.1

SIIRTOSAAMISET

195000

2.7

135000

2.4

MUUT

100000

1.4

51000

0.9

26.61712000

30.9

LAINASAAMISET
SAAMISET

SAAMISET

YHTEENSÄ

0

0.0

0

0.0

PANKKISAAM[.139000

1.9

119000

2.1

3443000

47.72894000

52.3

7222000

1005538000

100

RAH.OM.ARV.PAP.
RAHAT

JA

VAIHTO-

1923000

YHT

JA RAH.OM.

VASTAAVAA YHTEENSÄ

12:11

LIITE 3

TASE VASTATTAVAA
AMER-YHTYMÄ
RAUNO

14.11.1996

PARTANEN,

%

1994

TILIKAUSI

PERUSPÄÄOMA

12/12

1661000

23.01588000

PÄÄOMA

%

1995

12/12

KUUKAUSI/PITUUS

MUU OMA

1000

14.11.1996

28.7

71000

1.0

65000

1.2

VOITTO

1006000

13.9

923000

16.7

TILIKAUDEN VOITTO

185000

2.6

2000

0.0

40.52578000

46.6

ED.

OMA

TILIK.

PÄÄOMA YHTEENSÄ2923000

0.0

0

0.0

PAKOLLISET VARAUKSET

3000

0.0

1000

0.0

VARAUKSET

YHTEENSÄ

3000

0.0

1000

0.0

ARV.

YHTEENSÄ

0

0

O
O

ERÄT

VAR.

YHT.

O
O

0

VAPAAEHT.

JOUKKOVELKAK.LAINAT

107000

1.5

0

0.0

VAIHTOVELKAK.LAINAT

350000

4.8

321000

5.8

P.A.RAHALAITOSLAINAT?38000

10.2

426000

7.7

204000

2.8

119000

2.1

VELAT255000

3.5

212000

3.8

22.91078000

19.5
9.5

P.A.

ELAKELAINAT

MUUT

PITKAAIK.

PITKÄAIK.

VIERAS

P01654000

L.A.RAHALAITOSLAINA1038000

14.4

526000

8000

0.1

4000

0.1

636000

8.8

357000

6.4

SIIRTOVELAT

380000

5.3

400000

7.2

MUUT

580000

8.0

594000

10.7

P02642000

36.61881000

34.0

YHTEENSÄ4296000

59.52959000

53.4

VASTATTAVAA YHTEENS7222000

1005538000

100

SAADUT
L.A.

L.A.

ENNAKOT

OSTOVELAT
LYHYTAIK.VELAT

LYHYTAIK.
VIERAS

QUICK

VIERAS

PO.

RATIO

CURRENT

RATIO

0.8

1.0

1.3

1.5

VELKAANTUMISASTE

1.1

0.9

NETTOVELKAANI.ASTE

1.1

0.8

OMAVARAISUUS-%

40.5

46.6

SUHT.

61.9

47.9

VELKAANTUN.-%

MK

12:11

LIITE

SIPO, ROI, Z
AMER-YHTYMÄ
RAUNO

14.11.1996

PARTANEN,

TILIKAUSI
KUUKAUSI/PITUUS

TULOS

12/12

3272000

52.82198000

46.0

2923000
6195000

47.22578000

54.0

1004776000

100

JALK:.272000

142000

PÄÄOMA

RAH.ER.

1995

1994
12/12

KOROLLISET VELAT
+OMA PÄÄOMA
=SIJOITETTU

1000

14.11.1996

200000

170000

=TUOTTO SIJ. PO :LLE: 472000
SIJ.PÄÄOMAN TUOTTO- %

312000

7222000

5538000

6931000

6166000

+RAHOITUSKULUT

TASEEN

LOPPUSUMMA

LIIKEVAIHTO
TULOS SAT. ER.

JÄLK:.237000

69000

200000

170000

437000

239000

+RAHOITUSKULUT
=PÄÄOMAN TUOTTO

6.3

VOITTO-%
PAAOMAN

5.7

3.9
1.0

KIERTONOPEUS

3.7

ROI - %

K-KATE+ENN.M.MUUTOS686000

497000

-LOPPUVARASTOT

1381000

1063000

+ALKUVARASTOT
=TULOJÄÄMÄ I A

1269000

1381000

574000

815000

7000

-24000

+MUUT TUOTOT-KULUT
-VÄLITTÖMÄT VEROT
=TULOJÄÄMÄ

I

52000

67000

B-VEROT529000

724000

2062000

1831000

-LYHYTAIKAISET VELA2634000

1877000

RAHOITUSOMAISUUS

=QUICK-KASSA

-572000

-46000

KOKONAISVELAT

4299000

2960000

TASEEN

7222000

5538000

LOPPUSUMMA

13.1

Xl-%

7.3

X2-%

-7.9

-0.8

X3-%

59.5

53.4

Z-LUKU

-2.7

-1.9

MK

12:09

4

LI I TF

TUNNUSLUKUYHTEENVETO
AMER-YHTYMÄ
RAUNO

PARTANEN,

14.11.1996
1994

TILIKAUSI

%

1995

12/12

12/12

KK)6931000

6166000

KUUKAUSI/PITUUS

TOIMINNAN

14.11.1996
1000 MK

LAAJUUS

LIIKEVAIHTO

(12

LIIKEVAIHDON

KASVU-%

KOKONAISVELAT

-11.0

4299000

2960000
1881000

LYHYTAIKAISET VELAT2642000
OMA PÄÄOMA
2923000

2578000

SIJOITETTU

4776000

PÄÄOMA

6195000

NETTOKÄYTTOPAAOMA

798000

1012000

7222000

5538000

TASEEN

LOPPUSUMMA

-897000

NETTOINVESTOINNIT

TULOS

JA

%

KANNATTAVUUS

KÄYTTÖKATE

686000

501000

RAHOITUSTULOS

476000

313000

NETTOTULOS
KÄYTTÖKATE-%

220000

75000

9.9

8.1

RAHOITUSTULOS-%

6.9

5.1

NETTOTULOS-%
SIJ.PÄÄOMAN TUOTTO-%

3.2

1.2
5.7
3.7

ROI - %
PÄÄOMAN

KIERTONOPEUS

VOITTO-%

1.0
6.3

3.9

0.8

1.0

RAHOITUS
QUICK

RATIO

CURRENT

RATIO

MYYNTIS.KIERTO
OSTOV.

(VRK)

KIERTO(VRK)

VARASTON

1.3

1.5

83.8

88.6

52.5

37.6

KIERTO(VRK)

75.1
1.1

0.9

OMAVARAISUUS-%

40.5

46.6

SUHT.

61.9

47.9

-2.7

-1.9

VELKAANTUMISASTE
VELKAANTUN.-%

Z-LUKU

0.0

LAINOJEN HOITOKATE
RAHOITUSJÄÄMÄ/KAUSI

0.0
0

347000

KUMUL.

0

347000

MUUT

RAHOITUSJÄÄMÄ

TUNNUSLUVUT
1649000

JALOSTUSARVO
JAL.ARVO/HENK.KULUT
NETTORAHOITUSKULUT-%
MYYNTIKATE-%
LIIKEVOITTO-%
OMAN

PO.

TUOTTO-%

26.7

1.5
2.3

2.0

40.7

42.6

6.2

4.3
2.7

12:09

5

LIITE

TULOSLASKELMA
AMER-YHTYMÄ
RAUNO

PARTANEN,

TILIKAUSI

1994

KUUKAUSI/PITUUS

12/12

LIIKEVAIHTO
LIIKET.

14.11.1996
1000 MK

14.11.1996
1995

12/12

6931000

MUUT

TUOTOT

50000

1006166000

100

0.7

43000

0.7

3600149

58.4

78851

1.3

AINEKAYTTO
ULKOPUOL.
MUUTTUVAT

PALVELUT
KULUT

YHT4159000

60.03585000

58.1

2822000

40.72624000

42.6

HENKIL.KULU1099000

15.91079000

17.5

MYYNTIKATE
KIINT.

73000

1.1

69000

1.1

KULUT964000

13.9

975000

15.8

YHT. 2136000

30.82123000

34.4

VUOKRAT
MUUT

KIINTEÄT

KIINTEÄT

KULUT

KÄYTTÖKATE

686000

9.9

501000

8.1

POISTOT

256000

3.7

248000

4.0

430000

6.2

253000

4.1

4000

0.1

5000

0.1

35000

0.5

39000

0.6

KÄYTTÖOM.

LIIKEVOITTO
OSINKOTUOTOT
KORKOTUOTOT
MUUT

RAHOITUSTUOTOT

KORKOKULUT
MUUT

RAHOITUSKULUT

RAH.ERÄT
TULOS

YHTEENSÄ

RAH.ER.

JÄLK.

3000

0.0

5000

0.1

186000

2.7

165000

2.7

14000

0.2

5000

0.1

158000

2.3

121000

2.0

272000

3.9

132000

2.1

49000

0.8

0.6

162000

2.6

237000

3.4

19000

0.3

POISTOERON MUUTOS

0

0.0

0

0.0

VAP.EHT.

0

0.0

0

0.0

52000

0.8

67000

1.1

185000

2.7

-48000

TULOS

SAT.ER.

VAR.

JÄLK.

MUUTOS

LIIKEVAIHDON KASVU- %
LV. KASVU KESKIM.-%
KÄYTTÖKATE-%
LIIKEVOITTO-%
SIJ.PÄÄOMAN TUOTTO- %
OMAN

PO.

TUOTTO-%

O

TILIKAUDEN VOITTO

1

1

VÄLITTÖMÄT VEROT

-11..0
-11..0
9..9

8 ..1

6 ..2

4 .. 1
5 ..5
2..4

00

KULUT

!

0.1

TUOTOT

SATUNNAISET

1

7000
42000

SATUNNAISET

15:35

6

LIITE 7

TASE VASTAAVAA

AMER-YHTYMÄ
RAUNO PARTANEN,

14.11.1996

TILIKAUSI
KUUKAUSI/PITUUS

12/12

AINEETTOMAT

1994

MAA-

ENN.

1.5

126000

2.3

810000

14.7

57000

0.8

37000

0.7

YHT. 1164000

16.1

973000

17.6

HYÖD.

P.A.

3.4

148000

2.7

14.6

674000

12.2

793000

11.0

674000

12.2

71000

1.0

12000

0.2

30.01508000

27.3

JA KALUSTO

JA KESK.ER.HANK
HYÖD.

YHT. 2163000

5.3

110000

2.0

64000

0.9

40000

0.7

3000

0.0

3000

0.1

P.A SU YHT452000

6.3

153000

2.8

52.32634000

47.6

OSAKK.

PITKAAIK.
MUUT

247000
1052000

JA VESIALUEET

AINEELL.

JA OSUUD385000

LAINASAAM:.

SIJOITUKSET

ARVOP

JA

%

13.8

RAKENNUKSET
KONEET

1995
12/12

998000

PITKAVAIK.MENOT

AINEETT.

%

OIKEUDET109000

LIIKEARVO
MUUT

14.11.1996
1000 MK

KÄYTTÖÖN.

YHTEENSÄ

3779000

ARV.

YHTEENSÄ

0

0.0

0

0.0

3.5

ERÄT

JA TARVIKKEET180000

2.5

192000

KESKENER. TUOTTEET
59000
VALMIIT TUOTT./TAV. 1142000

0.8

57000

1.0

15.8

814000

14.7

VAIHTO-OM.

YHTEENSÄ1381000

19.11063000

19.2

1614000

22.31518000

27.5

AINEET

MYYNTISAAMISET

14000

0.2

8000

0.1

SIIRTOSAAMISET

195000

2.7

135000

2.4

MUUT

100000

1.4

51000

0.9

26.61712000

31.0

LAINASAAMISET
SAAMISET

SAAMISET

YHTEENSÄ

0

0.0

0

0.0

PANKKISAAM .139000

1.9

119000

2.2

3443000

47.72894000

52.4

7222000

1005528000

100

RAH.OM.ARV.PAP.
RAHAT

JA

VAIHTO-

1923000

YHT

JA RAH.OM.

VASTAAVAA YHTEENSÄ

15:35

LIITE

TASE VASTATTAVAA

AMER-YHTYMÄ
RAUNO PARTANEN,

14.11.1996

TILIKAUSI
KUUKAUSI/PITUUS

1995

1994
12/12

PERUSPÄÄOMA
MUU OMA

14.11.1996
1000 MK

1661000

PÄÄOMA

%

12/12
23.01588000

28.7

71000

1.0

65000

1.2

VOITTO

1006000

13.9

923000

16.7

TILIKAUDEN VOITTO

185000

2.6

-48000

-0.9

40.52528000

45.7

ED.

OMA

TILIK.

PÄÄOMA YHTEENSÄ2923000

VAR.

YHT.

O
O

VAPAAEHT.

0

0

0.0

PAKOLLISET VARAUKSET

3000

0.0

41000

0.7

VARAUKSET

YHTEENSÄ

3000

0.0

41000

0.7

ARV.

YHTEENSÄ

0

0.0

0

0.0

ERÄT

JOUKKOVELKAK.LAINAT

107000

1.5

0

0.0

VAIHTOVELKAK.LAINAT

350000

4.8

321000

5.8

P.A.RAHALAITOSLAINAT738000

10.2

426000

7.7

204000

2.8

119000

2.2

VELAT255000

3.5

212000

3.8

22.91078000

19.5
9.5

P.A.

ELAKELAINAT

MUUT

PITKAAIK.

PITKÄAIK.

VIERAS

P01654000

L.A.RAHALAITOSLAINA1038000

14.4

526000

8000

0.1

4000

0.1

636000

8.8

357000

6.5

SIIRTOVELAT

380000

5.3

400000

7.2

MUUT

580000

8.0

594000

10.7

P02642000

36.61881000

34.0

YHTEENSÄ4296000

59.52959000

53.5

VASTATTAVAA YHTEENS7222000

1005528000

100

SAADUT
L.A.

L.A.

ENNAKOT

OSTOVELAT
LYHYTAIK.VELAT

LYHYTAIK.
VIERAS

QUICK

VIERAS

PO.

RATIO

CURRENT

RATIO

0.8

1.0

1.3

1.5

VELKAANTUMISASTE

1.1

0.9

NETTOVELKAANT.ASTE

1.1

0.8

OMAVARAISUUS-%

40.5

45.8

SUHT.

61.9

48.6

VELKAANTUN.-%

15:35

8

LIITE

SIPO, ROI, Z
AMER-YHTYMÄ
RAUNO

14.11.1996

PARTANEN,

TILIKAUSI
KUUKAUSI/PITUUS

TULOS

1995

12/12

3272000

52.82198000

46.5

47.22528000

53.5

1004726000

100

JALK:.272000

132000

PÄÄOMA

RAH.ER.

1994

12/12
2923000
6195000

KOROLLISET VELAT
+OMA PÄÄOMA
=SIJOITETTU

1000

14.11.1996

+RAHOITUSKULUT

200000

170000

=TUOTTO SIJ. PO :LLE:
SIJ.PÄÄOMAN TUOTTO-

472000

302000

TASEEN

LOPPUSUMMA

LIIKEVAIHTO
TULOS SAT. ER.

7222000

5528000

6931000

6166000

JÄLK:.237000

19000

200000

170000

437000

189000

+RAHOITUSKULUT
=PÄÄOMAN TUOTTO

6.3

VOITTO-%
PAAOMAN

5.5

%

3.1
1.0

KIERTONOPEUS

3.0

ROI - %

K-KATE+ENN.M.MUUTOS686000

497000

-LOPPUVARASTOT

1381000

1063000

+ALKUVARASTOT
=TULOJÄÄMÄ I A

1269000

1381000

574000

815000

7000

-64000

+MUUT TUOTOT-KULUT
-VÄLITTÖMÄT VEROT
=TULOJÄÄMÄ

I

52000

67000

B-VEROT529000

684000

2062000

1831000

VELA2634000

1877000

RAHOITUSOMAISUUS
-LYHYTAIKAISET
=QUICK-KASSA

-572000

-46000

KOKONAISVELAT

4299000

3000000

TASEEN LOPPUSUMMA

7222000

5528000
12.4

Xl-%

7.3

X2-%

-7.9

-0.8

X3-%

59.5

54.3

Z-LUKU

-2.7

-2.0

MK

14:57

9

LIITE

TUNNUSLUKUYHTEENVETO

AMER-YHTYMÄ
RAUNO PARTANEN,

14.11.1996

TILIKAUSI

1994

%

1995

12/12

12/12

KK)6931000

6166000

KUUKAUSI/PITUUS

TOIMINNAN

14.11.1996
1000 MK

LAAJUUS

LIIKEVAIHTO

(12

-11.0

LIIKEVAIHDON KASVU-%
KOKONAISVELAT

4299000

3000000

LYHYTAIKAISET
OMA PÄÄOMA

VELAT2642000
2923000

2528000

SIJOITETTU

1881000

PÄÄOMA

6195000

NETTOKÄYTTÖPÄÄOMA

798000

972000

7222000

5528000

TASEEN

LOPPUSUMMA

4726000

-897000

NETTOINVESTOINNIT

TULOS

%

JA KANNATTAVUUS

KÄYTTÖKATE

686000

501000

RAHOITUSTULOS

476000

313000

NETTOTULOS
KÄYTTÖKATE-%

220000

65000

9.9

8.1

RAHOITUSTULOS-%

6.9

5.1

NETTOTULOS-%
SIJ.PÄÄOMAN TUOTTO-%

3.2

1.1
5.5

ROI-%

3.0

PÄÄOMAN

KIERTONOPEUS

VOITTO-%

1.0
6.3

3.1

0.8

1.0

RAHOITUS
QUICK

RATIO

CURRENT

RATIO

MYYNTIS.KIERTO
OSTOV.

(VRK)

KIERTO(VRK)

VARASTON

1.3

1.5

83.8

88.6

52.5

37.6

KIERTO(VRK)

75.1
1.1

0.9

OMAVARAISUUS-%
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