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1 JOHDANTO

1.1 Tutkielman taustaa

Leasingin käyttö investointien rahoituskeinona on lisääntynyt viime vuosina. 

Myös Suomessa kehitys on ollut saman suuntaista. Sen sijaan leasingsopimusten 

tilinpäätöskäsittely Suomessa on poikennut kansainvälisistä suosituksista sekä 

useiden muiden maiden käytännöstä. Tätä eroa on pidetty suurimpana yksittäisenä 

erona suomalaisen ja kansainvälisen tilinpäätöskäytännön välillä. Vasta uuden, 

vuoden 1998 alussa voimaan tulleen kirjanpitolain myötä leasingsopimukset jao

tellaan rahoitus- ja käyttöleasingiin. Sen mukaan on mahdollista vaihtoehtoisesti 

käsitellä rahoitusleasingisopimuksella hankittua hyödykettä konsernitilinpäätök

sessä joko kansainvälisen käytännön mukaisesti ostetun ja myydyn omaisuuden 

tavoin tai perinteisen tavan mukaisesti vuokramenona. Aiemmin kaikkia leasing- 

sopimuksia käsiteltiin vuokramenona. Uudistuksen tavoitteena oli parantaa sekä 

yritysten tilinpäätösten vertailukelpoisuutta että mahdollisuutta antaa oikeat ja 

riittävät tiedot yritysten toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta.

1.2 Tutkielman tavoitteet

Tutkielman tavoitteena on selvittää kyselytutkimuksen avulla kuinka paljon suo

malaisyritykset rahoittavat investointejaan rahoitusleasingsopimuksilla ja miten ne 

vuokralleottajina käsittelevät rahoitusleasingsopimuksia konsernitilinpäätöksis

sään sekä miksi valittuun käsittelytapaan on päädytty. Tarkastelun kohteena on 

myös se riippuuko rahoitusleasingin tilinpäätöskäsittely seuraavista yritysten 

taustatekijöistä: Toimiala, liikevaihto, vakavaraisuus, leasingin osuus investoin
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tien määrästä sekä siitä, onko yrityksen osakkeet julkisen kaupankäynnin kohteena 

Suomessa tai ulkomailla ja onko yrityksellä ulkomainen emoyhtiö sekä laatiiko 

yritys suomalaisen tilinpäätöksen lisäksi IAS- tilinpäätöksen. Lisäksi tavoitteena 

on selvittää yritysten mielipiteitä siitä, pitäisikö vaihtoehtoinen tilinpäätöskäsit

tely sallia myös erillistilinpäätöksissä vai tulisiko se määrätä pakolliseksi sekä 
pitäisikö myös muita leasingsopimuksia käsitellä ostetun omaisuuden tavoin. Lo

puksi tavoitteena on arvioida kirjanpitolain uudistuksen tavoitteiden toteutumista 

ja mahdollisten muutosten tarpeellisuutta leasingsopimusten kannalta.

1.3 Tutkielman kulku

Tutkielma jakautuu teoria-ja empiriaosaan. Ensimmäisessä tarkastellaan ulkomai

sen ja suomalaisen lähdekirjallisuuden pohjalta leasingiä, siihen liittyviä standar

deja ja tilinpäätöskäsittelyä. Jälkimmäisessä tutkitaan leasingin tilinpäätöskäsitte

lyä Suomessa kirjanpitolain uudistamisen jälkeen.

Tutkielman toisessa luvussa esitellään leasingin historiaa ja kehitystä sekä sen eri 

muotoja ja käsitteitä. Leasingrahoituksen kustannuksia sekä sen hyötyjä ja haittoja 

verrattuna muihin rahoitusvaihtoehtoihin ja lisäksi käsitellään leasingin käyttöä 

sekä suomalaisissa yrityksissä että kansainvälisesti. Kolmannen luvun aiheena on 

leasingin tilinpäätösstandardit, niiden kehitys sekä laatijat. Lisäksi esitellään uu
sia näkemyksiä leasingsopimusten aktivointiedellytyksiin. Neljännessä luvussa 

tarkastellaan kuinka leasingiä käsitellään sopimusosapuolten tilinpäätöksissä, Eli

mäissä ja Suomessa sekä millaisia vaikutuksia eri käsittelytavoilla on. Viidennes

sä luvussa käsitellään kyselytutkimuksen vastauksia ja niiden tuloksia. Kuuden

nessa luvussa tehdään johtopäätöksiä ja yhteenveto leasingin tilinpäätöskäsitte

lystä Suomessa tutkielmassa esitettyjen teorioiden ja kyselytutkimuksen perus

teella.
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Tutkielmassa keskitytään käsittelemään leasingia vuokralleottajan näkökulmasta 

ja sellaisia leasingsopimusten muotoja, jotka ovat merkityksellisiä vain vuokral- 

leantajan tilinpäätöksessä ei käsitellä. Termejä leasing ja vuokra sekä niiden joh

dannaisia käytetään synonyymeinä.
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2 LEASINGIN MÄÄRITELMIÄ

2.1 Leasingin historia ja kehitys

Leasingilla tarkoitetaan esineiden pitkäaikaista vuokrausta, jossa vuokranantaja 

luovuttaa vuokralleottajalle oikeuden käyttää vuokrakohdetta sovitun ajanjakson 
ajan maksusuorituksia vastaan.1 Omistusoikeus leasingin kohteeseen pysyy siis 

rahoittajalla, mutta käyttöoikeus siirtyy leasingin ottajalle.1 2 Myös lyhytaikaiset 

vuokrasopimukset, esimerkiksi päiväksi vuokratut ajoneuvot tai tietokoneet voi

daan käsittää leasingtoimintana.3

Jo muinaisten sumerilaisten on sanottu harjoittaneen maanviljelyskoneiden lea- 

singtoimintaa 2000 vuotta ennen ajanlaskumme alkua. Kuitenkin yleensä leasin

gin alkuna mainitaan yhdysvaltalainen Bell-yhtymä, joka 1800-luvun lopulla alkoi 

vuokrata puhelimia. Nykyisessä muodossa leasing-toiminta alkoi vuonna 1952, 

jolloin Yhdysvalloissa perustetiin States Leasing Corporation of San Fransisco. 

Leasing investointien rahoitusmuotona on kasvanut voimakkaasti ja on levinnyt 

ympäri maailman. Suomessa leasingtoiminta alkoi 1960-luvulla.4

1IASC 1998, 785

2 Junka 1986, 1

3 Cairns 1995, 559

4 Junka 1986, 1
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2.2 Leasingsopimusten muotoja

Leasingtoiminta on kehittynyt voimakkaasti ja siitä versoo jatkuvasti uusia muo

toja. Perusjako kulkee akselilla rahoitus-ja käyttöleasing. Toinen keskeinen jaot

telu on jako suoraan ja epäsuoraan leasingiin.1

2.2.1 Rahoitusleasing

Rahoitusleasingissä laitteen tarvitsija sopii, että rahoitusyhtiö ostaa laitteen toi

mittajalta ja vuokraa sen tarvitsijalle. Rahoitusleasingin yleiset ehdot ovat, että 

rahoitusyhtiö ostaa laitteen myyjältä ja tekee tarvitsijan kanssa sopimuksen koh

teen arvioiduksi taloudelliseksi pitoajaksi. Lisäksi sopimukseen liittyy ehto mah

dollisuudesta jatkaa sopimusta vuokrakauden jälkeenkin olennaisesti alennetulla 

vuokralla. Laitteen myyjä on velvollinen ostamaan laitteen takaisin rahoitusyhti

öltä sopimuksessa määriteltyyn hintaan vuokrakauden päätyttyä tai vuokralaisen 

osoittautua maksukyvyttömäksi. Laitteen omistusoikeus säilyy myyjällä. Myyjä 

saattaa vaatia vakuuksia vuokraajalta.1 2

Tosiasiallisesti kaikki rahoitusleasing on lähempänä investointien rahoitusta kuin 

vuokralleantamista ja liittyy sellaiseen omaisuuteen, jolle rahoitusyhtiöllä ei olisi 

mitään käyttöä ja jota se ei ostaisi ellei hyödykkeelle olisi vuokralleottajaa. Tästä 

syystä rahoitusyhtiö yrittää minimoida riskin, että sen täytyisi ottaa vuokrakohde 

haltuunsa.3

1 Junka 1986,4

2 Leppiniemi 1998 (b), 13:5-6

3 Caims 1995, 560
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2.2.2 Käyttöleasing

Käyttöleasing on lähellä tavanomaista vuokrasopimusta. Leasingkohde saatetaan 

vuokrata useammalle leasinginottajalle peräjälkeen joten leasingkausi ei käsitä 

kohteen koko taloudellista käyttöikää. Leasinginottajalla on mahdollisuus irtisa

noa sopimus. Käyttöleasingsopimukset ovat usein myös bruttoleasing-luonteisia, 

jossa leasingilleantaja vastaa kohteen huollosta ja vakuutuksista.1

2.2.3 Suora leasing

Suorassa leasingissä esineen myyjä toimii samalla itse leasingilleasettajana. Hän 

solmii sopimuksen leasingilleottajan kanssa ja toimittaa omasta varastostaan lea- 

singkohteen leasingilleottajan käyttöön. Vuokrakauden jälkeen kohde palautetaan 

myyjälle.1 2

• Suoran leasingin rahoittaminen

Leasingsopimuksen teon jälkeen voi myyjä siirtää sopimuksen rahoitusyhtiölle 

luototettavaksi. Myyjä siirtää rahoitusyhtiölle oikeuden periä vuokrasaatavat lea- 

singilleottajalta ja saa rahoitusyhtiöltä leasingsopimuksen diskontatun vuok- 

rasummman etukäteen. Leasingkohde toimii rahoitusyhtiölle luoton vakuutena. 

Omistusoikeus leasingkohteeseen säilyy koko ajan leasingilleantajalla. Suomessa 

erityisesti autojen leasing tapahtuu usein edellä kuvatun kaltaisesti.3

1 Junka 1986, 5

2 Junka 1986, 6

3 Junka 1986, 6

6



2.2.4 Epäsuora leasing

Epäsuorassa leasingissä on mukana kolme osapuolta, joiden kesken muodostuu 

kolmikantasuhde. Leasingilleottaja käy tavaran toimittajan kanssa neuvottelut 

haluamastaan tuotteesta. Tämän jälkeen rahoitusyhtiö ostaa tuotteen tavarantoi

mittajalta ja vuokraa sen leasingilleottajalle, joka maksaa vuokrat rahoitusyhtiölle. 

Leasingkohteen omistaja on rahoitusyhtiö, mutta sen tehtävä rajoittuu kuitenkin 

rahoittajan rooliksi. Rahoitusyhtiöllä ei ole omia varastoja, vaan se hankkii tava

ran omistukseensa vasta kun leasingilleottaja on jo tiedossa. Useimmiten rahoi

tusyhtiö tekee tavaran toimittajan kanssa takaisinostosopimuksen, joka velvoittaa 

tavaran toimittajan lunastamaan leasingkohteen vuokrakauden jälkeen takaisin 

etukäteen sovitun jäännösarvon mukaisesti.1

1. Epäsuora leasing

Kauppahinnan maksu 

V---- Kauppasopimus
Leasingkohteen toimitus

Leasingsopimus

Leasingilleottaja Leasingilleantaja
(Rahoitusyhtiö)

Tavaran toimittaja 
(myyjä)

Leasingvuokrien maksu

Junka 1986, 7

1 Junka 1986, 7
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2.2.5 Sale- and leaseback

Sale- and leaseback on kiinteän omaisuuden vuokrauksen erityismuoto. Asiakas 

myy rahoitusyhtiölle laitteen tai kiinteistön ja sopii samalla siitä, että ottaa kysei

sen kauppakohteen takaisin vuokralle. Esimerkiksi teollisuusyritys rakennuttaa 

itselleen teollisuushallin, mutta myöhemmin helpottaakseen rahoitustilannettaan 

myy hallin rahoitusyhtiölle, jolta vuokraa hallin takaisin. Sopimuksen ehdoista 

riippuu tulkitaanko sale- and leaseback käyttö- vai rahoitusleasingiksi.1

Myyntihinta ja vuokra ovat yleensä toisistaan riippuvia. Usein sale and leaseback- 

sopimukset muotoillaan niin, että myyntihinta suurempi tai vähintään yhtä suuri 

kuin kohteen käypä arvo. Tämä on yksi tapa rahoittaa vuokralleottajaa, joka hyö

tyy myös siitä, että vuokramaksut ovat korkeasta myyntihinnasta johtuen yleensä 

suuremmat kuin kohteen vuosittaiset poistot. Vuokralleantaja hyötyy myös suu

remmista vuokramaksuista ja suuremmasta poistopohjasta.1 2

2.3 Leasingin kustannukset

Leasingin kustannukset muodostuvat vuokrista, jotka maksetaan yleensä etukäteen 

kuukausittain tai neljännesvuosittain. Vuokra määritetään prosentteina kohteen 

hankintahinnasta. Arvonlisäverollisten kohteiden osalta vuokrasopimus sisältää 

myös arvonlisäveron. Leasingrahoituksen kustannuksen vertaaminen muihin ra

hoitusmuotoihin käy parhaiten rahoitussopimuksen sisäisen koron avulla. Jos esi

merkiksi leasingmaksut ovat 4,8 % hankintamenosta ja ne maksetaan kuukausit

1 Junka 1986, 8

2 Epstein 1997, 445-446
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tain etukäteen, leasingkausi on 24 kuukautta ja laitteen jäännösarvo nolla, sisäi

seksi koroksi ( x % / kk ) saadaan:1

4,8 % + a ____ * 4,8 % = 100 %

23kk x%

x= 1,272%/kk

Vuosikoroksi saadaan ( 1 + 0,1272 )12 = 16,38 % / v

Korko saadaan selville myös ratkaisemalla seuraava korkoyhtälö:
(\ + П23 -1

4,8 % + i ( 1 + i )23 * 4,8 % = 100 %.

Yhtälön toteuttaa korkokanta 1,272 % ( i = 0,01272 )

Jos vuokralleottajalle määrätään jäännösarvon perusteella lisävuokra tai vuokran 

palautus, sen nykyarvo lisätään yhtälön vasemmalle puolelle."

Esimerkki leasingin kustannuksista. Seuraavassa vertaillaan kuljetusliikkeen täys- 

perävaunuyhdistelmän rahoittamisesta rahoitusleasingin, osamaksun ja pankkilai

nan välillä. Kuljetusliike Kauppalehti & Pojat aikoo ostaa uuden kuljetuskaluston, 

joka maksaa 1 000 000 markkaa. Yhtiö vaihtaa autoja neljän vuoden välein. Neljä 

vuotta vanhan yhdistelmän vetoauto annetaan vaihdossa. Sen arvo on 300 000 
markkaa. Sekä pankki että rahoitusyhtiö lupaavat rahoituksen 5,5 %:n korolla. 

Leasing- ja osamaksurahoituksen korkotaso on laskenut lähelle pankkilainojen 

korkoja kiristyneestä kilpailusta johtuen. Asiakkailla on mahdollisuus saada lea- 1 2

1 a = jaksollisten jälkikäteen suoritettavien maksujen diskonttaustekijä

2 Leppiniemi, 1998 (b), 8:11
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singrahoitusta miltei samalla korolla kuin lainaa. Tällöin rahoitusmuodon valin

nalla ei ole suoraa vaikutusta hankintakustannuksiin vaan kokonaiskustannus 

vaihtelee asiakaskohtaisesti ja valitun maksusuunnitelman perusteella.1

Lainavaihtoehdossa yhtiö joutuu ottamaan lainaa 700 000 markkaa, jonka se mak

saa takaisin kuukausittain neljän vuoden ajan. Tällöin lyhennyksen ja koron suu

ruudeksi annuiteettina saadaan 16 280 markka. Näin yhdistelmä maksaa yhteensä 

1 081 440 markkaa (Käsiraha 300 000 + 48*16 280). Osamaksuvaihtoehdossa 

kokonaiskustannus muodostuu yhtä suureksi koska rahoitusyhtiön perimä korko 

on sama 5,5 %. Vanhan kaluston myynnistä saatu 300 000 markkaa sijoitetaan 

käsirahaosuudeksi.1 2

Rahoitusleasingvaihtoehdossa houkuttimena on saada kuukausimaksut mahdolli

simman pieniksi ja käyttää erotus muun liiketoiminnan harjoittamiseen. Neljän 
vuoden leasingsopimuksen päätyttyä kuljetuskaluston jäännösarvoksi oletetaan 

300 000 markkaa. Loppu hankintahinta jaetaan vuokramaksuksi, joka jäännösar

von ansiosta on 10 881 markkaa kuukaudessa. Kuitenkin rahoitusleasingin koko

naiskustannukset 1 111 407 markkaa ovat 29 967 markkaa suuremmat kuin mui

den vaihtoehtojen (1. erä vuokraerä 300 000 + 10 881*47 + jäännösarvo 300 000). 

Jos auton jäännösarvo on vuokrakauden jälkeen yli 300 000 markkaa, rahoitusyh

tiö maksaa erotuksen vuokranpalautuksena. Päinvastaisessa tapauksessa yritys 

joutuu maksamaan erotuksen rahoitusyhtiölle. Eli jos kuljetusyhtiö saisi neljän 

vuoden kuluttua ajoneuvoyhdistelmästä 330 000 markkaa leasingvaihtoehto olisi 

edullisin.3

1 Nieminen 1998, 17

2 Nieminen 1998, 17

3 Nieminen 1998, 17
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2.4 Leasingin etuja ja haittoja

Leasing-toiminnan alkuvaiheessa oli vallalla käsitys, että jos yritys joutui vuok

raaman tuotantovälineensä, oli sen taloudellinen asema heikko. Vuosien mittaan 

leasingrahoitukseen on kuitenkin totuttuja yritykset ovat huomanneet sen sisältä

vän myös monia etuja.1 Tällaisina etuja ovat mm:1 2

• Yritys saa pääomaa ilman erityistä vakuutta. Vakuudeksi riittää normaalisti 

kohde takaisinostositoumuksineen. Tämä tekee investoinnit mahdolliseksi 

niukan pääoman varassa toimiville yrityksille.

• Samansuuruiset vuokraerät ja koko leasingkautta koskeva etukäteissopimus 

helpottavat rahoituksen ja talouden yleissuunnittelua.

e Vuokraaminen saattaa antaa yrityksen taloudellisesta asemasta edullisemman 

kuvan kuin velkarahaan perustuva omistaminen koska leasingkohdetta ei mer

kitä taseeseen omaisuutena ja velkana. Leasingiä voidaankin kutsua "off- 
balance-sheet"-rahoitukseksi. Tällä on merkitystä silloin, kun ulkopuoliset te

kevät päätelmiä tilinpäätöksen perusteella.

• Rahoitusyhtiöiden välinen kilpailu on saanut aikaan joustavia ja yrityksen tar

peisiin sovellettuja yksilöllisiä leasingsopimuksia. Sopimuksiin on mahdollista 

liittää myös muita kuin rahoituspalveluja, esim. hallinnollisia palveluja, kuten 

auton huoltopalveluja.3

1 Junka 1986, 17

2 Leppiniemi 1998 (b), 8:12

3 Leppiniemi 1998 (b), 8:12
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• Leasing ei edellytä omarahoitusta vaan mahdollistaa investointien 100 %:n 

rahoituksen. Näin ollen leasinginvestoinnit eivät rasita yrityksen maksuvalmi

utta.1

• Leasingin käyttö on luontevaa erityisesti sellaisilla aloilla, joissa teknologia 

kehittyy nopeasti, jonka seurauksen laite vanhenee nopeasti ja sen jäännösarvo 

on pieni. Paras esimerkki tästä lienee atk-laitteet.1 2

• Leasing vapauttaa käyttöpääomaa muun liiketoiminnan käyttöön3

Yhdysvalloissa tehdyssä tutkimuksessa havaittiin kahtiajako pienten ja taloudelli

sesti heikkojen sekä suurten ja taloudellisesti vahvempien yritysten välillä. Pienet 

yritykset painottavat leasingsopimuksia tehdessään taloudellisia hyötyjä kuten 

käyttöpääoman vapautumista ja taseen ulkopuolisuutta. Suuremmat yritykset sen 

sijaan pitivät tärkeänä laadullisia seikkoja kuten vuokranantajan tarjoamia pal

veluita. Lisäksi havaittiin, että velkaantuneet ja heikkotuottoiset yritykset käyttä

vät leasingiä enemmän kuin vakavaraisemmat.4

Leasingin haittana voidaan pitää sitä, että muista vieraan pääoman rahoitusmuo

doista saattaa löytyä edullisempia rahoitusmuotoja.5 Leasing ei kuitenkaan välttä

mättä aina ole kalliimpi kuin ostovaihtoehto. Jos esimerkiksi vuokralleantaja saa 

suurten ostomääriensä ansiosta tuotteet halvemmalla tai hänellä on edullisemmat 

lainakustannukset kuin vuokralleottajalla ja hän siirtää nämä edut ainakin osittain 

vuokralleottajan hyväksi alhaisempina leasingmaksuina.6

1 Junka 1986, 17

2 Junka 1986, 20

3 Clark 1985, 25

4 Ferrara 1980

5 Leppiniemi 1998 (b), 8:12

6 Bierman 1982, 98
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2.5 Leasingin käyttö

Rahoitusleasingin suosio investointien rahoitusmuotona on kasvussa Tilastokes

kuksen vuosittaisen selvityksen mukaan. Luottolaitokset rahoittivat koneisiin, 

laitteisiin ja ajoneuvoihin kohdistuvia rahoitusleasinginvestointeja vuonna 1996 

kaikkiaan 2 335 miljoonalla markalla, missä oli kasvua edellisestä vuodesta 52 
prosenttia. Lisäksi sale-and leaseback sekä kiinteistöleasinginvestointeja rahoitet

tiin 276 miljoonalla. Vuodesta 1995 kasvua oli 30%.'

Yritykset olivat selvästi suurin rahoitusleasingiä käyttävä sektori 1 923 miljoonan 

markan hankintoineen, joka vastaa yli 80 prosenttia kaikista rahoitusleasingin- 

vestoinneista. Julkisyhteisöt vastasivat runsaasta 10 prosentista investoinneista 

muiden sektoreiden osuuksien jäädessä hyvin pieneksi. Toimialoista teollisuus 

sekä kuljetus, varastointi ja tietoliikenne vastasivat molemmat yli 20 prosentista 
rahoitusleasinghankinnoista. Muita suuria käyttäjiä olivat kaupan ala ja koulutus.1 2

Rahoitusleasingillä on perinteisesti hankittu lähinnä ajoneuvoja sekä koneita ja 

laitteita. Vuonna 1996 ATK-laitteita ja konttorikoneita hankittiin rahoitusleasin

gillä 875 miljoonalla markalla, mikä oli 20 prosenttia edellisvuotta enemmän. 

Ajoneuvoja hankittiin 791 miljoonalla markalla ja teollisuuslaitteita ja -koneita 

322 miljoonalla. Rahoitusleasingvuokria maksettiin kaikkiaan 1550 miljoonaa 

markkaa, missä kasvua oli 17 prosenttia. Suurimpia vuokranmaksajia olivat yri

tykset, 1 243 miljoonaa markkaa, ja julkisyhteisöt, 184 miljoonaa. Toimialoista 

eniten vuokria maksoivat teollisuus, 357 miljoonaa markkaa, kuljetus, varastointi 

ja tietoliikenne, 209 miljoonaa sekä kauppa, 208 miljoonaa markkaa.3

1 Tilastokeskus 1997

2 Tilastokeskus 1997

3 Tilastokeskus 1997
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Vaikka leasingin suosio onkin kasvanut Suomessa niin leasingin yhdeksän pro

sentin markkinaosuus investoinneista vuonna 1993 on selvästi pienempi kuin mo
nissa muissa teollisuusmaissa. Seuraavasi a taulukosta nähdään, että Irlannissa 

investoinneista rahoitetiin leasingillä yli 40 %, Yhdysvalloissa miltei kolmannes 

ja Ruotsissa, Iso-Britanniassa ja Saksassa noin viidennes.1

2. Leasingin käyttö ja markkinaosuus v. 1993 - markkinaosuusjärjestyksessä

Maa Kävttö USD v. 1993 Osuus investoinneista %

Irlanti 1 270 000 000 42,5 %

Yhdysvallat 125 000 000 000 32,0 %

Ruotsi 1 910 000 000 20,0 %

Iso-Britannia 12 800 000 000 19,0%

Saksa 26 510 000 000 19,0%

Ranska 10 430 000 000 13,1 %

Tanska 620 000 000 11,0%

Italia 7 800 000 000 10,8%

Suomi 400 000 000 9,0 %

Japani 59 890 000 000 7,8 %

Norja 500 000 000 5,5 %

World Leasing Yearbook 1995

1 Hombrook, 1995
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3 LEASINGIN TILINPÄÄTÖS STANDARDIT

3.1 Tilinpäätösstandardien lähtökohtia

Leasingsopimuksia koskevien tilinpäätösstandardien laatimisen lähtökohtana voi

daan pitää yritystoiminnan kansainvälistymistä ja siitä johtuvaa tilinpäätöskäytän

nön harmonisointipyrkimyksiä. Lisäksi oikean ja riittävän tilinpäätösinformaation 

vaatimus on ollut perustana standardeille.

3.1.1 Kansainvälistyminen ja harmonisointi

Yritystoiminta on kansainvälistynyt nopeasti toisen maailmansodan jälkeen. Eri

tyisen nopeaa kehitys on parina viime vuosikymmenenä. Jokaisessa maassa on 

yritystoimintaa, joka on laajentunut ulkomaille. Vastaavasti kussakin maassa toi

mii yrityksiä, joiden emoyhtiön kotipaikka on ulkomailla. Sijoittajien kiinnostus 

on laajentunut rajojen yli ja sijoittaminen ulkomaille on helpottunut, kun sitä ra

joittavat esteet ovat poistuneet.1

Kussakin maassa tilinpäätöskäytännöllä on pitkät perinteet. Eri maiden tilinpää

töskäytännöstä löytyvät periaatteellisella tasolla samat peruselementit. Siitä huo

limatta käytäntö eri maissa on siinä määrin erilaista, että tilinpäätösinformaatio 

vaihtelee maittain. Koska pääomat liikkuvat yhä vapaammin, on syntynyt tarve 

tilinpäätöskäytännön yhdenmukaistamiseen eli harmonisointiin.1 2

1 Räty 1996, 12

2 Räty 1996, 12
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Kansainvälistä tilinpäätöskäytäntöä voidaan tarkastella kahdesta eri näkökulmasta. 
Ensinnäkin nk. harmonisointipyrkimyksistä käsin. Yhtenäistämisen tavoitteena on 

luoda sellaiset yhtenäiset tilinpäätöksen laadintaperiaatteet, jotka voitaisiin ottaa 

käyttöön kaikissa yhtenäistämisen piiriin kuuluvissa maissa. Toisaalta kansainvä

listä tilinpäätöskäytäntöä voidaan tarkastella suoraan eri maiden tilinpäätöskäy

täntöjen ja niissä ilmenevien erojen näkökulmasta. Yksittäisen maakohtaisen tilin

päätöskäytännön taustalla on kansallinen kehitys ja omaleimainen kansallinen 
kulttuuri. Nämä aiheuttavat ne sosiaaliset, taloudelliset, lainsäädännölliset erot, 

joilla on vaikutusta tilinpäätöksen laadintatavoissa ilmeneviin eroihin. Vaikka 

Euroopan Unioniin kuuluvien maiden kohdalla olisikin paineita tilinpäätöskäytän

nön harmonisointiin, tällä kulttuurisella viitekehyksellä on niin voimakas vaiku

tus, että todellista yhtenäisyyttä ei ole helppo toteuttaa.1

Merkittävimmät tarpeet kansainvälisen tilinpäätöskäytännön harmonisoinnin saa

vuttamiselle Euroopassa ovat kansainvälisten sijoittajien palveleminen, monikan

sallisten yritysten toiminnan helpottaminen, laskentamenetelmien vaihtaminen 

maailmanlaajuisesti ja vaihtoehtojen tarjoaminen Yhdysvaltojen hallitsemille ti

linpäätöskäytännöille. Erityisesti monikansalliset yritykset hyötyisivät harmo

nisoinnista koska yksittäisen yrityksen tilinpäätöksen laadinnan kustannukset las

kisivat ja tarvittavat tilinpäätösoikaisut vähenisivät. Myös sisäisen ja ulkoisen 

raportoinnin järjestelmien sekä yhdenmukaisesti laskettavien tunnuslukujen kehi

tys helpottuisi. Erään tutkimuksen mukaan erilaiset tilintarkastus- ja verojärjes

telmät aiheuttavat monikansallisten yritysten hallintokustannuksiin 10-30 %:n 

lisäyksen.* 2

Euroopan Unionin perustavoitteena on yhteismarkkinoiden luominen, joka mah

dollistaisi pääoman, työvoiman ja yritysten vapaan liikkumisen rajojen yli. Tämän

' Räty 1986,13-14

2 Blake 1994, 333
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tavoitteen saavuttamiseksi on välttämätöntä harmonisoida markkinoiden infra

struktuuri. Myös tilinpäätöskäytännön on katsottu kuuluvan osana tähän infra

struktuuriin. EU vaikuttaa tilinpäätöskäytäntöön direktiivien kautta vaikka ne ei

vät olekaan standardeja. Vaikka direktiivien tulkinnan vaihtelevuus rajoittaa yh

denmukaistamisen tasoa, direktiivit ovat parantaneet tilinpäätösten vertailtavuut

ta.1

3.1.2 Asia ennen muotoa -periaate

Ennen nykyisten leasingsopimusstandardien kehittämistä ja niiden laajempaa le

viämistä sopimuksista johtuvia oikeuksia ja velvoitteita ei huomioitu omaisuutena 

ja velkana vuokralleottajan tilinpäätöksessä koska vuokrakohteen oikeudellista 

omistamista pidettiin taloudellisen omistamisen sijaan ratkaisevana tekijänä. Täl

laista menettelyä alettiin pitää epätarkoituksenmukaisena pitkäkestoisten leasing- 

sopimusten kohdalla ja leasingin suosion kasvaessa. Erityisesti kahden samanlai

sen yrityksen vertailu, joista toinen oli rahoittanut investoinnit leasingilla ja toinen 

lainapääomalla, oli harhaanjohtavaa ja epätarkoituksenmukaista. Off-balance- 

sheet”-rahoituksen kasvun katsottiin vaarantavan tilinpäätöksen luotettavuuden. 

Tilinpäätösstandardien kehittäjien tarkoitus oli laatia sellaiset suositukset, joiden 

mukaan leasingsopimukset käsiteltäisiin ostetun omaisuuden tavoin jos vuokra- 

kohteeseen liittyvien hyödyt ja riskit siirtyvät vuokralleottajalle.1 2

Edellä mainitun perusteella leasingsopimuksiin liittyy yksi kansainvälisistä tilin- 

päätösperiaatteista, sisältöpainotteisuuden eli asia ennen muotoa-periaatetta. Sen 

mukaan arvioitaessa taloudellisen tapahtuman tilinpäätöskäsittelyssä tulee pai

nottaa sen sisältöä eikä oikeudellista muotoa. Useimmiten tähän periaatteeseen 

viitataan juuri leasingsopimusten yhteydessä. Vuokralleottajan kannalta sisältö-

1 Carlson 1997, 359

2 McGregor 1996, 7-8
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painotteisuuden soveltaminen merkitsee sitä, että rahoitusleasingillä hankittu 

vuokrakohde tulee käsitellä tilinpäätöksessä ostetun omaisuuden tavoin eli vuok- 

ralleottajan tulee aktivoida se taseeseensa. Alla on perusteita rahoitusleasingsopi- 

musten aktivoinnin puolesta ja vastaan.

Aktivointia puoltavat seuraavat seikat:

• rahoitusleasing on substanssiltaan osto, tai sillä ainakin saadaan oikeus käyttää 

leasingkohdetta sen miltei koko taloudellisen käyttöiän aikana. Tämän joh

dosta ei ole löydettävissä taloudelliselta realiteetiltaan oleellisia eroja varsinai

sen oston ja rahoitusleasingin välillä

e mikäli aktivointia ei suoriteta, jää oleellinen ei irtisanottavissa oleva sitoumus 

taseen ulkopuolelle. Tällaisen sitoumuksen ja muiden vastuiden kuten ostoso

pimusten ero on siinä, että leasingilleottaja on jo ottanut kohteen fyysisesti 

käyttöönsä ja tästä johtuen se kuuluu käyttäjänsä taseeseen

• ellei aktivointia suoriteta, tulevat toiminnan taloudelliset resurssit sekä si

toumukset aliarvioiduiksi. Taloudelliset tunnusluvut vääristyvät, kuten myös 

vertailut eri yritysten välillä

• tapauksissa, joissa leasingvuokrat maksetaan lyhyemmän ajan sisällä kuin 

leasingkohteen taloudellinen käyttöikä edellyttäisi, syntyy tavallaan reservi, 

jonka tulisi ilmetä taseesta

Aktivointia vastaan puhuvat seuraavat seikat:

• leasingilleantaja on leasingkohteen juridinen omistaja, eikä leasingilleottajan 

kirjanpito saisi olla ristiriidassa tämän seikan kanssa

• aktivointimenettely korko- ja lyhennyslaskelmineen on turhan monimutkainen 

ainakin pienille yrityksille
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• oleellisista leasingvastuista voidaan antaa tietoja taseen ulkopuolisin liitetie

doin
• aktivointivelvoite saattaa säikyttää potentiaalisia leasingilleottajia ja täten vai

kuttaa negatiivisesti investointitoimintaan.1

Yllä mainituista perusteluista käy ilmi, että edelliset painottavat leasingsopimuk- 

sen taloudellista merkitystä.

3.1.3 Oikeat ja riittävät tiedot

Leasingsopimusten tilinpäätöskäsittelystä päätettäessä merkittävänä tekijänä on 

siis sopimuksen sisältö eikä sen juridinen muoto. Tämän sisältöpainotteisuuden eli 

asia ennen muotoa-periaatteen soveltamisen on katsottu olevan yhtenä edellytyk

senä sille, että tilinpäätös antaa oikeat ja riittävät tiedot yrityksen toiminnan tulok

sesta ja taloudellisesta asemasta.1 2

Oikeat ja riittävät tietojen käsitettä on pyritty hahmottamaan tilinpäätöskirjalli- 

suudessa. Osa kirjoittajista on laatinut luetteloita siitä, mitä oikeat ja riittävät tie

dot ovat ja mitä ne eivät ole. Toiset kirjoittajat ovat pyrkineet kuvaamaan periaat

teen yleistä luonnetta ja useimpien mielestä oikeat ja riittävät tiedot olisi käsitettä

vä vallitsevasta käytännöstä, ajasta ja paikasta riippuvana eikä itsenäisenä laatu

vaatimuksena. Eräiden kirjoittajien mielestä käsite ainakin korostaa asia ennen 

muotoa-periaatetta.3

Oikeat ja riittävät tiedot-käsite on lähtöisin Iso-Britanniasta ja on levinnyt muihin 

EU-maihin direktiivien vaatimuksesta. Euroopan yhteisöjen neljännessä ja seitse

1 Smeds 1984, 260-261

2 Järvinen et ai. 1998, 58

3 Kaisanlahti 1998, 16
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männessä yhtiöoikeudellisessa tilinpäätösdirektiivissä edellytetään sekä yksittäi

sen että konsernin tilinpäätöksen oikeat riittävät tiedot. Neljännen direktiivin mu

kainen velvoite muodostuu kolmesta osasta: pääsäännöstä ja kahdesta sitä täy

dentävästä säännöksestä. Pääsäännön mukaan tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja 

riittävät tiedot yrityksen toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Lisäksi 

yritykseltä edellytetään lisätietoja, jollei direktiivisäännösten noudattaminen riitä 

antamaan oikeita ja riittäviä tietoja. Toisen lisäsäännön mukaan yrityksen tulee 

erityisessä tapauksessa poiketa direktiivin säännöksistä, jos oikeiden ja riittävien 

tietojen antaminen sitä edellyttää.1

Iso-Britanniassa tehdyssä tutkimuksessa selvitettiin kuinka useiden suurten eng- 

lantilaisyhtiöiden johtajat soveltavat oikeat ja riittävät tiedot vaatimusta tilinpää

töksien laadinnassa. Tutkimuksessa havaittiin, ettei vaatimus vaikuta johtajien 

toimiin tilinpäätösten laadinnassa, vaan he luottavat tilintarkastajiin arvioitaessa 

antaako tilinpäätös oikeat ja riittävät tiedot.1 2 Toisen tutkimuksen mukaan euroop
palaiset johtajat käyttävät tietyssä laajuudessa mahdollisuutta poiketa direktiivien 

vaatimuksista ja tilintarkastajat näyttävät hyväksyvän tämän käytännön. Syynä 

direktiiveistä poikkeamiseen on yleensä se, että halutaan antaa täsmällisempää 

tietoa. Kuitenkaan mahdollisuutta tällaiseen käytäntöön ei pitäisi sallia, yleisesti 

vaan ainoastaan yksittäisten yrityksen tasolla ja poikkeustapauksissa, joilla on 

olennainen vaikutus oikeisiin ja riittäviin tietoihin.3

3.1.3.1 Oikeat ja riittävät tiedot Suomessa

Vaatimus oikeista ja riittävistä tiedoista on myös Suomen kirjanpitolaissa, jonka 

mukaan tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot kirjanpitovelvollisen

1 Kaisanlahti 1998, 14

2 Nobes 1991,371

3 Ekholm 1997, 11
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toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta.1 Oikeiden ja riittävien tietojen 

antamista edellytetään KPL:n lisäksi useissa muissakin laeissa. Esimerkiksi ri

koslaissa on säädetty rangaistus kiijanpitorikoksesta ja rikkomuksesta." Lakia so

velletaan mm. silloin kun kirjanpitovelvollinen tai henkilö, jonka tehtäväksi kir

janpito on toimeksiannolla uskottu, tahallisesti tai törkeästä huolimattomuudesta 

vaikeuttaa oikean ja riittävän kuvan saamista kirjanpitovelvollisen tuloksesta ja 

taloudellisesta asemasta.1 2 3

Myös arvopaperimarkkinalain mukaan osakeyhtiön, jonka osakkeella tai siihen 

osakeyhtiölain mukaan oikeuttavalla arvopaperilla käydään julkisesti kauppaa, on 

annettava oikeat ja riittävät tiedot osakkeen arvoon olennaisesti vaikuttavista sei

koista.4 Tilintarkastuslain mukaan tilintarkastuskertomukseen tulee sisällyttää lau

sunto siitä, antaako tilinpäätös kirjanpitolaissa tarkoitetulla tavalla oikeat ja riittä

vät tiedot yhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta.5 Ellei näin ole 
tilintarkastajan tulee tarvittaessa täydentää tilinpäätöstietoja tai antaa lisätietoja.6

Jos kirjanpitolainsäädännön pakottavat säännökset johtavat siihen, että tuloslas

kelmassa ja taseessa ei voi antaa oikeita ja riittäviä tietoja, tarpeelliset lisätiedot 

tulee ilmoittaa liitetiedoissa. Oikean ja riittävän kuvan perusteella kirjanpitovel

vollisella ei ole lupa rikkoa pakottavaa kirjanpitosäännöstä, ellei kauppa-ja teolli

suusministeriö ole päätöksessään antanut tähän lupaa. Toistaiseksi KTM ei ole 

antanut päätöstä sallittavista poikkeuksista.7

1 KPL 3. luku 2 §

2 RL 30 § 9-10 morn.

3 Leppiniemi 1998 (a), 15

4 APML 1. luku 6 § 1. mom.

5 TTL 19§ 1. mom.

6 Leppiniemi 1998 (a), 15-17

7 Leppiniemi 1998 (a), 18
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3.1.1.2 Oikeiden ja riittävien tietojen vaikutus tilinpäätöksen laadin
taan

Osa EU-maista voidaan jakaa viiteen eri luokkaan sen mukaan kuinka voimak

kaasti oikeiden ja riittävien tietojen vaatimus vaikuttaa standardien ja tilinpäätös

ten laadintaan.1

Ensimmäisessä ryhmässä tilintarkastajat ja johtajat käyttävät oikeita ja riittäviä 

tietoja tulkitsemaan lakeja ja standardeja sekä joskus jopa kumoamaan ne. Stan

dardien laatijat voivat käyttää sitä laatiessaan lain yksityiskohtia kumoavia sään

töjä. Tähän ryhmään kuuluvat maat ovat Iso-Britannia ja Irlanti. Toisessa ryhmäs

sä oikeat ja riittävät tiedot- käsitettä käytetään perusperiaatteena lakien ja suosi

tusten tulkinnassa sekä poikkeustapauksissa kumoamaan lainsäädäntöä. Standar

deja laadittaessa sitä voidaan käyttää ohjeena mutta ei kumoamaan lain vaatimuk

sia. Tähän ryhmään kuuluu Hollanti.

Kolmannessa ryhmässä oikeiden ja riittävien tietojen käsitettä käytetään perustee

na sallittaessa siirtyminen kohti asia ennen muotoa -periaatteen käyttöä. Tilintar

kastajat ja johtajat käyttävät sitä asioiden tulkinnassa jos siitä ei ole lainsäädän

nöllisiä vaatimuksia tai poikkeustapauksissa kumoamaan lain vaatimukset. Tähän 

ryhmään luokiteltavia maita ovat Ranska ja Espanja. Kummassakin maassa käy

täntö toteutuu esimerkiksi rahoitusleasingin aktivoimisena, Ranskassa tosin va

paaehtoisena ja vain konsernitilinpäätöksessä.

Neljännessä ryhmässä oikeita ja riittäviä tietoja käytetään lain tulkinnassa tai jos 

asiaa koskevia säännöksiä ei ole. Poikkeustapauksissa, joita ei kuitenkaan toden

näköisesti käytännössä ilmene sitä voidaan käyttää lakien sijasta. Tähän luokkaan

1 Nobes 1993, 45-46

22



kuuluu Italia. Viidennessä ryhmässä on epäselvää liittyykö oikeat ja riittävät tiedot 
vain liitetietoihin vai voivatko tilintarkastajat ja johtajat käyttää niitä lakien tul

kinnassa tai jos lainsäädäntöä ei ole olemassa. Kuitenkin on selvää, ettei sitä voida 

käyttää lainsäädännön sijasta. Ainoa tähän ryhmään luokiteltava maa on Saksa.

Oikeiden ja riittävien tietojen periaatteen tulkinta eroaa jyrkästi eri EU-maissa. 

Brittiläisen tulkinnan mukaan oikeista ja riittävistä tiedoista voidaan poiketa lain 

nimenomaisesta säännöksestä. Sen mukaan jäsenvaltioiden lainsäädännössä voi

daan rajata oikeiden ja riittävien tietojen ensisijaisuutta koskevaa säännöstä. Sak

salaisen tulkinnan mukaan lain yksittäisten säännösten noudattaminen antaa oikeat 

ja riittävät tiedot. Voidaan sanoa, että uuden kirjanpitolain säännös oikeista ja 

riittävistä tiedoista asettaa suomalaisen käytännön kahden ääripään väliin. Ehkä 

lähinnä suomalaista tulkintaa ovat Ranska ja Espanja. Kuitenkaan oikeiden ja 

riittävien tietojen periaatteen tulkinta ei määräydy jäsenvaltioiden kansallisen lain

säädännön tilinpäätöskäytännön perusteella: ratkaiseva on EU-tuomioistuimen 

kanta. Asiaa koskevaa oikeuskäytäntöä ei kuitenkaan ole muodostunut. Tähän 

mennessä tuomioistuimessa ei ole käsitelty yhtäkään tapausta, jossa kohteena olisi 

ollut oikean ja riittävien tietojen periaatteen sijaisuuden ulottuvuus tai muu sen 

sisältöä koskeva kiista.1 2

3.2 Tilinpäätösstandardien laatijoita

Harmonisointiin vaikuttavat tahot voidaan jakaa kahteen ryhmään. Ensimmäisen 

ryhmän muodostavat ne, jotka suoraan tai epäsuoraan kehittävät standardeja tai 

säännöksiä. Tähän ryhmään kuuluvat Euroopan Unioni ja International Accoun

ting Standards Committee. Toinen ryhmä koostuu niistä, jotka eivät ole suoranai-

1 Nobes 1993, 45-46

2 Kaisanlahti 1998, 20-22
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sesti mukana standardien laadinnassa, mutta joilla on mielenkiintoa laatimispro

sessia kohtaan koska siitä on hyötyä heille itselleen tai jollekin ryhmälle, jossa 

heillä on intressi. Toiseen ryhmään kuuluvat IOSCO, monikansalliset yritykset, 

suuret tilintarkastustoimistot, OECD ja YK.1

Edellä mainittujen ryhmien toimintatavat, vaikutuskeinot ja -mahdollisuudet tilin- 

päätösstandardeihin voidaan tiivistää alla olevaan taulukkoon. Siitä nähdään, että 
IASC:n vaikutusmahdollisuudet vapaaehtoisten standardiensa kautta ovat rajatut, 

kun taas EU:n mahdollisuudet saada direktiivit voimaan ovat suuremmat jäsen

maiden lainsäädännön kautta.1 2

3. Harmonisointiin vaikuttavat ryhmät

Asema Toimintatavat Vaikutuskeinot Vaikutusmahdollisuus

IASC ensisij. vapaaeht. std suositukset rajoitettu

EU ensisij. pakot, direkt. lainsääd. tuki keskit. - vahva

IOSCO toisisj. osallistuva vaik. suositukset raj. -keskitaso

Monikans. toisij. vaikuttaja ei rajoitettu

Tilintark. toisij. vaikuttaja ei rajoitettu

OECD toisij. tarkkailija ei rajoitettu

YK toisij. tarkkailija ei rajoitettu

Carlson 1997, 361

1 Carlson 1997, 360

2 Carlson 1997, 360
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3.2.1 International Accounting Standards Committee

International Accounting Standards Committee (IASC) perustettiin 1973. Sen 

jäseniä ovat kaikki laskentatoimen järjestöt, jotka ovat IFAC:n jäseniä. Vuoden

1998 alussa jäseniä oli 122 91 :stä eri maasta. IASC:n tavoitteet perustamisasia

kirjan mukaan ovat:

a) laatia ja julkaista tilinpäätöksen laatimisen standardeja ja edistää niiden maa

ilmanlaajuista hyväksyttävyyttä ja käytettävyyttä

b) työskennellä tilinpäätöksen säännösten parantamiseksi ja yhtenäistämiseksi.1

Jäsenet sitoutuvat yhtenäistämään tilinpäätöskäytäntöä IASC:n julkaisemien stan

dardien kautta. Vaikka IAS-standardit tunnetaan kansainvälisen tilinpäätöskäytän

nön näkökulmasta laajimmin ja IASC on onnistunut tekemään niitä tunnetuiksi 

useissa maissa tämä ei ole riittänyt tilinpäätöskäytäntöjen yhtenäistämiseksi, kos

ka IASC:11a ei ole valtaa saada standardejaan käytäntöön eri maissa.1 2 Esteenä IAS- 

normiston maailmanlaajuiselle yleistymiselle on pidetty myös sen väljyyttä ja 

johdonmukaisuuden puutetta. Ne ovatkin jääneet vain suosituksiksi, joiden hyväk

syntä on osittain riippuvainen valtioiden lainsäädäntöä ohjaavista viranomaisista. 

Esimerkiksi Yhdysvalloissa eivät arvopaperimarkkinoiden valvontaviranomaiset 

ole hyväksyneet ulkomaisten yhtiöiden IAS-rinnakkaistilinpäätöksiä listautumisen 

pohjaksi, koska maan omaa normistoa pidetään huomattavasti tiukempana. Tähän 
IASC pyrkinyt vastaamaan uusimalla osaa standardeja vuoden 1995 alusta.3 Lea

singin tilinpäätöskäsittelyä koskevat standardimuutokset tulivat voimaan vuoden

1999 alusta lukien.

1 IASC 1998, 7

2 Räty 1996, 125

3 Räty 1996, 54
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3.2.2 International Organisation of Securities Commissions

Rahoitusmarkkinoiden merkitys tilinpäätösinformaation harmonisointityössä kos

kevassa harmonisointityössä on korostumassa. Kansainvälisen sijoitustoiminnan 

kasvaessa on eri maiden arvopaperipörssien valvontaviranomaisia edustava jär

jestö IOSCO osoittanut mielenkiintoa IAS-standardeja kohtaan ja tuonut esille, 

että IAS-standardit voitaisiin hyväksyä niiden ulkomaisten yritysten listautumisen 

pohjaksi, jotka hakevat rahoitusta järjestön piiriin kuuluvien pörssien kautta. Tä

mä olisi edistysaskel IAS-standardien maailmanlaajuisen hyväksynnän kannalta. 

IASC on ottanut tavoitteeksi yhteistyössä IOSCOrn kanssa sen, että IAS- 

standardien kattava globaali hyväksyminen saavutettaisiin vuoteen 1999 mennes-

3.2.3 Accountig Advisory Forum

Euroopan Unionin harmonisointityötä tilinpäätöskysymyksissä ohjaa vuonna 1991 

käynnistynyt Accounting Advisory Forum. Se on keskusteleva ja infonnaatiota 

vaihtava elin, jossa on mukana eri jäsenvaltioiden edustajat, mutta myös muut 

keskeiset sidosryhmät. Forumin keskeinen tehtävä on olla komissiolle neuvoa- 

antava elin toisaalta teknisissä tilinpäätösinformaatioon liittyvissä kysymyksissä, 

toisaalta harmonisoinnin suuntaamista koskevissa linjavedoissa. Sen tehtävänä 

on:1 2

a) tarjota keskustelufoorumi laskentatoimen alueella tapahtuvan kehityksen seu

raamiseksi ja tietojen vaihtamiseksi eri maiden normikehityksessä

1 Räty 1996,126

2 Räty 1996, 49-50
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b) antaa komissiolle neuvoja tilinpäätöskysymyksiä koskevan EU- 

harmonisoinnin edelleen kehittämiseksi erityisesti sellaisissa kysymyksissä, 

jotka vaikeuttavat tilinpäätösten vertailukelpoisuutta yhteismarkkinoiden alu

eella, ja

c) avustaa komissiota muihin alan organisaatioihin liittyvien kannanottojen 

muodostamisessa, esimerkiksi lausuntojen antamisesta IASC:n lausuntoluon

noksista.

Se pyrkii työskentelyssään keskittymään annettujen tilinpäätösdirektiivien katta

vuudessa oleviin suurimpiin puutteisiin. Yhteisen tilinpäätöksen laadintatavan 

kehittämisessä pyritään korostamaan konsernitilinpäätösten laadintaperiaatteita. 1

3.3 Nykyiset tilinpäätösstandardit

3.3.1 Euroopan Unionin yhtiöoikeudelliset direktiivit

EU:n direktiiveissä ei ole määräyksiä leasingsopimusten tilinpäätöskäsittelystä. 

EU:n neljännessä direktiivissä viitataan vain epäsuorasti leasingiin. Artikla 2.1:n 

mukaan tilinpäätöksen tulee sisältää tilinpäätöksen, taseen ja liitetiedot. 43.1(7) 

artiklan mukaan varausten lisäksi liitetiedoissa pitää olla tietoa sitoumuksista, 

jotka eivät sisälly taseeseen, mutta vaikuttavat taloudelliseen asemaan. Näihin 

sitoumuksiin voidaan lukea myös leasingsopimukset.

1 Räty 1996, 124-125
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3.3.2 International Accounting Standard 17

IAS 17 tuli voimaan vuonna 1984 ja sen viimeisimmät muutokset astuivat voi

maan vuoden 1999 alusta lukien. IAS-säännösten teoriakannanotossa (Framework 

for the Preparation and Presentation of Financial Statements) mainitaan kirjanpi

don yleinen periaate asia ennen muotoa -periaate. Kuten aiemmin mainittiin lea- 

singsopimusten kohdalla tämä tarkoittaa sitä, että sopimusten todellista luonnetta 

tulee painottaa eikä niinkään sen juridista muotoa. IAS 17:n mukaan leasingsopi- 
mukset jaetaan kahteen ryhmään, jotka ovat rahoitus- ja käyttöleasing. Tämä jako 

ratkaisee leasingsopimuksella hankitun hyödykkeen käsittelyn kirjanpidossa ja 

tilinpäätöksessä.1

Rahoitusleasingin tunnusmerkkejä ovat IAS:n mukaan seuraavat ominaisuudet:"

1) Omistamiseen liittyvät riskit ja hyödyt siirtyvät valtaosin vuokralleottajalle.

Riskit sisältävät mahdolliset tappiot alkaen ylikapasiteetista tai teknologian 

vanhentumisesta yleistaloudellisen tilan aiheuttamiin tulojen vaihteluihin. 

Hyödyt voidaan käsittää odotettuina tuottoina omaisuuden elinajalta sekä 

jäännösarvon realisointi voitoista1 2 3

2) sopimusta ei voi purkaa kesken vuokrakauden.

Purettavissa oleva leasing-sopimus on sellainen, jonka voi purkaa vain mm.: 

• vuokralleantajan suostumuksella

1 Työryhmä 1996, 257-261

2IASC 1998, 788

3 IASC 1998, 788

28



• jos vuokralleottaja solmii uuden sopimuksen samasta tai vastaavasta 

kohteesta saman vuokralleantajan kanssa

• vuokralleottajan maksettua lisämaksun niin, että leasingin jatkuminen on 

suhteellisen varma1

3) sopimus turvaa vuokranantajalle hänen sijoittamansa pääoman palautuksen 

sekä tuoton sijoitetulle pääomalle.

Lisäksi IAS 17:ssa annetaan esimerkkejä tapauksista, joissa on kyseessä tavalli

sesti rahoitusleasing:1 2

a) vuokrauskohteen omistusoikeus siirtyy vuokralleottajalle vuokrakauden päät

tyessä

b) vuokralleottajalla on kohteeseen osto-optio, joka on niin edullinen, että sitä 

jokseenkin varmasti tullaan käyttämään.

Vuokralleottaja käyttää osto-optiotaan jos kohteen hinta on huomattavasti 
alhaisempi kuin sen käypä arvo option toteuttamispäivänä. Tämä järjestely 

varmistaa, että vuokralleottaja hyötyy omaisuudesta vuokrakauden jälkeen

kin ja ettei vuokralleantajan tarvitse etsiä muita keinoja luopuakseen vuok- 

rakohteesta.3

c) vuokrakausi kattaa suurimman osan kohteen taloudellisesta käyttöajasta

1 Caims 1995, 562

2IASC 1998, 788-789

3 Caims 1995, 561
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d) leasingmaksuj en nykyarvo vuokrakauden alkaessa on vähintään yhtä suuri 

kuin kohteen käypä arvo

e) vuokrakohde on sellainen, että ilman siihen tehtäviä suuria muutoksia vain 

vuokralleottaja voi käyttää sitä.

Myös seuraavien ehtojen täyttyessä yhdessä tai erikseen leasingsopimukset voi

daan luokitella rahoitusleasingiksi:1

a) jos vuokralleottajalla on mahdollisuus keskeyttää sopimus niin, vuokrallean- 

tajalle keskeytyksestä aiheutuneet tappiot kuuluvat vuokralleottajalle

b) jäännösarvon käyvän arvon vaihtelusta aiheutuvat voitot ja tappiot kuuluvat 

vuokralleottajalle.

c) vuokralleottajalla on mahdollisuus jatkaa leasingiä vuokrakauden jälkeen 

markkinakorkoa huomattavasti alemmalla korolla.

Neljä viimeistä ehtoa lisättiin standardiin viimeisimmän uudistuksen yhteydessä. 

Jos yksikään edellä mainituista ehdoista ei toteudu luokitellaan leasing käyttö- 

leasingiksi. Seuraavan sivun IASC:n tekemä "päätöspuu" havainnollistaa leasing- 

sopimusten jakoa rahoitus-ja käyttöleasingiin.

1IASC 1998, 789
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4. Leasingsopimusten luokittelu

Omistuoikeus siirtyy
vuokrakauden
lopussa

Vuokrasopimus 
sisältää osto-option

Vuokrakausi käsittää 
pääosan kohteen 
taloudellisesta 
pitoajasta

Vuokramaksujen 
nykyarvo on 
vähintään yhtäsuuri 
kuin kohteen 
käypäarvo

RahoitusleasingKäyttöleasing

IASC 1998, 343

3.3.2.1 Maa-alueen ja rakennusten leasing-vuokraus

Maa-alueen ja rakennusten leasing jaetaan käyttö- ja rahoitusleasingiksi periaat

teessa samalla tavoin kuin minkä tahansa muun omaisuuden leasing-vuokraus.
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Kuitenkin luonteenomaista maa-alueelle on, että sen taloudellinen käyttöikä on 

ääretön ja, jos omistus ei siirry leasingkauden päättyessä, riskit ja hyödyt eivät 

siirry leasingilleottajalle. Tällainen leasing luokitellaan käyttöleasingiksi. Monien 

rakennusten taloudellinen elinikä ylittää selvästi leasingkauden pituuden. Lisäksi 

rakennusten pitkäaikaiset leasingsopimukset sisältävät usein ehdon, jonka mukaan 

vuokria tarkastetaan säännöllisesti ylöspäin markkinahintojen mukaan. Jos omis

tusoikeus ei siirry tai vuokria muutetaan niin riskit ja hyödyt jäävät vuokranan

tajalle ja tällöin leasing luokitellaan käyttöleasingiksi.1

3.3.2.2 IAS 17:n soveltamisrajoituksia

IAS 17 ei sovelleta luonnon raaka-aineita kuten öljyä, kaasua, puutatavaraa, me

tallia tai muita mineraaleja koskeviin leasingsopimuksiin. Samoin standardia ei 

sovelleta lisenssisopimuksiin kuten elokuviin, videonauhoituksiin, käsikiijoituk- 

siin, patentteihin ja tekijänoikeuksiin.1 2

3.3.3 Financial Accounting Standard 13

U.S GAAP:n mukaiset FAS 13:een perustuvat kriteerit ovat täsmällisempiä kuin 

liian tulkinnanvaraisiksi moititut IAS 17 kriteerit. FAS 13 mukaan leasingsopi- 

mus luokitellaan rahoitusleasingiksi jos yksikin seuraavista ehdoista täyttyy:1

• omistusoikeus siirtyy vuokralleottajalle vuokrakauden päättyessä

• sopimukseen liittyy edullinen osto-optio

• vuokrakausi on vähintään 75 % kohteen taloudellisesta käyttöajasta

1IASC 1998, 789

2 IASC 1998, 784
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• leasing-maksujen nykyarvo vuokrakauden alkaessa on vähintään 90 % koh

teen käyvästä arvosta

U.S GAAP:n mukaan yksittäisen leasing-sopimuksen luokitteleminen joko käyttö- 

tai rahoitusleasingiksi on suhteellisen ongelmatonta koska kriteerit ovat yksiselit

teiset, esimerkiksi vuokrakauden osuus taloudellisesta käyttöajasta tulee olla vä
hintään 75 % kun sen IAS:n mukaan pitää kattaa suurimman osan käyttöajasta. 

Tästä syystä FAS 13:n säännökset ovat kuitenkin johtaneet siihen, että sopimukset 

muotoillaan tarkoituksellisesti niin, että rahoitusleasingin ehdot eivät toteudu ja ne 

luokitellaan käyttöleasingiksi.1 2

3.4 Kritiikkiä ja kehittämisehdotuksia nykyisiin 
standardeihin

3.4.1 Nykyisten standardien epäkohtia

Nykyiset leasingsopimusten tilinpäätösstandardit ovat monien tahojen mielestä 

epätyydyttäviä, ainakin vuokralleottajan tilinpäätöskäsittelyn kohdalla kun sopi

muksia, joista syntyy samanlaisia oikeuksia ja velvoitteita käsitellään tilinpäätök

sessä eri tavoin riippuen siitä, täyttääkö ne tietyt kvantitatiiviset kriteerit.3 Stan

dardit ovat luoneet standardisidonnaisia sopimuksia, joilla varmistetaan se, ettei 

sopimuksia tarvitse aktivoida ja jotta tunnusluvut saadaan näin näyttämään pa
remmilta. 4 Leasingin käyttö rahoitusmuotona on tästä syystä kasvanut muiden 

rahoituskeinojen kustannuksella. Yhdysvalloissa tehdyn tutkimuksen mukaan 

käyttöleasingsopimusten ”off-balance-sheet” -vaikutukset mahdollisuuksiin analy

1 Työryhmä 1996, 258

2 Työryhmä 1996, 258

3 McGregor 1996, 10

4 McGregor 1996, 25
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soida ja vertailla yrityksiä ovat niin merkittäviä ettei niitä voida jättää huomioi

matta.1 Samanlaiseen tulokseen päädyttiin Iso-Britanniassa tehdyssä vastaavanlai

sessa tutkimuksessa.1 2

3.4.2 Uusi lähtökohta leasingsopimusten aktivointiedellytyksiin

Rajanveto rahoitus-ja käyttöleasingin välillä on nähty ongelmalliseksi. FASBmja 
IASC:n sekä Iso-Britannian, Australian, Uuden Seelannin ja Kanadan tilinpäätös- 

normien laatijoiden muodostama työryhmä on laatinut ehdotuksen, jonka mukaan 

luovuttaisiin vaikeaksi koetusta jaosta ja otettaisiin lähtökohdaksi IASC:n Frame

work for the Preparation and Presentation of Financial Statements dokumentin 

mukainen velkojen määritelmä.3

IASC Framework:n mukaiset omaisuuden ja velan määritelmät:4

Omaisuus on yrityksen kontrolloima resurssi tuloksena menneistä tapahtu

mista ja joista tulevaisuuden taloudellisten hyötyjen odotetaan tulevan yri

tykselle.

Velka on menneistä tapahtumista yritykselle aiheutunut velvoite, sopimus 

josta on odotettavissa ulosvirtaus yrityksen resursseista, jotka sisältävät ta

loudellista hyötyä.

Omaisuuden määrittelyssä olennaista on huomioida hallinnan merkitys eikä niin

kään omistusta. Yrityksellä on mahdollisuus kontrolloida eikä omistaa tulevia 

taloudellisia hyötyjä. Leasingsopimusten kannalta vuokralleottaja voi kontrolloida

1 McGregor 1996, 3-4

2 Beattie 1997, 253

3 Työryhmä 1996, 262

4 IASC 1998, 48
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kohteeseen liittyviä tuloja vuokrakauden ajan. Vuokranantaja puolestaan voi 

hallita saamiaan leasingmaksuja. Tällöin ei tarvitse määrittää siirtyykö kohteeseen 

liittyvät riskit vai ei tai käyttää kvantitatiivisia ohjesääntöjä arviointiin. Leasing- 
sopimuksessa velka tarkoittaa sitä, että vuokralleottajalla on velvollisuus uhrata 

tulevia taloudellisia hyötyjä eli maksaa vuokranantajalle leasingmaksuja.1

Sen mukaan vuokralleottajan tulisi merkitä kohde taseeseensa omaisuudeksi ja 

velaksi aina silloin, jos on todennäköistä, että tulevia taloudellisia hyötyjä virtaa 

yritykseen tai siitä ulos ja jos omaisuudella ja velalla on mitattavissa oleva arvo tai 

kustannus. Useimmat leasingsopimukset täyttävät nämä ehdot. IASC:n Frame- 

work:n soveltaminen osoittaa selvästi, että kaikki rahoitusleasingsopimukset ja 

useimmat, ellei kaikki, käyttöleasingsopimukset voitaisiin luokitella omaisuudeksi 

ja velaksi. Esimerkiksi peruuttamattomat leasingsopimukset luokiteltaisiin omai

suudeksi ja velaksi. Esitetyn lähestymistavan omaksuminen vähentäisi sellaisten 

tapahtumien mahdollisuutta, jossa vuokralleottajalle esimerkiksi käyttökelvotto

muudesta aiheutuvat tappiot jäisivät raportoimatta. Ehdotus mahdollistaisi stan

dardien hyväksikäytön myös uusissa yhä monimutkaisemmissa leasingsopimuk- 

sissa. Jotta ehdotus voitaisiin toteuttaa tarvittaisiin kuitenkin määritelmä peruut

tamattomalle leasingsopimukselle eli kuka voisi purkaa sopimuksen ja millä pe

rusteilla.1 2 Uudenlaiseen leasing-käytäntöön ollaan ohjeistusta kehittämässä aina

kin Englannissa ja Australiassa.

1 McGregor 1996, 15-16

2 McGregor 1996, 17-18
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3.4.3 Konsernitilinpäätös mahdollisuutena yhtenäisiin standardeihin

Seitsemännen direktiivin 29 artikla antaa jäsenmaille mahdollisuuden käyttää 

konsernitilinpäätöksessä eri arvostusmenetelmiä kuin erillistilinpäätöksessä. 1 Tä

mä mahdollistaisi laatia yhtenäisen tavan käsitellä leasingsopimuksia huolimatta 

erillistilinpäätöksen asettamista vero-ja oikeudellisista rajoitteista." 1 2

1 Räty 1996, 125

2 AAF 1996, 16-17
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4 LEASINGSOPIMUSTEN TILINPÄÄTÖS- 
KÄSITTELY JA SEN VAIKUTUKSIA

4.1 Leasingsopimusten käsittely vuokralleottajan 
tilinpäätöksessä

Rahoitusleasingiä käsitellään vuokralleottajan kirjanpidossa siten, että sopimuksen 

tekohetkellä kinataan yhtä suuri omaisuus- ja velkaerä, joka vastaa määrältään 

sopimuksen mukaisten leasingmaksujen nykyarvoa tai kohteen käypää arvoa riip

puen siitä, kumpi on pienempi. Nykyarvoa määritettäessä käytetään sopimuksen 

mukaista korkoa tai jos sitä ei pystytä selvittämään, korkoa jolla vuokranottaja 

saisi vastaavan suuruisen luoton. Omaisuuserästä, joka luonteensa mukaisesti on 

yleensä käyttöomaisuutta, tehdään suunnitelman mukaiset poistot kohteen talou

dellisen pitoajan ja yrityksen valitseman poistomenetelmän mukaisesti. Jos kui

tenkaan ei ole todennäköistä, että osto-oikeutta tullaan käyttämään, hankintameno 

poistetaan sopimuksen mukaisen vuokra-aikana jos se on taloudellista pitoaikaa 

lyhyempi. Maksetut leasingmaksut jaetaan korkokuluksi ja velan lyhennykseksi. 

Korkokulun osuus määrätään siten, että jäljellä olevan pääoman korkoprosentti 

pysyy samansuuruisena. 1 Käyttöleasingsopimusten perusteella maksettavat vuok

rat kirjataan tulosvaikutteisesti ajan kulumisen perusteella kirjanpitoon.1 2

Seuraava IASC:n tekemä "päätöspuu" havainnollistaa rahoitusleasingsopimusten 

tilinpäätöskäsittelyä.

5. Rahoitusleasingin käsittely vuokralleottajan tilinpäätöksessä
IASC 1998, 344

1 IASC 1998, 790-791

2 IASC 1998, 793
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4.1.1 Liitetiedot

Vuoden 1999 alussa voimaan tulleiden IAS 17 muutokset lisäsivät huomattavasti 

leasingsopimusten liitetietovaatimuksia. Vuokralleottajan tulee ilmoittaa liitetie

toina:1

a) Tase-erittäin nettomääräinen omaisuus tilinpäätöspäivänä

b) vähimmäisleasingmaksut ja niiden nykyarvo tilinpäätöspäivänä. Lisäksi vä- 

himmäisleasingmaksut ja niiden nykyarvot jaoteltuna:

i. alle vuoden sisällä

ii. vuoden ja viiden vuoden välillä

iii. ja yli viiden vuoden kuluttua erääntyviin maksuihin

e) satunnaiset tilikaudella maksetut vuokrat
Satunnaisia vuokria ovat muun kuin ajan kulumisen perusteella, esim. 

myynnin, käytön tai hintaindeksin perusteella määräytyvät vuokrat.

d) peruuttamattoman alaleasingin tulevat vähimmäisleasingmaksut

e) yleiskuvaus vuokralleottajan huomattavista leasingsopimuksista, sisältäen 

vähintään:
i. satunnaisten vuokramaksujen määräytymisperusteet

ii. sopimusten uudistamis- tai osto-optioiden ehdot ja indeksiehdot

iii. sopimusten esimerkiksi osinkoja, lisävelkaa ja jatkoleasingiä 

koskevat rajoitukset
Lisäksi liitetietona ilmoitetaan IAS 16:n mukaan rahoitusleasingillä vuokrattu 

omaisuus, jota käsitellään ostettuna omaisuutena.1

1IASC 1998, 792-793
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4.1.2 Sale and leaseback

Sale and leaseback tarkoittaa IAS:n mukaan tapahtumaa, jossa myyjä vuokraa 

myymänsä kohteen takaisin omaan käyttöönsä. Vuokra ja myyntihinta eivät 

yleensä ole toisistaan riippumattomia, ja niistä neuvotellaan saman kokonaisuuden 

osina. Myyntihinta ei välttämättä vastaa käypää arvoa. Myynti- ja takaisinvuokra- 

us tapahtuma kirjanpidossa riippuu IAS 17:n mukaan siitä, onko sen tuloksena 

syntyvä vuokrasopimus luokiteltavissa käyttö- tai rahoitusleasingiksi.1 2

Jos se katsotaan käyttöleasingiksi ja vuokra sekä myyntihinta määräytyvät käypi

en arvojen perusteella, tapahtumaa käsitellään normaalin myyntitapahtuman ta

voin eli voittoja tappio kirjataan heti. Jos myyntihinta alittaa käyvän arvon, tappi

on voi jaksottaa vuokrasopimuksen kestoajalle siinä tapauksessa, että käypää 

vuokraa alemmat vuokrat kompensoivat tappion. Jos hinta puolestaan ylittää käy

vän arvon, on ylimenevä osuus jaksotettava sopimusajalle.3

Silloin kun vuokrasopimus luokitellaan rahoitusleasingiksi edellä määrätyin kri

teerein, mahdollinen myyntivoitto jaksotetaan vuokrasopimuksen kestoajalle. Sitä 

ei voi tulouttaa heti koska vuokralleantaja antaa vuokralleottajalle rahaa vakuutta 

vastaan. Mahdollinen myyntitappio kirjataan vain, jos kohteen arvon katsotaan 

laskeneen pysyvästi.4

1IASC 1998, 792-793

2IASC 1998, 799

3 IASC 1998, 800

4 IASC 1998, 800
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4.2 Le as i ngin s opimuk s en käsittely vuokrallean- 
tajan tilinpäätöksessä

Vuokranantaja käsittelee rahoitusleasingiä kuten omaisuuden myyntiä. Myynti 

tuloutetaan normaalisti vuokrakauden alkaessa. Taseeseen merkitään saatavaksi 

määrä, joka vastaa nettoinvestointia kohteeseen. Nettoinvestoinnilla tarkoitetaan 

leasingmaksujen ja hyödykkeen jäännösarvon (bruttosijoituksen) nykyarvoa. Saa

dut leasingmaksut jaetaan korkotuotoksi ja saamisen vähennykseksi. Korkotuotto 

lasketaan jäljellä olevalle saamiselle varovaisuuden periaatetta noudattaen.1 

Käyttöleasingsopimusten perusteella maksettavat vuokrat kirjataan tulosvaikuttei- 

sesti ajan kulumisen perusteella vuokralleantajan kirjanpitoon."

Milloin vuokralleantaja on hyödykkeen valmistaja tai jälleenmyyjä, myyntivoitto 

tai -tappio merkitään konsernitilinpäätökseen liiketoimintaan kuuluvan myynnin 

tavoin. Myyntivoitto tai -tappio lasketaan vähentämällä hyödykkeen todennäköi

sestä luovutushinnasta tai sitä pienemmästä leasingmaksujen ja jäännösarvon ny

kyarvojen yhteismäärästä hyödykkeen poistamatta oleva hankintameno. Jos lea- 

singsopimuksen mukainen korkokanta on vallitsevaa markkinakorkoa pienempi, 

määritetään myyntivoiton tai -tappion laskemisessa käytettävä nykyarvo sopimuk

sen tekohetken markkinakorkokannan mukaisesti.1 2 3

4.3 Leasinginsopimusten tilinpäätöskäsittely Eli
mäissä

Leasingsopimusten tilinpäätöskäsittelyssä EU-jäsenmaissa ja muissa teollisuus

maissa voidaan maat jakaa kahteen koulukuntaan; maihin, jotka korostavat lea-

1IASC 1998, 795

2IASC 1998, 798

3 IASC 1998, 796
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singsopimuksen juridista puoltaja niihin jotka korostavat taloudellista puolta. IAS 
17:n tai vastaavien periaatteiden vaatimuksia rahoitusleasingin käsittelystä nou

datetaan seuraavissa maissa: Australia, Belgia, Espanja, Hollanti, Irlanti, Iso- 

Britannia, Itävalta, Kanada, Noija, Portugali, Ranska, Saksa, Yhdysvallat. Rahoi

tusleasingin käsittelystä Kreikassa, Luxemburgissa, Italiassa, Japanissa, Ruotsissa, 

Sveitsissä ja Tanskassa ei ole määräyksiä tai aktivointia ei ole yleisesti vaadittu tai 

toteutettu. Ranskassa ja Sveitsissä rahoitusleasingsopimukset aktivoidaan vain 

konsernitilinpäätöksessä.

4.3.1 Tilinpäätöskäsittelyn erityispiirteitä EU-maissa

Vaikka EU-maat voidaankin jakaa kahteen ryhmään leasingin tilinpäätöskäsittelyn 

suhteen, löytyy niissä kuitenkin omia tulkintoja ja erityispiirteitä. Seuraavassa 

käsitellään tarkemmin eri maiden lainsäädännöllistä tai muita säännöksiä ja suo

situksia leasingsopimusten luokittelusta ja tilinpäätöskäsittelystä.1

Belgia: Belgiassa leasingsopimuksen luokittelu rahoitusleasingsopimukseksi riip

puu siitä, liittyykö sopimus irtaimeen vai kiinteään omaisuuteen. Pitkäaikaiset 

oikeudet käyttää kiinteää omaisuutta leasinsopimuksen tai rakennusoikeuden pe

rustella luokitellaan rahoitusleasingsopimukseksi jos maksuerät kattavat vuokral- 

leantajan koko sijoittaman pääoman, joka sisältää myös korkokulut sekä jos 
omistusoikeus siirtyy vuokrakauden lopussa tai jos sopimukseen sisältyy osto- 

optio.

Jälkimmäinen leasing tai muu peruuttamaton sopimus käyttää irtainta omaisuutta 

luokitellaan rahoitusleasingiksi jos maksuerät kattavat kaikki vuokralleantajan 

sijoittaman pääoman, jotka sisältävät korkokulut ja jos omistusoikeus siirtyy au
tomaattisesti vuokrakauden lopussa tai jos sopimukseen liittyy osto-optio.

1 AAF 1995, 25-56
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Asia ennen muotoa-periaatetta korostetaan siten, että vaikka vuokralleottajalla ei 

olisi osto-optiota, niin sopimusta täytyy käsitellä rahoitusleasingsopimuksena jos 

vuokralleantaja voi pakottaa vuokralleottajan ostamaan vuokrakohteen vuokra

kauden lopussa tai jos vuokralleottajalla on oikeus peruuttaa sopimus sillä ehdolla, 

että hän löytää kohteelle ostajan ja maksaa jäljellä olevat vuokramaksuerät. Lea- 

singsopimusten tilinpäätöskäsittely on IAS:n mukainen.

Espanja: Käyttöleasingissä kirjataan maksuerät kuluksi. Jos vuokralleottaja lu

pautuu toteuttamaan osto-option rahoitusleasingsopimus käsitellään kuten ostettua 

omaisuutta. Jos on syytä epäillä, että osto-optiota ei käytetä, sopimuksesta johtu

vat oikeudet tulee olla taseessa omana eränään aineettomissa oikeuksissa. Kaikki 

maksuvelvoitteet ovat velkaerissä.

Hollanti: Hollannissa ei ole leasingiä koskevia tilinpäätöslakeja. Muiden ohjeiden 

mukaan rahoitusleasingsopimuksia ovat sellaiset sopimukset, joissa omistusoikeus 

säilyy vuokralleantajalla mutta riskit siirtyvät vuokralleottajalle. Rahoitusleasing- 

sopimukset tulee aktivoida, käyttöleasingsopimuksia ei voi aktivoida.

Irlanti: Irlannin lainsäädännössä ei ole säännöksiä leasingsopimusten tilinpäätös- 

käsittelystä mutta maan pörssin vaatimuksesta "kansainvälisten" yhtiöiden tulee 

noudattaa IAS:n suosituksia. Ammattikuntaelinten julkaiseman SSAP 21 standar

din, joka on vaatimuksiltaan IAS 17:n kaltainen, soveltaminen varmistaa IAS:n 

noudattamisen.

Iso-Britannia: Leasingsopimuksiin suoranaisesti liittyviä tilinpäätösvaatimuksia 

ei ole lainsäädännössä. Accounting Standards Boardin laatiman SSAP 21:n mu

kaan rahoitusleasingsopimuksia ovat sopimukset, joissa riskit olennaisilta osin 

siirtyvät vuokralleottajalle. Tällaiset sopimukset tulee kirjata omaisuudeksi ja ve

laksi. Käyttöleasingsopimukset ilmoitetaan liitetiedoissa. Liitetiedoissa pitää il
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moittaa mm. rahoitusleasingsopimusten kokonaisarvo kumulatiivisilla poistoilla, 

vuosittainen poisto, rahoitusleasingsopimukseen liittyvät velvoitteet ja käyttö- 

leasingsopimukset.

UK GAAP:n mukaan rahoitusleasingissä vuokralleottaja maksaa vuokralleanta- 

jalle vuokrattavan omaisuuden täyskatteelliset kustannukset, jotka sisältävät vuok- 

ralleantajlle kuuluvan, rahoituksen hankkimisesta syntyneen tuoton. Periaatteessa 

kysymys on siitä, että hankittu omaisuuserä on lainan panttina. Jos leasingmaksu- 
jen nykyarvo on vähintään 90 % leasingomaisuuden arvosta, kysymyksessä on 

rahoitusleasing. Rahoitusleasing sopimukset tulee sisällyttää vuokralleottajan ta

seeseen omaisuutena ja velkana. Omaisuudesta tehdään poistot arvioidun talou

dellisen pitoajan mukaan. Vuokramenot jaetaan poistoon ja korkokuluun. Jos ky

seessä on käyttöleasing, vuokramenot kirjataan kuluiksi.

Italia: Italiassa leasingin tilinpäätöskäsittely on hyvin verosidonnaista ja siitä on 

säännöksiä vain verolaeissa. Niiden mukaan leasingiä käsitellään vuokrana, mutta 

pörssiyhtiöiden tulee noudattaa IAS:n suosituksia.

Portugali: Portugalin lainsäädännön mukaan käyttö- ja rahoitusleasingit erotel

laan ja käsitellään tilinpäätöksessä IAS 17 mukaisesti. Kuitenkin veroviranomaiset 

myöntävät veroetuja niille, jotka käsittelevät leasingiä vuokramenona. Tästä 

syystä useat yritykset käsittelevät sitä vuokramenona.

Ranska: Ranskassa leasingmaksut kirjataan yleensä tilikauden kuluna. Lain mu

kaan sopimuksia ei jaeta käyttö- ja rahoitusleasingiin. Kuitenkin luottolaitosten 

"credit-bail"-sopimukset, jotka sisältävät osto-option mainitaan lainsäädännössä. 

Sopimuksia ei voida aktivoida ennen kuin omistusoikeus siirtyy vuokralleottajalle 

hänen käytettyään osto-optionsa. Vaihtoehtoinen menettely mahdollistaa kaikkien 

leasingsopimusten, joissa on osto-optio, käsittelyn ostetun omaisuuden tavoin
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konsernitilinpäätöksessä. Suurimmista yhtiöistä noin 50 % käyttää tätä mahdolli

suutta.

Saksa: Kauppalaki mahdollistaa rahoitusleasingin aktivoinnin, joka määritellään 

verolaeissa. Leasingin luokittelu riippuu vuokrakohteen laadusta, esim. onko se 

maa-alue vai rakennus. Myös seuraavat ehdot vaikuttavat: Onko sopimuksessa 

osto-optio, kattaako vuokrakausi 40-90 % taloudellisesta käyttöajasta, soveltuuko 

kohde vain vuokralleottajan käyttötarkoituksiin ja saako vuokralleottaja täyden 

maksun peruuttamattoman leasingkauden ajalta.

Tanska: Tanskassa on vähän pakottavia säännöksiä leasingsopimusten tilinpää

töskäsittelystä. Kuitenkin neljännen direktiivin implementoinnin yhteydessä 
omaksutun lausekkeen mukaan Tanskassa leasingsopimuksista täytyy ilmoittaa 

liitetiedoissa sitoumukset tai vuosittaiset maksuerät ja sopimuksen kestoaika jos 

sopimuksella on huomattava vaikutus yrityksen toimintaan. Lainsäädännössä ra

hoitus- ja käyttöleasingsopimuksia ei erotella toisistaan eikä sopimusten käsitte

lystä tilinpäätöksessä ole säännöksiä. Jos leasingsopimus kuitenkin luokitellaan 

rahoitusleasingsopimukseksi niin IAS-säännöksiä tulee noudattaa. Tanskan tilin

tarkastajien yhdistyksen FSR:n mukaan leasingsopimukset voidaan jakaa käyttö

jä rahoitusleasing sopimuksiin IAS 17:n mukaisesti.

4.3.2 Leasingsopimusten tilinpäätöskäytäntö

Eurooppalainen tilintarkastajien järjestö Fédération Expertes Comptables Eu

ropéens teki tutkimuksen vuoden 1989 tilinpäätöskäytännöstä Euroopassa. Tutki

muksessa oli mukana yhdeksän EU-jäsenmaata, jotka olivat implementoineet 

EU:n yhtiöoikeudelliset direktiivit. Tutkimuskohteena oli yhteensä 341 tilinpää

töstä.1

1 FEE 1992, 265-274
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157:ssä taseessa oli havaintoja rahoitusleasingsopimuksista. 93:ssa sopimukset oli 

käsitelty ostetun omaisuuden tavoin, lähinnä käyttöomaisuutena. Belgiassa, Irlan

nissa ja Isossa-Britanniassa miltei kaikki rahoitusleasingsopimukset oli käsitelty 

ostona. Sen sijaan Ranskassa ja Saksassa sopimuksia ei oltu ilmoitettu lainkaan 

omaisuutena ja velkana.

197:ssä tuloslaskelmassa oli leasingsopimuksista johtuvia vuokrakuluja, 104:ssä 

niitä ei kuitenkaan oltu eritelty. Tällaisia maita olivat Belgia, Hollanti, Saksa ja 

Tanska. Irlannissa ja Isossa-Britanniassa ilmoitettiin erikseen rahoitusleasingin 

poistot ja käyttöleasingin vuokramaksut. Arvostusperusteena aktivoitavalle ra- 

hoitusleasingsopimukselle käytettiin miltei yksinomaan ostohintaa vähennettynä 

poistoilla. Eniten käytetty poistokäytäntö oli sama kuin ostetuiden hyödykkeiden 
kanssa. Italiassa rahoitusleasingsopimusten merkitseminen tilinpäätöksiin on har

vinaista. Tutkimuksessa oli mukana myös Suomesta, Ruotsista, Norjasta ja Sveit

sistä yhteensä 40 yhtiötä, joilla 15:llä oli rahoitusleasingsopimuksia. Kuitenkin 

vain viisi yhtiötä ilmoitti sopimuksen perusteella syntyvän omaisuuden ja yksi 

velan. Neljällä suomalaisyhtiöllä kymmenestä oli rahoitusleasingsopimuksia, 

kuitenkaan yksikään ei ilmoittanut niitä omaisuutena ja velkana. 1

1 FEE 1992, 265-274
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4.4 Leasingsop imu sten tilinpäätöskäsittely Suo
messa

4.4.1 Kirjanpitolainsäädännön kehitys

Edellisen, vuonna 1993 voimaan tulleen kiijanpitolain uudistuksen keskeisiä ta

voitteita oli kansainvälisen vertailukelpoisuuden parantaminen ja julkisesti notee

rattujen yrityksien tiedonantovelvollisuuksien huomioon ottaminen . Uudistuksen 

tavoitteena oli myös se, että kirjanpitovelvollisten tarjoama tilinpäätösinformaatio 

on perusteiltaan mahdollisimman yhdenmukaista ja vertailukelpoista keskenään. 

Kuitenkin suuret pörssiyhtiöt katsoivat uudistuksen jääneen etenkin vertailukel

poisuuden osalta keskeneräiseksi.1 2.

Näiden kahden keskeisen tavoitteen yhteensovittaminen on käytännössä vaikeaa. 

Kansainväliset vaatimustason täyttävien normien asettaminen kaikkia kirjanpito

velvollisia sitoviksi saattaisi lähinnä kotimarkkinoilla toimivat pienet yritykset 

informaation kustannus-hyöty -suhteen kannalta kohtuuttomaan asemaan. Tästä 

syystä kirjanpitolain uudistamistyöryhmän lähtökohtana oli, että kirjanpitolain 

tulisi mahdollistaa kansainvälisten normien mukaisen tilinpäätöksen laatimisen 

samalla kun se täyttäisi Suomea velvoittavien direktiivien vaatimukset.3

Koska edellä mainitun tavoitteen saavuttaminen pakottaa sallimaan monissa ky

symyksissä useita vaihtoehtoisia menettelytapoja, voidaan joutua joiltakin osilta 

luopumaan kaikkien suomalaisyritysten tilinpäätösten keskinäisestä vertailukel

poisuudesta. On kuitenkin pidettävä tyydyttävänä sitä, että samaan kokoluokkaan 
tai muuten toisiinsa rinnastettavien yritysten tilinpäätösinformaatio on mahdolli-

1 Työryhmä 1996, 16

2 Työryhmä 1996, 17

3 Työryhmä 1996, 17-18
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simman vertailukelpoista. Tämä olisi mahdollista saavuttaa parhaiten säätämällä 

kansainvälistä käytäntöä vastaavat säännöt esimerkiksi kaikkien julkisesti notee

rattujen tai tiettyyn kokoluokkaan kuuluvien yritysten noudatettavaksi.1

4.4.2 Leasingsopimusten tilinpäätöskäsittely ennen uutta kirjanpitola
kia

Kirjanpitolainsäädännössämme ei ole ollut nimenomaisia säännöksiä rahoitus- 

leasingin käsittelystä. Kaikkia leasingsopimuksia on kirjanpitokäytännössä käsi

telty siten, että leasingvuokrat ovat olleet saajalle kokonaisuudessaan tuloa ja 

maksajalle kulua. Käytäntö on ollut selkeää ja lopullisesti sen selkeytti KILA:n 

(1986/839) lausunto rahoitusleasingistä, jonka mukaan leasingvuokrat kirjataan 

kirjanpitoon vuokramenoina. Vaikka leasingsopimuksilla saattaa olla suurikin 

merkitys yrityksen tilinpäätösten rakenteeseen, leasingin laajuus on yleensä näky

nyt vain tilinpäätöksen liitetietojen vastuuosassa. Tosin muilla kuin pörssiyhtiöillä 

ja suuryrityksillä ilmoittamiskäytäntö on ollut epäyhtenäistä." Tarkasteltaessa suu

rimpien suomalaisten pörssiyhtiöiden vuoden 1997 tilinpäätöksiä, eniten infor

maatiota liitetiedoissaan leasingsopimuksista antavat Finnair ja Partek, joka esittää 

rahoitusleasingsopimusten aktivoimatta jättämisen vaikutuksia keskeisiin tunnus

lukuihin.1 2 3

Rahoitusleasingin käsittely Suomessa on poikennut kansainvälisestä tilinpäätös- 

käytännöstä, ja tätä eroa on pidetty merkittävimpänä yksittäisenä erona suomalai

sen ja kansainvälisen käytännön välillä. Tästä syystä monet yritykset ovat laati

neet ja julkaisseet erillisen IAS-tilinpäätöksen suomalaisen ohella.4 Vuoden 1994 

tilinpäätöskäytännöstä tehdyn tutkimuksen mukaan useat yritykset perustelevat

1 Työryhmä 1996, 18

2 Näivö 1998, 54

3 Ks. liite 1

4 Näivö 1998, 54
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erillisen IAS-tilinpäätöksen laatimista leasing-toiminnan poikkeavalla käsittelyl

lä.1 Useissa maissa toimivat suomalaiskonsemit ovat joutuneet kärsimään siitä, 

että Suomessa noudatetaan erilaista käytäntöä kuin useiden muiden merkittävien 

tytäryritysten sijaintimaissa. Koska konsernitilinpäätöstä laadittaessa on pääosin 
noudatettava emoyrityksen laskentaperiaatteita, olisi yksittäisissä tilinpäätöksissä 

omaisuutena ja velkana käsitellyt leasingsopimukset oikaistava vastaamaan Suo

messa omaksuttuja menetelmiä.1 2

Huolimatta KILA:n lausunnosta jotkut suuret konsernit ovat käytännössä jo vuo

sia käsitelleet rahoitusleasingsopimuksia IAS:n mukaisesti myös suomalaisessa 

tilinpäätöksessään. Syy on ollut käytännön sanelema ja menettelyä on ilmeisesti 

perusteltu oikean ja riittävien tietojen antamisen perusteella. Näyttää siis siltä, että 

tässäkin asiassa käytäntö on edennyt säännösten edelle.3

4.4.3 Leasingsopimusten tilinpäätöskäsittely uuden kirjanpitolain 
mukaan

Rahoitusleasingin käsittelyä koskevat säännökset ovat uuden kirjanpitolain 

(1336/1997) 4 ja Kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksessä rahoitusleasingso- 

pimuksella vuokratun hyödykkeen merkitsemisestä konsernitilinpäätökseen 

(48/1998). Vaikka hallituksen esityksessä uudeksi kirjanpitolaiksi viitattiin suo

raan IAS 17 standardiin, niin KTM:n päätöksen määrittelyt rahoitusleasingsopi- 

muksesta poikkeavat hieman leasingkauden osalta IASC:n suosituksista, sillä 

KTM:n päätöksen mukaan vuokrakauden tulee käsittää vähintään kolme neljäs

osaa kohteen taloudellisesta pitoajasta. Tämä on yhdenmukaista US GAAP:n 

kanssa ja tällä on luultavasti haluttu välttää IAS:n tulkinnanvaraisuus.

1 KHT-yhdistys 1995,97

2 Työryhmä 1996, 261

3 Ali-Tolppa 1998, 224-225

4 KPL 6 luku 18§
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Rahoitusleasingsopimusta voidaan käsitellä ostetun ja myydyn omaisuuden tavoin 

vain konsernitilinpäätöksessä mutta IAS:sta poiketen se ei ole pakollista vaan va

paaehtoista. Erillistilinpäätöksissä rahoitusleasingsopimuksia käsitellään kuten 

tähänkin asti, vuokralleantona- ja ottona. Uusi kirjanpitolaki sallii rahoitusleasing- 

sopimusten että sale and leaseback-sopimusten käsittelyn konsernitilinpäätöksessä 

niiden taloudellista luonnetta vastaavalla tavalla eli rahoitusmuotona. Vuokralle- 

ottaja voi siten käsitellä rahoitusleasingillä hankittua investointia samoin kuin 

pankkilainalla rahoitettua hanketta. Vastaavasti vuokralleantaja voi käsitellä ta

pahtumaa kuten myyntiä, johon liittyy ostajalle annettu pitkäaikainen rahoitus. 

Rahoitettava kohde toimii vain vakuutena. Rahoitusleasingiä voidaankin verrata 

osamaksukauppaan.1

Kirjanpitolain uudistamistyöryhmä ehdotti, että rahoitusleasingsopimuksia käsi

teltäisiin samalla tavalla sekä yksittäisiä tilinpäätöksissä ja konsernitilinpäätökses

sä, koska niissä muilta osin noudatetaan yhteneviä periaatteita. Mahdolliset on

gelmat verotettavan tulon määrittelyssä olisi tullut ratkaista verolainsäädäntöä 

kehittämällä.1 2 Veronsaajan näkökulma oli keskeisin syy siihen, että vaihtoehtoista 

tilinpäätöskäsittelyä ei sallita erillistilinpäätöksissä. Vaihtoehtoinen käsittely myös 

erillistilinpäätöksissä olisi johtanut veronsaajan kannalta epätyydyttävään loppu

tulokseen, kun samasta käyttöomaisuus hyödykkeestä olisivat saattaneet tehdä 

poistoja niin vuokralleantaja- kuin ottaja.3

Yleisperiaate siitä, että konsernitilinpäätös tulee laatia noudattaen emoyhtiön las

kentaperiaatteita on kirjattu uuteen kirjanpitolakiin 4 Laki sisältää kuitenkin useita 

erityissäännöksi, joiden soveltaminen johtaa tästä yleisperiaatteesta poikkeami-

1 Ali-Tolppa 1998, 225

2 Työryhmä 1996, 262

3 Ali-Tolppa 1998,225

4 KPL 6. luku 4§ 2. mom.
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seen. Näistä yksi esimerkki on mahdollinen rahoitusleasingin erilainen käsittely 

erillis- ja konsernitilinpäätöksissä. Tämä on yhdenmukaista myös muualla Euroo

passa vallalla olevan suuntauksen kanssa, jossa erillistilinpäätökset ja konserniti

linpäätökset erotellaan toisistaan. Erillistilinpäätökset ovat käytännössä useissa 

maissa vaihtelevissa määrin verosidonnaisia.1

Vaikka rahoitusleasingsopimusten aktivointi on vapaaehtoista, työryhmän mie

lestä vähintäänkin suuryritysten, joilla on merkittäviä rahoitusleasingsopimuksia 

ja leasingtoimintaa varsinaisena toimintanaan harjoittavien suurten ja keskisuurten 

kirjanpitovelvollisten tulisi esittää rahoitusleasingin ehdoin vuokrattu omaisuus 

tilinpäätöksessään IAS-periaatteiden mukaisella tavalla.1 2 3

"Se, että IAS-periaatteeseen voidaan siirtyä konsenitilinpäätöksessä, täyttää yleen

sä markkinanoteerattujen ja muidenkin sellaisten yritysten informaatiotarpeet, 

jotka haluavat antaa IAS-periaatteisiin perustuvaa tilinpäätösinformaatiota. Esi

merkiksi arvopaperimarkkinalakiin perustuvat tilinpäätöstunnusluvut esitetään 

ensisijaisesti konsernitilinpäätöksestä laskettuina, joten tästä näkökulmasta kon

sernitilinpäätöksen esittäminen IAS-periaatteiden mukaisena on riittävää.""

4.4.3.1 Liitetiedot

Vuokralleottajan konsernitilinpäätöksen liitetietona on ilmoitettava KTM:n pää

töksen mukaan:

1) rahoitusleasingsopimuksin hallintaan saatujen ja konsernitaseen vastaaviin 

merkittyjen hyödykkeiden arvo tase-erittäin;

1 Ali-Tolppa 1998, 225

2 Työryhmä 1996, 263

3 Leppiniemi 1995, 17
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2) konsernitaseen vastattaviin merkityt rahoitusleasingvelat jaoteltuna lyhyt- ja 

pitkäaikaisiin; sekä
3) vastaiset leasingmaksut, joiden suorittamiseen on sitouduttu, tulevien tilikau

sien mukaisina yhteissummina.

4.4.3.2 Siirtymäsäännökset

Kiijanpitovelvollisen tehtyä päätöksen siirtyä käsittelemään rahoitusleasing sekä 
myynti- ja takaisinvuokraussopimuksia konsernitilinpäätöksessä lain sallimalla 

tavalla nousee esiin kysymys, miten siirtymistilikautta edeltävinä vuosina tehtyjä 

vielä voimassa olevia sopimuksia tulee käsitellä. Pääsäännön mukaan näiden ti

linpäätöskäsittely tulisi vertailukelpoisuuden säilyttämiseksi oikaista vastaamaan 

muuttunutta laskentakäytäntöä. Tämä saattaa kuitenkin käytännössä muodostua 

varsin työlääksi. Laissa on siirtymäsäännös, jonka mukaan aikaisemmin tehtyihin 
rahoitusleasingsopimuksiin sekä myynti- ja takaisinvuokra sopimuksiin saa so

veltaa vanhoja säännöksiä.1 Tällöin on kuitenkin huomattava kirjanpitoasetuksen 

säännös, jonka mukaan liitetiedoissa on esitettävä selostus konsernitilinpäätöksen 

laatimisperiaatteissa ja -menetelmissä tapahtuneista muutoksista sekä muutoksen 

vaikutuksista konsernin toiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan." Uudista

mistyöryhmän mielestä ensin mainittua soveltamistapaa tulisi pitää pääsääntönä 

sale and leaseback -sopimuksissa.1 2 3

4.4.3.3 Esimerkki leasingmenojen kirjanpidollisesta käsittelystä

Empresa Oy on hankkinut Liisausluotto Oy:Itä tuotantokoneen, jota koskeva so

pimus on tullut voimaan 1.1.1998.4 Sen ehdot ovat seuraavat:

1 KPL 9. luku 2§ 4. mora.

2 KPL 4. luku 2§

3 Ali-Tolppa 1998, 233-234

4 Räty 1998, 53-56, Esimerkki perustuu Keskuskauppakamarin vuonna 1996 järjestämän KHT-
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• vuokra-aika 8 vuotta

• sopimus ei ole irtisanottavissa
• leasingmaksu on 100 000 markkaa / vuosi ja se maksetaan vuosittain etukä

teen tammikuun alussa

• Empresa Oy voi lunastaa hyödykkeen itselleen leasingkauden lopussa hintaan 

50 000 markkaa

• Leasingj äij estelyn korkokanta on 10 %

Liisausluotto oli hankkinut tuotantokoneet joulukuussa 1997. Yhtiö oli maksanut 

toimittaja В Oy:lle koneesta 600 000 markkaa.

Empresa arvioi koneen taloudelliseksi pitoajaksi 12 vuotta ja soveltaa koneiden ja 

laitteiden suunnitelman mukaisten poistojen laskennassa poistomenetelmänä tasa

poistoja.

1) Leasingsopimuksen käsittely suomalaisessa tilinpäätöksessä ennen 
lakimuutosta

Tuloslaskelma:
Leasingmaksut tilikaudelta 1.1-31.12.1998 100 000 mk erässä vuokrat

Tase:
Ei merkintöjä taseeseen

Liitetiedot:
Muut omat vastuut

Leasingmaksut vuosilta 1997-2003 700 000 mk

tutkinnon tehtävään
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Osto-optiolla ei ole merkitystä sopimuksen käsittelyssä.

2) Leasingsopimuksen käsittely konsernitilinpäätöksessä vaihtoehtoi
sen eli kansainvälisen käytännön mukaan

Nettoinvestointi aktivoidaan tilikauden alussa.

Aktivoidaan pienempi seuraavista:

• leasingmaksujen nykyarvo 586 824 mk

• tuotantokoneen nykyarvo 600 000 mk

Leasingmaksujen nykyarvo tilikauden alussa:

100 000 mk + a7/10* 100 000 mk = 586 842 mk 
Leasingmaksujen nykyarvo tilikauden lopussa:

100 000 mk + a6/10* 100 000 mk = 535 536 mk1

Ensimmäisen vuoden lyhennys on nykyarvojen erotus eli 51 306 mk 

Leasingmaksu jaetaan lyhennykseksi ja korkokuluksi eli korko tilikaudelle on 

100 000 mk - 51 306 mk = 48 694 mk

1 a = Jaksollisten jälkeenpäin suoritettujen maksujen diskonttaustekijä
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Leasingmaksujen jakautuminen korkoon ja lyhennykseen vuokrakaudella:

Vuosi Maksun nvkvarvo Korko Lyhennys Yhteensä Maksuvelka lopussa

1 100 000 48 694 51 306 100 000 535 536

2 90 909 43 543 56 457 100 000 479 079

3 82 645 37 908 62 092 100 000 416 987

4 75 131 31 698 68 302 100 000 348 685

5 68 302 24 869 75 131 100 000 273 554

6 62 092 17 355 82 645 100 000 190 909

7 56 457 9 091 90 909 100 000 100 000

8 51 306 0 100 000 100 000 0

Tasapoisto on

586 842 mk / 8 = 73 355 mk vuodessa

Poistamaton hankintameno tilikauden päättyessä 

586 842 mk- 73 355 mk = 513 487 mk

Tuloslaskelma:
Poistot 73 355 mk

Korkokulut 48 694 mk

Yhteensä 122 049 mk

Erillistilinpäätöksessä vuokrakuluksi kirjattu leasingmaksu 100 000 markkaa kir

jataan konsernitilinpäätöksessä pois vuokrakuluista eli ensimmäisen vuoden tu

losvaikutus on -22 049 markkaa.

Tase:
Koneet ja kalusto 513 487 mk
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Velat yhteensä 535 536 mk
jaoteltuna lyhyt-ja pitkäaikaiseen: 56 457 mk; 479 079 mk

4.5 Leasing so pimu s ten tilinpäätöskäsittelyn vai
kutuksia

Kuten aiemmin on mainittu rahoitusleasingsopimusten aktivoimatta jättämisellä 

on vaikutuksia tilinpäätösinformaatioon, jotka saattavat rajoittaa oikean ja riittä

vän tiedon saamista, vaikeuttaa yritysten välistä vertailua sekä vaikuttaa päätök

sentekoon. Vaikutuksia voidaan havainnollistaa tarkastelemalla aktivoinnin vai

kutuksia tunnuslukuihin.

4.5.1 Vaikutuksia tunnuslukuihin

Ensiksikin edellä olevasta tilinpäätöskäsittelyesimerkistä havaitaan, että taseeseen 

aktivoitavat omaisuus ja velka ovat samansuuruiset vain leasingkauden alussa. 

Myöhemmin omaisuuden ja velan määrä yleensä pienenevät eri tahtiin. Tulosvai

kutusta arvioitaessa huomataan, että kassavirta eli leasingvuokra 100 000 pysyy 

vakiona koko kauden ajan, mutta neljänä ensimmäisenä vuonna poiston ja koron 

summa on suurempi kuin vuokramaksu. Neljänä viimeisenä vuotena tilanne on 

päinvastainen. Koko vuokrakauden yhteenlasketut leasingmaksut ovat kuitenkin 

yhtä suuret kuin poistojen ja korkomenojen summa. Voidaankin todeta, että akti

vointi pienentää tulosta leasingkauden alussa mutta kasvattaa sitä lopussa. Mitä 

pitempi leasingkausi ja mitä suurempi korko, sitä myöhemmin vuokrakauden ai

kana koron ja poiston yhteissumma alittaa vuosittaisen leasingmaksun1. Alla oleva

1 Ingberman et ai. 1979, 30
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taulukko havainnollistaa aktivoinnin tulosvaikutuksen jakautumista leasingkau- 

delle.

6. Aktivoinnin tulosvaikutuksen jakautuminen leasingkaudelle

140000 
130000 
120000 
110000 

I 100000
90000 
80000 
70000 
60000

Vuosi

ШЯШШЁЁЁЁ^ШвШЯЯЁЯШ^^ШЁШвЁЯШвШШШШЁШ11^Ш

Tunnusluku vaikutusta voidaan tarkastella seuraavalla kolmella tunnusluvulla: 

voitto-%, sijoitetun pääoman (SIPO) tuotto, omavaraisuusaste. Ensimmäinen 

mittaa kannattavuutta, toinen tuottavuutta ja viimeinen vakavaraisuutta. Niiden 

yksinkertaistetut laskentakaavat ovat seuraavat:

Voitto-% = Tilikauden voitto 

Liikevaihto

SIPO:n tuotto = Tilikauden voitto

Taseen loppusumma

Omavaraisuusaste = Oma pääoma

Taseen loppusumma
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Jos käytetään esimerkkiyrityksenä aiemmin esitettyä Empresa Oy:tä ja oletetaan 

sen liikevaihdoksi 5 123 553 mk, tilikauden voitoksi 312 629 mk, omaksi pää

omaksi 1 532 501 mk ja taseen loppusummaksi 2 963 377 mk. Lisäksi näiden 

oletetaan pysyvän vakioina kahdeksan vuoden leasingkauden ajan lukuun otta

matta kyseessä olevan yksittäisen hyödykkeen aktivoinnin vaikutusta niihin. Tällä 

tavoin voidaan vertailla tunnuslukuja toisaalta ennen aktivointia ja sen jälkeen 

sekä toisaalta aktivoinninvaikutuksia leasingkauden aikana.1

Kuten aiemmasta taulukosta havaittiin neljänä ensimmäisenä vuotena aktivointi 

heikentää tulosta ja neljänä viimeisenä parantaa. Tästä syystä myös voitto-% on 

aluksi heikompi ja lopuksi parempi kuin ilman aktivointia. Ensimmäisenä vuonna 

ennen aktivointia Empresa Oy:n voitto-% on 6,53 % ja sen jälkeen 6,10 %. Vii
meisenä vuonna se nousee arvoon 7,05 %. Sijoitetun pääoman laskennassa sekä 

voitto että pääoma muuttuvat vuokrakauden aikana. Aluksi pääoman tuotto on 

alhaisempi aktivoinnin takia koska voitto pienenee ja taseessa oleva velka lisään

tyy. Ensimmäisenä vuonna se putoaa 11,19 %:sta 8,94 %:in. Kun leasingkauden 

aikana velkaa lyhennetään ja voitto kasvaa, niin SIPO:n tuotto on vuokrakauden 

lopulla suurempi kuin ilman aktivointia. Viimeisenä vuonna se on 12,19 %. Oma

varaisuusaste on leasingkauden alussa pienempi, mutta paranee velkaa lyhennettä

essä ja on viimeisen vuoden lopussa yhtä suuri kuin ilman aktivointia kun velka 

on maksettu kokonaisuudessaan takaisin.

4.5.2 Vaikutuksia päätöksentekoon

Viime vuosina on tehty eri maiden muuttuneiden käytäntöjen vuoksi lukuisia 

käyttäytymistieteellisiä tutkimuksia, joissa arvioidaan leasingin aktivoinnin mer
kitystä tilinpäätöstunnuslukujen kautta sekä yritysjohtajien että ulkopuolisten

1 Ks. tarkemmat laskelmat liite 2

58



päätöksentekoon.1 Yhdysvalloissa tehdyn tutkimuksen tavoitteena oli selvittää 

rahoitusleasingsopimusten aktivointipakon vaikutuksia yritysten käyttäytymiseen. 

Kolme tärkeintä havaintoa olivat:1 2

e Enemmistö yrityksistä laatii uusien leasingsopimusten ehdot sellaisiksi, että 

vältytään niiden aktivoinnilta

• Huomattava vähemmistö sanoi siirtyvänsä rahoittamaan investointinsa mie

luummin ostamalla kuin vuokraamalla

• Nykyisten leasingsopimusten uudelleen laadinta jotta vältyttäisiin niiden akti

voinnilta.

Toisen tutkimuksen mukaan edellä mainittujen vaikutusten lisäksi aktivointipakko 

aiheuttaa hallinnollisia lisäkustannuksia.3 Saman tutkimuksen mukaan tilinpäätök

sen käyttäjien päätöksentekoon aktivoinnin uskottiin vaikuttavan niin, että heidän 

on helpompi vertailla yrityksiä keskenään, erityisesti pitkäaikaisten sitoumusten 

osalta sekä arvioida riskejä myöntäessään luottoa vuokralleottajille.4

Singaporessa tehdyn tutkimuksen tavoitteena oli selvittää vaikuttaako investoin

tien rahoitusmuodon valinta, laina tai leasing, sekä rahoitusleasingsopimusten 

tilinpäätöskäsittely, joko aktivointi, aktivointi ja liitetietomaininta tai pelkkä lii

tetieto, luotonantajien päätöksentekoon. Luotonhakijoina oli kaksi kuvitteellista 

yritystä, joissa toisen velkaantuneisuusaste oli suuri ja toisen pieni. Tuloksena 

havaittiin, että velkaantuneisuusasteella on vaikutusta luotonantajien päätöksente

1 Laitinen 1989, 120

2 Abdel Khalik 1981

3 Taylor 1985, 64

4 Taylor 1985, 65
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koon. Sen sijaan sillä, oliko investoinnit rahoitettu lainalla vai leasingilla tai kuin

ka rahoitusleasinsopimuksia käsitellään tilinpäätöksessä ei ollut vaikutusta. Suurin 

syy käyttäytymiseen oli tutkimuksen mukaan se, että luotonantajat, joiden saa

massa luottohakemuksessa rahoitusleasingsopimukset oli ilmoitettu vain liitetie

doissa oikaisivat tuloslaskelmaa aktivoimalla rahoitusleasingsopimukset ja näin 

eliminoimalla erot yritysten välillä.1

Vuodesta 1990 lähtien on Espanjassa täytynyt aktivoida rahoitusleasingsopimuk

set vaikka EU:n direktiivit eivät sitä vaadi ja asia ennen muotoa -periaate on ollut 

outo espanjalaisessa laskenta- ja oikeuskäytännössä. Espanjassa aktivoitu kohde 

esitetään aineettomissa oikeuksissa ja siirretään aineellisiin oikeuksiin kun osto- 

optio käytetään. Aktivointipakon voimaan tulon jälkeen tehty tutkimus osoitti, että 

yritykset suosivat käyttöleasingsopimuksia koska niitä ei tarvitse aktivoida sekä 

parantaakseen kannattavuutta. Leasingin uskottiin menettävän suosiotaan muiden 

rahoituskeinojen hyväksi. Kuitenkaan kokonaisinvestointeihin aktivointipakolla ei 

ollut vaikutusta. Yritysten mukaan analyytikot pitävät yrityksiä velkaantuneempi- 

na kun rahoitusleasingsopimukset joudutaan aktivoimaan. Miltei puolet johtajista 

oli sitä mieltä, että kaikki leasingsopimukset tulisi käsitellä vuokrakuluina. Vajaa 

neljännes piti nykykäytäntöä parhaana. Noin 13 % haluaisi myös osan käyttö- 
leasingsopimuksista luokiteltavan rahoitusleasingsopimuksiksi. Espanjalaisten 

johtajien mielestä rahoitusleasingsopimusten aktivoinnilla on negatiivisia vaiku

tuksia ja niillä hankitun omaisuuden käsitteleminen aineettomina hyödykkeinä 

vielä korostaa näitä vaikutuksia.* 2

' Wilkins 1984, 365

2 Blake 1994, 338-342
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5 KYSELYTUTKIMUS JA SEN TULOKSET

5.1 Kyselytutkimuksen taustaa

5.1.1 Kyselytutkimuksen tavoite ja toteuttaminen

Kyselytutkimuksen tavoitteena oli selvittää kuinka suomalaiset konsernit vuok- 

ralleottajina aikovat käsitellä rahoitusleasingsopimuksia konsernitilinpäätöksis

sään. Uuden kirjanpitolain mukaan vuokralleottajat voivat käsitellä rahoitus

leasingsopimuksia joko ostetun omaisuuden tavoin tai vanhan tavan mukaisesti 

vuokramenona. Kyselytutkimus valittiin menetelmäksi koska yrityksiltä haluttiin 

tietää perusteita valitulle tilinpäätöskäytännölle sekä selvittää muita leasingiin 

liittyviä mielipiteitä, joita ei löydy yritysten vuosikertomuksista. Sen avulla pys

tytään tarkastelemaan suurempaa kohdeyritysten joukkoa kuin esimerkiksi haas

tattelututkimuksella.

Kyselytutkimus sisälsi yrityksen talousjohtajalle osoitetun saatekirjeen sekä kaksi 

sivuisen vastauslomakkeen, jossa oli yhteensä 12 monivalintakysymystä.1 Lisäksi 

lähetetty kirje sisälsi vastauspostimerkillä varustetun palautuskirjekuoren. Kyse

lytutkimus postitettiin yrityksille 24. marraskuuta 1998. Heidän toivottiin palaut

tavan vastauksensa 8. joulukuuta mennessä. Vastauksia saapui määräaikaan men
nessä 49 kappaletta. Viimeinen vastaus saapui 22. joulukuuta ja yhteensä vastauk

sia palautettiin 61. Vastausprosentti oli 60,4%. Kaikki 61 vastausta otettiin mu

kaan tilastolliseen käsittelyyn, joka suoritettiin SPSS-ohjelmalla.

1 Ks. liite 4
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5.1.2 Kohdeyritysten valintaperusteet ja luokittelu

Kyselytutkimuksen kohdeyrityksiksi valittiin neljä eri teollisuuden alaa sekä kul

jetus. Tilastokeskuksen mukaan eri toimialoista teollisuus ja kuljetus rahoittavat 

investointejaan rahoitusleasingilla enemmän kuin muut toimialat. Yritykset valit

tiin Helsingin arvopaperipörssin pää- ja I-listalta noteeratuista yrityksistä sekä 

Talouselämä-lehden numero 20/1998 500 suurinta yritystä -listalla 300 suurim

man joukossa olevat yritykset1. Lisäksi rajoittavana tekijänä valinnassa oli tietysti 

se, että yritysten tuli olla konserneja. Näillä valintaperustein kohdejoukon suuruu

deksi saatiin 105 yritystä.1 2 Kyselytutkimuksen lähettämisen jälkeen ilmeni, että 

neljä valittua yritystä eivät ole konsemiyhtiöitä. Kolmen yrityksen valinta, Roela 

Oy:n, NK Cablesm sekä Idän Maito osuusmeijerin valinta johtui kyselyn tekijän 

huolimattomuudesta. Talouselämä-lehden virheellisen merkinnän vuoksi kysely 

lähetettiin myös Semi-Tech Oy:lle, joka kuitenkaan yrityksen oman ilmoituksen 

mukaan ei ole konserni. Nämä yhtiöt eivät myöskään lähettäneet vastauksiaan.

Toimialoittain yritysten osuudet olivat:

Metsäteollisuus 9,9 %

Metalliteollisuus 34,7 %

Tietoliikenne ja elektroniikkateollisuus 23,8 %

Elintarviketeollisuus 18,8 %

Kuljetus 12,9%

1 Holtari et ai. 1998,52-63

2 Ks. liite 3. Yritykset liikevaihtojärjestyksessä
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Liikevaihdon perusteella yritykset jakaantuivat neljään luokkaan:

alle 500 milj. mk 29,7 %
500-1000 milj. mk 21,8%

1-5 mrd mk 29,7%

yli 5 mrd mk 18,8%

Omavaraisuuden mukaiset osuudet luokittain olivat: 

alle 15% 3,3%

15-35% 18,9%

35-50 % 45,6 %

yli 50 % 32,2 %
Yhdentoista yhtiön omavaraisuusaste puuttuu.

Pörssinoteerattuja yrityksiä oli 40,6 % ja

ulkomaalaisomisteisia 14,9 %.

5.2 Kyselytutkimuksen tulokset

Lukuun ottamatta rahoitusleasingin käyttöä koskevia kysymyksiä, vastauksia 

analysoitaessa on niiden yhtiöiden vastaukset jätetty käsittelyn ulkopuolelle, joilla 

rahoitusleasingsopimusten osuus investoinneista on nolla.1 Tällä tavoin pyritään 

saavuttamaan validiteetti eli mittaamaan sitä, mitä oli tarkoituskin selvittää". 1 2

1 Ks. liite 5. Vastausmatriisi

2 Heikkilä 1998, 28
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5.2.1 Kysymysten jakaumat

7. Toimiala
Toimiala

Frequency Percent
Valid

Percent
Cumulative

Percent
Valid Metalli 16 41.0 41.0 41.0

Metsä 5 12.8 12.8 53.8

Elint 7 17.9 17.9 71.8
Kuljetus 5 12.8 12.8 84.6
Tietol&elek 6 15.4 15.4 100.0
Total 39 100.0 100.0

Suurin osa eli 41 % vastanneista yrityksistä on metalliteollisuuden yrityksiä. Mui

den toimialojen osuudet ovat jakaantuneet varsin tasaisesti 13 ja 18 %:n välille.

8. Liikevaihto
Liikevaihto

Frequency Percent
Valid

Percent
Cumulative

Percent
Valid <500 10 25.6 25.6 25.6

0,5-1 5 12.8 12.8 38.5
1-5 13 33.3 33.3 71.8

>5 11 28.2 28.2 100.0
Total 39 100.0 100.0

Lukuun ottamatta 0,5-1 mrd markan liikevaihdon yrityksiä, joiden osuus on noin 

13 %, vastaukset jakaantuivat suhteellisen tasaisesti neljään eri luokkaan. Selvästi 

eniten vastasivat yritykset, joiden liikevaihto on yli 5 miljardia markkaa.
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9. Rahoitusleasingin osuus
Rah.leas.os

Frequency Percent
Valid

Percent
Cumulative

Percent
Valid 0 % 22 36.1 36.1 36.1

1-15% 31 50.8 50.8 86.9
15-35% 6 9.8 9.8 96.7
50-99% 2 3.3 3.3 100.0
Total 61 100.0 100.0

Noin 36 %:lla yrityksistä ei ollut rahoitusleasingsopimuksia ollenkaan. Yli puo

lella yrityksistä niitä oli 1-15 %. Vain kahdella eli 3,3 %:lla rahoitusleasingsopi- 

muksien osuus investoinneista oli yli puolet

10. Omavaraisuusaste
Omavar

Frequency Percent
Valid

Percent
Cumulative

Percent
Valid <15% 1 2.6 2.6 2.6

15-35% 11 28.2 28.2 30.8
35-50% 16 41.0 41.0 71.8
>50% 11 28.2 28.2 100.0
Total 39 100.0 100.0

Alle 15 %:n omavaraisuuden yhtiöitä oli vastanneista vain yksi. 35-50 %:n oma

varaisuuden yrityksiä oli selvästi eniten eli 41 % vastanneista. Sekä 15-35 että yli 

50 % omavaraisuuden yrityksiä oli yhtä paljon eli 28 %.

11. Pörssinoteeraus
Listaus

Frequency Percent
Valid

Percent
Cumulative

Percent
Valid Suomessa 21 53.8 53.8 53.8

Ulkomailla 3 7.7 7.7 61.5
Ei listattu 15 38.5 38.5 100.0
Total 39 100.0 100.0
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Noin 54 % vastanneista yrityksistä on noteerattu Helsingin arvopaperipörssissä ja 

noin kahdeksan prosenttia Suonien lisäksi jossakin ulkomaisessa pörssissä.

12. Emoyhtiö
Emo

Frequency Percent
Valid

Percent
Cumulative

Percent
Valid Ei emoa 36 92.3 92.3 92.3

On emo 3 7.7 7.7 100.0

Total 39 100.0 100.0

16,4 % vastanneista yrityksistä ilmoitti, että niillä on ulkomainen emoyhtiö. 

Osuus on hieman suurempi kuin kohdeyritysten joukossa.

13. Tilinpäätös
Tilinp

Frequency Percent
Valid

Percent
Cumulative

Percent
Valid FAS 33 84.6 84.6 84.6

myös IAS 3 7.7 7.7 92.3

Muu kv 3 7.7 7.7 100.0

Total 39 100.0 100.0

Yrityksistä 84,6 % sanoi laativansa ainoastaan suomalaisen tilinpäätöksen. Noin 

kahdeksan prosenttia ilmoitti laativansa myös IAS-tilinpäätöksen sekä yhtä moni 

jonkin muun kansainvälisen tilinpäätöksen.

14. Tilinpäätöskäytäntö
KTP käyt

Frequency Percent
Valid

Percent
Cumulative

Percent
Valid Ostona 9 23.1 23.1 23.1

Vuokrana 30 76.9 76.9 100.0

Total 39 100.0 100.0
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Niistä yhtiöistä, joilla on rahoitusleasingsopimuksia 23,1 % ilmoitti käsittelevänsä 

rahoitusleasing sopimuksia tilinpäätöksessään ostetun omaisuuden tavoin ja 76,9 

% vuokrakuluna.

15. Emoyhtiön tilinpäätös
emoktp

Frequency Percent
Valid

Percent
Cumulative

Percent
Valid Ostona 4 40.0 66.7 66.7

Vuokrana 2 20.0 33.3 100.0

Total 6 60.0 100.0

Missing System 4 40.0
Total 10 100.0

Emoyhtiön tilinpäätöskäytäntö: 10 yritystä ilmoitti, että heillä on ulkomainen 

emoyhtiö. Näistä kuusi kertoi emoyhtiönsä tilinpäätöskäytännöstä. Neljä emoyh

tiötä käsittelee rahoitusleasingsopimuksia ostetun omaisuuden tavoin ja loput kak

si vuokrana.

16. Peruste
Syy

Frequency Percent
Valid

Percent
Cumulative

Percent
Valid TFV 23 59.0 60.5 60.5

Muu 15 38.5 39.5 100.0
Total 38 97.4 100.0

Missing System 1 2.6
Total 39 100.0

Miltei 60 % yrityksistä kertoi perusteluksi tilinpäätöskäytännölleen sen, että va

littu menettely antaa paremmin oikeat ja riittävät tiedot yrityksen toiminnan tulok

sesta ja taloudellisesta asemasta.
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Neljä yhtiötä ilmoitti ostona käsittelyn syyksi sen, että käytäntö on lähempänä 

IAS- ja US GAAP- tulkintaa. Kansainvälinen vertailukelpoisuus oli yhden vas

taajan perustelu ostona käsittelylle.

Vuokrana käsittelyä perusteltiin sillä, että se on vanha ja perinteinen suomalainen 

tapa. Samaan ryhmään voida lukea vastaus historialliset syyt. Muita syitä olivat 

rahoitusleasingsopimusten vähyys, yksinkertaisuus koska käsittely on samanlai

nen niin erillis- kuin konsernitilinpäätöksessä. Myös sopimusten esittäminen liite

tiedoissa katsottiin riittävän vuokrana käsittelyn syyksi, samoin se, että oikeat ja 

riittävät tiedot syntyy kummallakin tavalla käsiteltynä.

Yksi yritys käsittelee vuokrana koska: "Vanhojen sopimusten kirjauskäytännön 

muutos aiheuttaisi liian mutkikkaat kirjaukset. Sale and leasebackm kautta on 

syntynyt myyntivoittoja, joten omaa pääomaa jouduttaisiin oikaisemaan ja muut

tuneita lukuja jouduttaisiin selittämään. Kuitenkin uudet sopimukset käsitellään 

todennäköisesti oston tavoin."

17. Mielipide 1
Mielip

Frequency Percent
Valid

Percent
Cumulative

Percent
Valid Nykyk 20 51.3 51.3 51.3

Pakol 9 23.1 23.1 74.4

Erillistp 9 23.1 23.1 97.4

Muu 1 2.6 2.6 100.0

Total 39 100.0 100.0

Kysymyksen rakenne oli huono koska vastausvaihtoehdot eivät ole välttämättä ole 

toisiaan pois sulkevia. Kuitenkin yli puolet vastaajista säilyttäisi nykyisen käytän
nön eli vapaaehtoisuuden konsernitilinpäätöksessä. Noin viidenneksen mielestä 

rahoitusleasingin käsittely ostetun omaisuuden tavoin tulisi olla pakollista. Sama 

määrä vastaajista sallisi tämän käytännön myös erillistilinpäätöksessä.
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Muita kommentteja olivat: Kahden vastaajan mielestä käsittelytapa tulisi säilyttää 

vapaana mutta liitetiedoissa pitäisi esittää täydellisempää tietoa. Leasingsopimus- 

ten nopeampi poistomahdollisuus verotuksessa tulee säilyttää sekä tietyt omai

suuserät kuten henkilöautot, kopiokoneet, tietokoneet jne voitaisiin pääsäännöstä 

poiketen käsitellä vuokrasopimuksina. Ostona käsittely sallittava myös emoyhtiön 

tilinpäätöksessä eli erillistilinpäätöksessä mikäli sallitaan myös verotuksessa.

18. Mielipide 2
Lease

Frequency Percent
Valid

Percent
Cumulative

Percent
Valid Kyllä 11 28.2 28.2 28.2

Ei 17 43.6 43.6 71.8

EOS 11 28.2 28.2 100.0

Total 39 100.0 100.0

Vajaa kolmannes vastaajista oli sitä mieltä, että kaikki leasingsopimukset, joita ei 

voida purkaa kesken sopimuskauden tulisi käsitellä ostetun omaisuuden tavoin. 

41,7 % oli tätä väitettä vastaan ja 27,8 % ei osannut sanoa kantaansa.

Muita kommentteja olivat: Vain oleelliset sopimukset. Kyllä jos sopimukseen 

liittyy kohteen lunastusvelvollisuus tai sopimuskausi kattaa suurimman osan hyö

dykkeen taloudellisesta iästä muutoin ei. Samaa mieltä oli toinenkin vastaaja, joka 

vastasi että, mikäli sopimuskausi suhteessa taloudelliseen käyttöikään on pitkä.
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5.2.2 Kysymysten ristiintaulukoinnit

19. Rahoitusleasing-toimiala
Case Processing Summary

Cases
Valid Missing Total

N Percent N Percent N Percent
Toimiala * Rah.leas.os 61 100.0% 0 .0% 61 100.0%

Toimiala * Rah.leas.os Crosstabulation 

Count______________________________
Rah.leas.os

Total0% 1-15% 15-35% 50-99%
Toimiala Metalli 4 15 1 20

Metsä 2 4 1 7

Elint 4 5 2 11

Kuljetus 5 2 2 1 10

Tletol&elek 7 5 1 13

Total 22 31 6 2 61

Miltei kaikilla toimialoilla suurin osa yrityksistä rahoitti investoinneistaan rahoi- 

tusleasingillä 1-15 %. Kuljetusalalla rahoitusleasingin osuus investoinneista ylitti 

15 %:a 30%:lla yrityksistä. Tietoliikennesektorilla enemmistöllä yrityksistä ei 

ollut rahoitusleasingsopimuksia lainkaan.

20. Rahoitusleasing-liikevaihto
Case Processing Summary

Cases
Valid Missing Total

N Percent N Percent N Percent

Liikevaihto * Rah.leas.os 61 100.0% 0 .0% 61 100.0%
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Liikevaihto * Rah.leas.os Crosstabulation

Count
Rah.leas.os

Total0% 1-15% 15-35% 50-99%
Liikevaihto <500 7 10 17

0,5-1 8 3 2 13

1-5 5 8 3 2 18

>5 2 10 1 13

Total 22 31 6 2 61

Enemmistöllä yrityksistä, joiden liikevaihto oli välillä 0,5-1 miljardia markkaa ei 

ollut rahoitusleasinginsopimuksia. Noin 72 % yrityksistä, joiden liikevaihto oli 

välillä 1-5 miljardin markkaa ja noin 84 % yli viiden miljardin liikevaihdon yhti

öistä käyttivät investointien rahoitukseen rahoitusleasingiä.

21. Rahoitusleasing-omavaraisuusaste
Case Processing Summary

Cases
Valid Missing Total

N Percent N Percent N Percent

Omavar * Rah.leas.os 61 100.0% 0 .0% 61 100.0%

Omavar * Rah.leas.os Crosstabulation

Count
Rah.leas.os

Total0% 1-15% 15-35% 50-99%
Omavar <15% 2 1 3

15-35% 6 8 2 1 17

35-50% 4 14 2 20

>50% 10 9 2 21

Total 22 31 6 2 61

Vakavaraisimmista yrityksistä miltei puolella ei ollut rahoitusleasingsopimuksia. 

Myös 2/3:11a niistä yrityksistä, joiden omavaraisuusaste oh alle 15 % ei ollut ra

hoitusleasingsopimuksia, mutta näitä yrityksiä oh yhteensä vain kolme.
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22. Rahoitusleasing-listaus
Case Processing Summary

Cases
Valid Missing Total

N Percent N Percent N Percent
Listaus * Rah.leas.os 61 100.0% 0 .0% 61 100.0%

Listaus * Rah.leas.os Crosstabulation

Count
Rah.leas.os

Total0% 1-15% 15-35% 50-99%
Listaus Suomessa 7 18 3 28

Ulkomailla 2 1 «3,

Ei listattu 15 11 2 2 30

Total 22 31 6 2 61

Puolella noteeraamattomista yrityksillä ei ollut rahoitusleasingsopimuksia. Lista

tuilla yrityksillä rahoitusleasing suosio näytti olevan hieman suositumpaa.

23. Tilinpäätoskäytäntö-toimiala
Case Processing Summary

Cases
Valid Missing Total

N Percent N Percent N Percent
Toimiala * KTP käyt 39 100.0% 0 .0% 39 100.0%

Toimiala * KTP käyt Crosstabulation

Count
KTP käyt

TotalOstona Vuokrana
Toimiala Metalli 5 11 16

Metsä 2 3 5
Elint 1 6 7
Kuljetus 5 5
Tietol&elek 1 5 6

Total 9 30 39
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Kaikilla toimialoilla rahoitusleasingin käsittely vuokramenona oli suositumpaa 

kuin ostetun omaisuuden tavoin. Metalliyhtiöistä melkein kolmannes käsitteli sitä 

ostona. Kuljetussektorin yrityksistä kaikki käsittelivät sopimuksia vuokrana.

24. Tilinpäätöskäytäntö-liikevaihto
Case Processing Summary

Cases
Valid Missing Total

N Percent N Percent N Percent

Liikevaihto * KTP käyt 39 100.0% 0 .0% 39 100.0%

Liikevaihto * KTP käyt Crosstabulation

Count
KTP käyt

TotalOstona Vuokrana
Liikevaihto <500 10 10

0,5-1 1 4 5
1-5 1 12 13

>5 7 4 11

Total 9 30 39

Pienistä yrityksistä kaikki ja 0,5-5 mrd markan liikevaihdon yhtiöistä noin 89 % 

käsitteli rahoitusleasingiä vuokrana. Selvä ero havaitaan yli viiden mrd markan 

liikevaihdon yrityksiin, sillä niistä noin 64 % käsitteli sitä ostetun omaisuuden

tavoin.

25. Tilinpäätöskäytäntö-rahoitusleasingin osuus investoinneista
Case Processing Summary

Cases
Valid Missing Total

N Percent N Percent N Percent
Rah.leas.os * KTP käyt 39 100.0% 0 .0% 39 100.0%
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Rah.leas.os * KTP käyt Crosstabulation

Count
KTP käyt

TotalOstona Vuokrana
Rah.leas.os 1-15% 7 24 31

15-35% 2 4 6
50-99% 2 2

Total 9 30 39

Jokaisessa kolmessa rahoitusleasingluokassa enemmistö yrityksistä käsitteli sopi

muksiaan vuokrana.

26. Tilinpäätöskäytäntö-omavaraisuusaste
Case Processing Summary

Cases
Valid Missing Total

N Percent N Percent N Percent
Omavar * KTP käyt 39 100.0% 0 .0% 39 100.0%

Omavar * KTP käyt Crosstabulation

Count
KTP kävt

TotalOstona Vuokrana
Omavar <15% 1 1

15-35% 1 10 11
35-50% 6 10 16
>50% 2 9 11

Total 9 30 39

Kaikissa omavaraisuusaste-luokissa suurin osa yrityksistä käsitteli rahoitusleasin- 

giä vuokramenona.
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27. Tilinpäätöskäytäntö-listaus
Case Processing Summary

Cases
Valid Missing Total

N Percent N Percent N Percent
Listaus * KTP käyt 39 100.0% 0 .0% 39 100.0%

Listaus * KTP käyt Crosstabulation

Count
KTP käyt

TotalOstona Vuokrana
Listaus Suomessa 6 15 21

Ulkomailla 2 1 3
Ei listattu 1 14 15

Total 9 30 39

Noteeraamattomista yrityksistä yhtä lukuun ottamatta kaikki eli 93 % käsitteli 

rahoitusleasingiä vuokramenona. Sen sijaan kolmannes listatuista yhtiöistä käsit

teli rahoitusleasingsopimuksiaan ostetun omaisuuden tavoin.

28. Tilinpäätöskäytäntö-tilinpäätös
Case Processing Summary

Cases
Valid Missing Total

N Percent N Percent N Percent
Tilinp * KTP käyt 39 100.0% 0 .0% 39 100.0%

Tilinp * KTP käyt Crosstabulation

Count
KTP käyt

TotalOstona Vuokrana
Tilinp FAS 5 28 33

myös IAS 2 1 3
Muu kv 2 1 3

Total 9 30 39
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Neljä yhtiötä yhdeksästä, jotka käsittelevät rahoitusleasingiä ostona laativat kui
tenkin IAS- tai jonkin muun kansainvälisen tilinpäätöksen. Ne eivät ainakaan 

vielä ole luopuneet muiden tilinpäätösten tekemisestä vaikka käsittelevät rahoi

tusleasingiä ostona. Leasingin erilaine käsittely oli KHT-yhdistyksen tutkimuksen 

mukaan merkittävä peruste IAS- tilinpäätöksen laadintaan.

Kahteen ennakolta mielenkiintoiseen kysymykseen ei saatu vastausta koska vas
tanneiden yritysten joukossa oli vain kaksi sellaista yritystä, joilla on sekä rahoi- 

tusleasingsopimuksia että emoyhtiö. Ensimmäinen kysymys olisi tarkastellut onko 

sellaisten yhtiöiden, joilla on emo, tilinpäätöskäytäntö yhdenmukainen emoyhtiön 

kanssa. Toisessa kysymyksessä olisi tutkittu onko valittuun käsittelytapaan pää

dytty yritysten mukaan juuri siitä syystä, että emoyhtiön käsittelytapa on saman

lainen.

29. Tilinpäätöskäsittelyn peruste-tilinpäätöskäytäntö
Case Processing Summary

Cases
Valid Missing Total

N Percent N Percent N Percent
KTP käyt * Syy 38 97.4% 1 2.6% 39 100.0%,

KTP käyt * Syy Crosstabulation

Count
S\ry

TotalTFV Muu
KTP Ostona 5 4 9
käyt Vuokrana 18 11 29
Total 23 15 38

Enemmistö sekä vuokramenona että ostona rahoitusleasingiä käsittelevistä yrityk

sistä perustelee tilinpäätöskäsittelyään oikeiden ja riittävien tietojen vaatimuksella
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joten kumpikin tapa mahdollistaa yritysten mukaan periaatteessa oikeat ja riittävät 

tiedot. Muita perusteita tilinpäätöskäsittelylle on esitelty aiemmin kohdassa 6.2

Edellä olleissa ristiintaulukoinneissa havaittiin, että liikevaihdon ylittäessä viisi 

miljardia ostetun omaisuuden tavoin käsittelijöiden määrä kasvaa. Samoin havait

tiin, että listatut yritykset aktivoivat enemmän kuin listaamattomat. Jos tarkastel

laan eroja yli ja alle viiden miljardin markan liikevaihdon yritysten välillä niin 

huomataan, että liikevaihdon noustessa kasvaa sekä listattujen yhtiöiden osuus 

että ostetun omaisuuden tavoin käsittelijöiden määrä. Alle viiden miljardin liike

vaihdon yrityksistä puolet, 1-5 mrd markan yhtiöistä noin 70 % ja yli viiden mil

jardin yhtiöistä noin 91 % on listattuja.1

1 Ks. liite 6
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6 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET

Kyselytutkimukseen vastanneiden yritysten vastauksista havaittiin, että 36 %:lla 

yrityksistä ei ollut lainkaan rahoitusleasingsopimuksia ja yli puolella niiden osuus 

investoinneista oli 1-15 %. Niistä yrityksistä, joilla oli rahoitusleasingsopimuksia 

23 % ilmoitti käsittelevänsä niitä ostetun omaisuuden tavoin. Lisäksi keskeinen 

havainto oli, että yrityksistä, joiden liikevaihto on yli viisi miljardia markkaa, 67 

% aktivoi rahoitusleasingsopimukset. Tämä oli huomattavasti enemmän kuin alle 

viiden miljardin markan liikevaihdon yrityksissä. Listatuista yhtiöistä joka kolmas 

käsitteli rahoitusleasingsopimuksia konsernitilinpäätöksissään ostetun omaisuuden 

tavoin. Noteeraamattomista vain yksi viidestätoista. Enemmistö sekä ostona että 

vuokrana käsittelevistä ilmoitti syyksi, että valittu käsittelytapa antaa paremmin 

oikeat ja riittävät tiedot. Muita ostona käsittelyn perusteita oli yhdenmukaisuus 

kansainvälisten standardien kanssa. Vuokrana käsittelyä perusteltiin yhdenmukai

suudella erillistilinpäätöskäsittelyn kanssa ja, että se on perinteinen tapa. Enem

mistö yrityksistä pitää nykyistä, eli vapaaehtoista käytäntöä parhaimpana vaihto

ehtona.

Kirjanpitolain uudistuksen tarkoituksena oli EU:n direktiivien toteuttaminen ja 

sallia kansainvälisten tilinpäätöskäytännön soveltaminen Suomessa sekä yritysten 

vertailukelpoisuuden parantaminen. Leasingin kannalta tarkasteltuna direktiivit 

vaativat oikeiden ja riittävien tietojen antamista. On esitetty, että yhtenä edelly

tyksenä tälle on sisältöpainotteisuuden periaatteen noudattaminen eli rahoitus- 

leasingin käsittelyä ostetun omaisuuden tavoin. Kyselytutkimuksen vastausten 

perusteella havaittiin, etteivät yritykset käsittele rahoitusleasingsopimuksia yh

denmukaisesti ostona konsernitilinpäätöksissään. Tämän perusteella kaikki yrityk

set eivät anna toiminnan tuloksestaan ja taloudellisesta asemastaan oikeita ja riit

täviä tietoja. Kirjanpitolain uudistamistyöryhmän mukaan sallittaessa kansainvä-
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listen normien mukainen tilinpäätöskäytäntö samalla kun uusi laki täyttää direktii

vien vaatimukset joudutaan sallimaan vaihtoehtoisia menettelytapoja sekä luopu

maan suomalaisten yhtiöiden keskinäisestä vertailukelpoisuudesta. Näin näyttää 

leasingsopimusten kohdalla käyneen. Vapaaehtoisuuteen perustuva tilinpäätöskä

sittely ei paranna suomalaisten yritysten kansainvälistä vertailukelpoisuutta vaan 

pikemminkin vaikeuttaa sitä koska suurten tai pörssinoteerattujen yhtiöiden käy

täntö ei ole yhdenmukaista.

Rahoitusleasingin suomalaista tilinpäätöskäsittelyä on pidetty suurimpana yksit

täisenä erona suomalaisen ja kansainvälisen tilinpäätöskäytännön välillä. Uuden 

kirjanpitolain myötä on otettu ensimmäinen askel tämän eron kaventamiseksi. 

Edellä mainitun perusteella uudistus ei välttämättä toteuttanut uudistukselle ase

tettuja tavoitteita. Tämän tilanteen korjaamiseksi paras tapa olisi velvoittaa pörs- 

sinoteeratut yritykset aktivoimaan rahoitusleasingsopimukset niin kuin työryhmä 

jo raportissaan esitti. Pakollisuutta ei tarvitsisi ulottaa koskemaan kaikkia konser

neja. Myöskään ostona käsittely erillistilinpäätöksissä ei ole ainakaan kansainväli

sen vertailukelpoisuuden kannalta välttämätöntä sillä useissa muissakin Euroopan 

Unionin jäsenmaissa rahoitusleasingsopimukset aktivoidaan vain konsernitilin

päätöksessä. Jos leasingsopimusstandardeissa tapahtuu muutoksia on todennä

köistä, että Suomen tulee muuttaa leasingsopimusten tilinpäätöskäsittelyä koskeva 

lainsäädäntö vastaavasti.
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L-llTÊ" 1
28. Erääntyvät lentokaluston vuokranmaksut _______________ ___________________________
Tilikautena " 1998/99 1999/00 2000/01 2001/02 2002/03 2003- Yhteensä
FIM milj.___________________________________ 296,6 267,8 208.5 259,0 152,0 270,4 1 454.3
Erääntyvät vuokranmaksut koostuvat lentokoneiden rahoitus-ja käyttöleasingsopimusten mukaisista varsinaisista, 
vielä maksamattomista vuokrista.
Eräiden rahoitusleasingsopimusten osalta Finnair Oyj on tehnyt ennalta sovittua osto-optiomaksua vastaavan talletuksen.
Erääntyvistä vuokranmaksuista on 292,3 Mmk rahoitusleasingmaksujaja 1 162,0 Mmk käyttöleasingmaksuja.
Tilinpäätöshetkellä 31.3.1998 maksamatta olleiden enimmäisrahoitusleasingmaksujen. 
ml. ennalta sovitut osto-optiomaksut, nykyarvo oli 269,8 Mmk.
Konsernin lentokaluston erittely on esitetty vuosikertomuksen sivulla 33.
Toisin kuin rahoitusleasingsopimuksissa, käyttöleasingsopimuksissa vuokralleottajana Finnair Oyj vastaa 
ainoastaan vuokran maksusta ilman mitään jäännösarvoriskiä, minkä riskin vuokranantaja ottaa.
Rahoitusleasingsopimuksissa Finnair Oyj maksaa rahoituskustannukset kattavaa vuokraaja omaa osto-option 
lentokoneen ostamiseksi ennalta sovittuun hintaan vuokrakauden päättyessä kantaen samalla jäännosarvoriskin itse.
Tästä johtuen yhtiölle saattaa aiheutua tiettyjä korvausvelvoitteita, joiden määrä riippuu 
nain vuokratun lentokoneen markkina-arvosta vuokrakauden päättyessä.
Finnair Oyj ei ole kirjannut varauksia tällaisten mahdollisten maksujen osalta, 
koska naiden maksujen määrää ei yhtiön mielestä toistaiseksi voida arvioida.
Mikäli rahoitusleasingillä hankitun lentokoneen tuleva markkina-arvo ylittäisi ennalta sovitun osto-optioarvon,
tuloutuisi Finnair OyjJle myyntivoitto myytäessä lentokone vuokrakauden päätyttyä.

29. Eläkevastuut Konserni Konserni Emoyhtiö Emoyhtiö
1997/98 1996/97 1997/98 1996/97

Mmk Mmk Mmk Mmk

Eläkesäätiön kokonaisvastuu 2 842,1 2 700,9 2 663.9 2 529,6
-josta katettu lakisääteistä osuutta - 1 426,9 1 294,8 - 1 288.0 -1 168.1
Lisäetuusosuutta katettu - 1 400.0 1 382,7 - 1 362,2 - 1 343.0

Eläkesäätiön vastuusta kattamatta 15.2 23.5 13,7 18.4
Vastuu yhtiöiden suoraan maksamista eläkkeistä 17,9 17.6 17,3 16,8

Vastuu sisältyy muihin pitkäaikaisiin velkoihin 33.1 41.0 30.9 35.2

30. Vastuusitoumukset
Emoyhtiön takaukset tytäryhtiöiden puolesta
Pantit ¡a kiinnitykset omasta puolesta

157,9
223.2

138.5
307.6

157,9
222,3

138.5
306,7

Vastuusitoumukset yhteensä 381,0 446.1 380,1 445,2

31. Saamiset osakkuusyhtiöiltä ja velat osakkuusyhtiöille
Saamiset osakkuusyhtiöiltä
Lainasaamiset 0.5 0.5
Myyntisaamiset 0.2 0,7 0,1 0.3
Siirtosaamiset 0,0 0.0 0,0

Yhteensä 0.7 1.2 0.1 0.3

Velat osakkuusyhtiöille
Ostovelat 2.4 1.9 2,3 1.0

Yhteensä 2.4 1.9 2,3 1,0

32. Riita-asiat ja oikeudenkäynnit
Helsingin käräjäoikeus on 12.5.1998 antamallaan päätöksellä hylännyt kanteen, jolla kaksi osakkeenomistajaa 
on vaatinut, että Finnair Oy:n 25.8.1994 pidetyn yhtiökokouksen päätös tilinpäätöksen vahvistamisesta 
tarpeellisin osin kumotaanja muutetaan taikka, että päätös julistetaan pätemättömäksi.
Kantajat ovat ilmoittaneet tyytymättömyyttä käräjäoikeuden päätökseen.
Helsingin hovioikeus on 4.12.1997 antamallaan tuomiolla kumonnut Vantaan käräjäoikeuden tuomion,
jolla se oli vahvistanut, että alioikeudessa kantajana ollut Karair oy:n entinen osakas omistaa 12 kappaletta Karair oy:n osaketta. 
Jutussa on haettu muutoksenhakulupaa korkeimmalta oikeudelta.
Välimiesoikeuden päätös yhden Karair oy:n osakkeen hinnasta on valitusasiana vireillä Helsingin käräjäoikeudessa.

33. Rahoitusriskien hallinnan periaatteet
Finnair-konsernin liiketoiminta on luonteeltaan hyvin kansainvälistä ja merkittäviä pääomia vaativaa, 
mikä merkitsee altistumista valuutta-, korko-, luotto-, likviditeetti-ja raaka-aineiden hintariskeille.
Konsernin politiikkana on minimoida näiden riskien negatiivinen vaikutus kassaan, tulokseenja omaan pääomaan.
Rahoitusriskien hallinta on keskitetty emoyhtiön rahoitusosastolle, joka koordinoi toimintaa konsernissa 
seka tarjoaa erilaisia sisäisen pankin palveluja kuten konsernitilitja netotuspalvelut.
Rahoitusriskien hallinta perustuu hallituksen hyväksymään riskienhallintapolitiikkaan. joka suojaustoimintojen ohella sallii 
mm. valuutta-ja korkopositioiden ottamisen määrättyjen riskirajojen puitteissa.
Yhtiö käyttää monipuolisesti eri suojausinstrumenttejaja -tapoja kuten valuuttalainoja, termiinejä, valuutan-ja koronvaihtosopimuksia, 
valuutta-ja korko-optioita sekä futuureja positioiden hallinnoimisessa.
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Notes for Income Statements and Balance Sheets

21. Adjustment for financial leasing

According to legislation in Finland financial leasing cannot be shown in accordance with international practice. 

The effects of applying IAS 17 are as follows

Operating profit/loss

Income statement
As shown in the Income Statement 
Adjustment for interest 
expenses included in

725.6

10.3

Financial items

-155.8

Profit/loss after 
financial items

569.8

-10.3

Adjusted Income Statement 735.9 -166.1 569.8

Fixed assets Liabilities Balance Sheet
total

Balance sheet
9 959.2Balance Sheet value as shown 4 598.6 5 902.6

Residual value of leased assets 253.4 253.4 253.4

Adjusted Balance Sheet 4 852.0 6156.0 10 212.6

Return on Return on Equity to total

capital employed total capital assets ratio

Key figures
10.8 38 5According to FAS 14 2

After adjustments in the
Income Statement and

37.6in the Balance Sheet 13.8 10.6
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

KYSELYTUTKIMUKSEN YRITYKSET LIIKEVAIHTOJÄRJESTYKSESSÄ LIITE3

YRITYS LV LIST

NOKIA 52612 1
UPM-KYMMENE 50406 1

ENSO 29264 1
METSÄLIITTO 26075
OUTOKUMPU 19055 1
METRA 15297 1
AHLSTRÖM 14498
RAUTARUUKKI 13650 1

VALMET 12313 1

KONE 12255 1
RAUMA 10866 1

PARTEK 10744 1

CULTOR 8437 1

SONERA 8041 1

FINNAIR 7403 1
ABB 7302
HUHTAMÄKI 6387 1
MYLLYKOSKI 6298

VR 6204
RAISIO 4947 1

FAZER 4467
NEPTUM 3448 1

KCI 3076 1

FISKARS 2842 1

HK 2719 1
BTL ÖST 2655
HARTWALL 2648 1

HPY 2566 1

TIETO 2433 1

ATRIA 2362
FINNLINES 2242 1

ICL DATA 2164
VIKING LINE 2093 1

KUUSAKOSKI 1740
TRANSFENNICA 1700
ELCOTEQ 1669 1
TELLABS 1598
KVAERNER PULPING 1562
IBM 1424
FOSTER WHEELING 1392
SANTASALO-JOT 1355 1
NOVO GROUP 1283
SAARIOIN EN 1190
ENSTO 1159
PRIMALCO 1086
INGMAN FOODS 1085
PAULIG 1085
FINNY ARDS 1000
PATRIA INDUSTRIES 995
LÄNNEN TEHTAAT 958 1
FORT JAMES SUOMI 856
TUOTTAJAIN MAITO 804
KARJAPORTTI 803

ULK OMAV METAL METSÄ ELINT
52
40
39
41
43
35 
29
36
40 
35 
45
39 
38 
71
42 
55 
58
44 
78 
47 
55 
14 
44 
52 
23 
5

54
60
63 
52
40 
32
40
43 
28 
62

N/A
N/A
38
30
34
61
44
46
41 
51
47 

N/A
59
64 
24 
76 
27

KULJ TIETOL+ELEK
1

1

1

1

1
1

1

1
1

1
1

1

1

1



54 5CRIBONA SUOMI 781

55 LILLBACKA 768

56 SUNILA 767

57 STEVECO 759

58 PLANMECA 735
59 KOSKITUKKI 715

60 WM-DATA FAC1M 712

61 AKER RAUMA OFFSHORE 694

62 ORAS 694

63 VAISALA 663

64 CHIPS 649

65 RAUTE 649

66 ALANDIA TANKER 638

67 CONTAINER FINANCE 601

68 HOLLMING 574

69 VIERUMÄEN TEOLLISUUS 540
70 ABLOY 505

71 PONSSE 505

72 SCANFIL 498

73 TAMPEREEN PUHELIN 485 1

74 POUTTU 482

75 LAHDEN POLTTIMO 477

76 KYREL 409

77 NIINIVIRTA 408

78 KAMEWA FINLAND 402

79 KOIVISTON AUTO 402

80 JOT-AUTOMATION 399 1

81 SARLIN 396

82 MILKA 393

83 PK CABLES 390 1

84 POLAR ELECTRO 387

85 HUURRE 386

86 REKA 386

87 SUOMEN KONELIIKE 383

88 BIRKA LINE 377

89 HONEYWELL 377

90 HALTON GROUP 374

91 NORDIC ALUMINIUM 342 1

92 OLVI 334 1

93 BENEFON 330 1

94 LAROX 311 1

95 EFORE 255 1

96 STROMSDAL 244 1

97 VAAHTO GROUP 201 1

98 KESKI-SUOMEN PUHELIN 160 1

99 KASOLA 118 1

100 YLEISELEKTRONIIKKA 104 1

101 PMJ-AUTOMEC 71 1

NK CABLES 1584 1
SEMI-TECH 1257
IDÄN MAITO 431
ROCLA 283 1

46
32 1
33 1
55 1

53 1
30 1

N/A
25 1
83 1
78
66 1
45 1
14 1

38 1

44 1
37 1
61 1
65 1
43
67
43 1
47 1

N/A
N/A 1

52 1
28 1

N/A 1
35 1
42 1

48
54
23 1
24 1
38 1
46 1

38
42 1
41 1
56 1
86
29 1

N/A
23 1
41 1

N/A
47 1

N/A
N/A 1

1

55 1
39 1



LIITE 4

Arvoisa talousjohtaja Helsingissä 24. marraskuuta 1998

Uuden kirjanpitolain mukaan rahoitusleasingsopimuksia on mahdollista käsitellä kon
sernitilinpäätöksessä kansainvälisen käytännön mukaisesti ostetun ja myydyn omaisuu
den tavoin. Olen tekemässä tutkielmaa rahoitusleasingsopimusten käsittelystä konserniti
linpäätöksessä. Tutkielman tavoitteena on selvittää kuinka suomalaiskonsemit vuokralle- 
ottajina käsittelevät rahoitusleasingsopimuksia konsernitilinpäätöksissään ja miksi valit
tuun käytäntöön on päädytty. Tarkastelun kohteena on myös se, kuinka rahoitusleasing
sopimusten tilinpäätöskäsittely riippuu yrityksen taustatekijöistä. Tutkielman ohjaajana 
toimii professori Jarmo Leppiniemi.

Tutkimuksen kohteeksi on valittu viideltä eri toimialalta pörssinoteeratut yritykset sekä 
Talouselämä-lehden ( 20/1998) 300 suurimman yrityksen listalta löytyvät samojen viiden 
toimialan yritykset. Tutkimuksen onnistumisen kannalta vastauksenne ovat todella tär
keitä. Vastauksia ja niiden tuloksia käsitellään yhdistelemättä niitä mihinkään yritykseen. 
Toivon, että voitte käyttää muutaman minuutin kyselylomakkeen täyttämiseen ja palaut
tamaan sen oheisessa palautuskuoressa 8. joulukuuta 1998 mennessä.

Yhteistyöstänne etukäteen kiittäen

Juha Pohtio 
Kauppat.kand.

Jussilanpiha 15 
04250 Kerava 
puh. 09-2429 397 

050-581 2541



Rastittakaa lähinnä oikea vaihtoehto. Jatkakaa tarvittaessa kääntöpuolelle.

1. Yrityksen toimiala on

a) metalliteollisuus

b) metsäteollisuus

c) elintarviketeollisuus

d) kuljetus

e) sähkö, elekroniikka tai tietoliikenne

2. Yrityksen liikevaihto on

a) alle 500 milj. mk

h) 500 - 1000 milj. mk

c) 1-5 mrd. mk

d) yli 5 mrd. mk

3. Rahoitusleasingsopimusten arvo yrityksen investoinneista on ollut keskimäärin

a) 0 %

b) 1-15 %

c) 15-35%

d) 35 - 50 %

e) 50-99%

f) 100 %

4. Yrityksen taseen mukainen omavaraisuusaste (oma pääoma / koko pääoma) on

a) alle 15 %

h) 15-35%

c) 35 - 50 %

d) yli 50 %

5. Yrityksen osakkeet
a) ovat julkisen kaupankäynnin kohteena vain Suomessa ( pää- / I-lista ) 

h) ovat julkisen kaupankäynnin kohteena Suomen lisäksi myös muualla 

c) eivät ole julkisen kaupankäynnin kohteena

6. Onko yrityksellä ulkomainen emoyhtiö

a) ei

h) kyllä



7. Yritys laatii ja julkaisee

a) vain suomalaisen tilinpäätöksen

b) sekä suomalaisen että IAS-tilinpäätöksen

c) jonkin muun kansainvälisen tilinpäätöksen

8. Yritys käsittelee rahoitusleasingsopimuksia seuraavassa konsernitilinpäätöksessään

a) ostajan tavoin

b) vuokrasopimuksina

9. Ulkomainen emoyhtiö käsittelee rahoitusleasingsopimuksia konsernitilinpäätöksessään

a) ostajan tavoin

b) vuokrasopimuksina

10. Yritys käsittelee rahoitusleasingsopimuksia valitsemallaan tavalla koska

a) se antaa paremmin oikeat ja riittävät tiedot yrityksen toiminnan tuloksesta ja 

taloudellisesta asemasta

b) menettely on yhtenäinen ulkomaisen emoyhtiön rahoitusleasingsopimusten 

käsittelyn kanssa

c) jokin muu syy, mikä?

11. Rahoitusleasingsopimusten käsittely

a) konsernitilinpäätöksessä pitäisi säilyttää nykyisellään

b) ostetun omaisuuden tavoin tulisi säätää pakolliseksi

c) ostetun omaisuuden tavoin pitäisi sallia myös erillistilinpäätöksissä

d) muita näkökohtia tilinpäätöksen kehittämiseksi rahoitusleasingin osalta:

12. Kaikkia leasingsopimuksia, joita ei voi purkaa kesken sopimuskauden tulisi käsitellä 

ostetun omaisuuden tavoin

a) kyllä

b) ei

c) ei osaa sanoa tai yhdentekevää



A:\LIITE 5 VASTAUSMATRIISI.sav

toimiala liikevai rah.leas omavar.a listaus emo tilinp

1 Metalli >5 1-15% 35-50% Suomessa Ei emoa myös IAS

2 Metsä <500 1-15% 15-35% Suomessa Ei emoa FAS

3 Metalli <500 1-15% 15-35% Ei listattu On emo FAS

4 Tletol&elek <500 1-15% >50% Suomessa Ei emoa FAS

5 Metalli 0,5-1 0% >50% Ei listattu Ei emoa myös IAS

6 Elint 1-5 0% >50% Ei listattu Ei emoa FAS

7 Ellnt <500 1-15% >50% El listattu Ei emoa FAS

8 Metalli 1-5 1-15% 35-50% Suomessa Ei emoa FAS

9 Metalli 1-5 1-15% 15-35% Suomessa Ei emoa FAS

10 Metsä >5 1-15% 35-50% Suomessa Ei emoa FAS

11 Tletol&elek 1-5 1-15% >50% Suomessa Ei emoa FAS

12 Metalli <500 1-15% 35-50% Suomessa Ei emoa FAS

13 Tletol&elek <500 0% >50% Suomessa Ei emoa FAS

14 Elint >5 1-15% >50% Suomessa Ei emoa FAS

15 Ellnt 1-5 15-35% >50% Suomessa Ei emoa FAS

16 Metalli >5 1-15% 35-50% Ulkomailla Ei emoa Muu kv

17 Metalli 1-5 1-15% 35-50% Ei listattu Ei emoa myös IAS

18 Tletol&elek <500 0% <15% Ei listattu On emo FAS

19 Ellnt <500 0% >50% Suomessa Ei emoa FAS

20 Kuljetus <500 0% 15-35% El listattu Ei emoa FAS

21 Metalli <500 1-15% 35-50% Ei listattu Ei emoa FAS

22 Kuljetus 1-5 0% 35-50% Suomessa Ei emoa FAS

23 Tletol&elek 1-5 50-99% 15-35% Ei listattu Ei emoa FAS

24 Kuljetus >5 0% >50% Ei listattu Ei emoa FAS

25 Kuljetus 1-5 50-99% <15% Ei listattu On emo FAS

26 Tletol&elek 1-5 1-15% >50% Suomessa Ei emoa FAS

27 Ellnt 0,5-1 0% >50% Ei listattu Ei emoa FAS

28 Metalli >5 1-15% 35-50% Suomessa Ei emoa FAS

29 Kuljetus 1-5 15-35% 35-50% Suomessa Ei emoa FAS

30 Tletol&elek >5 1-15% >50% Suomessa Ei emoa myös IAS

1-1



A:\LIITE 5 VASTAUSMATRIISI.sav

ktpkäsit emoktp peruste mielipl mielip2

1 Ostona Muu Pakol Kyllä

2 Vuokrana TFV Nykyk Ei

3 Vuokrana TFV Nykyk EOS

4 Vuokrana TFV Nykyk Ei

5 . •

6 Vuokrana Muu Pakol Kyllä

7 Vuokrana TFV Nykyk Ei

8 Vuokrana TFV Nykyk Ei

9 Vuokrana Muu Muu EOS

10 Ostona TFV Pakol Ei

11 Vuokrana TFV Nykyk Ei

12 Vuokrana TFV Pakol Kyllä

13 •

14 Vuokrana TFV Nykyk Ei

15 Ostona TFV Nykyk Kyllä

16 Ostona Muu Pakol Kyllä

17 Vuokrana TFV Erillistp EOS

18 Ostona Ostona Emo Erillistp EOS

19 . TFV Pakol Kyllä

20 • Nykyk Ei

21 Vuokrana Muu Pakol Kyllä

22 • EOS

23 Vuokrana TFV Nykyk Ei

24 • Pakol Kyllä

25 Vuokrana Vuokrana Muu Pakol Kyllä

26 Vuokrana Muu Erillistp EOS

27 •

28 Ostona Muu Erillistp Kyllä

29 Vuokrana Muu Nykyk EOS

30 Ostona TFV Erillistp EOS

1-2



A:\LIITE 5 VASTAUSMATRIISI.sav

toimiala liikevai rah.leas omavar.a listaus emo tilinp

31 Metsä 0,5-1 0% 15-35% Ei listattu On emo myös IAS

32 Elint <500 0% >50% Ei listattu Ei emoa FAS

33 Metsä 0,5-1 0% 35-50% Ei listattu Ei emoa FAS

34 Metsä >5 1-15% 35-50% Ei listattu Ei emoa FAS

35 Tietol&elek 1-5 0% 15-35% Ei listattu On emo FAS

36 Metalli >5 1-15% 35-50% Suomessa Ei emoa Muu kv

37 Metalli 0,5-1 0% 35-50% Ei listattu On emo myös IAS

38 Metalli 1-5 1-15% 15-35% Ei listattu On emo Muu kv

39 Elint 1-5 1-15% >50% Suomessa Ei emoa FAS

40 Elint 1-5 1-15% 35-50% Suomessa Ei emoa FAS

41 Metsä 0,5-1 15-35% 15-35% Ei listattu Ei emoa FAS

42 Kuljetus >5 15-35% 35-50% Ulkomailla Ei emoa FAS

43 Metalli <500 1-15% 15-35% Ei listattu Ei emoa FAS

44 Kuljetus 1-5 0% <15% Suomessa Ei emoa FAS

45 Kuljetus 0,5-1 0% 15-35% Ei listattu Ei emoa FAS

46 Metalli 0,5-1 1-15% 15-35% Ei listattu Ei emoa FAS

47 Tietol&elek 1-5 0% >50% Suomessa On emo Muu kv

48 Metalli >5 0% 15-35% Suomessa On emo FAS

49 Kuljetus 0,5-1 1-15% >50% Ei listattu Ei emoa FAS

50 Tietol&elek <500 0% 35-50% Ei listattu Ei emoa FAS

51 Tietol&elek <500 0% >50% Ei listattu Ei emoa FAS

52 Kuljetus 0,5-1 1-15% >50% Ei listattu Ei emoa FAS

53 Tietol&elek 0,5-1 0% >50% Suomessa Ei emoa FAS

54 Metalli 0,5-1 0% 15-35% Ei listattu On emo FAS

55 Elint <500 1-15% 15-35% Ei listattu Ei emoa FAS

56 Tietol&elek <500 1-15% 35-50% Suomessa Ei emoa FAS

57 Elint 0,5-1 15-35% 15-35% Ei listattu Ei emoa FAS

58 Metalli <500 1-15% 15-35% Suomessa Ei emoa FAS

59 Metsä >5 1-15% 35-50% Suomessa Ei emoa FAS

60 Metalli 1-5 15-35% >50% Suomessa Ei emoa FAS

2-1



A:\LIITE 5 VASTAUSMATRIISI.sav

ktpkäsit emoktp peruste mielipl mielip2

31 Ostona Ostona Emo Pako! Ei

32 Vuokrana • Nykyk EOS

33 • •

34 Vuokrana Vuokrana TFV Nykyk Ei

35 Ostona Ostona Emo Nykyk Ei

36 Ostona Muu Erillistp Ei

37 Vuokrana Vuokrana TFV Nykyk EOS

38 Vuokrana Ostona TFV Nykyk EOS

39 Vuokrana Muu Nykyk EOS

40 Vuokrana TFV Nykyk Ei

41 Ostona TFV Nykyk Kyllä

42 Vuokrana Muu Pakol Kyllä

43 Vuokrana TFV Nykyk Kyllä

44 Vuokrana Nykyk

45 Vuokrana TFV Nykyk Ei

46 Vuokrana TFV Nykyk Ei

47 Vuokrana • EOS

48 Ostona Muu Nykyk Ei

49 Vuokrana Muu Nykyk EOS

50 •

51 Erillistp Ei

52 Vuokrana TFV Erillistp Ei

53 . Nykyk Kyllä

54 Erillistp Kyllä

55 Vuokrana Muu Pakol Kyllä

56 Vuokrana Vuokrana TFV Nykyk Ei

57 Vuokrana • Erillistp EOS

58 Vuokrana Muu Nykyk Ei

59 Vuokrana • TFV Erillistp Ei

60 Vuokrana Vuokrana Muu Pakol EOS

2-2
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toimiala liikevai rah.leas omavar.a listaus emo tilinp

61 Metalli >5 1-15% 35-50% Ulkomailla Ei emoa FAS

3-1
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ktpkäsit emoktp peruste mielipl mielip2

61 Ostona • TFV Erillistp Ei

3-2



LIITE 6

Liikevaihto yli viisi miljardia markkaa

Case Processing Summary

Cases
Valid Missing Total

N Percent N Percent N Percent
Listaus * KTP käyt 11 100.0% 0 .0% 11 100.0%

Listaus * KTP käyt Crosstabulation

Count
KTP käyt

TotalOstona Vuokrana
Listaus Suomessa 5 2 7

Ulkomailla 2 1 3
Ei listattu 1 1

Total 7 4 11

Likkevaihto 1-5 miljardia markkaa

Case Processing Summary

Cases
Valid Missing Total

N Percent N Percent N Percent
Listaus * KTP käyt 13 100.0% 0 .0% 13 100.0%

Listaus * KTP käyt Crosstabulation

Count
KTP käyt

TotalOstona Vuokrana
Listaus Suomessa 1 8 9

Ei listattu 4 4
Total 1 12 13



Liikevaihto alle viisi miljardia markkaa

Case Processing Summary

Cases
Valid Missing Total

N Percent N Percent N Percent
Listaus * KTP käyt 28 100.0% 0 .0% 28 100.0%

Listaus * KTP käyt Crosstabulation

Count
KTP käyt

TotalOstona Vuokrana
Listaus Suomessa 1 13 14

Ei listattu 1 13 14
Total 2 26 28


