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Tilinpäätös on säilytettävä vähintään 10 vuotta tilikauden päättymisestä.  
Tilikauden tositeaineisto on säilytettävä vähintään 6 vuotta sen vuoden lopusta, jonka aikana tilikausi on 
päättynyt. 
Tilinpäätöksen laati: 
<<accountant_name>> 
 
Osoite: <<company_address>> Y-tunnus:  <<company_code>> 

Kotipaikka: <<company_home>> 
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Toimintakertomus tilikaudelta <<c_start>> - <<c_end>> 
Tiedot olennaisista tapahtumista tilikaudella ja sen päättymisen jälkeen 
Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä 
Tutkimus- ja kehitystoiminta 
Konsernisuhteet ja fuusiot 
Osakepääoman korotus 
Yhtiön ja tytäryhteisöjen hallussa olevat yhtiön ja emoyhtiön osakkeet 
Esitys voitonjaoksi ja tappion kattamiseksi 
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Tase 
 <<c_end>> <<p_end>> 
<<rs_balance_sheet>> 
<<cs_new_page>> 
<<pageBreakNotLast>>  

  <<c_end>> <<p_end>> 
<<es_new_page>> 
<<name>> <<c_sum>> <<p_sum>> 
<<es_balance_sheet>> 
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Tuloslaskelma 
 <<c_start>> - <<c_end>> <<p_start>> -<<p_end>>

<<rs_income_sheet>> 
<<name>> <<c_sum>> <<p_sum>> 
<<es_income_sheet>> 
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Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot 
Yrityksen rakenne 
<<company_name>>, kotipaikka <<company_home>>. <<company_name>>:n tilinpäätöksen jäljennökset 
ovat saatavissa yrityksen konttorista <<company_address>>.  

Arvostusperiaatteet ja -menetelmät 
Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on arvostettu hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla 
poistoilla. Saadut avustukset on kirjattu hankintamenon vähennykseksi.  
Sijoitukset on arvostettu hankintamenoon. 
Vaihto-omaisuus on arvostettu alimman arvon periaatteen mukaan, joko muuttuvaan hankintamenoon tai 
sitä alempaan jälleenhankintamenoon tai todennäköiseen myyntihintaan. Hankintameno on määritetty 
käyttäen fifo-periaatetta. 
Rahoitusarvopaperit on arvostettu hankintamenoon tai sitä alempaan tilinpäätöspäivän todennäköiseen 
luovutushintaan. 

Jaksotusperiaatteet ja -menetelmät 
Kuluvien pysyvien vastaavien hankintameno poistetaan ennalta laaditun suunnitelman mukaisesti. Koneet ja 
kalusto, jonka taloudellinen käyttöaika on enintään kolme vuotta, sekä elinkeinoverolain tarkoittamat 
pienhankinnat kirjataan kokonaan hankintatilikauden kuluksi. 
Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu taloudellisen pitoajan perusteella seuraavasti: 
Aineettomat oikeudet  20% tasapoisto 
Muut pitkävaikutteiset menot  33% tasapoisto 
Rakennukset  4% menojäännöspoisto 
Koneet ja kalusto 25% menojäännöspoisto 
Muut aineelliset hyödykkeet  20% menojäännöspoisto 

 

Tasetta koskevat liitetiedot 
Aineettomien hyödykkeiden muutokset 
 <<c_end>> <<p_end>> 
Aineettomat hyödykkeet <<start_date>> <<c_intangible_start>> <<p_intangible_start>> 
Lisäykset tilikauden aikana <<c_intangible_add>> <<p_intangible_add>> 
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Vähennykset tilikauden aikana [syötä summa] [syötä summa] 
Tilikauden suunnitelman mukaiset poistot <<c_intangible_depr>> <<p_intangible_depr>> 
Aineettomat hyödykkeet <<end_date>> <<c_intangible_end>> <<p_intangible_end>> 

Aineellisten hyödykkeiden muutokset 
 <<c_end>> <<p_end>> 
Aineelliset hyödykkeet <<start_date>>  <<c_tangible_start>> <<p_tangible_start>> 
Lisäykset tilikauden aikana <<c_tangible_add>> <<p_tangible_add>> 
Vähennykset tilikauden aikana [syötä summa] [syötä summa] 
Tilikauden suunnitelman mukaiset poistot <<c_tangible_depr>> <<p_tangible_depr>> 
Aineelliset hyödykkeet <<end_date>> <<c_tangible_end>> <<p_tangible_end>> 

Saamiset 
Pitkäaikaiset saamiset 
 <<c_end>> <<p_end>> 
Myyntisaamiset <<c_trade_rec>> <<p_trade_rec>> 
Saamiset saman konsernin yrityksiltä <<c_group_rec>> <<p_group_rec>> 
Lainasaamiset  <<c_loans_rec>> <<p_loans_rec>> 
Siirtosaamiset <<c_accrued_inc>> <<p_accrued_inc>> 
Muut saamiset  <<c_other_rec>> <<p_other_rec>> 
Lyhytaikaiset saamiset 
 <<c_end>> <<p_end>> 
Myyntisaamiset <<c_trade_rec_s>> <<p_trade_rec_s>> 
Saamiset saman konsernin yrityksiltä <<c_group_rec_s>> <<p_group_rec_s>> 
Lainasaamiset  <<c_loans_rec_s>> <<p_loans_rec_s>> 
Siirtosaamiset <<c_accrued_inc_s>> <<p_accrued_inc_s>> 
Muut saamiset  <<c_other_rec_s>> <<p_other_rec_s>> 

Oma pääoma 
Oman pääoman muutokset 
 <<c_end>> <<p_end>> 
Osakepääoma <<start_date>> <<c_share_cap>> <<p_share_cap>> 
Osakepääoman korotus   <<c_share_cap_add>> <<p_share_cap_add>> 
Osakepääoma <<end_date>> <<c_share_cap_tot>> <<p_share_cap_tot>> 
 
Ylikurssirahasto <<start_date>> <<c_share_premium_start>> <<p_share_premium_start>> 
Ylikurssirahaston lisäys <<c_share_premium_add>> <<p_share_premium_add>> 
Ylikurssirahasto <<end_date>> <<c_share_premium_end>> <<p_share_premium_end>> 
  
Edellisten tilikausien voitto (-tappio) <<start_date>> <<c_retained_start>> <<p_retained_start>> 
Osingonjako [syötä summa] [syötä summa] 
Omien osakkeiden osto [syötä summa] [syötä summa] 
Edellisten tilikausien voitto (-tappio) <<end_date>> <<c_retained_end>> <<p_retained_end>> 
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Tilikauden voitto (-tappio) <<c_profit>> <<p_profit>> 
 
Sidotun oman pääoman määrä 
 <<c_end>> <<p_end>> 
Osakepääoma <<c_share_cap_tot>> <<p_share_cap_tot>> 
Ylikurssirahasto <<c_share_premium_end>> <<p_share_premium_end>> 
Yhteensä <<c_restricted_cap>> <<p_restricted_cap>> 
 
Vapaan oman pääoman määrä 
 <<c_end>> <<p_end>> 
Edellisten tilikausien voitto (-tappio)  <<c_retained_end>> <<p_retained_end>> 
Tilikauden voitto (-tappio) <<c_profit>> <<p_profit>> 
Yhteensä <<c_non_restricted_cap>> <<p_non_restricted_cap>> 

Vieras pääoma 
Pitkäaikainen vieras pääoma 
 <<c_end>> <<p_end>> 
Pääomalaina <<c_cap_loan>> <<p_cap_loan>> 
Lainat rahoituslaitoksilta <<c_institution_loans>> <<p_institution_loans>> 
Ostovelat <<c_trade_pay>> <<p_trade_pay>> 
Velat saman konsernin yrityksille <<c_group_loans>> <<p_group_loans>> 
Velat omistusyhteysyrityksille <<c_associate_loans>> <<p_associate_loans>> 
Siirtovelat <<c_accrued_exp>> <<p_accrued_exp>> 
Muut velat <<c_other_pay>> <<p_other_pay>> 
 
Velat, jotka erääntyvät myöhemmin kuin viiden vuoden kuluttua [syötä summa]
 
Lyhytaikainen vieras pääoma 
 <<c_end>> <<p_end>> 
Pääomalaina <<c_cap_loan_s>> <<p_cap_loan_s>> 
Lainat rahoituslaitoksilta <<c_institution_loans_s>> <<p_institution_loans_s>> 
Ostovelat <<c_trade_pay_s>> <<p_trade_pay_s>> 
Velat saman konsernin yrityksille <<c_group_loans_s>> <<p_group_loans_s>> 
Velat omistusyhteysyrityksille <<c_associate_loans_s>> <<p_associate_loans_s>> 
Siirtovelat <<c_accrued_exp_s>> <<p_accrued_exp_s>> 
Muut velat <<c_other_pay_s>> <<p_other_pay_s>> 

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot 
Liiketoiminnan muut tuotot 
 <<c_end>> <<p_end>> 
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Liiketoiminnan muut tuotot <<c_other_inc>> <<p_other_inc>> 

Osinkotuotot, korkotuotot ja korkokulut 
 <<c_end>> <<p_end>> 
Osinkotuotot  [syötä summa] [syötä summa] 
Korkotuotot [syötä summa] [syötä summa] 
Korkokulut [syötä summa] [syötä summa] 

Vakuudet ja vastuusitoumukset 
Velat, joiden vakuudeksi annettu kiinnityksiä, vakuuksien arvo: 
Tase-erä Velan määrä Vakuus Vakuuden määrä 
Lainat rahoituslaitoksilta [syötä summa] Kiinteistökiinnitys [syötä summa] 

Muut vastuut 
Leasing-sopimukset 
Leasing-sopimuksen määrä 

 

Alkaneella tilikaudella 201x  [syötä summa] 
Tilikausilla 20xx-20xx [syötä summa] 
Yhteensä [syötä summa] 
Leasing-sopimukset ovat kolmen vuoden sopimuksia. Yhtiö voi lunastaa leasingkohteet käyvästä hinnasta 
leasingkauden loputtua. 

Liitetiedot henkilöstöstä ja toimielinten jäsenistä 
Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä 

 <<c_end>> <<p_end>> 
Toimihenkilöt [syötä luku] [syötä luku] 

Lähipiirille annetut lainat 
Yritysjohdolle annetut lainat  <<c_end>> <<p_end>> 
Määrä tilikauden alussa [syötä summa] [syötä summa] 
Lisäykset tilikaudella  [syötä summa] [syötä summa] 
Määrä tilikauden lopussa [syötä summa] [syötä summa] 

Laina-ajat ovat x vuotta. Lainojen korko on x prosenttia. 
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Omistukset muissa yrityksissä 
Yhtiön nimi ja kotipaikka Omistusosuus (%) Kirjanpitoarvo 
[syötä tiedot]  [syötä luku] [syötä summa] 

Liitetietotositteet 
Nro Tiedoston nimi Kuvaus liitetiedosta 

<<rs_attachment_sheet>> 
<<id>> <<name>> <<desc>> 

<<es_attachment_sheet>> 
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Osakeyhtiölain tarkoittamat toimintakertomustiedot 
Hallituksen esitys yhtiön voittoa koskeviksi toimenpiteiksi 
Voitonjakokelpoiset varat tilinpäätöksessä ovat [syötä summa], josta tilikauden voittoa [syötä summa] euroa. 
Yhtiön taloudellisessa tilanteessa ei ole tilikauden päättymisen jälkeen tapahtunut olennaisia muutoksia eikä 
myöskään OYL 13:2 §:ssä tarkoitettu maksukykytesti vaikuta voitonjakokelpoisten varojen määrään. 
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle voitonjakokelpoisten varojen käyttämisestä seuraavasti: Osinkoa jaetaan 
[syötä summa] euroa osakkeelle, eli yhteensä [syötä summa] euroa. Vapaaseen pääoman jätetään [syötä 
summa] euroa. 
 
Yhtiön osakkeet 
Yhtiöllä on [syötä luku] osaketta. Osakkeen nimellisarvo on [syötä summa] euroa. Kukin osake tuottaa yhden 
äänen. 
 
Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 

Määrä (kpl) Osuus kaikista osakkeista (%) Osuus äänistä (%) 
[syötä luku]       [syötä luku] [syötä luku] 

Yhtiö on päättyneen tilikauden aikana ostanut omia osakkeita [syötä luku] kappaletta [syötä nimi]:ltä. 
Hankintahinta oli [syötä summa] euroa. 
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Kirjanpitokirjat 
Päiväkirja  Sähköinen arkisto 
Pääkirja Sähköinen arkisto 
Tilinpäätös Erikseen sidottuna 
Tase-erittelyt  Erikseen sidottuna 

 

Tositelajit ja säilyttämistapa 
Myyntilaskut Sähköinen arkisto 
Ostolaskut Sähköinen arkisto tositteiden kirjaamisesta 
Verkkolaskut (ostolaskut)   Sähköinen arkisto 
Matka- ja kululaskut, muistiot Sähköinen arkisto 
Palkat Sähköinen arkisto 
Tiliotteet, maksutositteet Sähköinen arkisto 
ALV-laskelmat Sähköinen arkisto 
Kausiveroilmoitukset Sähköinen arkisto 

 
Alkuperäiset paperilla vastaanotetut ostolaskut säilytetään kirjanpitovelvollisen toimesta paperilla. Jos 
paperilla oleva lasku on skannattu, säilytetään lasku vain sähköisenä paperittomassa arkistossa. 
Matka- ja kululaskuihin liittyvät tositteen liitteenä olevat alkuperäistositteet säilytetään kirjanpitovelvollisen 
toimesta paperilla. Jos paperilla oleva lasku tai sen liitteet ovat skannattu, säilytetään ne vain sähköisenä 
paperittomassa arkistossa. 
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Tilinpäätöksen allekirjoitus 
 
________________________________________________  
Paikkakunta, päiväys  
 
___________________________________________ ___________________________________________ 
<<signature_1>>  
Toimitusjohtaja 

 <<signature_2>> 
Hallituksen puheenjohtaja 

 
 
___________________________________________ ___________________________________________ 
<<signature_3>> 
Hallituksen jäsen 
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Tilinpäätösmerkintä 
 
Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus. 
 
________________________________________________  
Paikkakunta, päiväys 
 
________________________________________________  
Tilintarkastaja  
HTM  


