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Liite 1 
 

TULOSLASKELMA 
 
Vakuutustekninen laskelma  
 
Vakuutusmaksutulo        ____ 
Sijoitustoiminnan tuotot        ____ 
Sijoitusten arvonkorotus        ____ 
Korvaukset 
 Maksetut korvaukset     ____  
 Valtion osuus      ____  ____ 
Vastuuvelan muutos        ____ 
Lakisääteiset maksut        ____ 
Liikekulut         ____ 
Sijoitustoiminnan kulut        ____ 
Sijoitusten arvonkorotuksen oikaisu      ____ 
Vakuutustekninen tulos        ____ 
 
Muu kuin vakuutustekninen laskelma 
 
Muut tuotot         ____ 
Muut kulut 
 Liikearvon poisto1) 2)     ____ 
 Muut       ____  ____ 
Tuloverot varsinaisesta toiminnasta3) 
 Tilikauden ja aikaisempien tilikausien verot  ____ 
 Laskennalliset verot4)     ____   ____ 
Tulos varsinaisesta toiminnasta/ 
Tulos ennen satunnaisia eriä5)       ____ 
Satunnaiset erät  
  Satunnaiset tuotot    ____ 
  Satunnaiset kulut    ____  ____ 
Tuloverot satunnaisista eristä3)       ____ 
Tulos satunnaisten erien jälkeen/ 
Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja5)     ____ 
Tilinpäätössiirrot       
 Poistoeron muutos      ____ 
 Vapaaehtoisten varausten muutos   ____  ____ 
Tuloverot 
 Tilikauden ja aikaisempien tilikausien verot  ____ 
 Laskennalliset verot4)     ____  ____ 
Muut välittömät verot        ____ 
Tilikauden tulos6)        ____  
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__________ 
1) Voidaan yhdistellä eri toimintojen kuluihin. 
2) Ei tarvitse eritellä, mikäli ei ole suuruudeltaan olennainen oikean ja riittävän kuvan antami-
sen kannalta. 
3) Voidaan yhdistellä kohtaan “Tuloverot“. 
4) Merimieseläkekassan tilinpäätöksessä laskennalliset verot saadaan erityistä varovaisuutta 
noudattaen merkitä omana eränään tuloslaskelmaan (kirjanpitolain 5 luvun 18 §). 
5) Jos varsinaisen toiminnan tuloverot on esitetty erikseen, käytetään ensin mainittua nimiket-
tä. 
6) Pakollinen aina, ylemmät tulos -rivit voi jättää pois, jos väliin ei tule rivejä. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



3320 N:o 1241

  
  
   

 

 
Liite 2 

 
 
TASE 
 
VASTAAVAA 
Aineettomat hyödykkeet 
   Perustamismenot                                 ____ 
   Kehittämismenot                                      ____ 
   Aineettomat oikeudet1)                            ____ 
   Liikearvo                                     ____ 
   Muut pitkävaikutteiset menot                         ____    
   Ennakkomaksut1)                                       ____     ____ 
Sijoitukset 
  Kiinteistösijoitukset 
      Kiinteistöt ja kiinteistöosakkeet                ____ 
      Lainasaamiset saman  
      konsernin yrityksiltä                   ____ 
      Lainasaamiset omistusyhteys- 
      yrityksiltä                           ____     ____      
  Sijoitukset saman konsernin yrityksissä ja  
  omistusyhteysyrityksissä 
      Osakkeet ja osuudet saman konsernin  
      yrityksissä                              ____ 
      Rahoitusmarkkinavälineet ja  
      lainasaamiset saman konsernin  
      yrityksiltä                              ____ 
      Osakkeet ja osuudet omistusyhteys- 
      yrityksissä                  ____ 
      Rahoitusmarkkinavälineet ja  
      lainasaamiset omistusyhteys- 
      yrityksiltä        ____     ____  
  Muut sijoitukset 
      Osakkeet ja osuudet                  ____ 
      Rahoitusmarkkinavälineet               ____ 
      Osuudet yhteissijoituksista           ____ 
      Kiinnelainasaamiset                     ____ 
      Muut lainasaamiset              ____ 
      Talletukset                            ____ 
      Muut sijoitukset                        ____     ____ ____ 
Saamiset 
      Vakuutusmaksusaamiset     ____ 
      Muut saamiset                                    ____ 
      Laskennalliset verosaamiset2)                              ____ ____ 
Muu omaisuus   
  Aineelliset hyödykkeet 
      Koneet ja kalusto1)                  ____ 
      Muut aineelliset hyödykkeet1)                 ____ 
      Tavaravarastot1)                        ____ 
      Ennakkomaksut ja keskeneräiset  
      hankinnat1)                            ____     ____ 
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  Rahat ja pankkisaamiset                               ____ 
  Muu omaisuus                      ____ ____ 
Siirtosaamiset 
  Korot ja vuokrat                                    ____ 
  Saaminen valtiolta       ____   
  Saaminen vastuunjaosta      ____ 
  Muut siirtosaamiset                                  ____ ____ 
 
Vastaavaa yhteensä       ____ 
 
VASTATTAVAA 
Tilinpäätössiirtojen kertymä 
  Poistoero                                             ____ 
  Vapaaehtoiset varaukset                        ____  ____ 
Vastuuvelka        ____ 
Pakolliset varaukset 
  Eläkevaraukset1)                                      ____ 
  Verovaraukset1)                                      ____ 
  Muut pakolliset varaukset1)                          ____     ____ 
Velat 
  Lainat rahoituslaitoksilta                        ____ 
  Eläkelainat                                   ____ 
  Muut velat                           ____      
  Laskennalliset verovelat2)                           ____ ____ 
Siirtovelat                                               
  Velka valtiolle                                                       ____ 
  Velka vastuunjakoon      ____ 
  Muut siirtovelat      ____ ____ 
    
Vastattavaa yhteensä       ____ 
 
 
 
 
 
________  
1) Ei tarvitse eritellä taseessa, mikäli ei ole suuruudeltaan olennainen oikean ja riittävän kuvan 
antamisen kannalta. 
2) Merimieseläkekassan tilinpäätöksessä laskennalliset verovelat ja -saamiset saadaan erityistä 
varovaisuutta noudataen merkitä omana eränään taseeseen (kirjanpitolain 5 luvun 18 §). Kir-
janpitoasetuksen 2 luvun 6 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaan liitetietona on esitettävä 
kirjanpitolain 5 luvun 18 §:ssä tarkoitetut laskennalliset verovelat ja -saamiset, jos ne ovat 
olennaisia eikä niitä ole merkitty taseeseen. 
 


