
 N:o 79 
  
   

 

295

Liite 
 
 

Sähköliiketoimintojen eriytettyjen tilinpäätösten kaava 
 
 
Eriytetyn liiketoiminnan tuloslaskelma: 
 
1. Liikevaihto 
2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 
3. Valmistus omaan käyttöön* 
4. Liiketoiminnan muut tuotot 

a) Sisäiset tuotot* 
b) Muut liiketoiminnan muut tuotot 

5. Materiaalit ja palvelut 
a) Aineet, tarvikkeet ja tavarat 

aa) Ostot tilikauden aikana* 
aaa) Häviösähkö* 
aab) Muut ostot tilikauden aikana 

ab) Varastojen muutos*  
b) Ulkopuoliset palvelut* 

ba) Alueverkko-, kantaverkko- ja verkkopalvelumaksut* 
bb) Muut ulkopuoliset palvelut 

6. Henkilöstökulut* 
a) Palkat ja palkkiot 
b) Henkilösivukulut 

ba) Eläkekulut 
bb) Muut henkilösivukulut 

7. Poistot ja arvonalentumiset 
a) Suunnitelman mukaiset poistot 

aa) Suunnitelman mukaiset poistot liikearvosta 
ab) Suunnitelman mukaiset poistot sähköverkon hyödykkeistä* 
ac) Suunnitelman mukaiset poistot muista pysyvien vastaavien hyödykkeistä 

b) Arvonalentumiset pysyvien vastaavien hyödykkeistä 
c) Vaihtuvien vastaavien poikkeukselliset arvonalentumiset 

8. Liiketoiminnan muut kulut* 
a) Vuokrakulut* 
b) Verkkovuokrat ja verkon leasingmaksut* 
c) Sisäiset kulut* 
d) Muut liiketoiminnan muut kulut 

9. Liikevoitto (tappio) 
10. Rahoitustuotot ja -kulut 

a) Tuotot osuuksista saman konsernin yrityksissä* 
b) Tuotot osuuksista omistusyhteysyrityksissä 
c) Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista 

ca) Saman konsernin yrityksiltä* 
cb) Kunnalta* 
cc) Muilta 

d) Muut korko- ja rahoitustuotot 
da) Saman konsernin yrityksiltä* 
db) Kunnalta* 
dc) Muilta 

e) Arvonalentumiset pysyvien vastaavien sijoituksista 
f) Arvonalentumiset vaihtuvien vastaavien rahoitusarvopapereista 
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g) Korkokulut ja muut rahoituskulut 
ga) Saman konsernin yrityksille* 
gb) Kunnalle* 
gc) Muille 

11. Voitto (tappio) ennen satunnaisia eriä 
12. Satunnaiset erät 

a) Satunnaiset tuotot 
aa) Saadut konserniavustukset 
ab) Muut satunnaiset tuotot 

b) Satunnaiset kulut 
ba) Annetut konserniavustukset 
bb) Muut satunnaiset kulut 

13. Voitto (tappio) ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja 
14. Tilinpäätössiirrot 

a) Poistoeron muutos 
aa) Poistoeron muutos liikearvosta 
ab) Poistoeron muutos sähköverkon hyödykkeistä 
ac) Poistoeron muutos muista pysyvien vastaavien hyödykkeistä 

b) Vapaaehtoisten varausten muutos 
15. Tuloverot 
16. Muut välittömät verot 
17. Ylijäämän palautus kunnalle 
18. Tilikauden voitto (tappio) 
 

Jos yhteisö tai laitos laatii tilinpäätöksensä kansainvälisten tilinpäätösstandardien mukaises-
ti, on eriytettyjen tilinpäätösten tuloslaskelmissa esitettävä ainakin kaavassa tähdellä (*) mer-
kityt erät. 
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Eriytetyn liiketoiminnan tase: 
 
VASTAAVAA 
A Pysyvät vastaavat 
1. Aineettomat hyödykkeet* 

a) Liikearvo* 
b) Sähköverkon aineettomat hyödykkeet* 
c) Muut aineettomat hyödykkeet  
d) Ennakkomaksut 

2. Aineelliset hyödykkeet* 
a) Sähköverkon aineelliset hyödykkeet* 
b) Muut aineelliset hyödykkeet 
c) Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 

3. Sijoitukset* 
B Vaihtuvat vastaavat 
1. Vaihto-omaisuus* 
2. Saamiset* 

a) Pitkäaikaiset saamiset 
aa) Saamiset saman konsernin yrityksiltä* 
ab) Saamiset kunnalta* 
ac) Sisäiset saamiset* 
ad) Saamiset muilta 

b) Lyhytaikaiset saamiset 
ba) Saamiset saman konsernin yrityksiltä* 
bb) Saamiset kunnalta* 
bc) Sisäiset saamiset* 
bd) Saamiset muilta 

3. Rahoitusarvopaperit 
4. Rahat ja pankkisaamiset 
VASTAAVAA YHTEENSÄ 
 
VASTATTAVAA 
A Oma pääoma* 
1. Osake-, osuus- tai muu vastaava pääoma 
2. Ylikurssirahasto 
3. Arvonkorotusrahasto 
4. Käyvän arvon rahasto 
5. Muut rahastot 

a) Liittymismaksurahasto* 
b) Muut muut rahastot 

6. Edellisten tilikausien voitto (tappio) 
7. Tilikauden voitto (tappio) 
8. Pääomalainat* 
B Tilinpäätössiirtojen kertymä 

a) Poistoero 
b) Vapaaehtoiset varaukset 

C Pakolliset varaukset* 
D Vieras pääoma 

a) Pitkäaikainen vieras pääoma 
aa) Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma* 

aaa) Velat saman konsernin yrityksille* 
aab) Velat kunnalle* 
aac) Sisäiset velat* 
aad) Velat muille 
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ab) Pitkäaikainen koroton vieras pääoma* 
aba) Velat saman konsernin yrityksille* 
abb) Velat kunnalle* 
abc) Sisäiset velat* 
abd) Palautettavat liittymismaksut* 
abe) Velat muille 

b) Lyhytaikainen vieras pääoma 
ba) Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma* 

baa) Velat saman konsernin yrityksille* 
bab) Velat kunnalle* 
bac) Sisäiset velat* 
bad) Velat muille 

bb) Lyhytaikainen koroton vieras pääoma* 
bba) Velat saman konsernin yrityksille* 
bbb) Velat kunnalle* 
bbc) Sisäiset velat* 
bbd) Velat muille 

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 
 

Jos yhteisö tai laitos laatii tilinpäätöksensä kansainvälisten tilinpäätösstandardien mukaises-
ti, on eriytettyjen tilinpäätösten taseissa esitettävä ainakin kaavassa tähdellä (*) merkityt erät. 
 
 


