
3467N:o 1268
  

  
 

 

                   Liite 1
  
 
TULOSLASKELMA 
 
 
Vakuutustekninen laskelma 
Maksutulo 
            Lakisääteisten eläkkeiden kannatusmaksut  _____  
             Muiden eläkkeiden kannatusmaksut   _____ 
             Vakuutustoiminnan luovuttamiset   _____ _____ 
Sijoitustoiminnan tuotot      _____ 
Sijoitusten arvonkorotus      _____ 
Korvauskulut 
             Lakisääteisten eläkkeiden maksetut 

 korvaukset       _____ 
             Lakisääteisten eläkkeiden eläkevastuun 

 muutos       _____ 
             Muiden eläkkeiden maksetut korvaukset    _____ 
             Muiden eläkkeiden eläkevastuun muutos    _____ 
             Vakuutustoiminnan luovuttamiset    _____ _____ 
Jälleen- ja luottovakuuttajat 
               Jälleenvakuutusmaksut     _____ 
               Korvauskulut      _____ 
               Eläkevastuun muutos     _____ _____ 
Lakisääteiset maksut        _____ 
Hoitokulut         _____ 
Sijoitustoiminnan kulut       _____ 
Sijoitusten arvonkorotuksen oikaisu      _____ 
Vakuutustekninen tulos       _____ 
 
Muu kuin vakuutustekninen laskelma 
Muut tuotot         _____ 
Muut kulut         _____ 
Voitto (Tappio) varsinaisesta 
toiminnasta         _____ 
Tilinpäätössiirrot 

Vapaaehtoisten varausten muutos     _____ 
Tuloverot 

Tilikauden ja aikaisempien tilikausien verot   _____ 
Laskennalliset verot 1)      _____ _____ 

Muut välittömät verot        _____  
Sisäinen siirto 
        Lakisääteiset eläkkeet      _____ 
        Muut eläkkeet       _____ _____ 
Palautus työnantajalle       _____ 
Vastuuvajauksen muutos 
         Lakisääteiset eläkkeet     
           Pakollinen vastuuvajaus   _____ 

Muu vastuuvajaus    _____  _____  
          Muut eläkkeet       _____ _____ 
Tilikauden  ylijäämä (alijäämä)2)       _____ 
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1) Kirjanpitolain 5 luvun 18 §:n mukaan eläkesäätiön tilinpäätöksessä laskennallinen 
vero saadaan erityistä varovaisuutta noudattaen merkitä omana eränään tuloslaskel-
maan. 
2) Pakollinen aina, ylemmät voitto (tappio) -rivit voi jättää pois, jos väliin ei tule rive-
jä. 
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                    Liite 2 
 
TASE 
 
VASTAAVAA 
 
Aineettomat hyödykkeet1)      ____ 
Sijoitukset 
       Kiinteistösijoitukset 

Kiinteistöt ja kiinteistöosakkeet  _____ 
Lainasaamiset omilta kiinteistöyrityksiltä _____  _____ 

       Sijoitukset työnantajayritykseen 
Työnantajayrityksen osakkeet ja osuudet _____ 
Rahoitusmarkkinavälineet työnantajayri- 
tykseltä     _____ 
Velkakirjasaamiset työnantajayritykseltä _____ 
Saamiset työnantajayritykseltä  _____ 
Muut sijoitukset työnantajayritykseen1)  _____  _____ 

       Muut sijoitukset 
Osakkeet ja osuudet    _____ 
Rahoitusmarkkinavälineet   _____ 
Kiinnelainasaamiset    _____ 
Muut lainasaamiset    _____     
Talletukset     _____ 
Muut sijoitukset     _____  _____ _____ 

Vastuuvajaus 
       Lakisääteiset eläkkeet 

Pakollinen vastuuvajaus   _____ 
Muu vastuuvajaus    _____  _____ 

       Muut eläkkeet       _____ _____ 
Saamiset 

Jälleen- ja luottovakuuttajilta     _____  
Saamiset eläkelaitoksilta     _____ 
Muut saamiset 1)      _____ 
Laskennalliset verosaamiset 2)    _____ _____ 

Muu omaisuus 
Aineelliset hyödykkeet 

Koneet ja kalusto 3)   _____ 
Muut aineelliset hyödykkeet 3) _____ 
Ennakkomaksut ja keskeneräiset 
hankinnat3)    _____  _____ 

Rahat ja pankkisaamiset     _____ 
Muu omaisuus       _____ _____ 

Siirtosaamiset         _____ 
Vastaavaa yhteensä        _____  
 
 
VASTATTAVAA 
 
Oma pääoma 

Edellisten tilikausien ylijäämä   _____ 
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)   _____ _____ 
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Tilinpäätössiirtojen kertymä 
Vapaaehtoiset varaukset      _____ 

Eläkevastuu 
Lakisääteiset alkaneet eläkkeet  _____ 
Lakisääteiset vastaiset eläkkeet  _____ 
Lakisääteisten eläkkeiden lisävakuutus- 
vastuu      _____  _____ 
Muut alkaneet eläkkeet   _____ 
Muut vastaiset eläkkeet   _____ 
Muiden eläkkeiden indeksikorotus- 
vastuu      _____  _____ _____ 

Pakolliset varaukset        _____ 
Velat 

Lainat työnantajayritykseltä     _____ 
Lainat eläkelaitoksilta      _____ 
Muut velat 1)       _____ 
Laskennalliset verovelat 2)     _____ _____ 

Siirtovelat         _____  
Vastattavaa yhteensä        _____ 
 
 
 
 
1) Suuruudeltaan merkitykselliset erät on eriteltävä omalla nimikkeellään. 
2) Kirjanpitolain 5 luvun 18 §:n mukaan laskennalliset verovelat ja -saamiset saadaan 
erityistä varovaisuutta noudattaen merkitä omana eränään taseeseen. 
Kirjanpitoasetuksen 2 luvun 6 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaan liitetietona on 
esitettävä kirjanpitoasetuksen 5 luvun 18 §:ssä tarkoitetut laskennalliset verovelat ja –
saamiset, jos ne ovat olennaisia eikä niitä ole merkitty taseeseen. 
3) Ei tarvitse eritellä taseessa, mikäli ei ole suuruudeltaan olennainen oikean ja 
riittävän kuvan antamisen kannalta. 
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                   Liite 3 
 
 
TULOSLASKELMA 
 
Maksutulo 

Kannatusmaksut 
 Lakisääteiset eläkkeet   _____ 
 Muut eläkkeet    _____ 
Vakuutustoiminnan 
luovuttamiset     _____  _____ 

Sijoitustoiminta 
 Tuotot      _____ 
 Kulut      _____ 
 Arvonkorotukset    _____  _____ 
Eläkevastuun muutos 
 Lakisääteiset eläkkeet    _____ 
 Muut eläkkeet     _____  _____ 
Eläkkeistä aiheutuvat suoritukset 
 Lakisääteiset eläkkeet    _____ 
 Vastuunjakokorvaukset   _____ 
 Muut lakisääteiset 
 suoritukset     _____ 
 Muut eläkkeet     _____ 
 Muut suoritukset    _____ 
 Vakuutustoiminnan 
 luovuttamiset     _____  _____ 
Jälleen- ja luottovakuuttajat 
 Jälleenvakuutusmaksut   _____ 
 Korvaukset     _____ 
 Eläkevastuuosuuden 
 muutos      _____  _____ 
Lakisääteiset maksut       _____ 
Hoitokulut 
 Palkat ja palkkiot    _____ 
 Henkilösivukulut    _____ 
 Muut hoitokulut    _____  _____ 
Vakuutustoiminnan kate      _____ 
Poistot 
 Sijoitusomaisuudesta    _____ 
 Käyttöomaisuudesta    _____  _____ 
Muut tuotot        _____ 
Muut kulut        _____ 
Tilinpäätössiirrot 
 Vapaaehtoisten 
 varausten muutos      _____ 
Välittömät verot       _____ 
Sisäinen siirto  
 Lakisääteiset eläkkeet    _____ 
 Muut eläkkeet     _____  _____   
Palautus työnantajalle       _____ 
Vastuuvajauksen muutos 
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 Lakisääteisten eläkkeiden 
 osalta 
  Pakollinen vastuu- 

 vajaus    _____ 
 Muu vastuuvajaus  _____  _____ 
Muiden eläkkeiden 
osalta       _____  _____ 

Tilikauden yli-/alijäämä       _____ 
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                   Liite 4 
VASTAAVAA 
Käyttöomaisuus 

Kiinteistöt      _____ 
Kiinteistöosakkeet     _____ 
Kalusto      _____ 
Osakkeet ja osuudet     _____ 
Muu käyttöomaisuus     _____ _____ 

Sijoitusomaisuus 
Kiinteistösijoitukset 

Kiinteistöt ja kiinteistöosakkeet  _____ 
Velkakirjasaamiset omilta asunto-  
ja kiinteistöyhtiöiltä    _____ _____ 

Sijoitukset työnantajayritykseen 
Saamiset työnantajayritykseltä  _____ 
Velkakirjasaamiset työnantajayritykseltä _____ 
Työnantajan liikkeeseen laskemat 
rahoitusmarkkinavälineet   _____ 
Työnantajan osakkeet ja osuudet  _____ 
Muut1)      _____ _____ 

Muut sijoitukset 
Osakkeet ja osuudet    _____ 
Rahoitusmarkkinavälineet   _____ 
Muut sijoitukset1)    _____ 

Rahoitusomaisuus     _____ _____ _____ 
Saamiset omilta asunto- ja  
kiinteistöyhtiöiltä     _____ 
Saamiset työnantajayritykseltä   _____ 
Jälleen- ja luottovakuuttajien osuus 
eläkevastuusta      _____ 
Saamiset muilta eläkelaitoksilta   _____ 
Rahat ja pankkisaamiset    _____ 
Muu rahoitusomaisuus1)    _____ 
Siirtosaamiset 

Kannatusmaksusaamiset 
työnantajayritykseltä   _____ 
Saaminen vastuunjaosta  _____ 
Korot     _____ 
Muut siirtosaamiset   _____ _____ _____ 

Vastuuvajaus 
Lakisääteisten eläkkeiden osalta 

Pakollinen vastuuvajaus  _____ 
Muu vastuuvajaus   _____ _____ 

Muiden eläkkeiden osalta    _____ _____ 
 

VASTATTAVAA 
Oma pääoma        _____ 
Tilinpäätössiirtojen kertymä 

Vapaaehtoiset varaukset     _____ 
Pakolliset varaukset       _____ 
Vieras pääoma  

Pitkäaikainen 
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Vakuutustekninen eläkevastuu 
Lakisääteiset eläkkeet 

Alkaneet   _____ 
Vastaiset   _____ 
Lisävakuutus- 
vastuu    _____ _____ 

Muut eläkkeet 
Alkaneet   _____ 
Vastaiset   _____ 
Erityisvastuu   _____ _____ _____ 

Lyhytaikainen 
Velka työnantaja- 
yritykselle     _____ 
Velka muille 
eläkelaitoksille    _____ 
Muut lyhytaikaiset velat1)   _____ 
Siirtovelat 

Kannatusmaksuennakot _____ 
Velka vastuunjakoon  _____ 
Muut siirtovelat1)  _____ _____ _____ 

 
 
 
 
 
 

1) Suuruudeltaan merkitykselliset erät on eriteltävä omalla nimikkeellään 
 
 
 


