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Liite I 
 
 
 
KONSOLIDOINTIMENETELMÄ 
 
Vakavaraisuuslaskelma laaditaan seuraavan kaavan mukaisesti: 
 
1.  Ryhmittymän emoyrityksen konsernitaseen osoittama oman pääoman mää-

rä 
2. + Kohdan 1. mukaisiin omiin varoihin sisältymättömät asianomaisten toimialakoh-

tai taisten säännösten mukaan omiin varoihin luettavat erät 
3. - Liikearvo ja muut aineettomat hyödykkeet 
4 - Voitonjako edelliseltä tilikaudelta ja suunniteltu voitonjako kuluvalta tilikaudelta 
5. - Vain vakuutusalan omiin varoihin hyväksyttävistä eristä määrä, joka ylittää va-

kuutusalaan kuuluvien yritysten yhteenlasketun omien varojen vähimmäis- 
määrän 

6. - Ryhmittymän omiin varoihin hyväksyttäviin vakuutusalan tytär- ja omistus- 
yhteysyritysten arvostuseroihin kohdistuva verovelka 

7. - Vain rahoitusalan omiin varoihin hyväksyttävistä eristä määrä, joka ylittää   
rahoitusalaan kuuluvien yritysten yhteenlasketun omien varojen vähimmäis- 
määrän 

8. - Sellaiset yrityskohtaiset omien varojen vähimmäismäärän ylittävät omien varo-
jen erät, kuten vähemmistöosuus ja muut lain 20 §:n 3 momentissa tarkoitetut 
erät, joita ei voida käyttää ryhmittymään kuuluvien muiden yritysten tappioiden 
kattamiseen 

_________________________________________________________________________ 
9. + Ryhmittymän omat varat 
   
 
10. 

 
- 

Konsernitilinpäätöksen mukainen ryhmittymän omien varojen vähim-
mäismäärä 

 
__________________________________________________________________________ 
 
11. 

+ 
- 

 
Ryhmittymän vakavaraisuus 
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 Liite II  
 
 
 
VÄHENNYS- JA YHTEENLASKUMENETELMÄ 
 
Vakavaraisuuslaskelma laaditaan seuraavan kaavan mukaisesti: 
 
1. + Ryhmittymän johdossa olevan yrityksen omien varojen määrä 
2. - Kohdassa 1 tarkoitettuun omien varojen määrään sisältyvä ryhmittymän johdos-

sa olevan yrityksen ja ryhmittymään kuuluvien rahoitus- ja vakuutusalan yritys-
ten välinen moninkertainen pääoman käyttö. Vähennettävät erät tulee eritellä. 

3. - Muun tytär- ja omistusyhteysyrityksen osakkeiden tai osuuksien arvoon sisältyvä 
johdossa olevan yrityksen osakkeiden tai osuuksien arvo 

4. - Kohdassa 1 tarkoitettuun omien varojen määrään sisältyvä ryhmittymän keski-
näisistä liiketoimista syntynyt sisäinen kate 

I  Ryhmittymän johdossa olevan yrityksen oikaistu omien varojen määrä 
 
5. + Tytär- ja omistusyhteysyrityksinä olevien rahoitus- ja vakuutusalan yritysten 

omien varojen yhteenlaskettu määrä 
6. - Kohdassa 5 tarkoitettujen yritysten omien varojen yhteismäärään sisältyvä näi-

den yritysten ja ryhmittymään kuuluvien rahoitus- ja vakuutusalan yritysten vä-
linen moninkertainen pääoman käyttö. Vähennettävät erät tulee eritellä. 

7. - Sijoitukset johdossa olevan yrityksen muuhun tytär- ja omistusyhteysyritykseen, 
jos tämä muu yritys on sijoittanut johdossa olevan yrityksen toiseen rahoitus- ja 
vakuutusalan tytär- tai omistusyhteysyrityksen omiin varoihin luettaviin eriin 

8. - Kohdassa 5 tarkoitettuun omien varojen yhteismäärään sisältyvä ryhmittymän 
keskinäisistä liiketoimista syntynyt sisäinen kate 

9. - Lain 20 §:n 3 momentissa tarkoitetut erät, joita ei voida käyttää ryhmittymään 
kuuluvien muiden rahoitus- ja vakuutusalan yritysten omien varojen vähim-
mäismäärän täyttämiseen (siirtokelpoisuusvaatimus) 

II  Rahoitus- ja vakuutusalan tytär- ja omistusyhteysyritysten omien varojen oikaistu  
määrä  
 
 
10. + Vain rahoitusalan omiin varoihin hyväksyttävistä eristä määrä, joka ylittää rahoi-

tusalaan kuuluvien yritysten yhteenlasketun omien varojen vähimmäismäärän 
11. + Vain vakuutusalan omiin varoihin hyväksyttävistä eristä määrä, joka ylittää va-

kuutusalaan kuuluvien yritysten yhteenlasketun omien varojen vähimmäismää-
rän 

12. + Ryhmittymän omiin varoihin hyväksyttäviin vakuutusalan tytär- ja omistusyhte-
ysyritysten  arvostuseroihin kohdistuva verovelka 

III  Rahoitus- ja vakuutusalan omiin varoihin hyväksyttävien erien rajoitukset 
 
IV  Ryhmittymän omat varat (I+II-III) 
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13. + Ryhmittymän johdossa olevan yrityksen omien varojen vähimmäismäärä 
14. - Kohdassa 13 tarkoitetusta omien varojen vähimmäismäärästä osuus, joka perus-

tuu muihin ryhmittymän yrityksiin kohdistuviin saamisiin, sijoituksiin, velkoihin 
ja taseen ulkopuolisiin sitoumuksiin 

15. + Rahoitus- ja vakuutusalan tytär- ja omistusyhteysyritysten yhteenlaskettu omien 
varojen vähimmäismäärä 

16. - Kohdassa 15 tarkoitetusta yhteenlasketusta omien varojen vähimmäismäärästä 
osuus, joka perustuu muihin ryhmittymän yrityksiin kohdistuviin saamisiin, si-
joituksiin, velkoihin ja taseen ulkopuolisiin sitoumuksiin 

V  Ryhmittymän omien varojen vähimmäismäärä 
 
VI  Ryhmittymän vakavaraisuus (IV-V)  
 
 
 
 
  



 N:o 1193 
  
   

 

3216

Liite III 
 
 
 
KIRJANPITOARVOIHIN PERUSTUVA MENETELMÄ 
 
 
1. Vakavaraisuuslaskelma laaditaan seuraavan kaavan mukaisesti: 
 
1.   Ryhmittymän johdossa olevan yrityksen omien varojen määrä 
2.  - Ryhmittymän johdossa olevan yrityksen omien varojen vähimmäismäärä 
3. a) - Ryhmittymän johdossa olevan yrityksen muissa ryhmittymään kuuluvissa yrityk-

sissä omistamien osakkeiden ja osuuksien yhteenlaskettu kirjanpitoarvo 
    
 tai   
    
 b) - tytär- ja omistusyhteysyritysten omien varojen yhteenlaskettu vähimmäismäärä 
  

riippuen siitä, kumpi edellä a) ja b) –kohdissa mainituista määristä on suurempi 
 


