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Rahamäärä
1 LIIKEVAIHTO
2 Liiketoiminnan muut tuotot
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4 Aine- ja tarvikekäyttö
5 Ulkopuoliset palvelut
6 Henkilöstökulut
7 Liiketoiminnan muut kulut
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16 NETTOTULOS
=
17 Satunnaiset tuotot
+
18 Satunnaiset kulut
19 KOKONAISTULOS
=

/

/
%

Rahamäärä

100,0

20 HENKILÖSTÖ KESKIMÄÄRIN

Täyttöohjeita
kääntöpuolella
tai liitteenä
Tyhjennä
lomake

Puhelinnumero

Täyttöohjeita

/
%

100,0

Rahamäärä

/
%

100,0

Rahamäärä

%

100,0

YRITYSTUTKIMUSNEUVOTTELUKUNTA

TULOSSUUNNITELMA

T2

TÄYTTÖOHJEITA
1

Liikevaihto
Liikevaihtoon luetaan kirjanpitovelvollisen varsinaisen toiminnan myyntituotot,
joista on vähennetty myönnetyt alennukset sekä arvonlisävero ja muut
myynnin määrään perustuvat verot.

10 Suunnitelman mukaiset poistot
Suunnitelman mukaiset poistot perustuvat käyttöomaisuuden hankintamenoon
ja taloudelliseen käyttöikään.

12 Tuotot osuuksista ja muista sijoituksista
2

Liiketoiminnan muut tuotot
Liiketoiminnan muut tuotot ovat tuottoja, jotka liittyvät yrityksen varsinaiseen
toimintaan ja ovat lähellä liikevaihtoa. Tällaisia tuottoja ovat mm. vuokratuotot,
saadut provisiot, muilta yrityksiltä perityt hallinto-, tietojenkäsittely- yms.
korvaukset, mikäli yrityksen varsinaisena toimialana ei ole vuokraustoiminta tai
mainittujen palvelujen tuottaminen.

4

13 Muut korko ja rahoitustuotot
Muihin korko- ja rahoitustuottoihin sisältyvät kaikki lyhytaikaisista sijoituksista
saatavat korko- ja muut tuotot sekä niistä johtuvat kurssierot.

Aine- ja tarvikekäyttö
Aine- ja tarvikekäytöllä tarkoitetaan niiden aineiden ja tarvikkeiden sekä
ostettujen puolivalmisteiden hankintahintaa, jotka yritys käyttää valmistamiinsa
tuotteisiin tai jotka se myy sellaisenaan.
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Tähän ryhmään sisältyvät virallisen tuloslaskelman erät tuotot osuuksista ja
saman konsernin yrityksissä, tuotot osuuksista omistusyhteysyrityksissä sekä
tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista.

14 Korkokulut ja muut rahoituskulut
Korkokulut ovat raha-, luotto- ja vakuuslaitoksille tai muille luotonantajille
maksettuja, ajan kulumisen mukaan laskettuja vieraan pääoman kuluja. Myös
kurssitappiot voivat sisältyä tähän erään.

Ulkopuoliset palvelut
Ulkopuoliset palvelut ovat lähinnä työsuorituksista maksettuja korvauksia.
Tällaisia voivat olla esimerkiksi alihankkijoiden, suunnittelu ja
konsulttitoimistojen sekä huoltoyhtiöiden suorittamat palvelut ja työvoiman
vuokrauskulut, jotka liittyvät välittömästi tuotantoon tai myyntiin. Tähän
ryhmään ei siis kuulu hallintoon liittyvistä palveluista maksetut korvaukset.

15 Välittömät verot
Välittömiin veroihin sisältyvät tuloverot sekä muut välittömät verot. Muihin
välittömiin veroihin sisältyy mm. varallisuusvero, mutta kiinteistöverot ja muut
niihin verrattavat verot ovat luonteeltaan liiketoiminnan muita kuluja.

17 - 18 Satunnaiset tuotot ja kulut
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Henkilöstökulut
Henkilöstökulut sisältävät ennakonpidätyksen alaiset palkat ja niihin
verrattavat kulut sekä välittömästi palkan perusteella määräytyvät kulut, kuten
sosiaaliturvamaksut, pakolliset ja vapaaehtoiset henkilövakuutusmaksut sekä
eläkekulut. Muut vapaaehtoiset henkilöstökulut ovat liiketoiminnan muita
kuluja.
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Satunnaisiksi katsotaan sellaiset tuotot ja kulut, jotka perustuvat
kirjanpitovelvollisen tavanomaisesta toiminnasta poikkeaviin, kertaluonteisiin ja
olennaisiin tapahtumiin. Tällaisia ovat mm. konserniavustukset ja huomattavat
käyttöomaisuuden myyntivoitot tai -tappiot.

Liiketoiminnan muut kulut
Liiketoiminnan muihin kuluihin kuuluvat mm. vuokrat, leasing-vuokrat,
markkinointi-, hallinto- sekä kehitys- ja tietohallintokulut. Liiketoiminnan muita
kuluja ovat myös mm. aikaisemmin suoraan myyntituotoista vähennetyt erät,
kuten myyntiprovisiot, tekijänpalkkiot, rahtikulut ja syntyneet luottotappiot.

Takaisin lomakesivulle

