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1 Johdanto 
 

1.1 Opinnäytetyön taustaa 
 

Kauppasuhteet Saksan ja Suomen välillä ovat olleet tiiviit jo vuosikymmeniä. Saksa on 

yksi johtavia ulkomaankauppaa käyviä maita, ja EU-maat ovat yksi tärkeimpiä Saksan 

kauppakumppaneita. Suomi oli vuonna 2012 Saksan 27. tärkein tuontimaa ja vienti-

maana 31. tärkein. (Saksan ja Suomen taloussuhteet. 2014; Ulkomaankauppa. 2014.) 

 

Saksa on yksi Suomen tärkeimmistä kauppakumppaneista. Vienti Saksasta ja tuonti 

sinne ovat kasvaneet melko tasaisesti vuosi vuodelta muutamaa poikkeusvuotta lukuun 

ottamatta. Vuonna 2012 Saksa oli Suomen toiseksi tärkein kauppakumppani. Tämä 

tarkoittaa sitä, että Saksan ja Suomen välisellä kaupalla on suuri merkitys Suomelle 

taloudellisesti. (Saksan ja Suomen taloussuhteet. 2014; Ulkomaankauppa. 2014.) 

Suomessa toimii lukuisia saksalaisia yrityksiä ja tytäryhtiöitä, joiden palveluksessa on 

niin suomalalaisia kuin saksalaisiakin työntekijöitä. Saksan ja Suomen tiiviiden kaup-

pasuhteiden vuoksi on hyvä kyetä hahmottamaan pääpiirteittäin saksalaisen yrityksen 

tilinpäätös.  

 

1.2 Työn tarkoitus ja tavoite 
 

Opinnäytetyön tavoitteena on perehtyä yleisesti suomalaiseen ja saksalaiseen kirjanpi-

toon sekä tilinpäätökseen. Tämän jälkeen tarkoituksena on löytää näiden kahden mai-

den väliltä keskeiset erot kirjanpidossa ja tilinpäätöksessä. Henkilökohtainen tavoitteeni 

on syventää tietämystäni kirjanpidosta ja tilipäätöksestä Suomessa sekä tutustua sak-

salaiseen kirjanpitoon ja tilinpäätöskäytäntöön.  

 

Opinnäytetyötä laatiessani olen tutustunut seuraaviin opinnäytetöihin:  

- Henri Nivalainen on marraskuussa vuonna 2010 selvittänyt opinnäytetyössään 

”Venäläisen ja länsimaalaisen kirjanpidon eroavaisuudet konsernitilinpäätök-

sessä”, mitä eroja Suomessa ja Venäjällä on kirjanpidossa sekä konsernitilin-

päätöksen laadinnassa. 
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- Daniela Ullrich tutki opinnäytetyössään ”The usage of IFRS in Finland and 

Germany” (maaliskuu 2012), kuinka laajasti IFRS-standardeja käytetään pienis-

sä ja keskisuurissa yrityksissä Suomessa ja Saksassa. 

- Arto Seppälä on tehnyt opinnäytetyössään ”Implementation of IFRS in Finland 

and in the UK” (kevät 2009) vertailevaa tapaustutkimusta tiettyjen IFRS-

standardien harmonisoinnin vaikutuksesta Suomessa ja Isossa-Britanniassa. 

 

Oman aiheeni kanssa vastaavia opinnäytetöitä ei ole olemassa, ja se tekee tästä opin-

näytetyöstä ainutlaatuisen ja varmasti hyödyllisen muillekin aiheesta kiinnostuneille. 

Suomessa toimii lukuisia saksalaisia yrityksiä. Yrityksen tilinpäätöksestä selviävät asiat 

ovat tärkeitä niin sen ulkoisille ja sisäisille sidosryhmille kuin muillekin ulkopuolisille 

tahoille. Tämä opinnäytetyö lisää opiskelijoiden ja muidenkin yksityishenkilöiden tietoa 

kirjanpidosta ja tilinpäätöksestä Saksassa. 

 

1.3 Tutkimusongelma ja -kysymykset 
 

Jokaisella tutkimuksella on tarkoitus tai tehtävä. Tässä työssä tarkoituksenani on löytää 

suomalaisen ja saksalaisen kirjanpidon ja tilinpäätöksen erot. Tutkimusongelmaksi olen 

asettanut seuraavan: miten kirjanpito ja tilinpäätös eroavat Suomessa ja Saksassa?  

 

Tutkimusongelmaa selvittäessäni käytän apuna seuraavia tutkimuskysymyksiä:  

- Mitkä ovat keskeiset asiat kirjanpidossa ja tilinpäätöksessä Suomessa ja Sak-

sassa? 

- Mitkä asetukset, säädökset ja lait vaikuttavat kirjapitoon ja tilinpäätöksen laati-

miseen?  

- Mitkä ovat pakolliset tilinpäätösdokumentit Suomessa ja Saksassa?  

- Mitkä ovat tärkeimmät erot ja yhtäläisyydet Suomen ja Saksan tilinpäätökses-

sä? 

- Mitkä ovat suurimmat erot ja yhtäläisyydet kohdeyritysten tilinpäätöksissä? 

 

1.4 Tutkimusmenetelmä ja työn rakenne 
 

Tämä opinnäytetyö on luoteeltaan kvalitatiivinen eli laadullinen opinnäytetyö. Kvalitatii-

visessa tutkimuksessa kohdetta pyritään kuvaamaan kokonaisvaltaisesti. Pyrkimykse-

nä on ennemmin paljastaa tai löytää tosiasioita kuin todentaa olemassa olevia väittä-
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miä. Laadullisessa tutkimuksessa asioita käsitellään kokonaisuuksina. (Hirsijärvi & 

Remes & Sajavaara 2009, 161.)  

 

Opinnäytetyössäni tavoitteena on tutkimuskohteen ymmärtäminen sekä kokonaisuuk-

sien hahmottaminen ja sisäistäminen. Silloin, kun tutkimuksen tavoitteena on aiheen 

kokonaisvaltainen ymmärtäminen, käytetään apuna laadullista tutkimusmenetelmää. 

Laadullisen tutkimuksen avulla tutkija etsii vastauksia esittämiinsä tutkimuskysymyk-

siin. Laadullinen tutkimus on hyödyllinen erityisesti silloin, kun tarvitaan informaatiota 

asioista, joita ei etukäteen tunneta tai joista on hyvin vähän aikaisempaa tietoa. Laadul-

lista tutkimusmenetelmää käyttämällä pystyn syventymään tutkittavaan aiheeseen ko-

konaisvaltaisesti. Edellisten seikkojen perusteella laadullinen tutkimusmenetelmä on 

oikea menetelmä käytettäväksi opinnäytetyöprosessissani. 

 

Opinnäytetyöni viitekehys koostuu suomalaisen ja saksalaisen kirjanpidon yleisistä 

periaatteista sekä tilinpäätöskäytännöistä. Selvitän kirjanpidon ja tilinpäätöksen erot ja 

yhtäläisyydet ja etsin vastauksia tutkimuskysymyksiini. Opinnäytetyön empiirisessä 

osuudessa vertailen suomalaisen ja saksalaisen kohdeyrityksen tilinpäätöksiä keske-

nään kuvatakseni paremmin tilinpäätösten eroja ja yhtäläisyyksiä. Lopuksi esittelen 

opinnäytetyöni tutkimustulokset ja johtopäätökset. 

2 Kirjanpito 
 

2.1 Kirjanpito yleisesti 
 

2.1.1 Kirjanpito Suomessa 
 

Kirjanpito on lakisääteinen velvoite. Jokainen, joka harjoittaa liike- ja ammattitoimintaa, 

on siitä kirjanpitovelvollinen. Kirjanpitovelvollisia ovat aina muun muassa osakeyhtiö, 

säätiö, avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö sekä yhdistys. Tämä on säädetty kirjanpitolaissa.  

 

Kirjanpitovelvollisen on noudatettava hyvää kirjanpitotapaa. Kirjanpitolaista löytyvät 

säännökset hyvän kirjanpitotavan noudattamisesta. Hyvän kirjanpitotavan edellytys on 

se, että kirjanpidossa noudatetaan siihen liittyvää lainsäädäntöä. Hyvää kirjanpitotapaa 

käytetään kirjanpitoasetuksen ohella kirjanpitolakia tulkittaessa. Kirjanpitolainsäädän-

nössä hyvää kirjanpitotapaa ei ole kuitenkaan tarkemmin määritelty. Periaatteessa hy-
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vä kirjanpitotapa sisältää sen, mitä on katsottu kuuluvan kirjanpidon hoitamiseen hyvin. 

Kirjanpitokäytäntöjen ja -teorian muuttuessa myös hyvän kirjanpitotavan käsite muut-

tuu. (Tomperi 2013a, 7.) 

 

2.1.2 Kirjanpito Saksassa  
 

Kirjanpitovelvollisuudesta sekä velvollisuudesta laatia tilinpäätös on säädetty Saksassa 

kauppalainsäädännössä (von Eintzen & Zimmermann 2013, 1). Kauppalain mukaan 

jokainen, joka harjoittaa liiketoimintaa on siitä kirjanpito- ja tilinpäätösvelvollinen. Kir-

janpitovelvollisuudesta on säädetty poikkeus. Lain mukaan yksityinen elinkeinonharjoit-

taja, jolla tilinpäätöspäivänä ei ole esittää enempää kun 500 000 euroa myyntituottoa ja 

enintään 50 000 euroa vuosiylijäämää kahtena perättäisenä tilivuotena, on vapautettu 

kirjanpito- ja tilinpäätösvelvollisuudesta. (von Eintzen & Zimmermann 2013, 1; Han-

delsgesetzbuch 1897, 241a §.) 

 

Saksassa liiketoimintaa harjoittavilta odotetaan, että he luovuttavat luotettavaa ja ym-

märrettävää tietoa liiketoimistansa ja laativat tilinpäätöksen, jota voi ymmärrettävästi 

tulkita. Kirjanpito tulee tehdä yleisesti hyväksyttyjen kirjanpitoperiaatteiden ja  

-sääntöjen mukaisesti. Kirjanpidosta tulee käydä ilmi liiketoimet tilikaudella ja kirjanpi-

tovelvollisen varallisuuden tila. (Handelsgesetzbuch 1897, 238 §.)  

 

2.1.3 Kirjanpidon erot ja yhtäläisyydet Suomessa ja Saksassa 
 

Sekä Suomessa että Saksassa kirjanpitovelvollisuudesta on laissa säädetty. Pääsään-

töisesti kaikki, jotka harjoittavat liiketoimintaa ovat siitä kirjanpitovelvollisia sekä Suo-

messa että Saksassa. Suomessa säädökset kirjanpitovelvollisuudesta löytyvät muun 

muassa kirjanpitolaista ja -asetuksesta. Saksassa kauppalaki sisältää kirjanpitoa kos-

kevat säädökset. 

 

Sekä Suomessa että Saksassa kirjanpitovelvollisen tulee noudattaa hyvää kirjanpitota-

paa lainsäädännön rinnalla. Yleisesti hyväksytyt kirjanpitoperiaatteet ovat lainsäädän-

töä täydentäviä periaatteita. Kummassakaan maassa ei ole täsmällisesti määritelty 

mitä yleisesti hyväksyttyihin kirjanpitoperiaatteisiin kuuluu. 
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2.2 Kirjanpitoa ohjaavat periaatteet 
 

2.2.1 Kirjanpidon yleiset periaatteet Suomessa 
 

Kirjanpidon periaatteet kehittyvät ja muuttuvat ajan kuluessa. Tämä tarkoittaa sitä, että 

kirjanpidon yleisiä periaatteita ovat kaikki ne säännöt, käytännöt ja menettelytavat, jot-

ka ovat tiettynä ajankohtana hyväksyttyjä. Silloin, kuin lainsäädännöstä eikä kirjanpito-

lautakunnan ohjeista tai suosituksista löydy vastausta kirjanpidolliseen ongelmaan tai 

kysymykseen, tulevat apuun kirjanpidon yleiset periaatteet. (Tomperi 2013a, 8–9.) 

 

Kirjanpidon yleiset periaatteet ovat seuraavat (Tomperi 2013a, 9–11): 

1. Jatkuvuuden periaate 

Tilinpäätöstä laadittaessa lähtökohtana on oletus yrityksen toiminnan jatkuvuudes-

ta. Jatkuvuuden periaatetta käytetään arvioitaessa menojen aktivointiedellytyksiä. 

 

2. Realisointiperiaate 

Kirjanpitoon merkitään ainoastaan realisoituneet tulot ja menot. Tulo realisoituu eli 

toteutuu silloin, kun suorite luovutetaan.  

 

3. Suoriteperiaate 

Suoriteperiaatteessa lähtökohtana on, että tulon realisoitumishetki on silloin, kun 

suorite luovutetaan, ja menon realisoitumishetki on vastaavasti silloin, kun tuotan-

nontekijä vastaanotetaan. 

 

4. Meno tulon kohdalle -periaate 

Tulon ansaitsemiseksi käytetyt menot tulee asettaa samaan tuloslaskelmaan vas-

taavien menojen kanssa. Tuotoista vähennetään kuluina ne menot, joita vastaan 

tavara on luovutettu. 

 

5. Luotettavuuden periaate 

Tilinpäätösinformaatio ei saa sisältää merkittäviä puutteita tai virheitä. Luotettavuus 

merkitsee myös sitä, että tilinpäätösinformaatio ei saa johtaa harhaan vaan infor-

maation tulee antaa oikea ja riittävä kuva yrityksen tilasta. 
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6. Täydellisyyden periaate 

Kaikki kirjanpitovelvollisen liiketapahtumat, omaisuus ja velat tulee sisällyttää kir-

janpitoon sekä tilinpäätökseen. 

 

7. Varovaisuuden periaate 

Tilinpäätökseen sisältyviä tuottoja eikä omaisuutta saa yliarvostaa. Myöskään kulu-

ja ja velkoja ei saa aliarvostaa. 

 

8. Olennaisuuden periaate 

Tilinpäätösinformaation kannalta epäolennaisia eriä ei tarvitse käsitellä ehdottoman 

selväpiirteisesti. Kaikkein tärkein ja ratkaisevin tieto tulee tuoda julki. 

 

9. Taloudellisuuden periaate 

Tiedon tuottaminen ei saa aiheuttaa kohtuuttomia kustannuksia. 

 

10. Sisältöpainotteisuuden periaate 

Tilinpäätösinformaation esittämistapaa valittaessa tulee huomio ensisijaisesti kiin-

nittää tapahtuman taloudelliseen muotoon eikä sen oikeudelliseen muotoon. 

 

11. Vertailtavuuden periaate 

Kirjanpitovelvollisen tulee huolehtia siitä, että eri tilikausien tilinpäätökset ovat ver-

tailukelpoisia keskenään. Kirjanpitovelvollisen tulee noudattaa samoja arvostus-, 

laajuus- sekä jaksotusperiaatteita eri tilikausien tilinpäätösten kohdalla. Toivottavaa 

on, että kirjanpitovelvollisen tilinpäätökset olisivat vertailukelpoisia myös muiden 

samalla toimialalla toimivien kirjanpitovelvollisten tilinpäätösten kanssa.  

 

12. Nopeuden periaate 

Tiedot, joita annetaan tilikausittain, tulee laatia riittävän nopeasti, jotta käyttäjät hyö-

tyvät siitä. 

 

13. Oikean ja riittävän kuvan periaate 

Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot kirjanpitovelvollisen taloudellises-

ta asemasta, toiminnan tuloksesta sekä rahoitusaseman muutoksesta.  
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14. Entiteettiperiaate 

Kirjanpitoa pitävä talousyksikkö muodostaa erillisen kokonaisuuden. Tämän talous-

yksikön liiketapahtumia tarkastellaan erillään sen muiden sidosryhmien toiminnas-

ta. 

 

15. Vakaan rahanarvon periaate 

Kaikki kirjanpitoon merkityt rahayksiköt ovat samanarvoisia keskenään. 

 

16. Menettelytapojen jatkuvuuden periaate 

Kerran valittua menettelytapaa tulee noudattaa jatkuvasti kirjanpitoa ja tilinpäätöstä 

laadittaessa, mikäli ei ole perusteltua syytä muuttaa valittua menettelytapaa. 

 

17. Merkityksellisyyden periaate 

Tiedon tulee olla esittämistavaltaan sekä sisällöltään sellaista, että käyttäjällä on 

mahdollisuus arvioida toteutunutta kehitystä ja ennakoida tulevaa kehitystä.  

 

18. Todennettavuuden periaate 

Riippumattoman henkilön on tarpeen vaatiessa kyettävä varmistamaan tiedon täs-

mällisyys ja luotettavuus. Kirjanpidon informaatio ei saa perustua pelkästään kir-

janpitovelvollisen omakohtaisiin käsityksiin, vaan informaation tulee olla myös mui-

den todennettavissa.  

 

19. Julkisuusperiaate 

Tilinpäätös sekä sen laadintaperiaatteet on julkistettava.  

 

2.2.2 Yleisesti hyväksytyt kirjanpitoperiaatteet Saksassa 

 

Lainsäädäntöä täydentää yleisesti hyväksytyt kirjanpitoperiaatteet, jotka ohjaavat 

kauppalain ohella kirjanpitoa ja tilinpäätöksen laatimista. Nämä yleisesti hyväksytyt 

kirjanpitoperiaatteet ovat syntyneet ja muokkautuneet ajan saatossa sekä tieteen, käy-

tännön ja oikeuskäytännön kautta. Siitä huolimatta, että kauppalaki vaatii kirjanpitovel-

vollisia noudattamaan yleisesti hyväksyttyjä kirjanpitoperiaatteita, ei näitä periaatteita 

ole kuitenkaan laissa selkeästi määritelty. (Coenenberg & Haller & Schultze 2012, 36.) 
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Saksassa yleisesti hyväksyttyihin kirjanpitoperiaatteisiin kuuluvat seuraavat asiat 

(Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung (GoB). 2014; Coenenberg ym. 2012, 

41): 
 

1. Selkeys ja havainnollisuus 

Selkeyden ja havainnollisuuden periaate viittaa kirjanpidon ja tilinpäätöksen ym-

märrettävyyteen. Kirjanpito ja tilinpäätös eivät saa olla harhaanjohtavia. Kirjanpidon 

on oltava sellainen, että kohtuullisessa ajassa ulkopuolinen asiantuntija saa yleis-

kuvan yrityksen tilasta sekä sen liiketoimista.  

 

Liiketapahtumat tulee esittää selkeästi ja ymmärrettävästi, jotta saadaan selville 

millainen liiketapahtuma on kyseessä. Tämä tarkoittaa sitä, että tilinpäätöksen erät 

tulee nimetä käyttämällä sellaista termiä, joka todenmukaisesti kuvaa erän luonnet-

ta. Taseen, tuloslaskelman, liitetietojen ja toimintakertomuksen tulee olla selkeästi 

ja havainnollisesti jäsenneltyjä ja johdonmukaisesti laadittuja. Selkeyden periaat-

teeseen kuuluu, että tilinpäätöksen erät kirjataan yhtenäisesti.  

 

2. Tilintasauskielto 

Tilintasoituskielto (keskinäisten saatavien kuittauskielto) merkitsee sitä, että taseen 

vastaavan puolen eriä ei saa kuitata taseen vastattavaa eriä vastaan. Myöskään tu-

loslaskelmassa menoja ei saa kuitata tuloja vastaan. Näin ollen tilintasauskielto 

edistää selkeyden ja havainnollisuuden periaatteen asettamia vaatimuksia.  

 

3. Oikeellisuus ja valinnanvapaus 

Tämän periaatteen mukaan tilinpäätöksessä esitettyjen liiketapahtumien tulee vas-

tata todellisuutta. Lisäksi tämä periaate edellyttää sitä, että liiketoimet esitetään kir-

janpidossa ja tilinpäätöksessä yhdenmukaisia laskentasääntöjä ja -määräyksiä seu-

raten. Valinnanvapaudella on tärkeä merkitys arvioita tehdessä. Arviot tulee tehdä 

realististen oletusten perusteella tämän periaatteen mukaan.  

 
4. Täydellisyys 

Täydellisyyden periaate edellyttää, että kirjanpidon ja tilinpäätöksen laadinnassa 

otetaan huomioon kaikki kirjanpidon velvoittamat asiat. Kirjanpitovelvollisen tulee 

esittää kaikki ne kirjanpitotapahtumat, jotka liittyvät varojen muutoksiin. Tämä mer-

kitsee sitä, että kirjanpidon ja tilinpäätöksen tulee antaa tarkka, ajantasainen ja täy-

dellinen kuva kirjanpitovelvollisen varoista, veloista sekä kaikista muutoksista varal-
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lisuudessa. Taseessa tulee esittää varat, velat ja siirtyvät erät. Tuloslaskelman pi-

tää sisältää kaikki tulot ja menot.  

 
5. Yksilöllinen arvostus 

Yksilöllisen arvostuksen periaate tarkoittaa sitä, että varat ja velat tulee arvostaa 

yksitellen. Yksilöllistä arvostuksen periaatetta ei tarvitse noudattaa, jos sitä ei ole 

mahdollista toteuttaa käytännön syistä tai mikäli periaatteen noudattaminen vaatii 

kohtuuttoman suurta työmäärää.  

 

6. Jatkuvuus 

Jatkuvuuden periaate merkitsee sitä, että valittua arviointimenetelmää tulee käyttää 

jatkuvasti kirjanpitoa laadittaessa sen sijaan, että vuoroteltaisiin eri arviointimene-

telmien kesken. Kirjanpitovelvollisen kerran valitsemaa arviointimenetelmä saa 

muuttaa vain siinä tapauksessa, mikäli jokin taloudellinen syy vaatii sen, että toi-

mintatapaa pitäisi muuttaa. Jatkuvuuden periaatteen kautta varmistetaan tilinpää-

töksen arviointimenetelmien vertailukelpoisuus ja samalla pystytään estämään mie-

livaltaiset voiton siirrot.  

 

7. Liiketoiminnan jatkuvuus 

Liiketoiminnan jatkuvuuden periaatteen mukaan varat ja velat arvostetaan liiketoi-

minnan jatkuvuuden oletuksen mukaan, ellei ole mitään muuta oikeudellista tai to-

siasiallista syytä toimia näin. Sen jälkeen kun on tehty oletus liiketoiminnan jatku-

vuudesta tai liiketoiminnan loppumisesta, voi omaisuuserien arvo olla poikkeavan 

korkea. 

 

8. Varovaisuus 

Varovaisuuden periaatteen mukaan varat ja velat tulee arvioida varovaisesti. Tämä 

tarkoittaa sitä, että varat tulisi mieluummin arvioida pienemmiksi kuin liian suuriksi 

sekä velat tulisi arvioida mieluummin korkeammaksi kuin liian pieniksi, jotta yritys ei 

anna liian optimistista kuvaa taloudellisesta asemastaan. Tämä johtuu velkojan 

suojan ajatuksesta kirjanpidossa.  

 

Varovaisuuden periaate ei kuitenkaan saa johtaa siihen, että yrityksen varat ovat 

aliarvostettuja ja siitä syystä luodaan kohtuuttoman paljon piileviä varoja. Edellä 

mainittu menettelytapa ei sovi yhteen varovaisuuden periaatteen perusajatuksen 

kanssa, sekä ajattelutapa rikkoo myös realisointiperiaatetta ja epäoikeudenmukai-
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suuden periaatetta. Varovaisuuden periaatetta toteutetaan realisointiperiaatteen ja 

epäoikeudenmukaisuuden periaatteen kautta.  

 

9. Rajaaminen 

Kirjanpitovelvollisen tulee tehdä kirjaukset joko suorite- tai maksuperusteina. Kah-

denkertaista kirjanpitoa pitävien tulee oikaista kirjanpito suoriteperusteen mukai-

seksi. Tilikauden tuotot ja kulut on otettava huomioon tilinpäätöksessä riippumatta 

minä ajankohtana niihin liittyvät maksut suoritetaan. Siirtyvät erät siirretään joko 

siirtosaamisiin tai siirtovelkoihin tai muihin saataviin ja velkoihin. Seuraavat periaat-

teet liittyvät kiinteästi rajaamisen periaatteeseen: realisointiperiaate, sisällöllinen ra-

jaaminen periaate, ajallisen rajaamisen periaate ja eriarvoisuuden periaate.  
 

2.2.3 Erot ja yhtäläisyydet kirjanpitoa ohjaavissa periaatteissa  
 

Niin Suomessa kuin Saksassa kirjanpitoa koskevaa lainsäädäntöä täydentävät kirjan-

pidon yleiset periaatteet, joita kirjanpitovelvollisen tulee noudattaa. Kirjanpidon yleiset 

periaatteet ovat syntyneet ja muuttuneet ajan kuluessa molemmissa maissa. Periaattei-

ta ei ole Suomessa eikä Saksassa selkeästi määritelty.  

 

Kirjanpidon yleiset periaatteet ovat pääpiirteittäin samat vertailukohteena olevissa 

maissa. Toisin kuin Suomessa, Saksassa kirjanpidon yleisiin periaatteisiin eivät kuulu 

entiteettiperiaate ja vakaan rahanarvon periaate. Vastaavasti Saksan tilintasauskiellon 

periaate ei ole osa Suomen yleisiä kirjanpidon periaatteita.  

 

2.3 Kirjanpitoa edistävät toimielimet 
 

2.3.1 Kirjanpitolautakunta Suomessa 
 

Hyvää kirjanpitotapaa ohjaa työ- ja elinkeinoministeriön yhteydessä toimiva kirjanpito-

lautakunta eli KILA. Kirjanpitolautakunta antaa yleisohjeita ja lausuntoja kirjanpitovel-

vollisten ja viranomaisten hakemuksesta siitä, mikä on hyvän kirjanpitotavan mukainen 

menettely tietyssä tapauksessa. Lausunnot ja ohjeet vaikuttavat hyvän kirjanpitotavan 

kehittymiseen, koska niitä voidaan soveltaa muissa vastaavissa tapauksissa. (Kirjanpi-

tolautakunta. 2013.) 
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Kirjanpitolautakunta on antanut kirjanpitolain soveltamisesta ja kirjanpidon pitämisestä 

yleisohjeita, jotta eri kirjanpitovelvollisten menettelytavat vastaisivat hyvää kirjanpitota-

paa sekä olisivat yhdenmukaisia. Myös poikkeuksien myöntäminen tietyistä kirjanpito-

lain säännöksistä kuuluu kirjanpitolautakunnan tehtäviin. (Kirjanpitolautakunta. 2013.) 

 

2.3.2 Deutsches Rechnungslegungs Standards Committee Saksassa 
 

DRSC eli Deutsches Rechnungslegungs Standards Committee on kansainvälisesti 

tunnustettu järjestö, jonka tehtävänä on edistää kirjanpitoa sekä tilinpäätösraportointia 

Saksassa. Järjestön työtä ohjaa Saksan kauppalainsäädäntö, liittovaltion oikeusminis-

teriön kanssa kirjoitettu standardointisopimus ja DRSC:n perustuslaki. DRSC:n tarkoi-

tus on varmistaa, että Saksan liittohallitus tunnistaa järjestön Saksan tilinpäätös- ja 

kirjanpidon standardin asettajaksi, tukee sen tavoitteita ja kuuntelee sen antamia neu-

voja. (Deutsches Rechnungslegungs Standards Committee 2012, 5–14.) 

 

Deutsches Rechnungslegungs Standards Committeen työ sisältää pääosin hankkeita, 

joissa käsitellään liikekirjanpidon ja taloudellisen raportoinnin perus- ja erityiskysymyk-

siä. Järjestö käsittelee myös kansainväliseen ja kansalliseen kirjanpitoon sekä rapor-

tointiin liittyviä asioita, joissa se on huomannut olevan puutteita tai jotka kaipaavat muu-

tosta. Tämän lisäksi DRSS tulkitsee kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja, tekee yhteis-

työtä kansallisella ja kansainvälisellä tasolla eri ministeriöiden sekä toimielinten kanssa, 

tuottaa raportteja ja julkaisuja. DRSS on kehittänyt Saksan tilinpäätösstandardit eli 

Deutsche Rechnungslegungs Standards. Standardeja ei ole tarkoitettu kuitenkaan kai-

kille kirjanpitovelvollisille vaan muun muassa rahoituslaitoksille ja yrityksille, jotka laati-

vat konsernitilinpäätöksen. (Deutsches Rechnungslegungs Standards Committee 

2012, 15–16.) 

 

2.4 Lait, säädökset ja asetukset 
 

2.4.1 Lait, säädökset ja asetukset Suomessa 

 

Kirjanpitolaki ja -asetus, liuta kauppa- ja teollisuusministeriön sekä työ- ja elinkeinomi-

nisteriön päätöksiä ja asetuksia kirjanpidosta muodostavat kirjanpidon perustan. Kir-

janpitolaki on yleislaki, josta löytyy perussäännökset kirjanpidosta sekä tilinpäätökses-

tä. Tämä tarkoittaa sitä, että jos erityslaeissa määrätään kirjanpitolakia poikkeavasti, 
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noudatetaan erityislain määräyksiä. Kirjanpitolakia tulee noudattaa ellei viranomainen 

ole määrännyt muuta toisen lain nojalla tai ellei kirjanpidosta, kirjanpitovelvollisuudesta, 

tilinpäätöksestä taikka sen julkistamisesta ole säädetty toisin muualla laissa. (Leppi-

niemi & Kaisanlahti 2014; Ihantola & Leppänen & Kuhanen & Sivonen 2012, 14) 

 

Kirjanpitolaissa on määritelty periaatteet ja säännökset kirjanpidosta ja tilinpäätöksestä. 

Kirjanpitoasetus täydentää kirjanpitolakia. Asetukseen sisältyy yksityiskohtaisempia 

määräyksiä tilinpäätöksessä esitettävistä asioista. Kirjanpitoasetuksesta löytyvät esi-

merkiksi tuloslaskelma- ja tasekaavat. (Tomperi 2013b, 7.) 

 

Suomessa kirjanpitolain ja -asetuksen lisäksi myös monissa muissa laeissa on kirjanpi-

toon ja tilinpäätökseen liittyviä säännöksiä. Kirjanpitoon liittyviä säädöksiä löytyy vero-

lainsäädännöstä, arvopaperimarkkinalainsäädännöstä, osakeyhtiölaista, arvonlisävero- 

ja elinkeinoverolaista, osuuskuntalaista, laista avoimista ja kommandiittiyhtiöistä, yhdis-

tyslaista, säätiölaista, eri yritysmuotoja ja arvopaperimarkkinoita koskevasta lainsää-

dännöstä. Kirjanpitoon liittyvät säännökset eri yhteisölaeissa, kuten osuuskuntalaissa, 

koskevat vain tämän yhteisömuodon erityispiirteitä, eivätkä näin ole yleistettävissä kos-

kemaan kaikkia kirjanpitovelvollisia. (Leppiniemi & Kaisanlahti 2014; Tuomi-Sorjonen 

2013, 85.)  

 

2.4.2 Lait, säädökset ja asetukset Saksassa 
 

Saksassa kirjanpitovelvollisen tulee noudattaa kauppa- ja verolain säädöksiä sekä 

näistä laeista johdettuja asetuksia ja standardeja. Kauppa- ja verolainsäädäntö muo-

dostavat kirjanpidon normatiivisen rakenteen. Kauppalaista löytyy kaikille kirjanpitovel-

vollisille tarkoitetut yhteiset säädökset. Tämän lisäksi kauppalaissa on eri yhtiömuodoil-

le ja tietyllä toimialalla toimiville yrityksille tarkoitetut omat yksityiskohtaiset määräykset 

ja ohjeet. (Coenenberg ym. 2012, 24.)  

 

Lainsäädäntöä täydentävät yleisesti hyväksytyt kirjanpito- ja tilinpäätösperiaatteet, joita 

jokaisen kirjanpitovelvollisen tulee noudattaa. Deutsches Rechnungslegungs Stan-

dards Committeen ohjeet sekä DRSS:n kehittämät Saksan tilinpäätösstandardit ohjaa-

vat kirjanpitoa lainsäädännön ohella. DRSS:n ohjeet on tarkoitettu kaikille kirjanpitovel-

vollisille, mutta tilinpäätösstandardit ovat suunnattu pelkästään tietyille kirjanpitovelvol-

lisille. 
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2.4.3 Erot ja yhtäläisyydet laeista, säädöksistä ja asetuksista 
 

Erot kirjanpitoa ohjaavista laeista, säädöksistä ja asetuksissa ovat suuret verrattaessa 

Suomea ja Saksaa keskenään. Suomessa kirjanpidon perustan muodostavat kirjanpi-

tolaki ja -asetus sekä kauppa- ja teollisuusministeriön sekä työ- ja elinkeinoministeriön 

päätökset ja asetukset. Tämän lisäksi monissa muissa laeissa on säädöksiä, jotka vai-

kuttavat kirjanpitoon ja tilinpäätöksen laatimiseen. Yleislakina kirjanpitolaki väistyy, jos 

muualla lainsäädännössä säädetään toisin. Saksassa kauppa- ja verolainsäädäntö 

muodostavat kirjanpidon normatiivisen rakenteen, jota täydentävät yleisesti hyväksytyt 

kirjanpitoperiaatteet. Kauppalaissa on säädökset kaikille kirjanpitovelvollisille sekä tiu-

kemmat ja tarkemmat säädökset eri yhtiömuodoille. 

 

Suomessa kirjanpidosta on säädetty laajemmin kuin Saksassa. Suomessa kirjanpito-

velvollisen tulee ottaa huomioon säädökset ja määräykset useasta eri laista, kun taas 

Saksassa kirjanpitovelvollinen noudattaa pääsääntöisesti kauppa- ja verolain säädök-

siä. Molemmissa maissa lainsäädännön rinnalla kirjanpitoon vaikuttavat kirjanpitoelin-

ten, KILA:n ja DRSS:n, ohjeet, määräykset sekä suositukset ja yleisesti hyväksytyt kir-

janpitoperiaatteet. 

3 Tilinpäätös 
 

3.1 Tilinpäätöskäytäntö 

 

3.1.1 Tilinpäätöskäytäntö Suomessa 
 

Tilinpäätös laaditaan ja esitetään Suomessa suomalaisen tilinpäätösjärjestelmän Fin-

nish Accounting Standards (FAS) mukaisesti. Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riit-

tävät tiedot kirjanpitovelvollisen taloudellisesta asemasta sekä taloudellisesta tulokses-

ta. Tilinpäätöskäytäntö perustuu Suomen kirjanpitolakiin ja -asetukseen sekä useisiin 

muihin lakeihin ja säädöksiin. 
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3.1.2 Tilinpäätöskäytäntö Saksassa 
 

Saksassa kirjanpito perustuu lakien määräyksiin ja sääntöihin. Tilinpäätös laaditaan 

noudattaen kauppalakia. Yleisesti hyväksyttyjen kirjanpitoperiaatteiden tehtävänä on 

täydentää kauppalakia. Tilinpäätösraportoinnin sisältö ja laajuus riippuu yrityksen koos-

ta, oikeudellisesta muodosta sekä toimialasta. Lain mukaan tilinpäätöksen tulee kuiten-

kin olla selkeä, havainnollinen ja ymmärrettävä.  

 

3.2 Yleiset tilinpäätösperiaatteet 

 

3.2.1 Yleiset tilinpäätösperiaatteet Suomessa 
 

Tilinpäätöstä laadittaessa tulee noudattaa seuraavia periaatteita: 

- oletus kirjanpitovelvollisen toiminnan jatkuvuudesta 

- johdonmukaisuus laatimismenetelmien ja -periaatteiden soveltamisesta tilikau-

desta toiseen 

- sisältöpainotteisuus: huomion kiinnittäminen liiketapahtumien tosiasialliseen si-

sältöön eikä yksinomaan niiden oikeudelliseen muotoon 

- tilikauden tuloksesta riippumaton varovaisuus 

- tilinavauksen perustuminen edellisen tilikauden päättäneeseen taseeseen 

- tilikaudelle kuuluvien kulujen ja tuottojen huomioiminen riippumatta niihin liitty-

vien maksujen suorituspäivästä 

- kunkin hyödykkeen ja muun tase-eriin merkittävän erän erillisarvostus (Kirjanpi-

tolaki 1997, 3 luku 3 §). 

 

Varovaisuuden periaate edellyttää, että ainoastaan tilikaudella toteutuneet voitot, kaikki 

poistot ja arvonalennukset vastaavista sekä velkojen arvon lisäykset otetaan tilinpää-

töksessä ja toimintakertomuksessa huomioon. Kaikki päättyneeseen tai aikaisimpiin 

tilikausiin liittyvät, ennakoitavissa olevat vastuut ja mahdolliset menetykset, tulee ottaa 

huomioon myös siinäkin tapauksessa vaikka ne tulisivat tietoon vasta tilikauden päät-

tymisen jälkeen. Edellä mainituista periaatteista saa poiketa ainoastaan erityisestä 

syystä, mikäli poikkeaminen ei perustu lakiin tai sen nojalla annettuun muuhun määrä-

ykseen tai säännökseen. Selostus poikkeamisen perusteista ja laskelma poikkeamisen 

vaikutuksesta tilikauden tulokseen ja taloudelliseen asemaan on sisällytettävä liitetie-

toihin. (Kirjanpitolaki 1997, 3 luku 3 §.) 
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3.2.2 Yleiset tilinpäätösperiaatteet Saksassa 
 

Seuraavat periaatteet varmistavat tilinpäätöksen ymmärrettävyyden, selkeyden ja sisäl-

löllisen todenperäisyyden: 

- tilinpäätöksen selkeyden periaate 

- tilinpäätöksen totuudenmukaisuuden periaate 

- tilinpäätöksen jatkuvuuden periaate 

- tilinpäätöksen yhtäläisyyden periaate (Grundsätze ordnungsmäßiger Bilan-

zierung. 2014). 

 

Kauppalain 243 §:n mukaan tilinpäätöksen tulee olla laadittu selkeästi käyttäen kaup-

palaissa annettuja tase- ja tuloslaskelmakaavoja. Tilinpäätös tulee laatia yleisesti hy-

väksyttyjä kirjanpito- ja tilinpäätösperiaatteita noudattaen. (Grundsätze ordnungsmäßi-

ger Bilanzierung. 2014.) 

 

Tilinpäätöksen totuudenmukaisuuden periaatteen mukaan tilinpäätös tulee laatia siten, 

että se antaa oikean ja riittävän kuvan tilinpitovelvollisen varoista, taloudellisesta ase-

masta ja tuloksesta. Tämä tarkoittaa sitä, että mitään tietoja ei saa jättää pois eikä mi-

tään tilinpäätökseen kuulumatonta tietoa saa ilmoittaa. Kirjanpitovelvollisen tulee osoit-

taa, että tilinpäätöksessä ilmoitetut tiedot ja arvot pitävät paikkansa. (Grundsätze ord-

nungsmäßiger Bilanzierung. 2014.) 

 

Tilinpäätöksen tulee olla jatkuvaa. Yksittäisten tilinpäätösten tulee olla vertailukelpoisia 

keskenään. Tilinpäätös tulee laatia kohtuullisen ja asianmukaisen ajan sisällä. Kirjanpi-

tovelvollisen tilikauden tulee olla joka vuosi samanpituinen ja tilinpäätös on laadittava 

aina samana tilinpäätöspäivänä. (Grundsätze ordnungsmäßiger Bilanzierung. 2014.) 

 

Taseen ja tuloslaskelman esittämistapaa ei saa muuttaa. Kirjanpitovelvollinen ei saa 

mielivaltaisesti muuttaa sitä menetelmää, jota hän käyttää yksittäisiä eriä arvostaessa, 

koska muuten tilinpäätöksen vertailukelpoisuus edellisvuosien tilinpäätösten kanssa ei 

ole mahdollista. (Grundsätze ordnungsmäßiger Bilanzierung. 2014.) 

 

Tilinpäätöksen yhtäläisyys tarkoittaa sitä, että avaavan taseen on vastattava edellis-

vuoden loppusaldoja. Tämä tarkoittaa, että kirjanpitovelvollinen laatii taseen yhdenmu-

kaisesti jokaisena tilikautena. (Grundsätze ordnungsmäßiger Bilanzierung. 2014.) 
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3.2.3 Erot ja yhtäläisyydet tilinpäätösperiaatteissa 
 

Niin Suomessa kuin Saksassa kirjanpitovelvollisen tulee noudattaa yleisiä tilinpäätös-

periaatteita tilinpäätöstä laadittaessa. Yleiset tilinpäätösperiaatteet ovat lähes yhtäläiset 

Suomessa ja Saksassa. Suomessa tilinpäätösperiaatteet ovat kirjanpitolaissa selkeästi 

säädetty. Saksassa periaatteita ei ole laissa yhtä selkeästi ja täsmällisesti määritelty, 

kuten Suomessa. 

 

Mikäli kirjanpitovelvollinen ei noudata tilinpäätöksen yleisiä periaatteita, ei voida var-

mistua siitä, että tilinpäätös antaa oikean kuvan tilikauden tuloksesta ja kirjanpitovelvol-

lisen taloudellisesta asemasta. Yleisistä tilinpäätösperiaatteista saa poiketa sekä Suo-

messa että Saksassa vain siinä tapauksessa, jos kirjanpitovelvollisella on jokin erityi-

nen syy. Erityinen syy olla noudattamatta tilinpäätöksen yleisiä periaatteita voi perustua 

johonkin määräykseen tai lainsäädäntöön. 

 

3.3 Tilinpäätösasiakirjat 
 

3.3.1 Tilinpäätösasiakirjat Suomessa 
 

Kirjanpitolaissa on säädökset tilinpäätöksen laadinnasta. Tilikaudelta on laadittava tilin-

päätös, joka muodostuu 

1. taseesta, joka kuvaa tilinpäätöspäivän taloudellista asemaa  

2. tuloslaskelmasta, joka kuvaa tuloksen muodostumista  

3. rahoituslaskelmasta, joka antaa selvityksen varojen hankinnasta ja niiden käy-

töstä tilikauden aikana 

4. taseen, tuloslaskelman ja rahoituslaskelman liitetiedoista. 

 

Tämän lisäksi tilinpäätöksessä tulee esittää vertailutiedot edelliseltä tilikaudelta. Tilin-

päätökseen kuuluvien ja siihen liittyvien asiakirjojen on oltava selkeitä ja niiden on 

muodostettava yhtenäinen kokonaisuus. (Kirjanpitolaki 1997, 3 luku 1 §.) 

 

Rahoituslaskelma tulee liittää osaksi tilinpäätöstä vain seuraavissa tapauksissa: kirjan-

pitovelvollinen on julkinen osakeyhtiö, yksityinen osakeyhtiö tai osuuskunta ja mikäli 

päättyneellä tilikaudella tai sitä edeltäneellä tilikaudella on ylittynyt niin sanotun pienen 

kirjanpitovelvollisen rajat. (Kirjanpitolaki 1997, 3 luku 1 §.) 
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Tilinpäätökseen tulee myös liittää toimintakertomus, joka ei ole kuitenkaan varsinainen 

osa tilinpäätöstä. Toimintakertomuksessa annetaan tietoa kirjanpitovelvollisen toimin-

nan kehittymisestä. Pienen kirjanpitovelvollisen ei tarvitse toimintakertomusta laatia, 

mutta julkisesti noteerattujen ja kirjanpitolaissa säädetyt kokorajat ylittäviltä yrityksiltä 

se vaaditaan. Pieni kirjanpitovelvollinen on yritys, jos sekä päättyneellä että sitä välit-

tömästi edeltäneellä tilikaudella enintään yksi seuraavista rajoista on ylittynyt: taseen 

loppusumma on 3 650 000 €, liikevaihto 7 300 000 € tai palveluksessa on keskimäärin 

50 henkilöä. Tilinpäätökseen kuuluvien ja siihen liittyvien asiakirjojen on oltava selkeitä 

ja niiden on muodostettava yhtenäinen kokonaisuus. (Kirjanpitolaki 1997, 3 luku 1 §.)  

 

Tilinpäätös ja toimintakertomus kootaan välittömästi tilinpäätöksen valmistumisen jäl-

keen tasekirjaan. Tasekirja pitää sisällään luettelon kirjanpitokirjoista ja tositteiden la-

jeista sekä tiedon kirjanpitoaineiston säilytystavoista. Tasekirjan tulee olla sidottu ja 

sivujen sekä aukeamien pitää olla juoksevasti numeroituja. (Kirjanpitolaki 1997, 3 luku 

8 §.) Käytännössä tasekirja tehdään sitomalla atk-tulosteet kirjaksi. Huomioitavaa on 

se, että tasekirjan tulee olla konkreettinen asiakirja, pelkästään sähköinen säilyttämi-

nen ei ole riittävää.  

 

3.3.2 Tilinpäätösasiakirjat Saksassa 

 

Saksassa tilinpäätöksen sisältöön vaikuttaa liiketoimintaa harjoittavan yritys- ja yhtiö-

muoto. Yritysmuoto vaikuttaa siihen, mitä pakollisia asiakirjoja tilinpäätökseen kuuluu. 

Kaikille kirjanpitovelvollisille pakolliset tilinpäätösasiakirjat ovat tase ja tuloslaskelma 

(Handelsgesetzbuch 1897, 242 §).  

 

Pääomayhtiöiden (muun muassa osakeyhtiö) tilinpäätökseen sisältyy taseen ja tulos-

laskelman lisäksi tilinpäätöksen liitetiedot. Pääomayhtiön sekä määrätynlaisten henki-

yhtiöiden tilinpäätöksiä täydentää edellä mainittujen asiakirjojen lisäksi toimintakerto-

mus. Julkisesti noteerattujen pääomayhtiöiden tulee liittää tilinpäätökseen taseen, tu-

loslaskelma, tilinpäätöksen liitetietojen ja toimintakertomuksen lisäksi rahoituslaskelma 

sekä selvitys oman pääoman muutoksista. Viimeksi mainitut yhtiöt voivat liittää mukaan 

segmenttiraportin tilinpäätökseen, mikäli haluavat. (von Eintzen & Zimmermann 2013, 

3; Handelsgesetzbuch 1897, 264 §.) 
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3.3.3 Erot ja yhtäläisyydet vaadittavissa tilinpäätösasiakirjoissa 
 

Pakolliset tilinpäätösasiakirjat eroavat Suomessa ja Saksassa. Suomessa kaikille kir-

janpitovelvollisille pakolliset tilinpäätösasiakirjat ovat tase, tuloslaskelma, rahoituslas-

kelma sekä taseen, tuloslaskelman ja rahoituslaskelman liitetiedot. Suomessa tilinpää-

tökseen liitetään myös toimintakertomus, mutta se ei ole varsinainen osa tilinpäätöstä. 

Saksassa kaikkien kirjanpitovelvollisten tulee liittää tase ja tuloslaskelma osana tilin-

päätöstä. Saksassa pääomayhtiöt liittävät tilinpäätökseen taseen ja tuloslaskelman 

lisäksi tilinpäätöksen liitetiedot sekä toimintakertomuksen. 

 

Suomessa  julkisesti noteeratut kirjanpitovelvolliset ja niin sanotut suuret kirjanpitovel-

volliset liittävät rahoituslaskelman osana tilinpäätöstä ja laativat toimintakertomuksen. 

Saksassa julkisesti noteerattujen pääomayhtiöiden tulee liittää tilinpäätökseen taseen, 

tuloslaskelma, tilinpäätöksen liitetietojen ja toimintakertomuksen lisäksi rahoituslaskel-

ma sekä selvitys oman pääoman muutoksista. Saksalaiset julkisesti noteeratut pää-

omayhtiöt voivat myös liittää tilinpäätökseen segmenttiraportin.  

 

3.4 Tase 
 

3.4.1 Tase Suomessa 
 

Tase kuvaa tilinpäätöshetkellä yrityksen taloudellista asemaa. Taseen kaavoja on vain 

yksi kirjanpitoasetuksessa. Tämä tarkoittaa sitä, että kaikki kirjanpitovelvolliset laativat 

taseen saman kaavan mukaan. Mikäli kyseessä on pieni kirjanpitovelvollinen, tase voi-

daan esittää myös lyhennetyssä muodossa. Pienen kirjanpitovelvollisen tulee eritellä 

lyhennetyssä taseessa myyntisaamiset, ostovelat sekä saadut ennakkomaksut. Kirjan-

pitolautakunta on antanut 21.11.2006 yleisohjeen taseen esittämisestä. (Salmi 2012, 

63.)  

 

Kirjanpitoasetuksen (Kirjanpitoasetus 1997, 1 luku 6 §) tasekaava kaikille kirjanpitovel-

vollisille on esitetty kuviossa 1, 
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Kuvio 1. Tasekaava (Kirjanpitoasetus 1997, 1 luku 6 §). 
 

Taseessa on kaksi puolta: vastaavaa ja vastattavaa. Yrityksen omaisuus esitetään vas-

taavaa puolella, joka jaetaan pysyviin ja vaihtuviin vastaaviin. Omaisuuden, joka on 

kirjattu pysyviin vastaaviin, on tarkoitus tuottaa tuloa useampana tilikautena. Omaisuu-

den, joka on kirjattu vaihtuviin vastaaviin, on tarkoitus tuottaa tuloa vain yhtenä tilikau-

tena. Vastattavaa puolella eritellään vieras ja oma pääoma sekä tilinpäätöskertymä ja 

pakolliset varaukset. (Salmi 2012, 63; Lindfors 2011, 48.) 
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Jokaisesta taseen erästä tulee esittää vertailutieto edelliseltä tilikaudelta (Kirjanpitolaki 

1997, 3 luku 1 §). Taseen esittämistapaa ei tule muuttaa, mikäli siihen ei ole erityistä 

syytä. Tase tulee laatia kirjanpitoasetuksen kaavoja yksityiskohtaisempana siinä tapa-

uksessa, jos se on tarpeen tase-erien selvittämiseksi. Saamiset ja velat on ilmoitettava 

erikseen. Myös muutkin tase-erät tulee ilmoittaa niitä toisistaan vähentämättä, ellei se 

ole tarpeen oikean ja riittävän kuvan antamiseksi. Erillään hoidettavat varat tulee ilmoit-

taa omana ryhmänään. (Kirjanpitoasetus 1997, 1 luku 6–10 §.)  

 

Arabialaisilla numeroilla merkittyjä eriä, lukuun ottamatta omia osakkeita tai osuuksia 

sekä osuuksia saman konsernin yrityksissä, on lupa yhdistellä vain jos niiden erillisellä 

esittämisellä on vähäinen merkitys oikean ja riittävän kuvan antamiseksi tai jos yhdiste-

ly johtaa selkeämpään esittämistapaan. Arabialaisin numeroin merkityistä eristä, kir-

janpitovelvollisen toiminnan luonteen sitä edellyttäessä, voi käyttää nimikkeitä, jotka 

vastaavat toiminnan luonnetta. Mikäli yksittäisen nimikkeen kohdalle ei tule lukua tili-

kaudelta ja edeltäneeltä tilikaudelta, tulee se jättää pois taseesta. (Kirjanpitoasetus 

1997, 1 luku 10–11§.)  

 

3.4.2 Tase Saksassa 

 

Tase on pakollinen osa tilinpäätöstä kaikille kirjanpito- ja tilinpäätösvelvollisille. Ta-

seessa esitetään käyttöomaisuus sekä vaihto-omaisuus, oma pääoma ja velat kuten 

siirtovelat erikseen, riittävästi eriteltyinä. Käyttöomaisuudessa esitetään vain ne erät, 

jotka palvelet kirjanpitovelvollista useampana kuin vain yhtenä tilikautena. (Handels-

gesetzbuch 1897, 247 §.)  

 

Tase kuvaa kirjanpitovelvollisen yrityksen asemaa tilinpäätöspäivänä. Taseen (kuvio 2) 

esittämistavan järjestystä ei saa muuttaa. Laadittaessa tasetta kirjanpitovelvollisen tu-

lee erityisesti ottaa huomioon, että ilmoitetut asiat ovat totuudenmukaisia ja olennaisia. 

(von Eintzen & Zimmermann 2013, 92–93.) 
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Kuvio 2. Tasekaava (Handelsgesetzbuch 1897, 266 §.) 
 

Pieni pääomayhtiö voi laatia taseen lyhennettynä (Handelsgesetzbuch 1897, 266 §). 

Pääomayhtiö on pieni, jos sekä päättyneellä että sitä edeltäneillä kahdella aikaisem-

malla tilikaudella vähintään kaksi kolmesta seuraavasta ominaisuudesta ei ylity: 1)  

4 840 000 euron tasesumma, josta on vähennetty vastaavaa puolen todettu alijäämä. 

2) Myyntituotot ovat 9 680 000 euroa tilinpäätöstä edeltäneiltä 12 kuukaudelta. 3) Vuo-

sitasolla yrityksessä työskentelee 50 työntekijää. (Handelsgesetzbuch 1897, 267 §.)  

 

Keskisuuret ja suuret pääomayhtiöt eivät saa esittää tasetta lyhennettynä. Keskisuuren 

pääomayhtiön kohdalla kaksi kolmesta pienen pääomayhtiön ominaisuudesta tulee 

ylittyä, jotta yritys voidaan määrittää keskisuureksi. Keskisuurella pääomayhtiöllä tar-

koitetaan yritystä, jolla sekä päättyneellä että sitä edeltäneillä kahdella aikaisemmalla 
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tilikaudella kaksi kolmesta seuraavasti ominaisuudesta ei ylity: 1) 19 250 000 euron 

tasesumma, josta on vähennetty vastaavaa puolen todettu alijäämä. 2) Myyntituotot 

ovat 38 500 000 euroa tilinpäätöstä edeltäneiltä 12:sta kuukaudelta. 3) Vuositasolla 

yrityksessä työskentelee 250 työntekijää. (Handelsgesetzbuch 1897, 267 §.) 

 

Kaksi kolmesta keskisuuren pääomayhtiön ominaisuudesta tulee ylittyä, jotta pää-

omayhtiö voidaan määrittää suureksi. Pääomamarkkinoille suuntautuneen pääomayh-

tiön kohdalla jakoa pieniin, keskisuuriin tai suuriin yrityksiin ei tehdä. Pääomamarkki-

noille suuntautunutta pääomayhtiötä koskevat aina suurille pääomayhtiöille tarkoitetut 

määräykset ellei laissa ole toisin säädetty. (Handelsgesetzbuch 1897, 264d §, 267 §.) 

Tämän tarkempia määräyksiä taseen jäsentelystä ja rakenteesta ei kauppalaissa ole. 

 

3.4.3 Erot ja yhtäläisyydet taseessa 
 

Tase on pakollinen osa tilinpäätöstä niin Suomessa kuin Saksassa. Taseen kaavoja on 

vain yksi molemmissa maissa. Suomessa pieni kirjanpitovelvollinen ja Saksassa pieni 

pääomayhtiö voi laatia taseen lyhennettynä. Tasekaava on lähes identtinen molemmis-

sa maissa.  

 

Huomattavin ero tasekaavassa näkyy taseen vastattavaa puolen oman pääoman eris-

sä. Sekä Suomessa että Saksassa on kiellettyä muuttaa taseen kaavaa. Suomen kir-

janpitolaissa ja -asetuksessa on tarkemmat ja yksityiskohtaisemmat määräykset taseen 

esittämistavasta ja jäsentelystä kuin Saksan kauppalaissa. 

 

3.5 Tuloslaskelma 
 

3.5.1 Tuloslaskelma Suomessa 
 

Kirjanpitoasetuksessa on viisi eri kaavaa tuloslaskelmalle:  

- kululajikohtainen tuloslaskelma 

- toimintokohtainen tuloslaskelma 

- aatteellisen yhteisön ja säätiön tuloslaskelma 

- kiinteistön tuloslaskelma 

- ammatinharjoittajan tuloslaskelma (Kirjanpitoasetus 1997, 1 luku 1–5 §). 
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Kirjanpitolautakunta on antanut 21.11.2006 yleisohjeen tuloslaskelman esittämisestä. 

Liiketoimintaa harjoittavat yritykset käyttävät pääasiassa kululajikohtaista tuloslaskel-

maa. Tuloslaskelmasta tulee käydä ilmi miten tilikauden tulos on syntynyt. Tuloslas-

kelmassa tilikauden tulos muodostuu siten, että liikevaihdosta vähennetään liikevaih-

don hankkimisesta aiheutuneet kulut. (Salmi 2012, 47; Lindfors 2011, 35.) 

 

Kirjanpitoasetuksen (1997, 1 luku 1 §) mukaan tuloslaskelma on laadittava kuviossa 3 

olevan kululajikohtaisen kaavan mukaisesti, jollei toisin säädetä: 

 

 

Kuvio 3. Kululajikohtainen tuloslaskelma (Kirjanpitoasetus 1997, 1 luku 1 §). 
 

Niin sanottu pieni kirjanpitovelvollinen saa esittää kululajikohtainen tuloslaskelman ly-

hennettynä. Lyhennetyssä kululajikohtaisessa tuloslaskelmassa kohdat liikevaihdosta  

henkilöstökuluihin asti yhdistetään ”bruttotulokseksi”. (Kirjanpitoasetus 1997, 1 luku 1 

§.) 

 

Tuloslaskelmassa tulee esittää vertailutieto edelliseltä vuodelta (Kirjanpitolaki 1997, 3 

luku 1 §). Laskelma on tehtävä määrätyssä muodossa, eikä sen esittämistapaa tule 

muuttaa, ellei siihen ole erityistä syytä. Tuloslaskelma on laadittava edellä esitettyä 
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kaavaa yksityiskohtaisempana, jos se on tarpeen tilikauden tuloksen muodostumiseen 

vaikuttaneiden tekijöiden selventämiseksi. Tuotto- ja kuluerät tulee ilmoittaa erikseen 

niitä toisistaan vähentämättä, mikäli ei ole oikean ja riittävän kuvan antamiseksi perus-

teltua yhdistää tuottoa ja kulua yhdeksi eräksi. (Kirjanpitoasetus 1997, 1 luku  8–10 §.)  

 

Tuloslaskelman eriä saa yhdistellä. Erien yhdisteleminen on sallittua, jos niiden erillisel-

lä esittämisellä on vain vähäinen vaikutus oikean ja riittävän kuvan antamiseksi tai jos 

yhdisteleminen saa aikaan selkeämmän esittämistavan. Kululajikohtaisessa tuloslas-

kelmassa on esitettävä liikevaihto ja tilikauden voitto (tappio) sekä välisummat, jotka on 

kirjoitettu isoin kirjaimin. Nimikkeet, joiden kohdalla ei tule tilikaudelta ja sitä edeltäneel-

lä tilikaudella, on jätettävä pois tuloslaskelmasta. Kaavojen numero- ja kirjaintunnisteis-

ta voi poiketa eli niitä ei pakko käyttää. (Kirjanpitoasetus 1997, 1 luku 10–11 §.)  

 

3.5.2 Tuloslaskelma Saksassa 
 

Tuloslaskelmasta saadaan selville miten yrityksen tulos on muodostunut vertaamalla 

kuluja tuottoihin tilikauden aikana. Tuloslaskelma on pakollinen osa tilinpäätöstä kaikille 

liiketoimintaa harjoittaville ja sen tehtävä on antaa todenmukaiset tiedot yrityksen toi-

minnan tuloksesta ja kannattavuudesta. Laskelman järjestystä ei saa muuttaa. (von 

Eintzen & Zimmermann 2013, 151.) 

 

Kaikille kirjanpitovelvollisille tarkoitetut kauppalainsäädännön säädökset tuloslaskel-

masta ovat epämääräisiä. Lainsäädännössä vaaditaan ainoastaan, että liiketoimintaa 

harjoittavan tulee jokaisen tilikauden päätteeksi verrata tilikauden tuottoja ja kuluja kes-

kenään. Kauppalaissa on pääomayhtiöille tarkoitettuja tarkempia ja tiukempia säädök-

siä. Ne liiketoimintaa harjoittavat tilinpäätösvelvolliset, joita kauppalain tiukemmat ja 

tarkemmat säädökset eivät koske, voivat halutessaan käyttää pääomayhtiölle tarkoitet-

tuja määräyksiä. (von Eintzen & Zimmermann 2013, 151; Handelsgesetzbuch 1897, 

242 §.) 

 

Kauppalainsäädännössä on esitetty kaksi kaavaa tuloslaskelmalle (kuvio 4). Kaavat 

ovat nimeltään Gesamtkostenverfahren (kululajikohtainen tuloslaskelma) ja Umsatz-

kostenverfahren (toimintokohtainen tuloslaskelma) (Handelsgesetzbuch 1897, 275 §). 
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Kuvio 4. Gesamtkostenverfahren, kululajikohtainen tuloslaskelma sekä Umsatzkostenverfah-
ren, toimintokohtainen tuloslaskelma (Handelsgesetzbuch 1897, 275 §.) 

 

Pienet ja keskisuuret pääomayhtiöt saavat esittää kululajikohtaisen sekä toimintokoh-

taisen uloslaskelman lyhennettynä. Lyhennetyssä kululajikohtaisessa tuloslaskelmassa 

kohdat myyntituotoista materiaalikustannuksiin asti yhdistetään yhdeksi eräksi, joka 

nimetään bruttotulokseksi. Toimintokohtaisessa tuloslaskelmassa kohdat myyntituotois-

ta bruttokatteeseen asti sekä liiketoiminnan muut tuotot yhdistetään yhdeksi eräksi, 

joka nimetään bruttotulokseksi. Pienen pääomayhtiön ei tarvitse liittää tuloslaskelmaan 

eriä satunnaiset tuotot ja satunnaiset kulut. (Handelsgesetzbuch 1897, 276 §.) 
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3.5.3 Erot ja yhtäläisyydet tuloslaskelmassa 
 

Tuloslaskelma on pakollinen osa tilinpäätöstä Suomessa ja Saksassa. Suomessa kir-

janpitoasetuksessa on viisi kaavaa tuloslaskelmalle. Saksassa tuloslaskelmakaavoja 

on kaksi: kululajikohtainen ja toimintokohtainen tuloslaskelma. Suomessa liiketoimintaa 

harjoittavat käyttävät pääsääntöisesti kululajikohtaista tuloslaskelmaa. Kululajikohtai-

nen tuloslaskelma ei eroa paljon Suomessa ja Saksassa. Suurimmat eroavaisuudet 

tuloslaskelmakaavoissa löytyvät rahoitustuotot ja -kulut eristä sekä materiaalikustannus 

eristä. 

 

Suomessa pieni kirjanpitovelvollinen ja Saksassa pienet ja keskisuuret pääomayhtiöt 

saavat esittää tuloslaskelman lyhennettynä. Tuloslaskelman esittämistapaa ei saa 

muuttaa kummassakaan maassa, mikäli siihen ole erityistä syytä. Suomen kirjanpito-

laissa ja -asetuksessa on tarkemmat ja yksityiskohtaisemmat määräykset tuloslaskel-

man esittämistavasta ja jäsentelystä, kuin Saksan kauppalaissa. 

 

3.6 Liitetiedot 
 

3.6.1 Liitetiedot Suomessa 
 

Koska tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot kirjanpitovelvollisen taloudelli-

sesta asemasta ja tuloksesta, tulee tarpeelliset lisätiedot ilmoittaa liitetiedoissa. Ta-

seesta, tuloslaskelmasta ja rahoituslaskelmasta annettuja tietoja täydennetään liitetie-

tojen avulla. Liitetietojen tarkoituksena on täydentää esitettyä tilinpäätösinformaatiota 

sekä selostaa, jos yleisistä tilinpäätösperiaatteista on poikettu. Oikean ja riittävän tie-

don antamiseksi on suositeltavaa, muttei pakollista, että liitetiedoissa esitetään vertailu-

tiedot edelliseltä vuodelta.  

 

Kirjanpitoasetuksessa ja -laissa on säädetty liitetietojen esittämisestä. Pieni kirjanpito-

velvollinen saa esittää lyhennetyt liitetiedot. Mikäli kyseessä ei ole pieni kirjanpitovelvol-

linen tulee kirjanpitovelvollisen esittää asetuksen mukaiset laajemmat liitetiedot. Ly-

hennettyinä liitetietoina tulee esittää vähintään seuraavat tiedot: 1) annetut pantit sekä 

kiinnitykset, takaukset, vekseli-, takuu- ja muut vastuut sekä vastuusitoumukset jotka 

on annettu velan vakuudeksi; sekä 2) jollei tilinpäätöspäivän kurssia ole käytetty, pe-

ruste, jonka mukaista kurssia on käytetty muutettaessa ulkomaan valuutassa olevat  
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saamiset, velat ja muut sitoumukset Suomen rahaksi. (Kirjanpitoasetus 1997, 2 luku 11 

§.) Oikean ja riittävän kuvan antamiseksi on mahdollista, että kirjanpitovelvollinen, joka 

on oikeutettu esittämään lyhennetyt liitetiedot, saattaa joutua esittämään säädettyä 

laajemmat liitetiedot. 

 

Liitetiedot jaotellaan kirjanpitoasetuksessa seuraavasti: 

- tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot 

- tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot 

- taseen vastaavia koskevat liitetiedot 

- taseen vastattavia koskevat liitetiedot 

- tuloveroja koskevat liitetiedot 

- vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot 

- tilintarkastajan palkkioita koskevat liitetiedot 

- lähipiiriliiketoimia koskevat liitetiedot 

- henkilöstön ja toimielinten jäseniä koskevat liitetiedot 

- muissa yrityksissä olevia omistuksia koskevat liitetiedot 

- konserniin kuuluvaa kirjanpitovelvollista koskevat liitetiedot (Kirjanpitoasetus 

1997, 2 luku 2–10 §). 

 

3.6.2 Liitetiedot Saksassa 

 

Liitetiedot ovat kauppalain mukaan pakollinen osa pääomayhtiöiden ja julkisesti notee-

rattujen pääomayhtiöiden tilinpäätöstä. Pienen pääomayhtiön ei tarvitse liittää liitetieto-

ja osaksi tilinpäätöstä. Tämä on mahdollista vain siinä tapauksessa, jos pieni pää-

omayhtiö on ilmoittanut liitetiedoissa vaaditut asiat tarpeeksi yksityiskohtaisesti, selke-

ästi ja laajasti taseessa ja tuloslaskelmassa. (Handelsgesetzbuch 1897, 264 §.) 

 

Tilinpäätöksen liitetietojen tehtävä on antaa oikea ja riittävä kuva yrityksen varoista, 

tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Liitetiedot keventävät muita tilinpäätösasiakirjo-

ja. Tilinpäätöksen liitetiedot täydentävät sekä selventävät tilinpäätöksessä esitettyä 

määrällistä ja laadullista tietoa, joka ei sisälly taseessa ja tuloslaskelmassa esitettyihin 

lukuihin. Liitetietojen tarkoituksena on myös välttää virheelliset tulkinnat tilinpäätöksen 

luvuista. Ulkopuoliset asiantuntijat saavat liitetietojen avulla selville käytetyt tilinpäätös- 

ja arvostusmenetelmät. Liitetietojen avulla nähdään mahdolliset poikkeamat edellis-

vuodesta. (Anhang. 2014.)  
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Kauppalaissa on yksityiskohtainen luettelo liitetietoihin sisällytettävistä pakollisista tie-

doista.  Kauppalain mukaan liitetiedoissa on ilmoitettava muun muassa seuraavat asi-

at:  

- selvitys taseen ja tuloslaskelman erissä käytetyistä laskenta- ja arvostusmene-

telmistä. 

- perusteet valuuttakurssimuutoksille niiden tilinpäätöksen erien kohdalla, jotka 

ovat ulkomaan valuutassa tai jotka ovat alun perin olleet ulkomaan valuutassa. 

- poikkeamat määrätyistä tilinpäätös- ja arvostusmenetelmistä tulee olla täsmen-

netty ja perusteltu, sekä niiden vaikutus nettovarallisuuteen, taloudelliseen 

asemaan ja tulokseen on erikseen esitettävä. 

- käytetyt arvostusmenetelmät sekä tiedot ja selvitykset poikkeamista ja eroavai-

suuksista valittua arviointimenetelmää käytettäessä (mikäli tietoja verrataan 

edelliseen tilinpäätöspäivään). 

- ilmoitus vieraan pääoman korkojen osuudesta valmistuskustannuksissa. (Han-

delsgesetzbuch 1897, 284 §.) 

 

Tämän lisäksi kauppalaissa on muun muassa säädetty niistä taseen ja tuloslaskelman 

eristä, joista tulee antaa yksityiskohtaista tietoa tilinpäätöksen liitetiedoissa (Handels-

gesetzbuch 1897, 285 §). Taseen ja tuloslaskelman liitetiedoilla on erittäin tärkeä teh-

tävä yrityksen todenmukaisen taloudellisen tilanteen kuvaamisessa. Voidaankin todeta, 

että tilinpäätöksen liitetiedoilla on yhteensä neljä erityistehtävää: tilinpäätöksen tulkit-

seminen, täydentäminen, keventäminen ja sen oikeellisuuden varmentaminen. 

 

3.6.3 Erot ja yhtäläisyydet liitetiedoissa 
 

Suomessa liitetiedot ovat osa kirjanpitovelvollisen tilinpäätöstä. Pieni kirjanpitovelvolli-

nen saa esittää liitetiedot lyhennettynä. Saksassa liitetiedot ovat pakollinen osa pää-

omayhtiöiden tilinpäätöstä ja julkisesti noteerattujen pääomayhtiöiden tilinpäätöstä. 

Pienen pääomayhtiön on mahdollista olla liittämättä liitetietoja osaksi tilinpäätöstä.  

 

Liitetietojen tarkoitus on täydentää tilinpäätösinformaatiota, antaa oikea ja riittävä kuva 

kirjanpitovelvollisen taloudellisesta asemasta. Näin on säädetty sekä Suomessa että 

Saksassa. Kirjanpitoasetuksessa ja -laissa on Suomessa, kuten kauppalaissa Saksas-

sa, yksityiskohtainen luettelo liitetietoihin vaadittavista tiedoista. Molemmissa maissa 

liitetietoina esitetyt asiat ovat pitkälti samat. 
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3.7 Rahoituslaskelma 
 

3.7.1 Rahoituslaskelma Suomessa 
 

Rahoituslaskelmassa annetaan selvitys varojen hankinnasta sekä niiden käytöstä tili-

kaudella. Laskelmasta käy ilmi liiketoiminnan, investointien ja rahoituksen rahavirrat. 

Rahoituslaskelma laaditaan maksuperusteisena. (Leppiniemi & Kykkänen 2009, 153–

155.) 

 

Rahoituslaskelma tulee laatia aina, kun kyseessä on julkinen osakeyhtiö. Laatimisvel-

vollisia ovat myös osakeyhtiöt sekä osuuskunnat, ellei kyseessä ole niin sanottu pieni 

kirjanpitovelvollinen. Rahoituslaskelman sisällöstä säädetään kirjanpitoasetuksessa, 

mutta varsinaista kaavaa rahoituslaskelman laatimiseksi asetuksessa ei ole. Kirjanpito-

lautakunta on antanut 20.12.2007 yleisohjeen rahoituslaskelman laatimiseksi. Lauta-

kunnan mallin mukaan rahoituslaskelma voidaan laatia suorana tai epäsuorana las-

kelmana. (Kirjanpitoasetus 1997, 1 luku 6 §; Leppiniemi & Kykkänen 2009, 153–155.) 

 

Liiketoiminnan rahavirrasta käy ilmi, miten kirjanpitovelvollinen on tilikauden aikana 

selviytynyt liiketoiminnan kautta saadun tulon avulla tuoton maksamisesta oman pää-

oman sijoittajille, uusien investointien tekemisestä sekä lainojen takaisinmaksusta tur-

vautumatta ulkopuolisiin rahoituslähteisiin. Investointien rahavirrasta selviää rahavaro-

jen käyttö, jonka kirjanpitovelvollinen on toteuttanut tulevan rahavirran kerryttämiseksi 

pitkällä aikavälillä. Investointeihin kuuluvat sijoituksista saatavat osinko- ja korkokulut, 

pysyvien vastaavien hankkiminen, myyminen sekä muu luovuttaminen. Tilikauden ai-

kana tapahtuneet muutokset omassa ja vieraassa pääomassa käyvät ilmi rahoituksen 

rahavirrasta. (Ihantola ym. 2012, 190–191.) 

 

3.7.2 Rahoituslaskelma Saksassa 
 

Rahoituslaskelman lähtökohtana on yrityksen rahavarat. Pääomamarkkinoille suuntau-

tuneen pääomayhtiön tulee laatia rahoituslaskelma osana tilinpäätöstä, jos tällainen 

kirjanpitovelvollinen ei ole velvollinen laatimaan konsernitilinpäätöstä (Handelsgesetz-

buch 1897, 264 §). Rahoituslaskelmasta tulee käydä ilmi yrityksen kyky tuottaa positii-

vista rahavirtaa, yrityksen kyky jakaa osinkoa osakkaille sekä tieto yrityksen kyvystä 

selviytyä maksuvelvoitteistaan. Rahoituslaskelmasta käy myös ilmi mistä yrityksen ra-
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havirta koostuu ja onko yrityksen rahavirrassa tapahtunut muutoksia. (Coenenberg ym. 

2012, 785.)  

 

DRSC:n laatimat Saksan tilinpäätösstandardit sisältävät määräyksiä rahoituslaskel-

masta. Rahoituslaskelmassa tulee esittää liiketoimien rahavirta (operatiivinen rahavir-

ta), investointien rahavirta ja rahoituksen rahavirta. Rahoituslaskelma voidaan laatia 

suorana tai epäsuorana laskelmana. (Details - DRS 2 - Kapitalflussrechnung. 2014) 

 

3.7.3 Erot ja yhtäläisyydet rahoituslaskelmassa 
 

Rahoituslaskelman laativat Suomessa julkiset osakeyhtiöt, osakeyhtiöt sekä osuus-

kunnat, mikäli kyseessä ei ole pieni kirjanpitovelvollinen. Saksassa rahoituslaskelma 

kuuluu julkisesti noteerattujen pääomayhtiöiden tilinpäätökseen. Rahoituslaskelma laa-

timisvelvollisuus eroaa suuresti Suomessa ja Saksassa. 

 

Suomessa rahoituslaskelman sisällöstä on säädetty kirjanpitoasetuksessa ja KILA:n 

yleisohjeessa. Saksassa DRSC on antanut määräyksiä rahoituslaskelmasta. Sekä 

Suomessa että Saksassa rahoituslaskelma koostuu liiketoimien rahavirrasta, investoin-

tien rahavirrasta ja rahoituksen rahavirrasta. Laskelma voidaan laatia kummassakin 

maassa suorana tai epäsuorana laskelmana. 

 

3.8 Toimintakertomus 
 

3.8.1 Toimintakertomus Suomessa 
 

Toimintakertomus sisältää muun muassa tiedon yrityksen toiminnan kehittymisestä ja 

tulevaisuudennäkymistä, olennaiset tiedot tapahtumista tilikaudella ja sen päättymisen 

jälkeen sekä tuloksen, riskien ja taloudellisen aseman arviointiin liittyviä tekijöitä. 

 

Toimintakertomuksessa annetaan oikeat ja riittävät tiedot kirjanpitovelvollisen toimin-

nan kehittymistä koskevista tärkeistä seikoista ja selvitetään muun muassa yrityksen 

taloudellinen asema. Suuret kirjanpitovelvolliset ja pörssiyhtiöt ovat velvollisia laati-

maan toimintakertomuksen. Pienen kirjanpitovelvollisen ei tarvitse kirjanpitolain mu-

kaan laatia toimintakertomusta. Mikäli toimintakertomus halutaan vapaaehtoisesti laa-

tia, siinä tulee esittää seuraavat tiedot: 
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- olennaiset tapahtumat tilikaudella että sen päättymisen jälkeen 

- arvio tulevasta kehityksestä 

selvitys kehitys- ja tutkimustoiminnan laajuudesta. (Lindfors 2011, 109.)  

 

Toimintakertomusta laadittaessa tulee noudattaa yleisiä tilinpäätösperiaatteita. Toimin-

takertomukseen on kirjanpitolain mukaan sisällyttävä seuraavat tiedot: 

- tilikauden olennaiset tapahtumat 

- tilikauden päättymisen jälkeen olennaiset tapahtumat  

- arvio tulevasta kehityksestä 

- selvitys kehitys- ja tutkimustoiminnan laajuudesta 

- arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä  

- arvio muista liiketoiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista 

- arvio kirjanpitovelvollisen taloudellisesta asemasta ja tuloksesta 

- keskeisimmät tunnusluvut liiketoiminnan, taloudellisen aseman ja tuloksen ym-

märtämiseksi (Kirjanpitolaki 1997, 3 luku 1 §). 

 

Keskeisimmät tunnusluvut tulee esittää ympäristötekijöistä, henkilöstöstä ja muista 

liiketoiminnan kannalta merkityksellisistä seikoista. Edellä mainittujen asioiden lisäksi 

kirjanpitovelvollisen tulee tarvittaessa esittää tilinpäätöksessä ilmoitetuista luvuista täy-

dentäviä tietoja ja lisäselvityksiä. (Lindfors 2011, 109.)  

 

3.8.2 Toimintakertomus Saksassa 
 

Toimintakertomuksen laatiminen on pakollinen osa pääomayhtiön ja julkisesti noteera-

tun pääomayhtiön tilinpäätöstä (Handelsgesetzbuch 1897, 264 §). Toimintakertomuk-

sen tehtävänä on täydentää kattavasti ja laajasti tilinpäätöksen tietoja. Kertomuksessa 

tulee esittää keskeisten taloudellisten tunnuslukujen lisäksi muun muassa arvio yrityk-

sen kehityksestä, riskeistä ja mahdollisuuksista, yrityksen tulevaisuuden näkymät, tie-

dot liiketoiminnan kehittymisestä sekä oikeat ja riittävät tiedot kirjanpitovelvollisen ta-

loudellisesta asemasta. Tämän lisäksi toimintakertomukseen liitetään pääomayhtiön 

laillisen edustajan lausunto siitä, että tilinpäätöksen laatimisessa on noudatettu määrät-

tyjä laadintaperiaatteita ja sääntöjä. (Handelsgesetzbuch 1897, 289 §). 

 

Kauppalain mukaan toimintakertomukseen on liitettävä myös seuraavat tiedot: 

- tilikauden merkittävät tapahtumat 
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- riskinhallinnan tavoitteet, menetelmät riskien välttämiseksi, yhtiön suojautu-

misinstrumentit 

- arvio riskeistä ja epävarmuustekijöistä, muun muassa hinnanmuutos, luotto-, 

kassavirta- ja likviditeettiriski  

- yhtiön rahoitusvälineiden käyttö ja arvioi rahoitusvälineiden käytön tilasta sekä 

odotettavissa olevat kehitysnäkymät 

- tutkimus ja kehitys 

- yhtiön haaraliikkeet ja sivukonttorit 

- yhtiön palkkausjärjestelmän yleisperiaatteet (Handelsgesetzbuch 1897, 289 §). 

 

Edellä mainittujen seikkojen lisäksi kauppalaissa on erityisiä säännöksiä yhtiöille, jotka 

toimivat pääomamarkkinoilla. 

 

3.8.3 Erot ja yhtäläisyydet toimintakertomuksessa 
 

Suomessa suuret kirjanpitovelvolliset ja pörssiyhtiöt ovat velvollisia laatimaan toiminta-

kertomuksen. Saksassa pääomayhtiöt ja julkisesti noteeratut pääomayhtiöt laativat 

toimintakertomuksen. Suomessa pienen kirjanpitovelvollisen ei tarvitse laatia toiminta-

kertomusta. Toimintakertomuksen sisällöstä on säädetty Suomessa kirjanpitolaissa ja 

Saksassa kauppalaissa.  

 

Toimintakertomuksen sisältö on lähes sama molemmissa maissa. Saksassa toiminta-

kertomukseen liitetään pääomayhtiön laillisen edustajan lausunto siitä, että tilinpäätök-

sen laatimisessa on noudatettu määrättyjä laadintaperiaatteita ja sääntöjä. Edellisen 

vaatimuksen lisäksi toimintakertomuksessa on ilmoitettava yhtiön haaraliikkeet ja sivu-

konttorit sekä yhtiön palkkausjärjestelmän yleisperiaatteet. Suomessa tällaisia vaati-

muksia ei ole. 

4  Suomalaisen ja saksalaisen yrityksen tilinpäätöksen tarkastelu 
 

Kuvatakseni paremmin suomalaisen ja saksalaisen tilinpäätöksen eroja ja yhtäläisyyk-

siä vertailen seuraavaksi työssäni suomalaisen ja saksalaisen, osittain samalla toimi-

alalla toimivan, yrityksen tilinpäätöksiä keskenään. Molemmat yritykset ovat laatineet 

tilinpäätöksensä oman maansa tilinpäätöskäytännön mukaan. Yritykset, joiden tilinpää-

töksiä tarkastelen, olen valinnut sattumalta.  
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4.1 Esimerkkiyritysten esittely 

 

4.1.1 Fiskars Oyj Abp 
 

Firskars, joka on perustettu vuonna 1649, on Suomen vanhin yritys. Fiskars tarjoaa 

kuluttajille ja yrityksille tuotteita kotiin, ulkoiluun ja puutarhaan. Yrityksen tuotteita myy-

dään yli 60 maassa, ja tunnetuimmat kansainväliset tuotemerkit ovat Fiskars, Iittala, 

Buster-veneet ja Geber -monitoimi- ja selviytymisvarusteet. (Fiskars Group. 2013.) 

 

Vuonna 2013 Fiskars juhli 365-vuotisjuhlaansa. Vuonna 2013 yritys työllisti 4 100 hen-

kilöä yli 20 maassa ja konsernin liikevaihto oli 799 miljoonaa euroa. Yritys on listattu 

Helsingin pörssiin. (Fiskars Group. 2013.) 

 

4.1.2 Villeroy & Boch AG 

 

Villeroy & Boch on saksalainen keraamisten tuotteiden valmistaja. Yrityksen liiketoimin-

ta on jaettu kahteen liiketoiminta-alueeseen: kylpyhuone ja hyvinvointi sekä pöytäas-

tiastot ja ruokailuvälineet. Villeroy & Bochin perusti vuonna 1748 François Boch ja Ni-

colas Villeroy. (Group. 2014.) 

 

Vuonna 2013 konsernin liikevaihto oli 745 miljoonaa euroa. Konserni työllistää tällä 

hetkellä noin 7 400 henkilöä ja  Villeroy & Bochin tuotteita myydään 125 maassa. Ville-

roy & Bochin pääkonttori sijaitsee Mettlachissa, Saarlandin osavaltiossa Saksan länsi-

osassa. Yrityksellä on 15 tuotantolaitosta Euroopassa, Thaimaassa ja Meksikossa. 

Villeroy & Boch listautui pörssiin vuonna 1990. (Group. 2014.) 

 

4.2 Tilinpäätösasiakirjat 

 

Fiskarsin tilinpäätös koostu Suomen tilinpäätöskäytännön mukaan taseesta, tuloslas-

kelmasta, tilinpäätöksen liitetiedoista, rahoituslaskelmasta sekä toimintakertomuksesta.  

Yritys on laatinut tilinpäätöksensä noudattaen Suomen kirjanpitolakia ja -asetusta, hy-

vää kirjanpitotapaa sekä muita tilinpäätöstä koskevia säädöksiä ja määräyksiä. Jokai-
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sesta tuloslaskelman ja taseen eristä on esitetty vertailutieto edelliseltä tilikaudelta. 

(Fiskars Group. 2013.) 

 

Villeroy & Bochin ollessa osakeyhtiö sen tilipäätös koostuu Saksan tilinpäätöskäytän-

nön mukaan pääomayhtiöille pakollisista asiakirjoista eli taseesta, tuloslaskelmasta, 

tilinpäätöksen liitetiedoista sekä toimintakertomuksesta. Yrityksen tilinpäätös on laadittu 

noudattaen Saksan kauppalakia ja pääomayhtiöille tarkoitettuja täydentäviä määräyk-

siä. Tämän lisäksi tilinpäätöstä laadittaessa yritys on noudattanut yleisesti hyväksyttyjä 

kirjanpitoperiaatteita sekä olennaisia kirjanpito- ja arvostusmenetelmiä. Jokaisesta tu-

loslaskelman ja taseen erästä on esitetty vertailutieto edelliseltä tilikaudelta. (Villeroy & 

Boch AG. 2013.) 

 

4.2.1 Tase 
 

4.2.2 Vastaavaa: pysyvät vastaavat 

 

Tase kuvasi yrityksen tilipäätöspäivän taloudellista asemaa. Taseen vastaavaa puolen 

eristä käy ilmi yrityksen omaisuus. Pysyvillä vastaavilla tarkoitetaan sellaisia kirjanpi-

don eriä, joiden tarkoitus on tuottaa tuloa useana eri tilikautena. (Kirjanpitolaki 1997, 4 

luku 3 §). 

 

Kuten kuviosta 5 ilmenee, Fiskars on jakanut pysyvät vastaavat taseessa kolmeen 

pääryhmään: aineettomat hyödykkeet, aineelliset hyödykkeet sekä sijoitukset. Aineelli-

set hyödykkeet sisältää seuraavat alaryhmät: maa- ja vesialueet, rakennukset, koneet 

ja kalusto sekä keskeneräiset hankinnat. Sijoitukset on jaettu seuraaviin alaryhmiin: 

tytäryhtiöosakkeet, saamiset tytäryhtiöiltä sekä muut osakkeet ja osuudet. (Fiskars 

Group. 2013.) 
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Kuvio 5. Fiskarsin taseen pysyvät vastaavat (Fiskars Group. 2013.) 
 

Pysyvät vastaavat on jaettu Villeroy & Bochin taseessa kolmeen pääryhmään: aineet-

tomat hyödykkeet, aineelliset hyödykkeet sekä sijoitukset, kuten kuviosta 6 näkyy. Py-

syviä vastaavia koskevissa liitetiedoissa aineettomat hyödykkeet, aineelliset hyödyk-

keet sekä sijoitukset sisältävät vielä tarkemmat eräkohtaiset alaryhmät. (Villeroy & 

Boch AG. 2013.) 

 

Villeroy & Bochin tilinpäätöksen liitetiedoissa aineettomat hyödykkeet sisältävät seu-

raavat alaryhmät: kehittämismenot ja liikearvo. Aineelliset hyödykkeet on jaettu seu-

raaviin alaryhmiin: maa-alueet, maaoikeudet sekä rakennukset, mukaan lukien raken-

nukset kolmannen osapuolen maalla ja tekniset laitteet ja koneet, muut laitteet, tehdas- 

ja toimistotarvikkeet sekä ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat. Sijoitusten ala-

ryhmät liitetiedoissa ovat: osuudet saman konsernin yrityksissä, lainat saman konser-

nin yrityksiltä, osuudet omistusyhteysyrityksissä, lainat omistusyhteysyrityksille sekä 

muut lainat. (Villeroy & Boch AG. 2013.) 
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Kuvio 6. Villeroy & Bochin taseen pysyvät vastaavat (Villeroy & Boch AG. 2013.) 
 

Sekä Fiskars että Villeroy & Boch ovat jakaneet pysyvät vastaavat taseessa samoihin 

pääryhmiin: aineettomat hyödykkeet, aineelliset hyödykkeet sekä sijoitukset. Fiskarsin 

taseessa aineelliset hyödykkeet ja sijoitukset sisältävät vielä omat alaryhmät. Tosin 

kuin Fiskarsin taseessa Villeroy & Bochin taseessa tätä jaottelua alaryhmiin ei ole teh-

ty. Villeroy & Boch on jaotellut kuitenkin tilinpäätöksen liitetiedoissa pääryhmät tarkem-

piin eräkohtaisiin alaryhmiin. Nämä liitetiedoissa olevat alaryhmät ovat lähestulkoon 

samat kuin Fiskarsin taseessa olevat pysyvien vastaavien alaryhmät. 

 

4.2.3 Vastaavaa: vaihtuvat vastaavat 

 

Taseen vastattavaa puoli osoittaa rahan lähteet. Vaihtuvilla vastaavilla tarkoitetaan 

sellaisia kirjanpidon eriä, jotka tuottavat tuloa vain yhtenä tilikautena (Kirjanpitolaki 

1997, 4 luku 3 §). Vaihtuvat vastaavat koostuvat rahoitusomaisuudesta sekä saamisis-

ta. 

 

Fiskarsin taseessa vaihtuvat vastaavat on jaettu neljään pääryhmään (kuvio 7): vaihto-

omaisuus, pitkäaikaiset saamiset, lyhytaikaiset saamiset sekä rahat ja pankkisaamiset. 

Lyhytaikaiset saamiset sisältää seuraavat alaryhmät: myyntisaamiset, saamiset sa-

maan konserniin kuuluvilta yrityksiltä, muut saamiset ja siirtosaamiset. (Fiskars Group. 

2013.) 
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Kuvio 7. Fiskarsin taseen vaihtuvat vastaavat (Fiskars Group. 2013) 
 

Villeroy & Boch on jakanut vaihtuvat vastaavat taseessa seuraaviin pääryhmiin: varas-

to, saamiset sekä rahat ja pankkisaamiset. Tämä käy ilmi kuviosta 8. Saamiset sisältää 

seuraavat alaryhmät: myyntisaamiset, saamiset saman konsernin yrityksiltä ja muut 

saamiset. (Villeroy & Boch AG. 2013.) 

 

 

Kuvio 8. Villeroy & Bochin taseen vaihtuvat vastaavat (Villeroy & Boch AG. 2013.) 
 

Kuten kuviosta 9 käy ilmi, taseen vaihtuvien vastaavien jälkeen Villeroy & Bochin ta-

seessa on ilmoitettu omina erinä siirtosaamiset, laskennalliset verosaamiset ja omai-

suuserien kuittaukset. (Villeroy & Boch AG. 2013.) 
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Kuvio 9. Villeroy & Bochin taseen siirtosaamiset, laskennalliset verosaamiset ja omaisuuserien 
kuittaukset (Villeroy & Boch AG. 2013.) 

 

Taseen vaihtuvien vastaavien esittämisessä on jonkin verran eroavaisuuksia Fiskarsin 

ja Villeroy & Bochin välillä. Fiskars on jakanut saamiset lyhytaikaisiin ja pitkäaikaisiin 

saamisiin, kun taas Villeroy & Boch esittää saamiset yhtenä eränä taseessa. Siir-

tosaamiset kuuluvat Fiskarsin taseessa lyhytaikaisiin saamisiin, mutta Villeroy & Boch 

esittää siirtosaamiset omana eränään. 

 

4.2.4 Vastattavaa 

 

Kuviossa 10 näkyy, että taseen vastattavaa erät on jaettu Fiskarsin taseessa kolmeen 

pääryhmään. Pääryhmät ovat oma pääoma, tilinpäätössiirtojen kertymä ja vieras pää-

oma, joka on jaettu pitkäaikaisiin ja lyhytaikaisiin velkoihin. Oma pääoma sisältää seu-

raavat alaryhmät: osakepääoma, arvonkorostusrahasto, omat osakkeet, muut rahastot, 

edellisten tilikausien voitto sekä tilikauden voitto tai tappio. Pitkäaikaisiin velkoihin kuu-

luvat lainat rahoituslaitoksilta. Lyhytaikaisiin velkoihin kuuluvat seuraavat erät: lainat 

rahoituslaitoksilta, ostovelat, velat konserniyrityksille, verovelat, muut velat ja siirtovelat. 

(Fiskars Group. 2013.) 
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Kuvio 10. Fiskarsin taseen vastattavaa (Fiskars Group. 2013.) 
 

Taseen vastattavaa (kuvio 11) erät on jaettu Villeroy & Bochin taseessa seuraaviin 

pääryhmiin: oma pääoma, vastikkeetta saadut päästöoikeudet, varaukset, vieras pää-

oma, siirtovelat ja laskennalliset verovelat. Oma pääoma sisältää seuraavat alaryhmät: 

osakepääoma, omien osakkeiden nimellisarvo, liikkeelle laskettu pääoma, pääomara-

hasto, voittovarat ja bilanssivoitto. Varaukset on jaettu seuraaviin alaryhmiin: varaukset 

eläkkeistä ja vastaavista velvoitteista sekä muut varaukset. Vieras pääoma sisältää 

seuraavat alaryhmät: velat luottolaitoksille, ostovelat, velat saman konsernin yrityksille 

ja muut velat. (Villeroy & Boch AG. 2013.) 
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Kuvio 11. Villeroy & Bochin taseen vastattavaa (Villeroy & Boch AG. 2013.) 
 

Taseen vastattavaa puolen erät ovat melko yhtenäiset molemmilla yrityksillä. Fiskars 

on jakanut vieraan pääoman lyhytaikaiseen ja pitkäaikaiseen pääomaan, mutta Villeroy 

& Bochin taseessa vieras pääoma esitetään yhtenä eränä. Toisin kuin Fiskars Villeroy 

& Boch esittää siirtovelat omana eränään taseen vastattavaa puolella. Fiskarsin ta-

seessa siirtovelat kuuluvat lyhytaikaiseen vieraaseen pääomaan. Villeroy & Bochin 

taseesta löytyviä eriä saadut päästöoikeudet ja bilanssivoitto ei ole Fiskarsin taseessa. 
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4.2.5 Tuloslaskelma 
 

Tuloslaskelma kuvasi yrityksen muodostumista tilikaudella. Fiskars on laatinut tuloslas-

kelman käyttäen toimintokohtaista tuloslaskelmakaavaa (kuvio 12). (Fiskars Group. 

2013.) 

 

 

Kuvio 12. Fiskarsin tuloslaskelma (Fiskars Group. 2013.) 
 

Toisin kuin Fiskars Villeroy & Boch on laatinut tuloslaskelman käyttäen kululajikohtaista 

tuloslaskelmakaavaa (kuvio 13). (Villeroy & Boch AG. 2013.) 
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Kuvio 13. Villeroy & Bochin tuloslaskelma (Villeroy & Boch AG. 2013.) 
 

4.2.6 Liitetiedot 
 

Liitetietojen tarkoituksena oli täydentää ja eritellä tilinpäätöksessä esitettyjä tietoja. Ti-

linpäätöksen liitetiedoissa annetaan lisäksi selvityksiä yksittäisistä taseen ja tuloslas-

kelman eristä. Liitetiedoissa yritys täydentää tilinpäätöksessä annettuja tietoja ja esittää 

miten tilinpäätöksessä esitetyt erät ovat muodostuneet.  

 

Fiskars on esittänyt tilinpäätöksessä seuraavat liitetiedot: 

- tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot 

- tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot 

- taseen vastaavia ja vastattavia koskevat liitetiedot 

- tuloveroja koskevat liitetiedot 
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- vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot 

- tilintarkastajan palkkioita koskevat liitetiedot 

- henkilöstön ja toimielinten jäseniä koskevat liitetiedot 

- muissa yrityksissä olevia omistuksia koskevat liitetiedot (Fiskars Group. 2013). 

 

Villeroy & Boch on esittänyt tilinpäätöksestä liitetietoina: 

- tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot 

- tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot 

- taseen vastaavia ja vastattavia koskevat liitetiedot (Villeroy & Boch AG. 2013). 

 

Molempien yritysten liitetiedot ovat hyvin kattavat ja erittäin tarkasti laaditut. Sekä Fis-

kars että Villeroy & Boch esittävät liitetietojen alussa tilinpäätöksen laatimista koskevat 

liitetiedot, joissa on kerrottu tilinpäätöksen laatimisesta, miten tietyt erät ovat laskettu 

tai miten jotkut erät on arvostettu. Tämän jälkeen molemmat yritykset ovat esittäneet 

tasetta ja tuloslaskelmaa koskevat hyvin yksityiskohtaiset liitetiedot. Molempien maiden 

lainsäädäntö velvoittaa kirjanpitovelvollista antamaan tietyistä taseen ja tuloslaskelman 

eristä hyvin yksityiskohtaista tietoa. Tietyt taseen ja tuloslaskelman erät ovat erittäin 

selkeästi esitetty liitetiedoissa, joten ulkopuolinenkin tarkastelija saa selville miten erät 

ovat muodostuneet. (Fiskars Group. 2013; Villeroy & Boch AG. 2013.) 

 

4.2.7 Rahoituslaskelma 
 

Rahoituslaskelmasta kävi ilmi varojen hankinta ja käyttö tilikaudella. Suomessa kirjan-

pitolain mukaan rahoituslaskelma tuli liittää tilinpäätökseen siinä tapauksessa, kun ky-

seessä on esimerkiksi julkinen osakeyhtiö tai suuri kirjanpitovelvollinen. Tämä tarkoit-

taa sitä, että Fiskarsin tulee liittää rahoituslaskelma osaksi tilinpäätöstä. Fiskarsin laa-

timasta rahoituslaskelmasta käy ilmi liiketoiminnan rahavirta, investointien rahavirta ja 

rahoituksen rahavirta. Fiskars on laatinut rahoituslaskelmansa noudattaen kirjanpito-

asetuksen määräyksiä. (Fiskars Group. 2013.) 

 

Saksassa ainoastaan pääomamarkkinoille suuntautuneen pääomayhtiön tulee laatia 

rahoituslaskelma osana tilinpäätöstä. Tämä tarkoittaa sitä, että Villeroy & Boch ei ole 

laatinut rahoituslaskelmaa osana Saksan kauppalain mukaista tilinpäätöstä. 
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4.2.8 Toimintakertomus 
 

Fiskars on liittänyt toimintakertomuksen tilinpäätökseensä. Toimintakertomusta laadit-

taessa yritys on noudattanut kirjanpitolain vaatimusta toimintakertomuksen sisällöstä. 

Kirjanpitolain vaatimusten mukaan Fiskarsin toimintakertomus sisältää muun muassa 

yksityiskohtaista tietoa yrityksen liiketoiminnan, liikevaihdon ja -tuloksen, toimintaseg-

menttien ja liiketoiminta-alueiden kehittymisestä tilikaudella, merkittävimmät riskit sekä 

epävarmuustekijät ja arvioin liiketoiminnan kehittymisestä tulevaisuudessa. Edellisten 

tietojen lisäksi toimintakertomuksessa on annettu selvitys keskeisistä tunnusluvuista, 

henkilöstöstä, tutkimuksesta ja kehityksestä, rahavaroista, käynnissä olevista oikeusta-

pauksista, liiketoimintaan vaikuttaneet tekijät ja tiedot osakkeista, osakkeenomistajista, 

yhtiökokouksesta ja hallituksesta. (Fiskars Group. 2013.) 

 

Myös Villeroy & Boch on liittänyt toimintakertomuksen osaksi tilinpäätöstä. Villeroy & 

Bochin toimintakertomus on todella laaja ja erittäin tarkasti ja perusteellisesti laadittu. 

Yrityksen toimintakertomuksessa on annettu selvitys merkittävimmistä tapahtumista 

tilikaudella, taloudellisesta tilanteesta, rahavaroista, osakkeista, tuloksen muodostumi-

sesta, liikevaihdosta, tutkimuksesta, kehityksestä ja suuremmista investoinneista, halli-

tuksesta ja hallinnointitavasta sekä palkkaus- ja palkitsemisjärjestelmästä sekä henki-

löstöstä ja ympäristöstä. Toimintakertomus sisältää myös arvion tulevaisuuden näky-

mistä ja mahdollisuuksista, selvityksen riskeistä (kuten luottoriskit, maksuvalmiusriskit, 

markkinariskit, toimialakohtaiset riskit) ja epävarmuustekijöistä sekä riskienhallinnan-

keinot, tuomioistuimien päätökset ja niistä aiheutuneet korvaukset ja menettelyt. Tä-

män lisäksi toimintakertomuksessa on kerrottu sisäisen tarkastuksen tehtävät ja tavoit-

teet, yrityksen liiketoimintamalli, yhtiön liiketoimintasegmentit ja selvitetty yhtiön haara-

liikkeiden, sivukonttoreiden ja tehtaiden sijainnit sekä lukumäärät. (Villeroy & Boch AG. 

2013.) 

 

Edellisten tietojen lisäksi Villeroy & Bochin toimintakertomukseen on liitetty yhtiön lail-

listen edustajien lausunto siitä, että tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan yrityksen 

varoista, taloudellisesta asemasta, sijoituksista, liiketuloksesta sekä selvityksen merkit-

tävimmistä liiketoimintariskeistä. Yhtiön lailliset edustajat ovat vahvistaneet sen, että 

toimintakertomus sisältää yksityiskohtaista tietoa tärkeimmistä tapahtumista tilikaudel-

la, arvioin toiminnan kehittymisestä, ja tulevaisuuden mahdollisuuksista. (Villeroy & 

Boch AG. 2013.) 
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Molempien yritysten toimintakertomuksissa esitetyt asiat ovat melko yhtenäisiä. Mo-

lemmat yritykset ovat kuvanneet toimintakertomuksessa liiketoiminnan kehittymistä 

tilikaudella, kertoneet tulevaisuudennäkymistä, antaneet selvityksen riskeistä ja epä-

varmuustekijöistä, kuvanneet tuloksen muodostumista sekä yrityksen taloudellista 

asemaa. Edellisten tietojen lisäksi Fiskars ja Villeroy & Boch ovat toimintakertomuk-

sessa antaneet tietoa muun muassa henkilöstöstä, kehitys- ja tutkimustoiminnasta ja 

yrityksen hallinnosta. 

 

Villeroy & Bochin toimintakertomus on kuitenkin laajempi ja perusteellisemmin laadittu 

verrattuna Fiskarsin toimintakertomukseen. Erityisen laajasti ja kattavasti Villeroy & 

Boch on käynyt läpi kaikki mahdolliset riskit, joita vastaan yritys suojautuu ja taistelee 

sekä kertonut, miten näitä riskejä pyritään minimoimaan ja ehkäisemään. Villeroy & 

Bochin toimintakertomuksessa on esitetty myös muun muassa seuraavat tiedot, joita ei 

löydy Fiskarsin toimintakertomuksesta: haaraliikkeet, sivukonttorit ja tehtaat, palkkaus- 

ja palkkiojärjestelmän periaatteet, sisäisen tarkastuksen tehtävät ja tavoitteet sekä yh-

tiön laillisten edustajien lausunto tilinpäätöksen oikeasta ja riittävästä kuvasta. 

5 Yhteenveto tutkimistuloksista ja johtopäätökset 
 

Tälle opinnäytetyölle oli asetettu monia tavoitteita. Opinnäytetyön päätavoitteena oli 

perehtyä yleisesti sekä suomalaiseen että saksalaiseen kirjanpitoon ja tilinpäätökseen. 

Olin asettanut myös tavoitteekseni löytää keskeiset erot kirjanpidossa ja tilinpäätökses-

sä näiden valitsemani kohden maan väliltä. Henkilökohtaisesti halusin syventää osaa-

mistani kirjanpidosta ja tilinpäätösstandardeista Suomessa ja tutustua saksalaiseen 

kirjanpito- ja tilinpäätöskäytäntöön. 

 

Tutkimusta aloittaessani toin esille tutkimusongelman, johon halusin löytää vastauksen. 

Olin määritellyt tutkimusongelmaksi seuraavan: miten kirjanpito ja tilinpäätös eroavat 

Suomessa ja Saksassa? Vastausta tutkimusongelmaan hain useamman tutkimusky-

symyksen avulla sekä vertaamalla kahden kohdeyrityksen tilinpäätöksiä keskenään. 

Seuraavaksi käsittelen niitä asioita, jotka ilmenivät tutkimuskysymyksiä selvittäessäni. 
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5.1 Keskeiset asiat kirjanpidossa ja tilinpäätöksessä Suomessa ja Saksassa 
 

Tutkimuksessa selvisi, että Suomessa ja Saksassa lainsäädäntö sekä kirjanpidon ylei-

set periaatteet ohjaavat kirjanpitoa ja tilinpäätöksen laatimista. Kirjanpidon yleisiä peri-

aatteita ei ole laissa selkeästi määritelty. Saksassa kauppalaki velvoittaa kirjanpitovel-

vollista noudattamaan kirjanpidon yleisiä periaatteita, jotka ovat pääpiirteittäin samat 

molemmissa maissa. Periaatteisiin kuuluu muun muassa jatkuvuuden periaate, selkey-

den ja havainnollisuuden periaate sekä varovaisuuden periaate.  

 

Sekä Suomessa että Saksassa tilinpäätös laaditaan kyseisen maan tilinpäätöskäytän-

nön mukaan. Molemmissa maissa kirjanpitovelvollisen tulee antaa tilinpäätöksessä 

oikeat ja riittävät tiedot taloudellisesta asemasta ja tuloksesta tilikaudella. Tilinpäätöstä 

laadittaessa noudatetaan Suomessa ja Saksassa yleisiä tilinpäätösperiaatteita. Tilin-

päätöksen tulee olla muun muassa selkeä ja totuudenmukainen, johdonmukaisesti 

laadittu ja vertailukelpoinen edellisten tilinpäätösten kanssa. 

 

5.2 Asetukset, säädökset ja lait 
 

Tutkimustuloksissa selvisi, että kirjanpitoa ohjaavissa laeissa, säädöksissä ja asetuk-

sissa on suuri eroavaisuus Suomessa ja Saksassa. Suomessa kirjanpidon normatiivi-

sen perustan muodostavat kirjanpitolaki ja -asetus sekä runsas määrä muita lakeja, 

ministeriöiden päätöksiä sekä asetuksia. Kirjanpitolaki on väistyvä laki. Jos muualla 

lainsäädännössä säädetään toisin, kirjanpitolaki väistyy. Saksassa kirjanpidon norma-

tiivisen rakenteen muodostavat kauppa- ja verolainsäädäntö, jota täydentävät yleisesti 

hyväksytyt kirjanpitoperiaatteet. 

 

Molemmissa maissa toimii kirjanpitoa edistävä toimielin. Molemmissa maissa toimieli-

mien yksi tärkeimmistä tehtävistä on antaa kirjanpitovelvollisille määräyksiä, suosituk-

sia ja neuvoja. Yleisesti hyväksytyillä kirjanpitoperiaatteilla on sekä Suomessa että 

Saksassa tärkeä merkitys. 

 

5.3 Pakolliset tilinpäätösdokumentit Suomessa ja Saksassa 
 

Tutkimusta tehdessä selvisi, että pakollisissa tilinpäätösdokumenteissa on eroa Suo-

messa ja Saksassa. Suomessa kirjanpitovelvollinen liittää tilinpäätökseen taseen, tu-
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loslaskelman, rahoituslaskelman sekä tilinpäätöksen liitetiedot. Kirjanpitovelvollisen 

tulee liittää tilinpäätökseen myös toimintakertomus, joka ei kuitenkaan ole varsinainen 

osa tilinpäätöstä.  

 

Tutkimuksen mukaan Saksassa yhtiömuoto vaikuttaa tilinpäätöksen sisältöön. Kaikille 

kirjanpitovelvollisille pakolliset tilinpäätösasiakirjat ovat tase ja tuloslaskelma. Lain mu-

kaan pääomayhtiöt liittävät tilinpäätökseen vielä tilinpäätöksen liitetiedot sekä toiminta-

kertomuksen. Mikäli kyseessä on julkisesti noteerattu pääomayhtiö, edellisten doku-

menttien lisäksi tilinpäätökseen sisältyy rahoituslaskelma ja selvitys oman pääoman 

muutoksista. 

 

Pakollisissa tilinpäätösdokumenteissa on siis melkoinen eroavuus. Suomessa kirjanpi-

tovelvollisen tulee liittää tilinpäätökseen useampi tilinpäätösasiakirja kuin Saksassa. 

Suomessa rahoituslaskelma, tilinpäätöksen liitetiedot sekä toimintakertomus ovat pa-

kollisia kaikille kirjanpitovelvollisille, Saksassa vain tietyt kirjanpitovelvolliset liittävät 

edellä mainitut dokumentit tilinpäätökseensä. 

 

5.4 Tärkeimmät erot ja yhtäläisyydet Suomen ja Saksan tilinpäätöksessä 

 

Tutkimuksen mukaan tilinpäätöksessä on eroa Suomessa ja Saksassa pakollisten tilin-

päätösasiakirjojen lisäksi myös muissa tilinpäätösdokumenteissa. Tasekaavoja on vain 

yksi ja tasekaava on lähes samanlainen Suomessa ja Saksassa. Sen sijaan Suomessa 

on viisi tuloslaskelmakaavaa, kun taas Saksassa kaavoja on vain kaksi. Saksassa tu-

loslaskelman voi laatia joko kululajikohtaisena tai toimintokohtaisena. Suomessa käyte-

tyin tuloslaskelmakaava on kululajikohtainen tuloslaskelma.  

 

Suomessa laissa on annettu tarkat säädökset taseen ja tuloslaskelman esittämistavas-

ta. Saksassa ohjeet taseen ja tuloslaskelman esittämistavasta ovat epämääräisemmät. 

Tutkimuksesta kävi ilmi, että tilinpäätöksen muut asiakirjat, liitetiedot, rahoituslaskelma 

ja toimintakertomus ovat lähes identtisiä molemmissa maissa.  

 

5.5 Suurimmat erot ja yhtäläisyydet kohdeyritysten tilinpäätöksissä 
 

Kohdeyritysten tilinpäätöksiä tutkittaessa kävi ilmi, että tilinpäätökset ovat melko yhtä-

läiset. Eroavaisuuksia löytyi tilinpäätösasiakirjoissa. Saksalainen yritys ei ollut liittänyt 
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Saksan tilinpäätöskäytännön mukaan rahoituslaskelmaa osaksi tilinpäätöstä, kuten 

suomalainen yritys oli Suomen tilinpäätöskäytännön mukaan. Taseen ja tuloslaskelman 

esittämistavassa oli sekä yhtäläisyyksiä että eroja. Saksalainen yritys oli laatinut tulos-

laskelman käyttäen kululajikohtaista tuloslaskelmaa, mutta suomalainen yritys oli laati-

nut tuloslaskelman toimintokohtaista tuloslaskelmakaavaa käyttäen. Yritysten tilinpää-

tösten liitetiedot sekä toimintakertomukset olivat erittäin laajat ja informatiiviset. Saksa-

lainen yritys oli laatinut kattavamman ja yksityiskohtaisen toimintakertomuksen suoma-

laiseen yritykseen verrattaessa. 

 

Kaiken kaikkiaan tutkimuksesta kävi ilmi, että suomalainen ja saksalainen kirjanpito- 

sekä tilinpäätöskäytäntö ovat melko samanlaiset. Kovinkaan paljon eroavaisuuksia ei 

ole ja tutkimuksessa esille tulleet eroavaisuudet ovat loppujen lopuksi suhteellisen pie-

niä. 

 

5.6 Validiteetti ja reliabiliteetti 
 

Tutkimuksen luotettavuutta arvioidaan validiuden ja reliaabeliuden avulla. Reliaabelius 

tarkoittaa tutkimuksen mittaustulosten toistettavuutta eli sitä, kuinka luotettavat tulokset 

ovat. Kun kaksi arvioijaa päätyy samaan tulokseen tai jos yhden henkilön tuloksia tut-

kittaessa saadaan eri tutkimuskerroilla sama tulos, voidaan tutkimustulokset todeta 

reliaabeleiksi. Validiudella tarkoitetaan tutkimusmenetelmän kykyä mitata sitä, mitä oli 

tarkoituskin mitata eli tutkimuksen pätevyyttä. Tutkimuksen tuloksia täytyy pitää tosina, 

pätevinä ja todenmukaisina, jotta tutkimus on validi. (Hirsijärvi ym. 2009, 231–232.) 

 

Opinnäytetyössäni olen käyttänyt suurimmaksi osaksi painettua, ajan tasalla olevaa 

kirjallisuutta, internetistä löydetyn aineiston ohella. Painetusta kirjallisuudesta olen pyr-

kinyt käyttämään viimeisimpiä painoksia tiedon ajantasaisuuden ja luotettavuuden 

varmistamiseksi. Suurin osa työni aineistosta perustuu lainsäädäntöön. Lakitekstiin 

viittaaminen sekä lainsäädännön referoiminen varmistaa myös osaltaan sen, että voin 

pitää opinnäytetyöni tuloksia luotettavina.  

 

Työtäni voi pitää myös validina. Opinnäytetyöni perustana toimivat laadittu tutkimuson-

gelma sekä tutkimusongelmaa tukevat tutkimuskysymykset. Työssäni sain mitattua sitä 

mitä oli tarkoituskin ja sain tekemäni tutkimuksen avulla vastauksen asettamaani tutki-

musongelmaan ja tutkimuskysymyksiin. Valitsemani laadullinen tutkimusmenetelmä 
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tuotti oleellista ja juuri työhöni tarvitsemaa tietoa sekä mahdollisti syvällisen perehtymi-

sen aiheeseen. Voin todeta, että työn pätevyys on hyvällä tasolla. 

 

5.7 Opinnäytetyön prosessin arviointi 
 

Opinnäytetyöprosessi on ollut raskas, mutta samalla opettavainen kokemus. Opinnäy-

tetyön aihe muotoutui pikkuhiljaa työtä tehdessä. Varsinkin työn loppuvaiheessa minul-

la oli paljon selkeämpi kokonaiskuva työstä kuin työtä aloittaessani. Valitsemani opin-

näytetyöaihe on ollut todella mielenkiintoinen ja haastava. Haastavin osuus työssäni oli 

saksankielisen tekstin kääntämisessä. Tekstin kääntäminen, etenkin lakitekstin, vei 

huomattavasti enemmän aikaa kuin mitä olin alun perin luullut tarvitsevani. Tämä aihe-

utti osaksi sen, että opinnäytetyöprosessi venyi tarkoitettua pidemmäksi. Koen kuiten-

kin, että prosessi sujui kokonaisuutena ihan hyvin.  

 

Jatkotutkimuksena voisi tehdä laajemman yksityiskohtaisemman kartoituksen tilinpää-

töksen eroista ja yhtäläisyyksistä tai esimerkiksi vertailla useamman yrityksen tilinpää-

töksiä keskenään. Tällä tavoin suomalaisen ja saksalaisen kirjanpidon sekä tilinpäätök-

sen erot ja yhteneväisyydet tulisivat entistä selvemmin esille. 
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