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Yritysten tilinpäätöskysely

Yritysten tilinpäätöskysely (TILKES) 2020
Lakisääteinen kysely, luottamuksellinen
Tiedonantovelvollisuus perustuu tilastolakiin: 280/2004 (§12, 14)
Kysely koskee tilikautta, joka päättyi 1.1.2020-31.12.2020 välisenä aikana
TILKES -lomakkeen tiedot on toimitettava Tilastokeskukseen 4 kuukauden kuluttua tilikauden
päättymisestä tai viimeistään 28.4.2021.
Pyydämme lähettämään Tilastokeskukseen myös vuosikertomuksen ja virallisen tilinpäätöksen (jäljennöksen
tuloslaskelmasta ja taseesta liitetietoineen).

Yrityksen tiedot
Y-tunnus/Yritysyksikkö:
………………………………………………………………………………………………………………......
Nimi:……………………………………………………………………………………………………………..
Toimiala:…………………………………………………………………………………………………………
Toiminta lopetettu: ____/_____20___
Toiminnan lopetuksen syy:……………………………………………………………………………………………….
Tilikausi: ____/_____20___ - ____/____20___

Yhteyshenkilön tiedot
Yhteyshenkilö:……………………………………………………………………………………………………
Sähköposti:…………………………………………………………………………………………………………………..
Puhelin:……………………………………………………………………………………………………………………….
Paikka ja aika:………………………………………………………………………………………………………………..
Allekirjoitus:…………………………………………………………………………………………………………………..

Tilastokeskuksen yhteystiedot:
Tiedonkeruupalvelut
Yritysten tilinpäätöskysely
PL 3 E
00022 TILASTOKESKUS

Sähköposti: rakenne.kysely@tilastokeskus.fi
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TULOSLASKELMAN ERITTELYT 1/2
Kyllä

Ei

Liikevaihtoon sisältyy osatuloutusta
Liikevaihto sisältää tuotteiden myyntiä, jotka on yrityksen toimesta valmistettu
ulkomailla tai kaupallista liikevaihtoa ulkomailla
Tilinpäätökseen sisältyy ulkomaisen sivuliikkeen tuotot ja kulut

1. LIIKEVAIHDON ERITTELY
Tilinpäätöksessä (euroa)

1.1 Liikevaihto teollisesta toiminnasta
1.1.1 Tuotteiden toimitukset (Teolliset tavarat,
puhdas vesi, materiaalien kierrätys)

B10

1.1.2 Itse tuotetun sähkön toimitukset

B11

1.1.3 Itse tuotetun lämmön toimitukset

B12

1.1.4 Verkkotoiminta (sähkön siirto ja jakelu,
maakaasun jakelu)

B13

1.1.5 Toimitusten arvo teollisista korjaus,
asennus- ja huoltopalveluista

B14

1.1.6 Palkkatyö ja muut teolliset palvelut (ml.
viemäri- ja jätevesihuolto, jätteen keruu ja
käsittely, maaperän ja vesistöjen kunnostus
ja muut ympäristönhuoltopalvelut)

B15

Liikevaihto teollisesta toiminnasta
yhteensä

B18

1.2 Liikevaihto rakennustoiminnasta
1.2.1 Talonrakentaminen

B20

1.2.2 Maa- ja vesirakentaminen

B21

1.2.3 Rakentamisen osakekauppa

B24

Liikevaihto rakennustoiminnasta yhteensä

B25

josta yritysyksikön
sisäiset erät (euroa)
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Tilinpäätöksessä (euroa)

1.3 Liikevaihto kaupasta ja
palvelutoiminnasta
1.3.1 Tukku- ja vähittäiskauppa
(Kauppatavaroiden myynti ml. välityssähkö, lämpö ja -kaasu. Myös ulkomaisilta
tytäryhtiöiltä hankitut, sellaisenaan edelleen
myydyt
tavarat ja palvelut sekä ulkomaisten
sivuliikkeiden liikevaihto)

josta yritysyksikön
sisäiset erät (euroa)

B30

1.3.2 Liikevaihto arvopaperikaupasta
1.3.3 Agentuuritoiminta

B31

1.3.4 Ravitsemistoiminta

B32

1.3.5 Majoitustoiminta

B33

1.3.6 Mainostuotot ilmoitusmyynnistä
(painettu media, sähköinen media sekä ulkoja liikennemainonta)

B39

1.37 Liikevaihto muusta palvelutoiminnasta
(esim. liikenne, liike-elämän palvelut) sekä
liikevaihto maa-, metsä- ja kalataloudesta

B34

Liikevaihto yhteensä

B38

2. LIIKETOIMINNAN TUOTTOJEN LISÄERITTELY
Tässä kohdassa kysytään vain osa liiketoiminnan muista tuotoista. Jos jokin erä teillä sisältyy liikevaihtoon,
ilmoittakaa myös se tässä kohdassa.
Tilinpäätöksessä (euroa)

2.1 Vuokratuotot maa- ja vesialueista

B40

2.2 Muut vuokratuotot

B41

2.3 Rojaltit; tuotot patenteista ja lisensseistä

B42

2.4 Käyttöomaisuuden luovutusvoitot

B43

2.5 Fuusiovoitto

B45

josta yritysyksikön
sisäiset erät (euroa)

3. LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT YHTEENSÄ
Tilinpäätöksessä (euroa)

3.1 Tilinpäätöksen mukaisesti

josta yritysyksikön
sisäiset erät (euroa)
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TULOSLASKELMAN ERITTELYT 2/2
5. KULUJEN ERITTELY
Tuloslaskelman kohdat: Ostot tilikauden aikana, ulkopuoliset palvelut ja liiketoiminnan muut kulut. (Hankinnat
yrityksen ulkopuolelta, myös hankinnat konsernin muilta juridisilta yrityksiltä)
Tilinpäätöksessä (euroa)

5.1 Aineiden ja tarvikkeiden hankinta (pl.
energia, pakkausaineet),
(ilman varastojen muutoksia)

B60

2 5.2 Kauppatavaroiden hankinta (Ml.
myytäväksi hankittu sähkö, lämpö ja kaasu.
Myös ulkomaisilta tytäryhtiöiltä hankitut,
sellaisenaan edelleen myytävät tuotteet ja
palvelut sekä ulkomaisten sivuliikkeiden
hankinnat.), (ilman varastojen muutoksia)

B61

5.3 Arvopapereiden hankinta
5.4 Pakkausaineiden hankinta (ilman
varastojen muutoksia)

B62

5.5 Polttoaineiden hankinta (ilman
varastojen muutoksia)

B63

5.6 Sähkön hankinta omaan käyttöön (pl.
välityssähkö)

B64

5.7 Lämmön hankinta omaan käyttöön (pl.
välityslämpö)

B65

8 5.8 Teetetyt korjaus-, kunnossapito- ja
asennustyöt
(ei sisällä yrityksen oman henkilöstön
henkilöstökuluja)

B66

5.9 Alihankintatyöt
(ei sisällä yrityksen oman henkilöstön
henkilöstökuluja)

B86

5.10 Työvoiman vuokraus

B69

5.11 Tutkimus- ja kehittämiskulut

B70

5.12 Kuljetus- ja varastointikulut

B71

5.13 Mainos-, myynti- ja markkinointikulut

B72

5.14 Atk-, suunnittelu- ja ohjelmointikulut

B73

5.15 Kulut patenteista ja lisensseistä

B74

5.16 Vuokrat maa- ja vesialueista

B75

5.17 Leasing-vuokrat

B76

josta yritysyksikön
sisäiset erät (euroa)
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5.18 Muut vuokrat

B77

5.19 Fuusiotappio

B78

5.20 Käyttöomaisuuden luovutustappiot

B79

5.21 Muut kuin edellä mainitut kulut

B85

Kulut yhteensä

B90

TASETIETOJA
Tässä kohdassa kysytään yksittäisiä tietoja taseesta

1. TASE
Tilinpäätöksessä (euroa)

1 1.1 Tase: Vastaavaa/Vastattavaa yhteensä

D25

2. VIERAS PÄÄOMA
Tilinpäätöksessä (euroa)
2.1 Korollinen vieras pääoma

3. TILINPÄÄTÖSSIIRROT JA VARAUKSET
Tilinpäätöksessä (euroa)

T 3.1 Tilinpäätössiirtojen kertymä yhteensä
3.2 Pakolliset varaukset yhteensä

D15
D20

4. TASE Vastaavaa / Vastattavaa: SIIRTOSAAMISET JA SIIRTOVELAT
Tilinpäätöksessä (euroa)
4.1 Siirtyvien (kertyneiden maksamattomien) korkojen
osuus siirtosaamisista
4.2 Siirtyvien (kertyneiden maksamattomien) korkojen
o osuus siirtoveloista
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5. MUITA LISÄTIETOJA
Tilinpäätöksessä (euroa)
1 5.1 Tilikaudella aktivoidut markkinointimenot

D40

2 5.2 Tilikaudella aktivoidut kehittämismenot

D41

3 5.3 Hankitun aineellisen leasing-tavaran arvo

D44

4 5.4 Käytössä olleiden rakennusten hankinta

D46

6. YRITYSYKSIKÖN MUODOSTAMISTA VARTEN TARVITTAVAT
LISÄTIEDOT
Vastaavaa
Tilinpäätöksessä (euroa)

josta yritysyksikön
sisäiset erät (euroa)

Tilinpäätöksessä (euroa)

josta yritysyksikön
sisäiset erät (euroa)

6.1 Pysyvät vastaavat

6.1.1 Käyttöomaisuusarvopaperit
2 6.1.2 Käyttöomaisuussaamiset saman
konsernin yrityksiltä

6.2 Vaihtuvat vastaavat
6.2.1 Pitkäaikaiset saamiset saman
konsernin yrityksiltä
6.2.2 Lyhytaikaiset saamiset saman
konsernin yrityksiltä
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6.3 Vastattavaa
Tilinpäätöksessä (euroa)

josta yritysyksikön
sisäiset erät (euroa)

Tilinpäätöksessä (euroa)

josta yritysyksikön
sisäiset erät (euroa)

Tilinpäätöksessä (euroa)

josta yritysyksikön
sisäiset erät (euroa)

6.3.1 Oma pääoma

6.3.1.1 Osakepääoma
2 6.3.1.2 Rahastot yhteensä

6.3.2 Vieras pääoma

6.3.2.1 Pitkäaikaiset velat saman konsernin
yrityksille
2 6.3.2.2 Lyhytaikaiset velat saman konsernin
yrityksille
6.3.2.3 Korollinen vieras pääoma

6.4 Tuloslaskelma
6.4.1 Rahoitustuotot ja kulut

6.4.1.1 Saadut osingot
2 6.4.1.2 Korkotuotot saman konsernin
yrityksiltä
6.4.1.3 Korkokulut saman konsernin
yrityksille
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KÄYTTÖOMAISUUDEN LISÄYKSET JA VÄHENNYKSET
Lisäykset ja vähennykset tilikauden aikana
•

ei fuusiolisäyksiä

•

vähennyksiin vain myynnit ja luovutukset, ei poistoja

•

myyntivoitot ja -tappiot sisältyvät vähennyksiin

Lisäykset
(hankintahinta)

Vähennykset
(luovutushinta tai muu
vastike)

1 1. Aineettomat hyödykkeet

(E10)

(E12)

jo josta:
1.1 ATK -ohjelmistot

(E92)

(E59)

2 2. Maa- ja vesialueet

(E20)

(E22)

3 3. Maa- ja vesirakennukset, sähkö- ja lämpöverkot sekä
tietoliikenneverkot (runkoverkot)

(E30)

(E32)

4. Rakennukset ja rakennelmat

(E40)

(E42)

5. Koneet, kalusto ja kuljetusvälineet

(E50)

(E52)

josta:
5.1 Tietokoneet, palvelimet, tietoverkkolaitteet ja
tietokoneiden oheislaitteet

(E90)

(E57)

(E91)

(E58)

6. Muut aineelliset hyödykkeet

(E60)

(E62)

7. Ennakkomaksut ja keskeneräiset työt; rakennuksista ja
rakennelmista sekä maa- ja vesirakennuksista

(E70)

(E72)

8. Ennakkomaksut ja keskeneräiset työt; koneista ja
kalustosta sekä muista aineellisista hyödykkeistä

(E75)

(E77)

9. Osakkeet ja osuudet

(E80)

(E82)

5.2 Televiestintä-, audio-, video- ja muut ICT -laitteet
5.3 Kuljetusvälineet
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MUUTOKSET YRITYKSENNE TOIMINNASSA
Onko yrityksenne ollut lähiaikoina osallisena fuusio-, yhtiöittämis- tms. järjestelyissä tai onko yrityksenne
lopettanut toimintansa muusta syystä?
Ilmoittakaa järjestelyn ajankohta ja mukana olleiden yritysten nimet ja y-tunnukset:

Jos antamanne tiedot poikkeavat huomattavasti edellisen tilikauden tiedoista, pyydämme ilmoittamaan
muutosten syyt ohessa:

