Tunnuslukujen laskentakaavat
Neste esittää vaihtoehtoisia tunnuslukuja lisätäkseen tilikausien välistä vertailukelpoisuutta sekä tuottaakseen tietoa yhtiön operatiivisesta suoriutumisesta ja taloudellisen
riskin tasosta. Vaihtoehtoisia tunnuslukuja tulee tarkastella yhdessä IFRS-tunnuslukujen kanssa.
Tunnusluku

Laskentakaava

Tunnusluvun käyttämisen syy
Käyttökate on operatiivista tuloksellisuutta ja
rahavirran muodostumista kuvaava mittari.

Käyttökate (EBITDA)

=

Liikevoitto + poistot ja arvonalentumiset

Vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA)

=

Käyttökate -/+ varaston arvostusvoitot/-tappiot -/+ avoimien hyödyke- Vertailukelpoinen käyttökate kuvastaa
ja valuuttajohdannaisten käypien arvojen muutokset -/+ omaisuuden operatiivista suorituskykyä ja rahavirran
myyntivoitot/-tappiot - vakuutus- ja muut korvaukset -/+ muut oikaisut muodostumista. 1)

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät

=

Varaston arvostusvoitot/-tappiot, avoimien hyödyke- ja
valuuttajohdannaisten käypien arvojen muutokset, omaisuuden
myyntivoitot/-tappiot, vakuutus- ja muut korvaukset arvonalentumiset
ja muut oikaisut

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät ovat
odottamattomia ja olennaisia tapahtumia, jotka
eivät ole osa normaalia päivittäistä toimintaa. 1)

Vertailukelpoinen käyttökate - poistot ja arvonalentumiset -/+
vertailukelpoisuuteen vaikuttavat poistot ja arvonalentumiset rahoitustuotot ja -kulut yhteensä - tuloverot - määräysvallattomien
omistajien osuus - verot vertailukelpoisuuteen vaikuttavista eristä

Vertailukelpoinen tilikauden voitto on Nesteen
osinkopolitiikan perusta. Osingonjako on yksi
yrityksen rahavarojen käytön elementti.

Voitto ennen veroja - tuloverot, viim. 12 kk
Oma pääoma keskimäärin, 5 kvartaalin loppuarvot

Oman pääoman tuotto tarjoaa lisäinformaatiota
liiketoiminnan kannattavuudesta.

Vertailukelpoinen tilikauden voitto

=

Oman pääoman tuotto (ROE), %

= 100 x

Keskimääräisen sijoitetun pääoman
tuotto verojen jälkeen (ROACE), %

Vertailukelpoinen käyttökate - poistot ja arvonalentumiset -/+
vertailukelpoisuuteen vaikuttavat poistot ja arvonalentumiset +
rahoitustuotot + kurssierot ja käypien arvojen muutokset - tuloverot = 100 x
verot muista ROACE-tunnuslukuun vaikuttavista eristä, viim. 12 kk
Sijoitettu pääoma keskimäärin - keskeneräiset hankinnat keskimäärin,
5 kvartaalin loppuarvot

Sijoitettu pääoma

=

Oma pääoma yhteensä + korolliset velat

Korollinen nettovelka

=

Korolliset velat - rahat ja pankkisaamiset - lyhytaikaiset sijoitukset

Velan osuus kokonaispääomasta, %

= 100 x Korollinen nettovelka
Korollinen nettovelka + oma pääoma yhteensä

Omavaraisuusaste, %

Oma pääoma yhteensä
= 100 x Varat yhteensä - saadut ennakot

Nettokäyttöpääoman kiertonopeus

Nettokäyttöpääoma
= 365 x Liikevaihto, viim. 12 kk

Nettovelka/käyttökate

=

Sidotun pääoman tuotto, %

Segmentin liikevoitto, viim. 12 kk
= 100 x Segmentin sidottu pääoma keskimäärin, 5 kvartaalin loppuarvot

Keskimääräisen sijoitetun pääoman tuotto
verojen jälkeen (ROACE) on yksi Nesteen
keskeinen taloudellinen tavoite. Se on pitkän
aikavälin indikaattori, joka mittaa Nesteen
kannattavuutta ja pääoman käytön tehokkuutta.

Sijoitettua pääomaa käytetään pääasiassa
keskimääräisen sijoitetun pääoman tuotto verojen
jälkeen (ROACE) -tunnusluvun laskemisessa,
joka on Nesteen keskeinen taloudellinen tavoite.

Korollinen nettovelka on indikaattori, joka mittaa
ulkoisen velkarahoituksen kokonaismäärää.
Velan osuus kokonaispääomasta on yksi
Nesteen keskeisistä taloudellisista tavoitteista.
Tunnusluku tuottaa hyödyllistä lisätietoa Nesteen
pääomarakenteesta ja taloudellisen riskin
tasosta.
Omavaraisuusaste antaa hyödyllistä
informaatiota taloudellisen riskin tasosta.
Nettokäyttöpääoman kiertonopeus mittaa
tehokkuutta muuttaa nettokäyttöpääoma
liikevaihdoksi.
Nettovelka/käyttökate mittaa pääomarakennetta
ja velanmaksukykyä.

Korollinen nettovelka
Käyttökate (EBITDA), viim. 12 kk

Neste käyttää sidotun pääoman tuottoa
seuratakseen liiketoimintasegmenttien
operatiiivista suorituskykyä.

Vertailukelpoinen sidotun pääoman
tuotto, %

= 100 x

Segmentin vertailukelpoinen käyttökate, viim. 12 kk - poistot ja
arvonalentumiset -/+ vertailukelpoisuuteen vaikuttavat poistot ja
arvonalentumiset
Segmentin sidottu pääoma keskimäärin, 5 kvartaalin loppuarvot

Neste käyttää vertailukelpoista sidotun pääoman
tuottoa seuratakseen liiketoimintasegmenttien
operatiivista suorituskykyä.

Segmentin sidottu pääoma

=

Segmentin aineelliset hyödykkeet + aineettomat hyödykkeet +
osuudet osakkuus- ja yhteisyrityksissä + vaihto-omaisuus +
segmenteille kohdistetut korottomat saamiset ja velat - varaukset eläkevelat

Segmentin sidottua pääomaa käytetään
pääasiassa sidotun pääoman tuoton ja
vertailukelpoisen sidotun pääoman tuoton
määrittämisessä.
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Osakekohtaiset tunnusluvut
Tulos / osake (EPS)

=

Emoyhtiön omistajille kuuluva kauden voitto
Ulkona olevien osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo

Vertailukelpoinen tulos / osake

=

Vertailukelpoinen tilikauden voitto
Ulkona olevien osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo

Oma pääoma / osake

=

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä kauden lopussa

Rahavirta / osake

=

Liiketoiminnan nettorahavirta
Ulkona olevien osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo

Hinta / voitto -suhde (P/E)

=

Päätöskurssi kauden lopussa
Tulos / osake

Osinko tuloksesta, %

= 100 x

Osinko / osake
Tulos / osake

Efektiivinen osinkotuotto, %

= 100 x

Osinko / osake
Päätöskurssi kauden lopussa

Keskikurssi

=

Osakkeen euromääräinen kokonaisvaihto
Kauden aikana vaihdettujen osakkeiden lukumäärä

Osakekannan markkina-arvo

=

Osakkeiden lukumäärä kauden lopussa x päätöskurssi kauden
lopussa

=

Tuotteiden arvo - raaka-ainekustannukset - jalostuksen oletetut
muuttuvat kustannukset - myynnin rahtikustannukset

Öljytuotteiden viitemarginaali mittaa segmentin
yksikkömyyntikatetta, joka määrittyy yleisten
markkinatekijöiden perusteella. USD/bbl on
yleisesti öljytoimialalla käytettävä mittayksikkö.

Öljytuotteiden
kokonaisjalostusmarginaali (USD/bbl)

=

Vertailukelpoinen myyntikate x keskimääräinen EUR/USDvaluuttakurssi kyseiselle ajanjaksolle x keskimääräinen jalostuksen
tuotesaanto
Jalostettujen tuotteiden myyntivolyymi x barreleita tonnissa muuntosuhde

Öljytuotteiden kokonaisjalostusmarginaali mittaa
segmentin vertailukelpoista myyntikatetta myytyä
yksikköä kohden. USD/bbl on yleisesti
öljytoimialalla käytettävä mittayksikkö.

Öljytuotteiden lisämarginaali (USD/bbl)

=

Öljytuotteiden kokonaisjalostusmarginaali - öljytuotteiden
viitemarginaali

Öljytuotteiden lisämarginaali mittaa segmentin
kykyä tuottaa yksikkömyyntikatetta yleisten
markkinatekijöiden ylittävältä osalta. USD/bbl on
yleisesti öljytoimialalla käytettävä mittayksikkö.

Uusiutuvien tuotteiden
vertailukelpoinen myyntikate
(USD/tonni)

=

Markkinatekijöiden tunnusluvut

Öljytuotteiden viitemarginaali
(USD/bbl)

Uusiutuvien tuotteiden vertailukelpoinen
myyntikate mittaa myyntikatetta myytyä yksikköä
kohden.

Vertailukelpoinen myyntikate
Uusiutuvan dieselin myyntimäärä

1)

Liiketoimintaympäristössä, jossa Neste toimii, hyödykkeiden hinnat ja valuuttakurssit heilahtelevat ja voivat siten aiheuttaa merkittävää vaihtelua varaston arvoihin ja
liikevoittoon. Vertailukelpoinen käyttökate poistaa sekä varaston arvostusvoitot/-tappiot, jotka ovat syntyneet raaka-aineiden hintojen muutoksista että avointen
johdannaisten muutokset, ja siten kuvastaa paremmin yhtiön operatiivista suorituskykyä. Lisäksi se heijastaa Nesteen operatiivista rahavirtaa, jossa varaston arvostuksesta
aiheutunut liikevoiton muutos kompensoidaan nettokäyttöpääoman muutoksella. Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät ovat odottamattomia ja olennaisia tapahtumia, jotka
eivät ole osa normaalia päivittäistä toimintaa. Vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä ovat muun muassa arvonalennukset ja niiden palautumiset, liiketoimintojen
yhdistämiseen tai lopettamiseen liittyvät voitot tai tappiot, uudelleenjärjestelyihin liittyvät kustannukset sekä omaisuuden myyntivoitot tai -tappiot. Vertailukelpoisuuteen
vaikuttaviin eriin luetaan vain tulosvaikutukseltaan yli miljoonan euron tapahtumat.
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