
Luento tukee kurssitason oppimistavoitteista laskentatoimen peruskäsitteiden
ymmärtämistä ja kannattavuuden mittaamista. Laskentatoimen ammattikäsitteistö on
varsin laaja. Kurssin puitteissa ei voi edellyttää vain kaikkein keskeisimpien käsitteiden
hallintaa. Niiden avulla voi seurata yrityksen taloudesta käytävää keskustelua.

Tämän luennon pääteemat on nettonykyarvon käyttö investoinnin kannattavuuden
tunnuslukuna. Seuraavalla luennolla tarkastellaan tilinpäätöslaskelmien rakennetta ja
keskinäisiä riippuvuussuhteita.

Luennot kuvaavat myös laskentatoimen kahta tärkeää tehtävää yrityksen johtamisessa.

• Tilinpäätöslaskelmat perustuvat toteutuneisiin liiketapahtumiin ja ovat tärkeä
informaatiolähde yrityksen sisäisille ja ulkoisille sidosryhmille.

• Päätöksenteossa pyrkimys on arvioida, mitä taloudellisia vaikutuksia suunnitelluilla
toimilla on tulevaisuudessa. Suunnittelua ja päätöksentekoa tukevat laskelmat
käyttävät samoja käsitteitä kuin tilinpäätöslaskelmat mutta perustuvat arvioihin ja
ennusteisiin tulevista tapahtumista.
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Nettonykyarvon kaavan ymmärtämiseksi tarvittavat käsitteet ovat rahavirta, vapaa
rahavirta, rahavirran diskonttaaminen, nykyarvo ja pääoman vaihtoehtoiskustannus.

Helpossa laskutehtävässä riittää annettujen numeroarvojen sijoittaminen kaavaan ja
mekaanisten laskutoimitusten tekeminen. Käytännössä numeroiden arviointi on suurin
haaste.

Suunnittelulaskelmien taustalla on yleensä malli, joka kuvaa tuottojen ja kustannusten
eli toimitettujen tuotteiden ja tarvittavien resurssien välisiä yhteyksiä. Koska mallit ovat
pelkistettyjä kuvauksia todellisuudesta, on käyttäjän oltava tietoinen mallissa tehdyistä
yksinkertaistuksista. Laskelmat myös tarkentuvat suunnitteluprosessin edetessä.
Viimeisimmän laskelman numeroarvot voivat olla tavoitteita, joihin toteutuneita
numeroarvoja verrataan.

2



Suoraviivaisin tapa tarkastella yrityksen taloutta joltain valitulta ajanjaksolta on
pankkitiliote. Se kertoo, paljonko rahaa tilillä oli jakson alussa, mitkä tapahtumat ovat
lisänneet tai vähentäneet rahasummaa, ja paljonko rahaa tilillä on jakson lopussa.
Tapahtumien luokittelu esimerkiksi toistuvista tuloista ja menoista, kertaluonteisista
tuloista ja menoista sekä toiminnan rahoittamisesta johtuviin maksuihin antaa
jäsentyneemmän kuvan pankkitilillä olevien rahavarojen muutoksesta.
Toteutuneisiin tapahtumiin perustuva rahavirtalaskelma on yksi tilinpäätöslaskelma.
Siinä maksutapahtumat ryhmitellään liiketoiminnan, investointien ja rahoituksen
rahavirroiksi. Yrityksen tilikartta kuvaa, miten liiketapahtumia yksityiskohtaisesti
luokitellaan.
Tiliotteen pohjalta laadittu laskelma kuvaa menneisyyttä, mutta tulojen ja menojen
tarkoituksenmukainen luokittelu tukee myös tulevan rahavirran ja rahoitustarpeiden
ennakoimista. Yrityksen on huolehdittava siitä, että se selviytyy maksuvelvoitteistaan
ajallaan. Maksuvalmiuden hallinta on käytännön syy rahavirtaennusteiden laatimiseen.
Maksuhäiriöt pilaavat yrityksen mainetta, ja huono rahoituksen suunnittelu voi hidastaa
tärkeiden investointien ja muiden liiketoimien toteuttamista.
Päivittäisen maksuvalmiuden kannalta erääntyvien maksujen ja saatavien seuranta on
tärkeää. Saapuneet ja lähetetyt laskut sekä niihin liittyvät maksut on tallennettava
järjestelmällisesti, jotta asiat tulevat hoidetuksi ajallaan.
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Vapaan rahavirran käsite jakaa yrityksen rahavirrat liiketoiminnasta syntyviin
rahavirtoihin ja liiketoiminnan rahoittamiseksi tarvitaan rahavirtoihin. Lyhyesti sanottuna
vapaa rahavirta saadaan, kun asiakkailta saaduista maksuista vähennetään
liiketoiminnan vaatimien resurssien hankinnasta syntyneet maksut.

Yritys voi käyttää vapaata rahavirtaa kolmella tavalla:

• Lyhentää lainoja ja maksaa lainojen korkoja

• Maksaa osinkoja omistajille. (Joskus yritykset ostavat takaisin myös omia osakkeitaan,
mutta pääasiassa omistajat käyvät kauppaa osakkeillaan pääomamarkkinoilla.)

• Käyttää uusiin investointeihin, jotka tähtäävät nykyisen liiketoiminnan ylläpitämiseen
tai kasvattamiseen.

Negatiivinen vapaa rahavirta tarkoittaa, että yrityksen on otettava uutta lainaa tai
hankittava rahoitusta nykyisiltä tai potentiaalisilta omistajilta.
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Kumulatiivinen vapaa rahavirta kuvaa yrityksen elinkaaren aikaisia vapaita rahavirtoja.
Aloittavan yrityksen on ensin kehitettävä tuote ja vastaava tuotantojärjestelmä. Rahaa
kuluu eri resurssien hankintaan, mutta asiakkailta ei saada vielä maksuja. Kausittainen
vapaa rahavirta on negatiivinen ja kumulatiivinen kassavirta sukeltaa siihen asti, kunnes
yritys saa tuotteensa markkinoille (time-to-market). Tämän jälkeen kausittainen FCF
muuttuu positiiviseksi.

Yritys maksaa edelleen toistuvista resurssien hankinnoista (työvoima, materiaalit) mutta
asiakkailta saadut maksut ylittävät syntyvät kustannukset. Vähitellen kumulatiivinen FCF
saavuttaa 0-tason. (time-to-payback, takaisinmaksuaika)

Jos yrityksen perustajat rahoittivat itse toiminnan, niin tässä vaiheessa ovat saaneet
sijoituksensa takaisin. He eivät ole kuitenkaan vielä ansainneet tuottoa sijoitukselleen.
Yrityksen toiminnan täytyy jatkua takaisinmaksuajan jälkeenkin, jotta tuottoa syntyisi.

Yrityksen elinkaaren pituutta on toisaalta hyvin vaikea arvioida. Lisäksi yrityksen on
jatkuvasti uusiuduttava, jotta se menestyisi kilpailuilla markkinoilla.
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Oletetaan, että voit sijoittaa vain yhteen seuraavista kolmesta aloittavasta yrityksestä.
Pohjalla oleva sininen käyrä vastaa edellisen kalvon yrityksen kumulatiivista vapaata
rahavirtaa. Vihreä yritys tulee markkinoille ja saavuttaa takaisinmaksun sinistä
aikaisemmin. Violetti yritys saavuttaa nämä pisteet myöhemmin kuin sininen. Jokaisella
yrityksellä on yhtä pitkä elinkaari ja kumulatiivinen FCF elinkaaren lopussa.

Onko sinulle yhdentekevää, mihin yritykseen sijoitat? (Oletetaan, että kaikkien
vaihtoehtojen rahavirta-arviot ovat yhtä luotettavia.)

Taloudellisesti rationaalinen päätöksentekijä pyrkii optimoimaan saavutettavissa olevaa
hyötyä. Nopeampi takaisinmaksu luo mahdollisuuden sijoittaa rahat uudelleen
mahdollisesti parempaan sijoituskohteeseen, jos sellainen ilmaantuu.  Euro tänään on
arvokkaampi kuin euro vuoden kuluttua. Rahavirtojen diskonttaamisen tekniikka kuvaa
tätä rahan aika-arvoa.
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Diskonttaamisen voi selittää yksinkertaisen korkolaskun kautta.

Ensimmäisessä tapauksessa lainaat tänään rahaa luotettavalle henkilölle vuodeksi 5 %:n
korolla.

Vaihtoehtoisesti voit sijoittaa ystäviesi perustamaan yritykseen. Tässä tapauksessa voisit
myydä omistuksesi vuoden kuluttua. Koska yritykseen liittyvä riski on suurempi kuin
rahan lainaamisessa luotettavalle henkilölle, sinun pitäisi odottaa saavasi omistuksestasi
enemmän kuin 10 500 €. Korkeampi riski tarkoittaa, että tuotto-odotuksesi pitäisi olla
enemmän kuin 5 % vuodessa.

Kolmannessa tapauksessa luotettava henkilö antaa sinulle velkakirjan, jonka hän
sitoutuu lunastamaan vuoden kuluttua 5 000 €:lla. Kysymys kuuluu, paljonko maksat
hänelle tästä velkakirjasta tänään. Riskitaso on samaa luokkaa kuin ensimmäisessä
tapauksessa, joten korko-odotuksesi on 5 %. Koska korko sisältyy vuoden kuluttua
maksettavaan summaan. Sinun on tehtävä ensimmäisen tapauksen laskutoimitukset
käänteisesti (ratkaistava yksinkertainen yhtälö).
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Pidennetään laina-aika kahteen vuoteen. Ensimmäisen vuoden aikana korkoa kertyy
sama 500 € kuin edellä, mutta velallinen ei maksa tätä korkoa vaan se lisätään
lainapääomaan. Lainanantaja saa kahden vuoden kuluttua yhden maksun, joka sisältää
lainasumman ja kahdelta vuodelta kertyneet korot. Laskutoimituksesta käytetään
nimitystä “korkoa korolle”, koska toiselta vuodelta kertyvää korkoa lisää ensimmäisenä
vuonna maksamatta jäänyt korko.

Jos laskutoimitus käännetään, kuten edellisellä kalvossa, saadaan kahden vuoden päästä
syntyvään maksuun liittyvä diskonttauskerroin 5 %:n korkokannalla. (Diskonttauskerroin
on korkoa-korolle laskutoimituksen käänteisfunktio.) Diskonttauskertoimen avulla
saadaan selville tulevien maksujen nykyarvo (present value, PV).

Nykyarvon (PV) yleisessä peruskaavassa:

• Ct tarkoittaa positiivista tai negatiivista rahavirtaa (maksua), joka tapahtuu t vuoden
kuluttua nykyhetkestä.

• r tarkoittaa asianmukaista (riskiä vastaavaa) diskonttauskorkoa.
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Otetaan toinen esimerkki. Neljän vuoden aikana kertyvä korko 1000 €:n summalle on
1082,43 kun vuosittainen korko on 2 %.

Jos sovit maksavasi 1000 €:n lainan korkoineen 4 vuoden kuluttua, on kertamaksun
suuruus 1082,43. Pankin (tai muun rahaa lainaavan tahon) näkökulmasta neljän vuoden
kuluttua tulevan suorituksesi nykyarvo on 1000 €.

Voit neuvotella myös toisenlaisen lainanhoito-ohjelman, jossa lyhennät lainaa vuosittain
tasaerin (250) ja maksat korkoa lyhennystä edeltävästä lainan määrästä. Ensimmäisen
vuoden korko lasketaan siis 1 000 €:sta, toisen 750:sta ja niin edelleen.

Mikä on näiden neljän maksusuorituksen (270, 265, 260, 255) yhteenlaskettu nykyarvo?
Käytät luonnollisesti peruskaavaa jokaiseen maksuun ja lasket yksittäiset nykyarvot
yhteen.

( , )
 +

( , )
 +

( , )
+

( , )
= 1000

Pankin näkökulmasta lainasi nykyarvo on jälleen 1000 €. Tälläkin maksusuunnitelmalla
lainasi tuottaa pankille 2 % vuodessa.
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Kolmannessa tapauksessa saat kaksi lyhennysvapaata vuotta, jolloin maksat vain
vuosittaisen koron 1000 €:sta. Tämän jälkeen maksat lainan takaisin kahdessa vuodessa.
Diskontattavat rahavirrat ovat nyt (20, 20, 520, 510), ja niiden nykyarvojen summa on
jälleen 1000 €.

Ajatellanpa, että tarvitset 1000 € tänään ostaaksesi uuden älyvempaimen. Laitekauppa
tarjoaa sinulle osamaksusopimusta, jossa maksat laitteen neljässä erässä neljän vuoden
aikana (200, 100, 400, 400). Itse asiassa laitemyyjä myöntää sinulle luoton.

Nyt vuosimaksujesi nykyarvojen summa 2 %:n diskonttauskorolla on enemmän kuin
1000, mikä tarkoittaa, että laitemyyjäsi saama tuotto on suurempi kuin 2 % vuodessa.
Tarkan arvon saat selville, kun ratkaiset seuraavan laitemyyjän rahavirtoja kuvaavan
yhtälön.

−1000 +
( )

 +
( )

 +
( )

+
( )

= 0

Yhtälö ratkeaa iteroimalla tai syöttämällä esimerkiksi Excelin IRR-function lähtöarvoiksi
rahavirran (-1000,+200,+100,+400,+400) ja oletustuotoksi 2 % (X=3,35 %) Ratkaisu on
sijoituksen sisäinen korkokanta (Internal Rate of Return, IRR).
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Rahavirtojen diskonttaamisen periaatetta voi soveltaa erilaisiin kohteisiin ja eri pituisiin
ajanjaksoihin. Peruskurssilla ei ole tarkoituksenmukaista esitellä muunnelmia.
Pääsovelluskohde on investointien arviointi, rahavirrat ajoitetaan vuoden tarkkuudella ja
rahavirta tarkoittaa vapaata rahavirtaa. Diskontattujen yksittäisten rahavirtojen summaa
kutsutaan investoinnin nettonykyarvoksi (net present value, NPV).

Laajoissa Investointiprojekteissa toteutusvaihe on pitkä (t= 0, …), mutta useimmissa
oppikirjojen esimerkeissä tarkastellaan suhteellisen nopeasti toteutettavaa investointia.
Tällöin suurehkon negatiivisen rahavirran aiheuttava alkuinvestointi ajoitetaan laskelman
nykyhetkeen (t=0).

NPV on tärkein päätöksentekoa tukeva investoinnin kannattavuuden tunnusluku.
Positiivinen nettonykyarvo tarkoittaa, että investoinnin tuotto on suurempi kuin
rahoitusmarkkinoiden odottama tuotto riskiltään samankaltaisissa investointikohteissa.
Teoriassa päätöksentekijän pitäisi hyväksyä toimeenpantaviksi investointiehdotukset
joissa NPV ≥ 0.
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Laskukaavan diskonttauskorkokanta (r) liittyy päätöksentekijän hahmottamaan pääoman
vaihtoehtoiskustannukseen. Yksityishenkilölle lainan korko voi edustaa
vaihtoehtoiskustannusta. Jos hän ei odota sijoituksen tuottavan enemmän, hänen on
parempi maksaa takaisin velkojaan kuin sijoittaa. Sijoittamisen vaihtoehto on myös
kulutus. Sijoitus merkitsee muun kulutuksen lykkäämistä. Jos kulutus tuo yksilölle
mielihyvää, niin hän jollain tavalla odottaa saavansa korvausta saamatta jääneestä
mielihyvästä. Lisäksi inflaatio vähentää rahan ostovoimaa, joten samalla rahasummalla ei
saa vuoden päästä yhtä paljon kuin tänään.

Ammattimaisen sijoittajan tuottovaatimukseen vaikuttaa sijoituskohteen riski, jonka
sijoittaja pyrkii arvioimaan pääomamarkkinoista saatavissa olevan parhaan historiallisen
vertailutiedon perusteella. Tässä yhteydessä riski tarkoittaa tuottoon liittyvää
epävarmuutta, jota voisi havainnollistaa todennäköisyysjakaumalla. Kahdella
sijoituskohteella voi olla sama tuoton odotusarvo, mutta tuoton keskihajonta on
erisuuri. Toisessa kohteessa sijoittaja saa useimmissa tapauksissa lähellä odotusarvoa
olevan tuoton, mutta toisessa toteutunut tuotto voi olla huomattavasti odotusarvoa
suurempi tai pienempi (pahimmillaan sijoitus menettää arvonsa). Jälkimmäisen
vaihtoehdon riski on suurempi, joten sijoittajan tuottovaatimus on vastaavasti
suurempi.
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NPV:n laskeminen on varsin yksinkertaista. Haaste on vapaiden rahavirtojen arvioinnissa.
Numeroarvioiden taustalla olevat tekijät on syytä tunnistaa ensin.

Päätöksenteon kannalta on tarpeen tunnistaa ne rahavirrat, joihin päätös vaikuttaa. Jos
joskin tulo tai meno syntyy, olipa päätös kyllä tai ei, niin tällainen erä ei kuulu laskelmaan
(Se ei ole päätöstilanteen näkökulmasta relevantti). Uponneet kustannukset voivat
loogisesti liittyä tarkasteltavaan investointiprojektiin, mutta jos ne ovat jo syntyneet eikä
rahoja saada takaisin, eivät ne ole nyt tehtävän päätöksen kannalta relevantteja.

Investoinnin suorat vaikutukset (erillistuotot ja erilliskustannukset) on helpointa
tunnistaa.  Yrityksen perustaminen aiheuttaa vain suoria vaikutuksia. Kun jo pitempään
toiminut yritys tekee investoinnin, on syytä pohtia myös epäsuoria vaikutuksia. Uuden
tuoteversion tuominen markkinoille voi vähentää aiempien tuoteversioiden menekkiä.
Yritys voi ajatella hyödyntävänsä jo hankkimaansa konekantaa, mutta jos kapasiteetti ei
riitä sekä uuteen että vanhaan tarpeeseen, jää joitain tuottoja saamatta.
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Investointilaskelmaa ei saa ymmärtää kertaharjoituksena, jossa arvioidaan yhdet
numerot ja sitten lasketaan yksi NPV, jonka perusteella päätös mekaanisesti tehdään.
Arvioiden luotettavuutta on tarkasteltava useammasta näkökulmasta.

Yrittäjä aikoo avata liikeen pian valmistuvaan suureen kauppakeskukseen. Tilavuokra on
20 k€/kuukausi. Vaikka yrittäjä aikoo työskennellä itse liikkeessään, hän tarvitsee
apulaisia, joiden yhteenlasketut palkat henkilösivukuluineen ovat 4 k€/kk. Myytävien
tavaroiden sisäänostohinta on keskimäärin 50 % myyntihinnasta. Jotta liike kattaisi kaikki
kuukaudessa syntyvät kustannukset, sen pitäisi myydä tavaroita 48 k€:lla kuukaudessa
(48 – 0,5*48 – 20 – 4 = 0) eli 1600 €/päivässä (48 k€ /30 pvä). Vuositasolla myynti olisi
576 k€ (48 k€ * 12 kk).

Ennen avaamista liike on kalustettava, mikä maksaa 50 k€. Vähimmäismyyntitavoitetta
voi pohtia NPV-laskelman avulla. Jos liikkeen eliniäksi oletetaan 3 vuotta ja pääoman
vaihtoehtoiskustannukseksi 5 %, saadaan seuraava yhtälö, jossa FCF on tuntematon
(X).

0 = −50 +
(1 + 0,05)

 +
(1 + 0,05)

 +
(1 + 0,05)

FCF= X =18 360 €/vuosi eli 1 530 €/kk.
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Kattaakseen toiminnasta syntyvät kustannukset ja tuottaakseen 1530 €/kk vapaata
rahavirtaa, liikkeen pitäisi saada myyntiä 51 060 €/kk tai 1 702 €/pvä. (tuloveroja ei ole
otettu huomioon). Tämä toteutuisi esimerkiksi silloin, jos liikkeessä kävisi päivässä 10
asiakasta, joista jokainen ostaa keskimäärin 170 €:lla.

Tämä ei kuulosta vaikealta, jos kauppakeskuksessa pyörii 12 miljoonaa kävijää
vuositasolla (33 000 päivässä). Osa kävijöistä saattaa kuitenkin vain kulkea
kauppakeskuksen läpi tai viettää siellä aikaansa ostamatta juuri mitään. Jos liike on
ihmisvirtojen kannalta syrjässä, niin monikaan kävijä ei välttämättä edes huomaa
liikkeen olemassaoloa. Kun lisäksi odotettu kävijämäärä ei toteudu, joutuu yrittäjä
toteamaan, että tyypillisen päivän myynnillä ei kateta edes liikkeen kustannuksia.

Ensimmäinen investointilaskelma voi perustua vakiona pysyvään vuosimyyntiin (kuten
edellä), mutta useimmiten on syytä olettaa, että tavoitetaso saavutetaan vähitellen. Jos
liikkeen elinikä olisi neljä vuotta tai pitempi,  50 000 €:n investointi liikkeen avaamiseen
voisi olla yrittäjän näkökulmasta lopulta kannattava. Toisaalta jos myynti ei kata
kustannuksia, liikkeen olemassaolo vaati lyhytaikaista lisärahoitusta. Lisäksi olisi syytä
pohtia, haluaako yrittäjä korvauksen myös omasta työpanoksestaan vai onko liike
hänelle vain kallis harrastus.
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Edellisessä esimerkissä sovellettiin NPV:n lisäksi katetuottoanalyysia, kun arvioitiin
myyntivolyymia, joka kattaisi toiminnan kustannukset. Vuokra ja palkat olivat
kuukausittain vakiona pysyviä kiinteitä kustannuksia. Tavaroiden hankintakustannukset
olivat muuttuvia kustannuksia, jotka kasvoivat suoraviivaisessa suhteessa
kuukausittaisen myynnin arvon kasvuun. Katetuottoanalyysin käsittein ilmaistuna
kokonaiskustannukset (muuttuvat ja kiinteät kustannukset) kattava myyntivolyymi on
kriittinen piste (break-even point).

Katetuotto (contribution margin, CM) saadaan, kun myyntituotoista vähennetään
muuttuvat kustannukset. Katetuotto voidaan ilmoittaa myös prosentteina
myyntituotoista (katetuottoprosentti, CM[%]). Kun katetuotosta vähennetään kiinteät
kustannukset saadaan käyttökate (EBITDA, Earnings before interest, tax and
depreciation).
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On lukuisia syitä, joiden vuoksi numeerinen FCF-arvio osoittautuu virheelliseksi.

Kokemus vastaavien investointien toteuttamisesta ja samankaltaisesta liiketoiminnasta
auttaa tekemään parempia arvioita varsinkin investoinnin aiheuttamista kustannuksista.
Markkinoilla ja kilpailutilanteessa tapahtuvat muutoksia ovat vaikeita ennustaa. Tällöin
kokemuskaan ei aina auta, koska tulevaisuutta ei voi ennustaa suoraan historiasta.
Arvioita on tarpeen päivittää suunnittelun edetessä.

On olemassa yksinkertaisia tekniikoita, joiden avulla arvioiden luotettavuutta voi pohtia.
IRR vastaa kysymykseen, millä pääoman vaihtoehtoiskustannuksella NPV=0. Vastaavan
kysymyksen voi kohdistaa muihinkin laskelman lähtöarvoihin.

Laskelmia voi tehdä myös liittyen erilaisiin skenaarioihin (näkemyksiin tulevaisuudesta).
Tätä kautta saadaan käsitys lähtöarvojen todennäköisestä vaihteluvälistä.

Myös yksittäisten arvioiden yhteensopivuutta on tarpeen testata. FCF-arvion taustalla on
myyntiennuste, jonka toteuttamiseen pitää olla riittävästi kapasiteettia (henkilöstöä,
tilaa, laitteita). Suurta markkinaosuutta tuskin saavutetaan ilman huomattavaa
markkinointipanostusta.
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Yrityksen perustamista voi tarkastella investointina. Kuten edellä arvioidut yrityksen
synnyttämät tulevat vapaat rahavirrat diskontataan nykythetkeen (päätös yrityksen
perustamisesta. Tässä käyttötarkoituksessa on kaksi tärkeää erityispiirrettä:

• Tuotteen kehittäminen ja tuominen markkinoille voi kestää useita vuosia
(negatiivinen FCF).

• Aloittavan yrityksen tulevaisuus on hyvin epävarma, joten arviointivirheet voivat olla
suuria.

Diskontattaessa yrityksen vapaita rahavirtoja lopputulosta ei kutsuta nettonykyarvoksi
(NPV) vaan yritysarvoksi (Enterprise value). Yritysarvo kertoo, paljonko rationaalinen
sijoittaja maksaisi yrityksen koko osakekannasta, jos yrityksellä ei ole velkaa. Jos
yrityksellä on velkaa, niin sijoittaja maksaisi vähemmän, koska velkojen arvoa vastaava
osuus yritysarvosta kuuluu niille, jotka ovat lainanneet rahaa yritykselle.

Kun sekä yritysarvo että investoinnin NPV perustuvat tuleviin vapaisiin rahavirtoihin, niin
voidaan todeta, että NPV kertoo investoinnin tuoman lisäarvon koko yrityksen arvoon.
Tämän vuoksi NPV on keskeinen investoinnin kannattavuuden tunnusluku.
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Sekä osakkeenomistajat että lainanantajat sijoittavat rahaa yritykseen ja odottavat
sijoituksensa tuottavan. Yritys saa rahoitusta, jos se pystyy vastaamaan sijoittajien
tuotto-odotukseen. Niiden taustalla ovat pääomamarkkinoilla sijoittajille tarjolla olevien
vaihtoehtoisten kohteiden tuotto-odotukset. Rahoitusta tarvitsevalle yritykselle
rahoittajan tuotto-odotus on hankitun oman tai vieraan pääoman kustannus (rE ja rD).
Painottamalla niitä oman ja vieraan pääoman osuudella saadaan keskimääräinen
pääoman kustannus (rU). Koska lainojen korot ovat tuloverotuksessa vähennyskelpoisia,
vieraan pääoman kustannuksena on WACC-kaavassa rD:n paikalla rD*(1-veroprosentti)

Painotettu keskimääräinen pääoman kustannus kuvaa yrityksen liiketoiminnan riskiä.
Itse asiassa kaavan perusteella arvioidaan liiketoiminnalle ominaista riskiä vastaava
pääoman kustannus, jota käytetään liiketoiminnan rahavirtojen (FCF) diskonttaamisessa.
Jos investointi vastaa riskiltään yrityksen liiketoiminnan riskiä eikä muuta yrityksen
pääomarakennetta (velan ja oman pääoman suhteellista osuutta), niin yrityksen rWACC on
NPV:n laskemisessa tarvittava diskonttauskorko.

Pääomarakenteen muutos ei juurikaan vaikuta liiketoiminnan riskiin. Sitä vastoin velan
osuus yrityksen pääomarakenteessa vaikuttaa omistajan riskiin, minkä vuoksi oman
pääoman tuotto-odotus kasvaa velkaantumisasteen kasvaessa (velan vipuvaikutus).
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Joidenkin nuorten yritysten osakekannan arvo saattaa vaikuttaa käsittämättömän
suurelta suhteessa siihen, että yritys ei ole raportoinut tehneensä voittoa tai edes
positiivista nettorahavirtaa. Tämä ei ole välttämättä epäloogista tai harhaista.

Jos arvio yritysarvosta tehdään ennen yrityksen perustamista, niin yritysarvoa
laskettaessa otetaan huomioon rahavirrat FCF0 … FCFtN . Elinkaaren alussa syntyvät
suuret negatiiviset rahavirrat vaikuttavat huomattavasti lopputulokseen.

Jos yritysarvo arvioidaan uudelleen siinä vaiheessa, kun yritys on juuri tuomassa
tuotteensa markkinoille, niin alkuvaiheen negatiiviset rahavirrat ovat toteutuneet, joten
ne ovat nyt tehtävän laskelman kannalta uponneita kustannuksia. Yritysarvoon
vaikuttavat vain positiiviset rahavirrat FCFt1 … FCFtN . Yritysarvo on huomattavasti
suurempi kuin ensimmäisessä arviossa. Itse asiassa yritysarvo olisi positiivinen, vaikka
yrityksen elinkaaren oletettaisiin päätyvän ajan t = t2 jälkeen.

Edellisessä vertailussa oletettiin, että FCF-arviot pysyvät samoina. Todellisuudessa arviot
muuttuvat ajan kuluessa. Voittoihin nähden suuri yritysarvo tarkoittaa, että sijoittajat
uskovat yrityksen menestykseen tulevaisuudessa. Toisaalta sijoittajatkaan eivät osaa
ennustaa tulevaisuutta, joten heidän näkemyksensä yrityksen arvosta voi olla paras arvio
mutta ei välttämättä totuus.
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