
Kurssin tärkeimpiä oppimistavoitteita on tilinpäätöslaskelmien pääkäsitteiden ja
tärkeimpien periaatteiden omaksuminen siten, että opiskelija pystyy näiden laskelmien
avulla kuvailemaan yrityksen taloudellista tilaa.

Vaikka tilinpäätöslaskelmien laadinta on laskentatoimen ammattilaisten osaamisaluetta,
on pelkistettyjen laskelmien laatiminen tarpeen periaatteiden omaksumiseksi.

Nettitehtävillä ja niihin liittyvällä opetusmonisteella on keskeinen rooli
osaamistavoitteen saavuttamisessa, mutta myös harjoitustyö tukee tavoitetta.

Luennon tehtävä on antaa opiskelijalle yleiskuva laskentatekniikoista ja niiden käytöstä:
kehikko, jota opiskelija täydentää omatoimisen opiskelun ja harjoittelun kautta kurssin
oppimistavoitteiden edellyttämälle tasolle.
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Tilikauden tulos lasketaan laskentatoimen normien määrittelemällä tavalla. Käsitteenä
kauden tulos on eri asia kuin kauden rahavirta, vaikka molempiin vaikuttavat pääasiassa
samat liiketapahtumat.

Edellisellä luennolla esitelty vapaa rahavirta voidaan määritellä tilinpäätöslaskelmiin
liittyvien käsitteiden avulla.

Tilinpäätöslaskelmien (tuloslaskelma, tase , rahavirtalaskelma) päärakenne ja
tärkeimmät yhteydet on tunnettava. Yksityiskohtaisia laskelmakaavoja on erilaisia, mutta
aluksi on parempi hahmottaa ydinasia joiden pääkäsitteiden avulla.

Tilinpäätöslaskelmien käsitteiden (rivit, välisummat) avulla määritellään erilaisia
yrityksen talouden tilaa kuvaavia tunnuslukuja.
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Tuloslaskennassa tulot, tuotot, menot ja kulut on erikseen määritelty. Tulot ja menot
liittyvät liiketapahtumien rekisteröintiin kirjanpidossa. Tuotot ja kulut liittyvät tulojen ja
menojen huomioimiseen kausittaisessa tuloslaskennassa.

Yleisellä tasolla TULOS = TUOTOT – KULUT

Tuloslaskelman formaatti määrittelee tarkemmin, miten kulut ryhmitellään ja mitä
välisummia lasketaan.

Tuloslaskennan kannalta ensimmäinen asia on määritellä, mitkä ovat kauden tuottoja.
Tuotoilla tarkoitetaan yrityksen suoritteiden (tavaroiden ja palveluiden) myynnistä
saamia tuottoja eli myyntituottoja.
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Liiketapahtuma on rekisteröitävissä jo ennen varsinaista maksutapahtumaa. Asiakkaalta
tullut maksu on jäljitettävissä aina asiakkaan tilauksen vastaanottamiseen, jolloin yritys
on luvannut toimittaa asiakkaalle tilauksessa yksilöidyt suoritteet (tavarat tai palvelut)
sovittuna toimitusaikana.

Tilauksen toimittaminen on se hetki, jolloin yritys täyttää lupauksensa ja on oikeutettu
saamaan asiakkaalta maksun. Asiakas maksaa toimitukseen liittyvässä laskussa
ilmoitetun maksuajan puitteissa, joten toimitusta seuraa laskun lähettäminen. Kauden
myyntituotot ovat kauden toimitusten arvo (laskutuksen arvo). Tuloslaskelmassa
myyntituotoista käytettävä virallinen nimitys on liikevaihto.

Kauden aikana asiakkailta saaduista maksuista osa liittyy edellisellä kaudella tehtyihin
toimituksiin. Toisaalta asiakkaat eivät ole vielä maksaneet kaikkia tämän kauden aikana
tehtyjä toimituksia.
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Järjestelmää, jonka avulla yritys seuraa lähetettyjä laskuja ja niihin liittyviä maksuja
kutsutaan myyntireskontraksi. Jos asiakas ei ole maksanut laskuaan kokonaisuudessaan,
niin yrityksellä on myyntisaaminen asiakkaalta. Toisin sanoen asiakas on velkaa
yritykselle.

Jos verrataan jonkin valitun ajanjakson laskutusta ja pankkitilille asiakkailta saatuja
maksuja, havaitaan seuraava yhteys

Myyntisaamiset alussa + Laskutus = Maksut asiakkailta  + Myyntisaamiset lopussa

Kirjanpidossa ja tilinpäätöksessä noudatettava yleisperiaate on suoriteperuste. Tulon
kirjaamisperusteena on suoritteen luovuttaminen. Kauden laskutuksen paikalle pitäisi
siis tarkalleen ottaen kirjoittaa toimitettujen suoritteiden laskutusarvo, josta tässä
käytetään nimitystä Myyntituotot.

Myyntituotot = Maksut asiakkailta + Myyntisaamisten muutos

Myyntisaamisten muutos = Myyntisaamiset lopussa – Myyntisaamiset alussa
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Koska yhden tulo on jonkun toisen meno, niin vastaavasti menon rekisteröimisen
perusteena on tuotannontekijän vastaanottaminen. Tuotannontekijät tarkoittavat
erilaisia resursseja, joita yritys tarvitsee liiketoiminnassaan, esimerkiksi materiaaleja,
työvoimaa, rakennuksia, koneita ja laitteita. Järjestelmää, jonka avulla yritys pitää huolta,
että se maksaa tuotannontekijöiden hankintaan liittyvät maksut ajoissa, kutsutaan
ostoreskontraksi.

Jos yritys ei ole maksanut toimittajalta saamaansa laskua kokonaisuudessaan, niin
yrityksellä on ostovelkaa. Toisin sanoen yritys on velkaa toimittajalle. Jos verrataan
jonkin valitun ajanjakson suoriteperusteista hankintamenoa (vastaanotettujen
tuotannontekijöiden hankinta-arvoa) ja pankkitililtä toimittajille maksettuja maksuja,
havaitaan seuraava yhteys

Ostovelat alussa + Kauden hankintamenot = Maksut toimittajille + Ostovelat lopussa

eli

Kauden hankintamenot = Maksut toimittajille + (Ostovelat lopussa – Ostovelat alussa)

Kauden hankintamenot = Maksut toimittajille + Ostovelkojen muutos
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Tulosta laskettaessa myyntituotoista ei vähennetä kaikkia kauden menoja, vaan
ainoastaan se osa, johon ei liity enää tulonodotuksia. Tätä menojen osaa kutsutaan
laskentakauden kuluiksi.

Yrityksellä on kauden alussa 7 yksikköä myytävää tavaranimikettä varastossaan. Yritys on
tilannut toimittajalta 7 yksikköä lisää, joten yritys voisi toimittaa asiakkailleen kauden
aikana 14 yksikköä.

Kauden aikana yritys toimittaa asiakkaille 5 yksikköä. Myyntituotot liittyvät näihin 5
toimitettuun yksikköön. Varastoon jää 9 yksikköä, jotka voidaan toimittaa asiakkaille
myöhemmin. Tähän erään kohdistuu siis vielä tulonodotuksia. Myyntituotoista
vähennetään vain toimitettua määrää vastaavien yksiköiden hankintameno.

Kaudelle kirjanpidossa rekisteröitävät hankintamenot liittyvät puolestaan toimittajilta
saapuvaan 7 yksikön erään.

Kulu on laskentakaudelle jaksotettu (jaettu) osuus kuluvan kauden ja aikaisempien
kausien hankintamenoista.
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Tuloslaskelmassa (sellaisenaan tai jatkojalostettuna) myytäväksi tarkoitettujen
tavaroiden hankintamenojen jaksottamiseen tarvitaan varastojen arvon muutos. Varasto
ei tarkoita vain jotain kirjaimellisesti varastoksi määriteltyä tilaa, vaan tavara on
varastossa siitä hetkestä, kun se vastaanotetaan, siihen hetkeen, kun se toimitetaan.

Yksittäiselle hankittavalle nimikkeelle voidaan kirjoittaa määrään [esim. kpl] perustuva
materiaalitase:

Toimitetut = Vastaanotetut – (Loppuvarasto – Alkuvarasto)

Kertomalla materiaalitaseen määrät nimikkeen hankintahinnalla [€/kpl], saadaan sama
euroina: Toimitettujen tavaroiden arvo hankintahinnoin

= Vastaanotetun tavaran hankintameno – (Loppuvaraston arvo – Alkuvaraston arvo)

Eri nimikkeitä kuvaavat rahamääräiset materiaalitaseet voidaan laskea yhteen.
Liiketoiminnassa käytettävien materiaalien kulut eli kaudelle jaksotettava osuus
vastaanotettujen tavaroiden hankintamenoista voidaan ilmaista tavaraostojen
yhteenlaskettujen hankintamenojen ja varastojen arvon kasvun avulla

(Varastojen arvon kasvu = Loppuvarastojen arvo – Alkuvarastojen arvo).

Materiaalikulut = Hankintamenot – Varastojen arvon muutos
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Pitkävaikutteiset menot kerryttävät tuloa usean vuoden ajan. Menojen jaksottamisen
ongelma tulee siitä, että tällaisen omaisuuden taloudellinen elinikä ei ole tarkalleen
tiedossa. Koneet kuluvat tai vanhenevat, joten niitä on uusittava, mutta ajoitus on
osittain harkinnanvarainen. Aina ei ole helppoa määritellä, kuinka suuri osuus
käyttöomaisuushyödykkeen hankintamenosta on jo uhrattu myyntituottojen
aikaansaamiseksi. Yrityksen on arvioitava hyödykkeen taloudellinen pitoaika (tilikaudet
joihin tulonodotukset liittyvät) ja paljonko hankintamenosta vähennetään kuluna
kunakin tilikautena. Kuluna vähennettävää osuutta kutsutaan poistoksi.

Poistot tehdään laaditun poistosuunnitelman mukaisesti. Poistosuunnitelma voidaan
tehdä eri periaatteilla. Peruskurssin tarpeisiin riittää, että menettelyä havainnollistetaan
kaavamaisen tasapoiston avulla. Yksinkertaisimmillaan jokaisena elinkaaren vuotena
tehtävä yhtä suuri tasapoisto saadaan jakamalla hankintameno vaikutusajalla.

Yrityksellä on erilaista ja eri aikoina hankittua omaisuutta, joilla voi olla erilainen
poistosuunnitelma. Laskentakauden alussa yrityksen omaisuudella on kirjanpitoarvo,
joka koostuu aiemmin hankitun omaisuuden poistamattomasta hankintamenosta.
Laskentakauden hankinnat (investointimenot) lisäävät kirjanpitoarvoa ja
poistosuunnitelmien mukaiset poistot taas vähentävät. Lopputulos on yrityksen
omaisuuden kirjanpitoarvo laskentakauden lopussa.
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Seuraavaksi tarkastellaan tuloslaskelman rakennetta, eli missä järjestyksessä kuluja
vähennetään myyntituotoista ja mitä välisummia syntyy ennen kuin päästään
“viimeiselle riville” eli tilikauden voittoon tai tappioon.

Tämän jälkeen vapaa rahavirta (FCF) määritellään tuloslaskelman ja aiemmin
määriteltyjen käsitteiden avulla.
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Liikevoitto on liiketoiminnan tuottojen ja kulujen erotus. Liikevoitto on tärkeä välitulos,
koska se kuvaa yrityksen liiketoiminnan kannattavuutta. Yrityksen toiminnan
rahoittamiseen ja yrityksen tuloverotukseen liittyvät seikat eivät vaikuta liikevoittoon.

Liikevaihto sisältää varsinaisen liiketoiminnan myyntituotot eli luovutetuista tuotteista
saadut tulot (sales, revenues), joista on vähennetty kuitenkin ensin myönnetyt
alennukset ja hyvityslaskut. Asiakkaalta laskutettavaan myyntihintaan on lisättävä
arvonlisävero, mutta sitä ei lasketa myyntituotoksi. Vastaavasti ostoihin sisältyvää
arvonlisäveroa ei lasketa hankintamenoon..

Bruttokate on myyntituottojen ja kaikkien tuotantokulujen (materiaalikulut ja muut
tuotannon kulut) erotus. Tuotantokustannuksilla tarkoitetaan tuotteiden hankinnassa ja
valmistuksessa syntyviä kuluja. Tähän liittyy termi ”cost of goods sold”. Myös palvelujen
toimittamiseksi hankitaan erilaisia resursseja, joten uudempi termi ”cost of sales” ei
ohjaa ajatuksia pelkkään tavarantuotantoon.

Varsinaisen tuotannon lisäksi liiketoiminnan kustannuksia syntyy myynnissä,
markkinoinnissa hallinnossa ja tuotekehityksessä. Tilikauden menoissa on myös eriä,
joita ei jaksoteta (kauden meno = kauden kulu).
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Liikevoiton jälkeen vähennetään yrityksen liiketoiminnan rahoittamiseen liittyvät kulut,
kuten lainojen korot, ja mahdolliset ylimääräisten rahavarojen sijoittamisesta syntyneet
rahoitustuotot.

Tuloverot lasketaan rahoituserien jälkeen vähentämisen jälkeen saatavan välituloksen
(Tulos ennen veroja) ja kulloinkin sovellettavan veroprosentinmukaisina. Tällä hetkellä
Suomessa sovellettava yhteisöveroprosentti on 20 %.

Tilikauden voitto (+) tai tappio (-) on tuloslaskelman viimeinen rivi. Siitä käytetään myös
nimitystä nettotulos (Net profit). Se kertoo, paljonko yritys on ansainnut rahaa
omistajilleen (mihin viittaa englanninkielinen termi Earnings = Net profit).
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Tarkastellaan tuloksen (=myyntituotot – kulut) yhteyttä (tai eroa) kauden
nettorahavirtaan (=maksut asiakkailta – maksut toimittajille) käyttöpääoma-käsitteen
avulla. Käyttöpääoma = myyntisaamiset – ostovelat + varastojen arvo

Kuvan värillisille riveille on koottu aiemmin luennolla esitetyt kaavat.

1. Myyntituotot = Myyntisaamisten muutos + Maksut asiakkailta

2. Kulut = Hankintamenot – Varastojen arvon muutos

3. Hankintamenot = Maksut toimittajille + Ostovelkojen kasvu

Tulos voidaan määritellä näiden yhtälöiden avulla, kun hankintamenot ilmaistaan kulut
määrittelevässä yhtälössä (2) yhtälön (3) käsittein.

Kirjoittamalla tuloksen kaava auki ja käyttämällä käyttöpääoman käsitettä nähdään, että
yksi keskeinen ero tuloksen ja rahavirran välillä on käyttöpääoman muutos.

Yllä esitetty tulos olisi ns. EBITDA eli tulos ennen korkoja (Interest), veroja (Taxes) ja
poistoja (Depreciation).

EBITDA = Rahavirta + ΔKäyttöpääoma

EBITDA – ΔKäyttöpääoma  = Rahavirta
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Liikevoitto eli EBIT = EBITDA – Poistot joten EBITDA = EBIT + Poistot.

Poistot ei ole rahavirtaa, vaan investoinnin hankintamenosta jaksotettu osa. Kauden
rahavirtaa ovat sitä vastoin kauden aikana tehtyjen investointien hankintamenot.

EBIT + Poistot – Investointimenot – ΔKäyttöpääoma = Rahavirta

Kaavan rahavirta ei vastaa vielä vapaa rahavirran sisältöä. Tuloverot pitää vähentää,
koska ne eivät hyödytä osakkeenomistajia eivätkä lainanantajia. Tuloverojen laskemisen
tekee ongelmalliseksi se, että korot on vähennetty verotettavasta tulosta. Korot ovat
kuitenkin lainanantajalle tulevaa rahavirtaa.

Perusoletus vapaan rahavirran laskukaavassa on, että yrityksellä ei olisi lainoja. Silloin
tuloverot voidaan laskea suoraan EBIT:stä veroprosentin avulla. Tähän perusoletukseen
liittyy edellisellä luennolla esitetty WACC:n kaava (WACC=painotettu
keskimääräinenpääoman kustannus). Korot ovat lainoihin liittyvä pääoman kustannus ja
huomioidaan WACC:ssa (eli nykyarvon laskemisessa käytettävässä diskonttauskorossa).

Nyt voidaan kirjoittaa vapaan rahavirran kaava seuraavaan muotoon:

FCF = EBIT * (1 – vero%) + Poistot – Investointimenot – ΔKäyttöpääoma
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Laskuissa ja kuiteissa on eroteltava arvonlisäveroton hinta ja siihen lisätty arvonlisäveron
määrä. Tulosta laskettaessa arvonlisäveroa (ALV) ei kuitenkaan tarvitse ottaa mukaan
laskuihin. ALV on kulutukseen perustuva vero, jota yritys kerää asiakkailtaan verottajan
puolesta.

Toisaalta yritys saa vähentää myyntituottoihin liittyvästä arvonlisäverosta omiin
liiketoiminnan hankintoihinsa liittyvän arvonlisäveron. Yritys on velvollinen maksamaan
valtiolle vain erotuksen.

Tuloslaskelman voisi laskea arvonlisäverollisilla luvuilla, mutta silloin pitäisi vähentää
valtiolle tilitettävän veron määrä. Jos näin tehtäisiin olisi lopputulos saman kuin
laskettaessa tulos ilman ALV:a. On parempi valita suoraviivaisempi tapa, koska
tarpeettomat laskutoimitukset ja vastaavat laskuvirheiden mahdollisuudet poistuvat.

15



Tuloslaskelma ja tase ovat toisiinsa liittyviä laskelmia.

• Se osa kauden aikana vastaanotettujen tuotannontekijöiden hankintamenosta, jota ei
ole kirjattu tuloslaskelmaan kuluksi, merkitään taseeseen yrityksen omaisuudeksi.
Varastojen arvo käy ilmi taseen varoista, kuten myös pitkävaikutteisten menojen
poistamaton hankintameno (kirjanpitoarvo).

• Tilikauden voitto lisätään taseen omaan pääomaan.

Tase ja rahavarat liittyvät myös toisiinsa

• Rahavarat on yksi taseen erä, ja rahavirtalaskelma kertoo, paljonko rahavarat ovat
kasvaneet tai vähentyneet edellisen tilikauden päätöshetkestä (=kuluvan tilikauden
aloitushetki) kuluvan tilikauden päätöshetkeen.
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Tase on laskelma, joka kuvaa yrityksen taloudellista asemaa valitulla ajanhetkellä. Tase
kuvaa toisaalta yrityksen omaisuuden arvon (=VARAT) ja toisaalta, paljonko
omaisuudesta kuuluu velkojille (VIERAS PÄÄOMA) ja paljonko omistajille (OMA
PÄÄOMA). Tästä saadaan taseyhtälö:

VARAT = OMA PÄÄOMA + VIERAS PÄÄOMA

Vieraalle pääomalle on takaisinmaksuaikataulu, kun taas voitonjako eli oman pääoman
palauttaminen omistajille on harkinnanvarainen päätös. Konkurssissa velkojilla on
omistajiin verrattuna etuoikeus yrityksen varoihin. Nämä ovat kaksi keskeistä oman ja
vieraan pääoman eroa. Jos ajatellaan yrityksen lopettamista, niin varat kertovat
yrityksen omaisuudesta todennäköisesti saatavan rahasumman. Kun siitä ensin
vähennetään velat, selviää paljonko omistajille jää eli mikä on yrityksen nettovarallisuus.
Jokainen voi samalla tavalla selvittää oman nettovarallisuutensa: arvioi omaisuutesi arvo
ja vähennä siitä velkasi.

Yleensä tase laaditaan kuvaamaan tilikauden päättymishetken tilanne. Tase voitaisiin
samoin periaattein muodostaa muinakin ajanhetkinä, esimerkiksi pörssiyrityksen
laatiessa osavuosikatsausta.
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Varat luokitellaan taseessa likvidisyysjärjestyksen mukaisiin pääeriin. Likvidisyys
tarkoittaa, miten helposti omaisuus on realisoitavissa eli muunnettavissa rahaksi. Taseen
varoista käytetään kirjanpidossa myös nimitystä ”vastaavat”. Rahavarat ovat likvideintä
omaisuutta. Rahavaroja ovat käteinen raha, pankkitalletukset tai muut vaadittaessa
maksettavat talletukset. Rahavaroja ovat myös sellaiset lyhytaikaiset sijoitukset, jotka
ovat erittäin helposti vaihdettavissa etukäteen tiedossa olevaan määrään käteisvaroja ja
joiden arvonmuutosriski on vähäinen.

Rahavarat ovat lyhytaikaisten varojen alaluokka. Lyhytaikaisiin varoihin kuuluvat lisäksi
normaalin toimintasyklin aikana myytävä, kulutettava ja rahaksi realisoitava vaihto-
omaisuus ja myyntisaamiset sekä muut varat jo ne realisoituvat 12 kuukauden kuluessa
tilinpäätöspäivästä. Yrityksen toimintasykli on aika, joka kuluu tuotantoprosessissa
käytettävien lyhytvaikutteisten resurssien hankkimisesta siihen, kun niistä saadaan
suoritus rahana. Vaihto-omaisuus tarkoittaa varastojen arvoa.

Pitkäaikaisiin varoihin kuuluvat yrityksen omistamat koneet, rakennukset, aineettomat
oikeudet eli pitkävaikutteisiin menoihin liittyvät tuotannontekijät, joita ei ole tarkoitettu
myytäviksi normaalin toimintasyklin aikana. Tällainen omaisuus pysyy yrityksen
omistuksessa useita vuosia. Hätätapauksessa koneitakin voidaan toki realisoida
maksuvalmiuskriisistä selviytymiseksi, mutta se haittaa normaalia liiketoimintaa.
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Velat eli vieras pääoma jaetaan lyhyt- ja pitkäaikaisiin samaan tapaan kuin varat. Velka
luokitellaan lyhytaikaiseksi, kun se odotetaan suoritettavan yrityksen normaalin
toimintasyklin aikana tai erääntyy 12 kuukauden kuluessa tilinpäätöspäivästä. Muussa
tapauksessa velka on pitkäaikainen.

(Ostovelat ovat normaalin toimintasyklin aikana maksettavia velkoja. Lyhytaikaisiin
velkoihin kuuluvat monet muutkin suoriteperusteen noudattamisesta syntyvät velat:
korkojen, verojen maksu. Vieraaseen pääomaan kuuluu myös muita taloudellisia
vastuita.)

Velat voidaan myös luokitella korollisiin velkoihin ja korottomiin velkoihin. Lyhytaikaiset
velat ovat tyypillisesti myös korottomia velkoja. Toisaalta yritys voi ottaa lyhytaikaisen,
alle 12 kuukauden sisällä erääntyvän korollisen lainan. Pitkäaikaiset velat ovat
tyypillisesti korollisia velkoja. Lyhytaikaisten velkojen tunnistaminen on hyödyllistä
maksuvalmiuden kannalta, kun taas korolliset velat ovat tarpeen laskettaessa yritykseen
sijoitetun pääoman tuotto. Pääoman sijoittaminen yritykseen tarkoittaa, että rahoittaja
odottaa saavansa tuottoa yritykselle antamille rahoille. Kuten jo aiemminkin on todettu,
korko on vieraan pääoman tuotto.
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Oman pääoman tärkeimmät erät ovat osakepääoma (eli omistajien osakeanneissa
tekemät suorat sijoitukset yritykseen), aiemmilta tilikausilta kertynyt voitto (tai tappio) ja
viimeisimmän tilikauden voitto (tappio). Tilikauden voitto on sama luku, johon
tuloslaskelma päätyi. Aiemmilta tilikausilta kertynyttä voittoa vähentää osingonjako
omistajille.

Osakeannissa sijoittaja periaatteessa osakkeita yritykseltä ja maksaa sille rahaa. Kun
sijoittaja ostaa osakkeita joltain osakkeenomistajalta, niin yritys ei ole tässä kaupassa
osapuoli eikä saa rahaa.

20



Rahavirtalaskelman tavoitteena on antaa tietoa siitä, miten yritys kykenee kerryttämään
rahavarojaan ja mihin tarkoituksiin se niitä käyttää. Laskelma ryhmittelee tilikauden
rahavirrat liiketoiminnan, investointien ja rahoituksen rahavirtoihin. Nämä rahavirrat
yhdessä aiheuttavat taseen rahavarojen muutoksen. Tuloslaskelma on suoriteperusteen
mukainen, mutta rahavirtalaskelma on maksuihin perustuva. Suora rahavirtalaskelma
kootaan tilikauden maksutapahtumista, kun taas epäsuora laskelma laaditaan
oikaisemalla suoriteperusteista tulosta maksuperusteiseksi rahavirraksi.

Epäsuora rahavirtalaskelma havainnollistaa tuloksen ja rahavirran eroja. Yllä oleva kuva
sisältää vain oppimistavoitteiden kannalta tärkeimmät rahavirtalaskelman elementit.
Liiketoiminnan rahavirta saadaan korjaamalla nettotulosta poistoilla ja käyttöpääoman
muutoksella. Nämä asiathan käytiin läpi luennon alkupuolella. Investointimenojen
yhteys poistoihin on myös käsitelty. Tilikauden aikana tehdyt investoinnit mahdollistavat
sen, että yritykselle syntyy liiketoiminnan rahavirtaa myös tulevaisuudessa. Tämän
vuoksi investointimenot on syytä erottaa kauden aikana ja enimmäkseen aiempien
investointien ansiosta syntyvästä liiketoiminnan rahavirrasta. Rahoituksen rahavirta
kertoo, miten yritys on hankkinut uutta omaa ja vierasta pääomaa sekä onko yritys
palauttanut pääomaa sijoittajille.
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Tarkastellaan seuraavaksi tilinpäätöslaskelmien laskennallisia yhteyksiä. Tässä käytetään
pelkistettyä versiota taseesta. Vain ydinasian havainnollistamisen kannalta keskeiset erät
on otettu mukaan.

Lisäksi ostovelat siirretään taseyhtälössä varojen puolelle ja yhdistetään vaihto-
omaisuuteen ja myyntisaamisiin. Korollisia lainoja ei erotella pitkäaikaiseen osaan ja
seuraavan 12 kk:n aikana maksettavaan osaan.
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Kuvan vasemmassa laidassa on tilikauden aloittava tase ja oikeassa laidassa päättävä
tase. Kuvan vaakarivien yhtälöt kertovat, mitkä tuloslaskelman tai taseen erät kuvaavat
tase-erien muutosta. Nämä vaakarivien kaavan on suurelta osin käyty läpi jo aiemmin.

Täsmennettäköön vielä, että ΔWC tarkoittaa käyttöpääoman muutosta ja ΔCash on
kauden rahavirta. Vanhojen lainojen lyhennykset vähentävät korollista vierasta pääomaa
ja uudet lainat lisäävät. Muutos on Δlainat. (Lainojen korot on vähennetty jo nettotulosta
laskettaessa.) Osakepääoman muutos (ΔShare) tarkoittaa omistajien yritykseen tekemiä
uusia suoria sijoituksia esimerkiksi osakeanneissa.

Kuvan alalaidassa taseyhtälöä on muokattu niin, että rahavarat ilmaistaan muiden erien
avulla. Jos taseyhtälö pätee aloittavalle ja päättävälle taseelle, niin yhtälön pitää päteä
myös kauden aikana tapahtuville muutoksille. Seuraavan sivun ylin kaava kuvaa
rahavarojen muutosta eli rahavirtalaskelman loppusummaa.
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Korvataan ylimmässä kaavassa kertynyt tulos osingoilla ja nettotuloksella (sovelletaan
yhtä edellisen kuvan riviyhtälöä).

Lainojen muutos, osakepääoman muutos ja maksetut osingot ovat rahoituksen
rahavirtaa (vertaa s.21)

Korvataan seuraavaksi käyttöomaisuuden muutos poistoilla ja investointimenoilla.

Investointimenot ovat investointien rahavirtaa.

Jäljelle jäävät tekijät (nettotulos, poistot ja käyttöpääoman muutos) ovat liiketoiminnan
rahavirtaa.

Huomaa, että rahavirtalaskelman liiketoiminnan rahavirta ei ole sama kuin vapaa
rahavirta, jota tarvitset investointien nettonykyarvon laskemisessa.
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Tuloslaskelman ja taseen tarjoamaa informaatiota voidaan tiivistää erilaisten
tunnuslukujen muotoon. Tunnusluvun laskentakaava määritellään tuloslaskelman
tai taseen käsittein. Kurssin puitteissa esitellään vain muutamia tyypillisimpiä
kannattavuuden, maksuvalmiuden ja pääomarakenteen tunnuslukuja. Yritykset
saattavat käyttää hieman erilaisia määritelmiä, mutta tilinpäätösinformaatiossa on
esitetty yrityksen käyttämä laskentakaava.
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Yksinkertaisin kannattavuuden tunnusluku on

Liikevoittoprosentti = Liikevoitto / Liikevaihto.

Muitakin tuloslaskelman eriä, esimerkiksi tilikauden tulos, voidaan suhteuttaa
liikevaihtoon.

Omistajan näkökulmasta on kiinnostavaa suhteuttaa tilikauden voitto taseen omaan
pääomaan, jolloin saadaan omanpääoman tuottoastetta kuvaava tunnusluku (ROE,
Return on Equity).

Maksuvalmiuden tunnusluvuissa verrataan taseen lyhytaikaisia varoja lyhytaikaisiin
velkoihin (Current ratio).  Varovaisempi tunnusluku ”Quick ratio” ottaa lyhytaikaisista
varoista huomioon vain myyntisaamiset ja rahavarat.

Pääomarakenteen tunnusluvuissa verrataan korollista vierasta ja omaa pääomaa.
Taloudellisesti menestyneillä yrityksillä voi olla runsaasti rahavaroja, joilla voitaisiin
lyhentää lainoja. Nettovelkojen käsite lähtee tästä oletuksesta, joten eli vieraasta
pääomasta vähennetään rahavarat (Gearing, nettovelkaantumisaste). Pääomarakennetta
voi kuvata myös velkojen tai oman pääoman suhteellisella osuudella. Esimerkiksi
omavaraisuusaste tarkoittaa, oman pääoman osuutta koko pääomasta (vieraan ja oman
pääoman summasta).
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Kun yrityksen taloudesta ja siihen vaikuttavista tekijöistä halutaan kokonaiskuva, on
tarkasteltava tärkeimpiä tunnuslukuja yhdessä. Yhteen lukuun keskittyminen johtaa
helposti lyhytnäköiseen osaoptimointiin.

Tuloslaskelman ja taseen yhteys näkyy yllä esitetyssä DuPont-kaavassa. Tulon
ensimmäinen tekijä on voittoprosentti. Toinen tekijä kuvaa koko toiminnan sitoman
pääoman kiertonopeutta. Kaavassa varat tarkoittavat taseen loppusummaa (Varat = Oma
pääoma + Velat). Kolmas tekijä kuvaa oman pääoman osuutta koko pääomasta, vaikka
itsenäisenä tunnuslukuna omavaraisuusaste määritelläänkin kaavassa esiintyvän tekijän
käänteislukuna.

Kukin tekijöistä kuvaa omasta näkökulmastaan hyvän tai huonon kannattavuuden syitä.
Heikollakin voittoprosentilla voi päästä omistajien kannalta mainioon tulokseen, jos
pääoma kiertää tehokkaasti. DuPont-kaavan mukaan oman pääoman osuuden
vähentäminen (eli velan lisääminen rahoituksessa) parantaa oman pääoman
tuottoprosenttia (ROE, Return on Equity). Numeerisesti se pitää paikkansa, mutta
suurempi ROE ei tarkoita, että sijoittaja olisi tyytyväinen kehitykseen. Lisääntynyt
velkaantuminen lisää omistajien riskiä, joten omistajat odottavat saavansa
kompensaation lisääntyneestä riskinotosta. Toisin sanoen sijoittajat odottavatkin
yritykseltä suurempaa oman pääoman tuottoprosenttia.
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Yllä olevat esimerkit suurten suomalaisyritysten tunnusluvuista havainnollistavat
tunnuslukujen tulkintaan liittyviä haasteita. Lyhyesti sanottuna sijoitetun pääoman
tuotossa (=ROCE) liikevoitto on suhteutettu sijoitettuun pääomaan, joka tarkoittaa omaa
pääomaa ja korollista vierasta pääomaa keskimäärin tilikaudella (aloittavan ja päättävän
taseen keskiarvo). Gearing ja omavaraisuusaste on selitetty aiemmin.

Eri toimialojen yrityksiä ei voi suoraan verrata, koska liiketoiminta ja siihen liittyvä riski
on erilainen. Tukkukaupan riski on pienempi kuin peliteollisuuden, joten sijoittajien
odottama pääoman tuottokin on alhaisempi. Lisäksi yrityksen omaisuuden rakenne on
erilainen. Tukkukauppa sisältää paljon vaihto-omaisuutta ja aineellista omaisuutta, mikä
näkyy tasearvoissa. Ohjelmistotuotannossa on taas enemmän aineetonta pääomaa, joka
ei näy yhtä selvästi kirjanpidossa.

Supercell on erittäin hyvin menestynyt yritys, mutta tilinpäätöksestä laskettu
tuottoprosentti ei ole se, mikä sijoittajaa eniten kiinnostaa. Supercellin nykyinen
pääomistaja (Tencent) osti 72 % yhtiöstä 6450 M€:lla vuonna 2016, mikä tarkoittaa, että
yrityksen oman pääoman markkina-arvo (osakkeiden määrä * osakkeen hinta) oli
tuolloin luokkaa 9000 M€. Sitä vastoin kirjanpitoarvo oli luokkaa 500 M€
(http://www.largestcompanies.fi/yritys/Supercell-Oy-1323371/tilinpaatos-jatunnusluvut).
Tencentin näkökulmasta 9 miljardia on se oman pääoman arvo, jolle he odottavat
saavansa tuottoa. Konkreettisesti Tencent saa tämän tuoton voitonjakona (osinkoina) tai
myymällä omistuksensa jossain vaiheessa.
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Yrityksen tilaa voi arvioida ns. tunnuslukuanalyysin avulla. Arvioija muodostaa
käsityksensä yrityksen ilmoittamien tai jonkin kolmannen tahon laskemien
tunnuslukujen arvojen perusteella. Yhden tilikauden tunnusluku voi olla poikkeava, joten
arvio on syytä tehdä useamman vuoden tunnuslukujen kehityksestä.
Tunnuslukuanalyysia perusteellisempi menetelmä on tilinpäätösanalyysi. Se on
hyödyllinen varsinkin silloin, kun yrityksiä verrataan keskenään.

Vaikka yritykset noudattaisivat täsmälleen samaa tilinpäätösstandardia, voivat ne
soveltaa standardia eri tavalla esimerkiksi poistojen tai taseen erien arvostamisen osalta.
Tilinpäätösanalyysissa analysoija pyrkii ensin tekemään yritysten
tilinpäätösinformaatiosta paremmin keskenään vertailukelpoista. Tämän jälkeen hän
laskee tunnusluvut. Koska yrityksillä on vapausasteita tilinpäätöksen laatimisessa, olisi
vaarallista antaa joitain ”yleispäteviä” normiarvoja eri tunnusluvuille.

Yritykset käyttävät erilaisia tunnuslukuja myös sisäisesti tavoitteiden asettamisessa ja
toiminnan arvioinnissa. Onko joku tunnusluvun muunnelma toista parempi? Tähänkään
ei ole lopullista vastausta, mutta tunnusluvun pitäisi aina ohjata huomio niihin syihin,
jotka oikeasti vaikuttavat tunnusluvun arvoon ja joihin tunnusluvun käyttäjä voi
vaikuttaa. Tunnusluvun arvoa voi yrittää parantaa erilaisilla laskentateknisillä kikkailuilla,
mutta kyse ei ole oikeasta kehityksestä vaan itsensä petkuttamisesta. Laskentakaavoja
ole tarkoituksenmukaista säätää usein, koska silloin kehityksen seuraaminen vaikeutuu.
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