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Hallituksen toimintakertomus

Hallituksen toimintakertomus 2013
Neste Oilin vertailukelpoinen liikevoitto oli 604 miljoonaa euroa
verrattuna 355 miljoonaan euroon vuonna 2012. Tuloksen kasvua
tuki yhtiön Uusiutuvien polttoaineiden liiketoiminnan tuloksen
merkittävä parantuminen. Uusiutuvan NExBTL-dieselin
myyntimäärät olivat ennätyksellisen korkeat ja myynti kasvoi
erityisesti Pohjois-Amerikassa. Myös markkinat olivat hyvin
suotuisat ja uusiutuvan dieselin tuotantolaitosten kapasiteetti oli
täydessä käytössä vuoden toisella puoliskolla. Vuonna 2013 jäte-
ja tähderaaka-aineiden käyttö lisääntyi 1,2 miljoonaan tonniin,
mikä vastaa yli 50 %:ia uusiutuvien raaka-aineiden
kokonaiskäytöstä. Öljytuotteiden viitejalostusmarginaali oli vahva
vuoden alussa, mutta laski sen jälkeen, ja oli keskimäärin

matalampi kuin vuonna 2012. Tähän vaikuttivat Euroopan
öljytuotteiden heikohko kysyntä ja uuden jalostuskapasiteetin
käynnistyminen Lähi-Idässä ja Aasiassa. Öljyn vähittäismyynnin
tulos parani edelliseen vuoteen verrattuna kaikilla markkinoilla,
erityisesti Luoteis-Venäjällä ja Suomessa. Yhtiön Puolan
asemaverkoston myynti toteutui. Hallitus esittää vuoden 2013
osingoksi 0,65 euroa osakkeelta (0,38), joka on yhteensä 167
miljoonaa euroa (97 milj.)

Suluissa olevat luvut viittaavat vuoden 2012 vastaavaan
ajanjaksoon, ellei toisin ole mainittu.

Hallituksen toimintakertomus ► Konsernin vuoden 2013 tulos

Konsernin vuoden 2013 tulos
Konsernin liikevaihto oli 17 462 miljoonaa euroa vuonna 2013
(17 853 milj.). Liikevaihdon lasku johtui pääasiassa pienemmästä
trading-toiminnasta ja Puolan vähittäismyyntitoiminnan myynnistä.
Konsernin koko vuoden vertailukelpoinen liikevoitto oli 604
miljoonaa euroa, joka oli 70 prosenttia suurempi kuin vuonna 2012
(355 milj.).

Uusiutuvien polttoaineiden vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi
merkittävästi edellisvuoteen verrattuna, ja myös Öljyn
vähittäismyynnin tulos oli selvästi parempi kuin vuonna 2012.
Öljytuotteiden koko vuoden vertailukelpoinen liikevoitto laski
vuoteen 2012 verrattuna, mikä johtui pääasiassa matalammista
jalostusmarginaaleista. Muut-segmentin tulos parani vuoteen 2012
verrattuna, mutta pysyi tappiollisena. Konsernin kiinteät
kustannukset olivat 691 miljoonaa euroa (664 milj.). Kasvu johtui
pääasiassa suuremmista henkilöstö- ja
kunnossapitokustannuksista.

Öljytuotteiden koko vuoden vertailukelpoinen liikevoitto oli 280
miljoonaa euroa (396 milj.), Uusiutuvien polttoaineiden 273
miljoonaa euroa (–56 milj.) ja Öljyn vähittäismyynnin 76 miljoonaa
euroa (58 milj.). Muut-segmentin vertailukelpoinen liikevoitto oli
–27 miljoonaa euroa (–43 milj.), josta Nynas-osakkuusyhtiön
osuus oli –13 miljoonaa euroa (–6 milj.).

Konsernin koko vuoden IFRS:n mukainen liikevoitto oli 632
miljoonaa euroa (324 milj.). Liikevoittoon vaikuttivat
varastotappiot, jotka olivat 19 miljoonaa euroa (61 milj.) ja
omaisuuden luovutusvoitot, jotka olivat 43 miljoonaa euroa (45
milj.). Tulos ennen veroja oli 561 miljoonaa euroa (233 milj.) ja
kauden voitto 524 miljoonaa euroa (159 milj.). Vertailukelpoinen
osakekohtainen tulos oli 1,92 euroa (0,70) ja osakekohtainen tulos
2,04 euroa (0,61). Konsernin efektiivinen verokanta oli alhainen
6,6 % (31,9 %), johtuen pääosin Suomen yhteisöverokannan
alentumisen seurauksena tehdystä laskennallisten verojen
alaskirjauksesta, sekä verovapaista tuloista, kuten Puolan
liikenneasemaverkoston myyntituotoista.

Neste Oilin taloudelliset tavoitteet ovat keskimääräinen sijoitetun
pääoman tuotto verojen jälkeen (ROACE) ja velan osuus
kokonaispääomasta. Pitkän aikavälin ROACE-tavoite on 15 %, ja
tunnusluku lasketaan vertailukelpoisesta liikevoitosta.
Kahdentoista kuukauden kumulatiivinen ROACE oli vuoden 2013
lopussa 11,8 % (tilikaudella 2012: 5,0 %). Tavoite velan osuudeksi
kokonaispääomasta on 25–50 %, ja vuoden 2013 lopussa se oli
30,0 % (43,2 %).
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Konsernin avainluvut (miljoonaa euroa)

2013 2012

Vertailukelpoinen liikevoitto 604 355

- varastovoitot/-tappiot -19 -61

- avointen öljyjohdannaispositioiden käypien arvojen
muutokset 4 -15

- omaisuuden myyntivoitot/-tappiot 43 45

IFRS-liikevoitto 632 324

Liikevaihto

Öljytuotteet 13 271 13 764

Uusiutuvat polttoaineet 2 493 2 163

Öljyn vähittäismyynti 4 528 4 895

Muut 204 199

Eliminoinnit -3 034 -3 168

Yhteensä 17 462 17 853

Vertailukelpoinen liikevoitto

Öljytuotteet 280 396

Uusiutuvat polttoaineet 273 -56

Öljyn vähittäismyynti 76 58

Muut -27 -43

Eliminoinnit 2 0

Yhteensä 604 355

IFRS-liikevoitto

Öljytuotteet 286 491

Uusiutuvat polttoaineet 252 -183

Öljyn vähittäismyynti 120 58

Muut -26 -42

Eliminoinnit 0 0

Yhteensä 632 324
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Rahavirta, investoinnit ja rahoitus
Konsernin liiketoiminnan rahavirta vuonna 2013 oli 839 miljoonaa
euroa (468 milj.). Ero edellisvuoteen verrattuna johtui pääasiassa
konsernin liiketoimintojen paremmasta kassavirrasta,
matalammista investoinneista sekä pienemmästä
käyttöpääomasta, mikä oli myyntisaatavien erittäin onnistuneen
hallinnan ansiota. Rahavirta ennen rahoitusta oli 759 miljoonaa
euroa (260 milj.).

Investoinnit vuonna 2013 olivat yhteensä 214 miljoonaa euroa
(292 milj.). Öljytuotteiden osuus investoinneista oli 142 miljoonaa
euroa (180 milj.), Uusiutuvien polttoaineiden 21 miljoonaa euroa
(51 milj.), Öljyn vähittäismyynnin 31 miljoonaa euroa (36 milj.) ja
Muut-segmentin 20 miljoonaa euroa (25 milj.).

Konsernin korolliset nettovelat olivat joulukuun 2013 lopussa 1
252 miljoonaa euroa (1 935 milj.). Nettorahoituskulut vuonna 2013
olivat 71 miljoonaa euroa (91 milj.). Luottojen keskikorko

joulukuun lopussa oli 3,7 % ja luottojen erääntymisaika
keskimäärin 3,7 vuotta.

Omavaraisuusaste oli 41,6 % (31.12.2012: 34,4 %), velan osuus
kokonaispääomasta 30,0 % (31.12.2012: 43,2 %) ja
velkaantumisaste 42,8 % (31.12.2012: 76,2 %).

Konsernin rahat ja pankkisaamiset sekä käyttämättömät sitovat
luottolimiittisopimukset olivat joulukuun lopussa 2 156 miljoonaa
euroa (31.12.2012: 2 135 milj.). Neste Oilin lainasopimuksissa ei
ole rahoituskovenantteja.

Neste Oil on suojauspolitiikkansa mukaisesti suojannut pääosan
seuraavien 12 kuukauden ennustetusta nettovaluuttavirrastaan.
Suojausinstrumentteina on käytetty pääasiassa valuuttatermiinejä
ja -optioita. Tärkein suojattava valuutta on Yhdysvaltain dollari.
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Tilikauden tärkeimmät tapahtumat
Neste Oil ilmoitti 28. tammikuuta, että Neste Shipping aloittaa
tehostamisohjelman parantaakseen kannattavuuttaan ja
turvatakseen toimintansa jatkuvuuden. Tehostamisohjelman
osana käynnistettiin yhteistoimintaneuvottelut, jotka koskivat
Neste Shippingin koko maa- ja merihenkilöstöä eli noin 450
henkilöä Suomessa.

Neste Oil ilmoitti 4. helmikuuta rakentavansa Porvoon
jalostamolleen noin 65 miljoonaa euroa maksavan
isomerointilaitoksen. Investoinnin tavoitteena on lisätä
korkeaoktaanisen bensiinin osuutta jalostamon tuotannossa ja
parantaa tuotannon joustavuutta.

Neste Oil ilmoitti 26. maaliskuuta, että Neste Shipping oli saanut
päätökseen 4.2.2013 aloittamansa yhteistoimintaneuvottelut.
Neuvotteluiden jälkeen tehdyn päätöksen perusteella Neste
Shipping Oy irtisanoo kolmen aluksen miehitys- ja
hoitosopimukset. Kyseiset alukset ovat yhteisomistuksessa
ruotsalaisen Stena-konsernin kanssa ja Neste Shippingin
käytössä aikarahtisopimuksilla.

Neste Oil ilmoitti 2. huhtikuuta, että Puolan kilpailuviranomaiset
hyväksyivät yrityskaupan, jolla Neste Oil myi Puolassa sijaitsevan
asemaketjunsa (Neste Polska Sp. z o.o.) Shellille. Kauppa käsitti
kaikkiaan 105 miehittämätöntä polttoaineasemaa ja sen myötä
Neste Oilin vähittäismyyntitoiminta Puolassa päättyi.

Neste Oil ilmoitti 26. huhtikuuta investoivansa Porvoon jalostamon
energiatehokkuuden ja käyntivarmuuden parantamiseen yhteensä
noin 42 miljoonaa euroa. Hankkeessa raakaöljyn tislausyksikköön
vaihdetaan uudet, nykyaikaista teknologiaa hyödyntävät
prosessiuunit.

Neste Oil ilmoitti 10. syyskuuta odottavansa konsernin koko
vuoden vertailukelpoisen liikevoiton paranevan merkittävästi
vuodesta 2012 ja arvioi sen ylittävän 530 miljoonaa euroa vuonna
2013, minkä taustalla on pääasiassa Uusiutuvien polttoaineiden
hyvä tulos. Segmentin vertailukelpoisen liikevoiton odotettiin
ylittävän 200 miljoonaa euroa vuonna 2013.

Neste Oil järjesti pääomamarkkinapäivän 11. syyskuuta
Lontoossa ja vahvisti sijoitetun pääoman tuotolle asetetun 15 %:n
pitkän aikavälin tavoitteen.

Neste Oil ilmoitti 19. syyskuuta suunnittelevansa
varustamotoiminnastaan luopumista. Suunnitelman mukaan yhtiö

myisi kaikki aluksensa ja ulkoistaisi niiden miehitys- ja
hoitovarustamotoiminnan. Järjestelyssä hoitovarustamon noin 320
työntekijää siirtyisivät uuden työnantajan palvelukseen. Neste
Shippingin rahtaustoiminto jatkaisi kuitenkin osana Neste Oilin
organisaatiota. Jatkossa Neste Oilin aikomuksena on hankkia
tarvitsemansa merikuljetuspalvelut sopimusjärjestelyin. Osana
suunniteltua hoitovarustamotoiminnon ulkoistamista Neste
Shippingissä käynnistettiin yhteistoimintamenettely, jonka piirissä
oli koko maa- ja merihenkilöstö. Jos suunnitellut järjestelyt
toteutuvat sellaisinaan, niiden ei odoteta aiheuttavan merkittäviä
myyntivoittoja tai -tappioita. Järjestelyjen odotetaan vapauttavan
pääomia Neste Oilin taseesta noin 60 miljoonaa euroa ja
parantavan tulosta vuositasolla noin 10 miljoonaa euroa tulevina
vuosina.

Neste Oil ilmoitti 15. marraskuuta, että Neste Shipping oli saanut
päätökseen 1.10.2013 aloittamansa yhteistoimintaneuvottelut.
Neuvotteluiden jälkeen tehdyn päätöksen perusteella Neste
Shipping harkitsee hoitovarustamotoimintansa ulkoistamista
liikkeen luovutuksena ja käynnistää ulkoistamissopimuksen ehtoja
koskevat sopimusneuvottelut mahdollisten
hoitovarustamoehdokkaiden kanssa.

Neste Oil julkisti 18. marraskuuta 2013 näkemyksensä
Yhdysvaltain ympäristöviranomaisen (EPA) ehdotuksesta
uusiutuvien polttoaineiden velvoitteiksi vuonna 2014. EPA:n
ehdotuksen mukaan biomassapohjaisen dieselin velvoite pysyisi
vuoden 2013 tasolla, kun taas uusiutuvien polttoaineiden
kokonaisvelvoite laskisi 8 % tähän vuoteen verrattuna. Neste Oilin
ja edistyneitä biopolttoaineita tuottavan teollisuuden näkemyksen
mukaan ala on osoittanut, että se pystyy toimittamaan
Yhdysvaltain markkinoille kasvavia määriä edistyneitä
biopolttoaineita ja erityisesti biomassapohjaista dieseliä. Sen
vuoksi Neste Oil kannattaa EPA:n ehdotusta tiukempia velvoitteita
edistyneille biopolttoaineille vuonna 2014, mikä tukisi myös alan
tutkimusta ja investointeja.

Neste Oil ilmoitti 27. joulukuuta saaneensa
arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen ilmoituksen
omistusosuuden muutoksesta. BlackRock, Inc. oli ilmoittanut, että
sen yhteenlaskettu osuus Neste Oil Oyj:n osakkeista ja äänistä oli
noussut yli 5 prosenttiin 18. joulukuuta ja oli 5,01 prosenttia.
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Hallituksen toimintakertomus ► Strategian toteuttaminen

Strategian toteuttaminen
Neste Oilin strategian toteuttaminen etenee arvonluontiohjelmien
pohjalta. Arvonluontiohjelmat ovat: Kannattava kasvu, Tuottavuus,
Uusiutuvat raaka-aineet ja Asiakaslähtöisyys. Ohjelmille on
määritelty tavoitteet, joiden toteutumista seurataan jatkuvasti.

Kannattava kasvu -ohjelman tärkeimmät saavutukset vuonna
2013 olivat Uusiutuvien polttoaineiden liiketoiminnan kehittyminen
ja myynnin laajeneminen uusille markkinoille, kuten Australiaan,
Itävaltaan, Italiaan ja Sveitsiin. Asiakassegmenttejä ja
tulevaisuuden mahdollisuuksia tunnistettiin uusilta sovellusalueilta,
kuten kemikaaleista ja liuottimista. Perusöljyjen myynti kasvoi ja
uusia asiakkaita saatiin Aasian ja Pohjois-Amerikan markkinoilla.
Yhteisomistuksessa olevan Bahrainin perusöljylaitoksen
tuotevalikoimaa laajennettiin helmikuussa.

Tuottavuutta parannettiin järjestelmällisesti. Singaporen ja
Rotterdamin uusiutuvan dieselin jalostamoilla saavutettiin
normaali toiminta, ja jalostamoiden tuotanto ylitti niiden
nimelliskapasiteetin. Naantalin jalostamolla testattiin onnistuneesti
mäntyöljypikeä, mikä mahdollistaa jalostamon tuotteiden
käyttämisen biovelvoitteen täyttämiseen.
Energiatehokkuussuunnitelmien toteuttaminen eteni hyvin, ja
yhtiön öljynjalostamoiden energiatehokkuusindeksi saavutti
ennätystason.

Uusiutuvat raaka-aineet -ohjelman merkittävin saavutus oli Neste
Oilin uusiutuvien raaka-aineiden valikoiman laajentaminen
teknisellä maissiöljyllä (TCO), käytetyllä valkaisusaviöljyllä
(SBEO) ja mäntyöljypiellä (TOP). Kaikkien Neste Oilin käyttämien

uusiutuvien raaka-aineiden alkuperä on sataprosenttisesti jäljitetty,
ja kaikki palmuöljy on sertifioitua. Neste Oil on ensimmäisenä
yhtiönä saanut RSPO-RED-sertifikaatin Singaporen ja
Rotterdamin jalostamoilla tuotetulle uusiutuvalle NExBTL-
dieselille. RSPO:n (Roundtable on Sustainable Palm Oil)
biopolttoaineille kehittämä sertifiointijärjestelmä RSPO-RED
vastaa EU:n uusiutuvan energian direktiivin (RED) vaatimuksia.
Laaja tutkimus- ja kehitystyö jatkuu uusien pitkän aikavälin
uusiutuvien raaka-aineiden kehittämiseksi NExBTL-tuotantoon.
Vuonna 2013 painopiste oli asiakkaiden ja markkinoiden
hyväksynnän saamisessa erilaisille raaka-aineille, jotta Neste Oil
pystyisi hyödyntämään laajaa raaka-ainevalikoimaansa
maailmanlaajuisesti. Tämä pysyy yhtenä keskeisistä
painopistealueista vuonna 2014.

Asiakaslähtöisyys-ohjelman edistysaskeliin vuonna 2013 kuuluivat
asiakkaiden segmentoinnin ja muiden myyntiprosessien ja -
työkalujen jatkokehitys. Tavoitteena on luoda uusia ratkaisuja
koskien esimerkiksi logistiikkaa, erikoistuotteita sekä laadukkaita
ratkaisuja. Neste Oilin Suomessa kehittämä ja valmistama
premium-luokan dieselpolttoaine Neste Pro Diesel täytti
ensimmäisenä maailmassa WWFC kategoria 5 (Worldwide Fuel
Charter) -luokituksen. WWFC-luokitus on Euroopan,
Yhdysvaltojen ja Aasian autonvalmistajien yhdessä laatima
suositus polttoaineille.
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Markkinakatsaus
Maailmantalouden jatkuva epävarmuus ja öljyntuottajamaiden
geopoliittiset jännitteet olivat merkittävimmät öljymarkkinoihin
vaikuttaneet tekijät vuonna 2013. Brent-raakaöljyn barrelihinta oli
100–120 dollaria ja saavutti huippunsa 120 dollaria helmikuun
alussa. Barrelihinta laski kesän lähestyessä lähelle 100 dollaria
maailmantalouteen ja Kiinan tulevaisuuden kasvunäkymiin
liittyvien huolten seurauksena. Maailmantaloudessa näkyneiden
positiivisten merkkien, Syyrian poliittisen epävakauden ja Libyan
raakaöljyn vientiä vähentäneiden lakkojen seurauksena raakaöljyn
hinta nousi loppukesästä ja alkusyksystä lähes 120 dollariin
barrelilta. Kun Libyan lakot päättyivät ja neuvottelut Iranin ja
länsimaiden välillä enteilivät mahdollista vientirajoitteiden
lieventämistä, barrelihinta palasi 105–110 dollariin ja oli vuoden
lopussa noin 110 dollaria. Liuskeöljyn tuotannon kasvu
Yhdysvalloissa rajoitti raakaöljyn hinnan nousua, ja sen
seurauksena hintaero raskaan ja kevyen raakaöljyn välillä pieneni.

Venäläisen Russian Export Blend -raakaöljyn (REB) ja Brent-
raakaöljyn hintaero oli vuonna 2013 keskimäärin –1 dollaria
barrelilta, mikä on hieman kapeampi kuin vuonna 2012. Ero
kasvoi merkittävästi kevään aikana raakaöljyn hinnan nousun ja
jalostamojen huoltokauden seurauksena ennen kuin se supistui ja
muuttui jopa positiiviseksi loppukesästä, kun venäläisten
jalostamojen huoltokausi viivästyi ja Libyan lakot vähensivät öljyn
vientimääriä. Jalostamojen huoltokausi syksyllä ja Libyan lakkojen
päättyminen saivat hintaeron kasvamaan taas noin –2 dollariin
barrelilta. Huoltokauden päätyttyä ero kapeni -1–1,5 dollariin
barrelilta, missä se pysyi vuoden loppuun.

Jalostusmarginaalit vaihtelivat Euroopassa ja olivat keskimäärin
selvästi matalampia kuin vuonna 2012. Marginaalit olivat vahvoja
ensimmäisellä neljänneksellä, kun bensiinimarginaalit olivat
vuodenaikaan nähden poikkeuksellisen korkeat johtuen
jalostamoiden huoltoseisokeista ja verrattain pienistä
bensiinivarastoista. Vahvan alkuvuoden jälkeen
jalostusmarginaaleihin kohdistui lisääntyvää painetta vuoden
toisella puoliskolla, kun uutta kapasiteettia otettiin käyttöön Lähi-
idässä ja Aasiassa. Myös suuret dieselin vientimäärät
Yhdysvalloista Eurooppaan painoivat jalostusmarginaaleja alas
Euroopassa siinä määrin, että monien tuottajien piti taloudellisista
syistä leikata tuotantoaan. Marginaalit olivat alimmillaan vuoden
lopussa syksyn huoltokauden jälkeen.

Keskitislemarginaalit olivat jälleen keskimäärin vahvimpia.
Bensiinimarginaalit olivat kausivaihtelun vuoksi matalat
ensimmäisen neljänneksen alussa ja neljännellä neljänneksellä,
mutta ne olivat vahvat keväästä alkusyksyyn. Polttoöljymarginaalit
olivat vahvoja vuoden alkupuoliskolla mutta heikkenivät
merkittävästi toisella vuosipuoliskolla.

Raakapalmuöljyn tonnihinnat vaihtelivat vuoden aikana 680 ja 825
dollarin välillä (Malesia). Tarjonnan odotettua pienempi kasvu
yhdistettynä vahvaan vientiin piti Malesian palmuöljyvarastot alle 2
miljoonan tonnin viitetason maaliskuusta 2013 eteenpäin, mikä
johti hintojen nousuun loppuvuonna.

Rypsiöljyn ja soijaöljyn hinnat laskivat vuoden aikana. Erityisesti
soijaöljyn hintaan kohdistui laskupaineita, sillä Yhdysvalloissa
soijasato oli odotettua parempi ja Etelä-Amerikan satoennuste
vuodelle 2014 pysyi erittäin hyvänä. Palmu- ja rypsiöljyn välinen
hintaero oli pitkän ajan keskiarvoa suurempi ensimmäisellä
vuosipuoliskolla, mutta pieneni sen jälkeen. Palmu- ja rypsiöljyn
välinen hintaero laski ensimmäisen neljänneksen 330 dollarista
tonnilta noin 150 dollariin tonnilta vuoden 2013 viimeisellä
neljänneksellä. Eläinrasvan hinnat olivat edelleen palmuöljyn
hintoja korkeammat, mutta hintaero kapeni selvästi vuoden
neljännellä neljänneksellä.

Biodieselin kysyntä EU:ssa laski noin 8 % vuoteen 2012
verrattuna, mikä johtui Espanjan biovelvoitteen pienenemisestä,
fyysistä kysyntää vähentävistä kaksinkertaisina laskettavista
biopolttoaineista ja fossiilisen dieselin kysynnän kasvun
pysähtymisestä. Eurooppalaisen FAME-biodieselin hinnat olivat
melko vakaat, mutta hintaero verrattuna rypsiöljyyn vaihteli
merkittävästi. FAME-marginaalit olivat vuoden alussa matalat,
mutta ne alkoivat nousta vähitellen, kun Euroopan komissio ilmoitti
aikomuksestaan ottaa käyttöön halpatuontitullit Indonesiasta ja
Argentiinasta tuodulle biodieselille. Euroopan markkinoiden
ajoittaisesta kireydestä huolimatta tilanne helpotti loppuvuonna,
kun tarjonta kotimarkkinoilla kasvoi. Argentiinalaisen ja
indonesialaisen biodieselin halpatuontitullit otettiin käyttöön lopulta
marraskuussa.

Yhdysvalloissa biomassapohjaisen dieselin velvoitetta nostettiin 1
miljardista 1,28 miljardiin gallonaan vuodelle 2013. Blender's Tax
Credit -verohelpotus, joka oli 1 dollaria gallonalta, myönnettiin
takautuvasti vuosiksi 2012 ja 2013, minkä seurauksena
soijaöljypohjaisen biodieselin (SME) ja uusiutuvan dieselin
kysyntä sekä hinnat nousivat. Suuri kysyntä yhdistettynä siihen,
että bensiinin osalta markkinoilla lähestyttiin etanolin
sekoitussuhteelle asetettua 10 prosentin kattoa, johti
biomassapohjaisen dieselin ja sen RIN (Renewable Identification
Number) -arvon nousuun ennätystasolle loppukesästä. Tulevia
biopolttoainetavoitteita kritisoitiin, sillä niiden odotettiin ylittävän
etanolin sekoitussuhteelle asetetun katon. Sen vuoksi
Yhdysvaltain ympäristöviranomainen (EPA) ehdotti etanolin ja
selluloosapohjaisen biopolttoaineen tavoitteiden alentamista, kun
taas bio- ja uusiutuvan dieselin velvoite pysyisi ennallaan vuosina
2014–2015. Vuoden loppuun mennessä biopolttoaineiden hinnat
olivat laskeneet selvästi kesän ennätyskorkealta tasolta.

Tämä PDF-dokumentti on kooste Neste Oilin verkkovuosikertomuksesta, johon voi tutustua osoitteessa 2013.nesteoil.fi 8



Tärkeimmät markkinatekijät (USD/bbl, ellei muuta mainittu)

2013 2012

Neste Oilin viitejalostusmarginaali 4,82 7,39

Neste Oilin kokonaisjalostusmarginaali 9,60 10,17

Urals-Brent-hintaero -1,02 -1,29

NWE Bensiinimarginaali 10,54 13,16

NWE Dieselmarginaali 18,07 20,60

NWE Raskaan polttoöljyn marginaali -16,27 -12,92

Brent dated -raakaöljy 108,7 111,6

FAME-palmuöljy -hintaero, USD/tonni* 356,0 234,6

SME-soijaöljy -hintaero, USD/tonni** 388,6 175,3

USD/EUR-valuuttakurssi 1,33 1,28

USD/EUR-valuuttakurssi, suojattu 1,30 1,33

Raakaöljyrahdit, WS-pistettä (TD7)*** 91 91

* FAME kausiluonteinen vs. CPOBMD3rd (raakapalmuöljyn kolmannen kuukauden futuurihinta Malesian pörssissä) + rahti 70 dollaria
tonnilta ARA-alueelle (Amsterdam–Rotterdam–Antwerpen)

** SME USG (Meksikonlahden rannikolla) vs. SBO CBOT 1st (soijaöljyn ensimmäisen kuukauden futuurihinta Chicagon
johdannaispörssissä)

*** Worldscale-pisteet (WS) 80 000 tonnin raakaöljylastille Pohjanmereltä Manner-Eurooppaan.
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Hallituksen toimintakertomus ► Tuotanto ja myynti

Tuotanto ja myynti
Tuotanto

Neste Oilin kokonaistuotanto vuonna 2013 oli 16,3 miljoonaa
tonnia (15,4 milj.), josta 2,0 miljoonaa tonnia (1,8 milj.) oli

uusiutuvista raaka-aineista valmistettua NExBTL-dieseliä. Kasvu
vuodesta 2012 johtui Porvoon jalostamon tuotannon kasvusta
sekä Singaporen ja Rotterdamin uusiutuvan dieselin
jalostamoiden tuotantomäärien kasvusta.

Neste Oilin tuotanto laitoksittain

(1 000 tonnia) 2013 2012

Porvoon jalostamo 12 016 11 511

Naantalin jalostamo 2 147 1 908

NExBTL-tuotantolaitokset 2 009 1 849

Bahrainin VHVI perusöljylaitos (Neste Oilin osuus) 151 128

Edmontonin iso-oktaanilaitos (Neste Oilin osuus) - 8

Porvoon jalostamon keskimääräinen käyttöaste oli 88 % vuonna
2013 (87 %). Käyttöasteeseen vaikutti tuotantolinja 4:n
huoltoseisokki toisella neljänneksellä. Naantalin jalostamon
keskimääräinen käyttöaste oli alempi, 78 % (67 %) johtuen
jalostusmarginaalin optimoinnista.

Venäläisen Russian Export Blend (REB) -raakaöljyn osuus
Porvoon ja Naantalin jalostamoiden kokonaissyötöstä oli 63 % (63
%) vuonna 2013. Porvoon ja Naantalin jalostamoiden
tuotantokustannukset olivat 4,8 dollaria barrelilta (4,4).

Neste Oilin uusiutuvan dieselin tuotantolaitoksilla saavutettiin 91
%:n (85 %) keskimääräinen käyttöaste vuonna 2013.

Myynti

Myyntimäärät kasvoivat vuonna 2013 vuoteen 2012 verrattuna
pääosin uusiutuvan NExBTL-dieselin myynnin kasvun ansiosta.
Moottoribensiinin ja dieselin myynti sen sijaan laski hieman.
Myynti kasvoi erityisesti Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa, mikä
pienensi kotimaan myynnin osuutta.

Neste Oilin myynti omasta tuotannosta tuotelajeittain

(1 000 tonnia) 2013 % 2012 %

Moottoribensiini 4 216 26 4 281 27

Bensiinikomponentit 0 0 19 0

Diesel 5 838 37 5 886 38

Lentopolttoaine 660 4 651 4

Perusöljyt 436 3 394 3

Lämmitysöljy 231 1 229 1

Raskas polttoöljy 1 253 8 1 171 7

Nestekaasu 334 2 262 2

NExBTL-diesel 1 938 12 1 665 11

Muut tuotteet 1 121 7 1 172 7

Yhteensä 16 026 100 15 729 100

Neste Oilin myynti omasta tuotannosta markkina-alueittain

(1 000 tonnia) 2013 % 2012 %

Suomi 6 057 38 7 104 45

Muut Pohjoismaat 2 581 16 2 563 16

Muu Eurooppa 5 405 34 4 232 27

Yhdysvallat ja Kanada 1 690 10 1 247 8

Muut maat 293 2 583 4

Yhteensä 16 026 100 15 729 100
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Hallituksen toimintakertomus ► Segmenttikatsaus

Segmenttikatsaukset
Neste Oilin liiketoiminnot on jaettu neljään raportointisegmenttiin:
Öljytuotteet, Uusiutuvat polttoaineet, Öljyn vähittäismyynti ja Muut.

Öljytuotteet

2013 2012

Liikevaihto, MEUR 13 271 13 764

Vertailukelpoinen EBITDA, MEUR 465 583

Vertailukelpoinen liikevoitto, MEUR 280 396

IFRS-liikevoitto, MEUR 286 491

Kokonaisjalostusmarginaali, USD/bbl 9,60 10,17

Sidottu pääoma, MEUR 2 163 2 252

Vertailukelpoinen sidotun pääoman tuotto, % 11,8 16,6

Öljytuotteiden vuoden 2013 vertailukelpoinen liikevoitto oli 280
miljoonaa euroa (396 milj.). Lasku johtui pääosin matalammista
jalostusmarginaaleista sekä jalostamoiden ja terminaalien
kiinteiden henkilöstö- ja kunnossapitokustannusten lievästä
noususta. Perusöljyliiketoiminta kärsi edelleen markkinoiden
ylikapasiteetista, ja sen osuus koko vuoden liikevoitosta oli

selvästi pienempi kuin vuonna 2012. Neste Oilin
kokonaisjalostusmarginaali vuonna 2013 oli 9,60 dollaria barrelilta
(10,17 dollaria barrelilta). Segmentin vertailukelpoinen sidotun
pääoman tuotto oli 11,8 % vuonna 2013 (16,6 %).

Uusiutuvat polttoaineet

2013 2012

Liikevaihto, MEUR 2 493 2 163

Vertailukelpoinen EBITDA 371 43

Vertailukelpoinen liikevoitto, MEUR 273 -56

IFRS-liikevoitto, MEUR 252 -183

Sidottu pääoma, MEUR 1 768 1 860

Vertailukelpoinen sidotun pääoman tuotto, % 15,2 -2,8

Uusiutuvien polttoaineiden vertailukelpoinen liikevoitto oli 273
miljoonaa euroa vuonna 2013 (–56 milj.). Kasvu johtui pääasiassa
korkeammista myyntimarginaaleista erityisesti vuoden toisella
puoliskolla, jolloin markkinat olivat erittäin suotuisat. Koko vuoden
myyntimäärät olivat 1 938 000 tonnia, mikä oli yli 270 000 tonnia
enemmän kuin vuonna 2012. Noin 56 % myynnistä suuntautui
Eurooppaan ja 44 % Pohjois-Amerikkaan vuonna 2013.

Uusiutuvan dieselin tuotantokapasiteetin keskimääräinen
käyttöaste oli 91 % (85 %). Uusiutuvien polttoaineiden
vertailukelpoinen sidotun pääoman tuotto oli 15,2 % (–2,8 %)
vuonna 2013.
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Öljyn vähittäismyynti

2013 2012

Liikevaihto, MEUR 4 528 4 895

Vertailukelpoinen EBITDA 104 91

Vertailukelpoinen liikevoitto, MEUR 76 58

IFRS-liikevoitto, MEUR 120 58

Sidottu pääoma, MEUR 255 345

Vertailukelpoinen sidotun pääoman tuotto, % 26,1 17,3

Kokonaismyynti*, 1 000 m3 4 000 4 160

- bensiinin myynti asemilla, 1 000 m3 1 151 1 256

- dieselin myynti asemilla, 1 000 m3 1 491 1 620

- lämmitysöljy, 1 000 m3 635 651

- raskas polttoöljy, 1 000 m3 225 255

*sisältää sekä asemien että terminaalien myynnin

Öljyn vähittäismyynnin koko vuoden vertailukelpoinen liikevoitto oli
76 miljoonaa euroa (58 milj.). Tulos parani kaikilla markkina-
alueilla, erityisesti Suomessa ja Luoteis-Venäjällä.
Asemaverkoston tehokkuus kasvoi, ja suurin osa tuloksen
paranemisesta oli seurausta korkeammista keskimääräisistä
marginaaleista. Kokonaismyyntimäärä laski vuoteen 2012
verrattuna johtuen pääasiassa Puolan asemaverkoston myynnistä

ja raskaan liikenteen vähenemisestä Suomessa. Vaikeassa
markkinatilanteessa onnistunut saatavien hallinta vaikutti
segmentin hyvään kassavirtaan. Lisäksi Puolan asemaverkoston
myynti vähensi kiinteitä kustannuksia ja poistoja toisesta
neljänneksestä alkaen. Öljyn vähittäismyynnin vertailukelpoinen
sidotun pääoman tuotto oli 26,1 % (17,3 %) vuonna 2013.
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Hallituksen toimintakertomus ► Osakkeet, kaupankäynti ja omistus

Osakkeet, kaupankäynti ja omistus
Neste Oilin osakkeilla käydään kauppaa NASDAQ OMX Helsinki
Oy:ssä. Vuoden 2013 viimeinen noteeraus oli 14,37 euroa, joka oli
47,1 % korkeampi kuin vuoden 2012 lopussa. Osakkeen
kokonaistuotto (TSR) oli 51,0 % (29,6 %). Vuonna 2013
osakekurssi oli korkeimmillaan 17,33 euroa ja alimmillaan 10,13
euroa. Yhtiön markkina-arvo oli 3,7 miljardia euroa 31. joulukuuta
2013. Päivittäin vaihdettiin keskimäärin 1,0 miljoonaa osaketta,
mikä vastaa 0,4 %:a osakkeiden kokonaismäärästä.

Neste Oilin kaupparekisteriin merkitty osakepääoma 31 joulukuuta
2013 oli 40 miljoonaa euroa ja osakkeiden kokonaismäärä 256
403 686. Yhtiö ei omista omia osakkeitaan eikä hallituksella ole
omien osakkeiden osto-oikeutta eikä oikeutta laskea liikkeeseen
vaihtovelkakirjalainoja, osakeoptioita tai uusia osakkeita.

Vuoden lopussa Suomen valtio omisti 50,1 % (50,1 % vuoden
2012 lopussa) osakkeista, ulkomaiset omistajat 17,2 % (15,4 %),
suomalaiset instituutiot 17,8 % (20,0 %) ja suomalaiset
kotitaloudet 14,9 % (14,5 %).

Suurimmat osakkeenomistajat 31.12.2013

Osakkeenomistaja Osakkeita % Osakkeista

Valtioneuvoston kanslia 128 458 247 50,10

Keskinäinen Eläkevakuutuyhtiö Ilmarinen 5 765 849 2,25

Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 3 390 514 1,32

Kansaneläkelaitos, KELA 2 648 424 1,03

Valtion Eläkerahasto 2 190 000 0,85

Kurikan kaupunki 1 550 875 0,60

Keskinäinen vakuutusyhtiö Eläke-Fennia 1 483 107 0,58

Wipunen varainhallinta Oy 1 300 000 0,51

Sijoitusrahasto Nordea Fennia 1 250 000 0,49

Mariatorp Oy 825 000 0,32

Schweizerische Nationalbank 804 678 0,31

Nordea Henkivakuutus Suomi Oy 773 595 0,30

Kuntien eläkevakuutus 746 705 0,29

Eläkevakuutusyhtiö Veritas 745 853 0,29

OP-Delta-sijoitusrahasto 720 000 0,28

OP-Focus-erikoissjoitusrahasto 710 000 0,28

Mandatum Life 664 057 0,26

Sijoitusrahasto Nordea Pro Suomi 645 000 0,25

Sijoitusrahasto Danske Suomi Osake 554 331 0,22

Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennia 513 609 0,20

20 suurinta omistajaa yhteensä 155 739 844 60,74

Hallintarekisteröidyt 42 272 202 16,49

Muut 58 391 640 22,77

Kaikki osakkeet yhteensä 256 403 686 100,00
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Omistusjakauma 31.12.2013

Omistettujen osakkeiden mukaan

Osakkeita
Osakkeen-

omistajia
% Osakkeen-

omistajista Osakkeita % osakkeista

1–100 27 423 34,1 1 571 552 0,6

101–500 34 786 43,3 8 946 017 3,5

501–1 000 9 532 11,9 7 398 003 2,9

1 001–5 000 7 416 9,2 15 511 093 6,0

5 001–10 000 682 0,8 4 965 802 1,9

10 001–50 000 414 0,5 8 385 437 3,3

50 001–100 000 56 0,1 4 069 347 1,6

100 001–500 000 38 0,0 8 464 545 3,3

500 001– 24 0,0 197 091 890 76,9

Yhteensä 80 371 100,0 256 403 686 100,0

joista hallintarekisterissä 11 42 272 202

Omistajaryhmittäin

% osakkeista

Suomen valtio 50,1

Ulkomaiset osakkeenomistajat 17,2

Kotitaloudet 14,9

Julkishallinto 7,6

Pankit ja vakuutuslaitokset 3,8

Yritykset 4,3

Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 2,1

Yhteensä 100,0
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Hallituksen toimintakertomus ► Corporate governance

Corporate governance
Yhtiön hallinto on jaettu yhtiökokouksen, hallituksen ja
toimitusjohtajan kesken. Varsinainen yhtiökokous nimittää
yhtiökokouksen nimitystoimikunnan esityksen pohjalta hallituksen
toimikaudelle, joka kestää valintaa seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen loppuun. Henkilöä, joka on täyttänyt 68 vuotta, ei
voida valita hallituksen jäseneksi. Hallitus valitsee yhtiölle
toimitusjohtajan ja tekee päätöksen hänen erottamisestaan.

Varsinainen yhtiökokous voi tehdä muutoksia yhtiöjärjestykseen
hallituksen esityksen pohjalta.

Neste Oilin varsinainen yhtiökokous pidettiin 4. huhtikuuta 2013
Helsingissä. Yhtiökokous vahvisti vuoden 2012 tilinpäätöksen ja
konsernitilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallitukselle ja
toimitusjohtajalle vuodelta 2012. Yhtiökokous hyväksyi myös
hallituksen ehdotuksen vuoden 2012 voitonjaosta. Sen mukainen
0,38 euron osakekohtainen osinko maksettiin 16.4.2013.

Yhtiökokouksen nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti
hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin seitsemän. Hallituksen
jäseniksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun asti
valittiin hallituksen nykyisistä jäsenistä Jorma Eloranta, Maija-Liisa
Friman, Michiel Boersma ja Laura Raitio sekä uusina jäseninä
Per-Arne Blomquist, Willem Schoeber ja Kirsi Sormunen. Jorma
Eloranta valittiin uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi ja Maija-
Liisa Friman varapuheenjohtajaksi. Yhtiökokous päätti pitää
hallituksen jäsenille maksettavat palkkiot ennallaan.

Hallitus kokoontui heti yhtiökokouksen jälkeen ja valitsi kahden
valiokuntansa jäsenet. Jorma Eloranta valittiin henkilöstö- ja
palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi ja Maija-Liisa Friman ja
Willem Schoeber sen jäseniksi. Tarkastusvaliokuntaan valittiin
puheenjohtajaksi Per-Arne Blomquist sekä jäseniksi Michiel
Boersma, Laura Raitio ja Kirsi Sormunen.

Hallituksen esityksen mukaisesti yhtiön tilintarkastajaksi valittiin
seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun asti KHT-yhteisö
Ernst & Young Oy päävastuullisena tilintarkastajana Anna-Maija

Simola, KHT. Tilintarkastajalle suoritetaan palkkio yhtiön
hyväksymän laskun perusteella.

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksestä perustaa pysyvän
osakkeenomistajien nimitystoimikunnan. Nimitystoimikunnan
tehtävänä on valmistella ja esitellä varsinaiselle yhtiökokoukselle
ja tarvittaessa ylimääräiselle yhtiökokoukselle ehdotukset
hallituksen jäsenten palkitsemisesta ja lukumäärästä sekä
ehdotus hallituksen jäsenistä. Lisäksi toimikunnan tehtävänä on
etsiä hallituksen jäsenten seuraajaehdokkaita. Nimitystoimikunta
koostuu neljästä jäsenestä, joista yhtiön kolme suurinta
osakkeenomistajaa ovat kukin oikeutettuja nimeämään yhden
jäsenen. Yhtiön kulloinenkin hallituksen puheenjohtaja toimii
toimikunnan neljäntenä jäsenenä. Nimeämiseen oikeutetut yhtiön
suurimmat osakkeenomistajat määräytyvät vuosittain yhtiön
osakasluettelossa syyskuun ensimmäisenä arkipäivänä
rekisteröityinä olevien omistustietojen perusteella. Hallituksen
puheenjohtaja kutsuu koolle nimitystoimikunnan ensimmäisen
kokouksen, joka valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.
Nimitystoimikunta perustetaan toimimaan toistaiseksi kunnes
yhtiökokous toisin päättää. Toimikunnan jäsenet nimitetään
vuosittain ja jäsenten toimikausi päättyy, kun toimikuntaan on
nimitetty uudet jäsenet. Toimikunnan tulee toimittaa ehdotuksensa
yhtiön hallitukselle vuosittain varsinaista yhtiökokousta edeltävän
tammikuun 31. päivään mennessä.

Neste Oilin osakkeenomistajien nimitystoimikuntaan valittiin 2.
syyskuuta 2013 ylijohtaja Eero Heliövaara valtioneuvoston
kanslian omistajaohjausyksiköstä, varatoimitusjohtaja Timo
Ritakallio Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Ilmarisesta,
sijoitusjohtaja Mikko Koivusalo Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö
Varmasta sekä Neste Oilin hallituksen puheenjohtaja Jorma
Eloranta.

Neste Oil julkaisee selvityksen hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä
erillisenä dokumenttina.
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Hallituksen toimintakertomus ► Henkilöstö

Henkilöstö
Neste Oil työllisti vuonna 2013 keskimäärin 5 097 (5 031)
henkilöä, joista 1 452 (1 450) työskenteli Suomen ulkopuolella.
Vuoden 2013 lopussa yhtiöllä oli 5 049 työntekijää (5 022), joista
1 477 (1 474) työskenteli Suomen ulkopuolella. Yhtiön vuonna

2013 maksamat palkat ja palkkiot olivat 270 miljoonaa euroa (253
milj.).

Hallituksen toimintakertomus ► Terveys, turvallisuus ja ympäristö

Terveys, turvallisuus ja ympäristö
Turvallisuustyötä tehostettiin tapaturmien kasvun vuoksi vuoden
2013 alkupuoliskolla. Toimitusjohtajan hallitukselle toimittamassa
kuukausiraportissa turvallisuuden kehittyminen raportoidaan
ensimmäisenä asiana. Keskeisten turvallisuuden osa-alueiden
jatkuvan parantamisen lisäksi yhtiön arvonluontiohjelmaan
sisällytettiin turvallisuusprojekti, joka keskittyy parantamaan
turvallisuusjohtamista sekä Neste Oilin työntekijöiden ja
urakoitsijoiden turvallisuustietoisuutta. Jalostamoille perustettiin
prosessiturvallisuusryhmiä, joiden tavoitteena on edistää
yhtenäistä prosessiturvallisuuden hallintaa ja parhaiden
käytäntöjen jakamista konserninlaajuisesti.

Työturvallisuus heikkeni vuonna 2013, vaikka siinä tapahtuikin
selvää ja jatkuvaa parantumista toisella vuosipuoliskolla. Kaikkien
kirjattujen tapaturmien taajuus (TRIF, Total Recordable Injury
Frequency) eli tapaturmien määrä miljoonaa työtuntia kohti oli 4,2
(3,6). Lukuun lasketaan mukaan sekä yhtiön että yhtiölle
työskentelevien urakoitsijoiden tekemä työ. Yhtiön TRIF-tavoite oli
2,2. Prosessiturvallisuus parani selvästi vuoden jälkipuoliskolla.
Prosessiturvallisuustapahtumien (PSE, Process Safety Events)
taajuus koko vuonna 2013 oli 3,0 (5,6). Yhtiön PSE-tavoite oli 4,0.

Neste Oilin toiminnasta aiheutuvat päästöt ympäristöön olivat
olennaisilta osin määräysten mukaiset kaikilla tuotantolaitoksilla.
Luparajat ylittyivät vuoden aikana seitsemän kertaa, mutta kaikki
tapaukset olivat luonteeltaan vähäisiä. Neste Oilin jalostamoilla tai
muilla tuotantopaikoilla ei tapahtunut vuonna 2013 vakavia
korvausvastuuseen johtaneita ympäristövahinkoja.

EU:n uusiutuvan energian direktiivi (RED) pantiin toimeen
keskeisissä Euroopan unionin jäsenvaltioissa vuoden 2013
loppuun mennessä vähäisiä poikkeuksia lukuun ottamatta. Neste
Oilin sisäiset toimintatavat vastaavat direktiivin vaatimuksia, ja
yhtiö on rekisteröinyt vapaaehtoisen todentamisjärjestelmän, jolla
todennetaan EU:n biopolttoaineita koskevien
vastuullisuusvaatimusten täyttyminen. Vapaaehtoinen järjestelmä
sai Euroopan komission lopullisen hyväksynnän tammikuussa

2014, ja sen toteutus on aloitettu. Kaikki Neste Oilin NExBTL-
laitokset on International Sustainability and Carbon Certification
(ISCC) -sertifioitu, millä varmistetaan, että laitosten valmistamat
uusiutuvat polttoaineet täyttävät eurooppalaisten
biopolttoainemarkkinoiden vaatimukset. Kaikilla Neste Oilin
laitoksilla on myös Yhdysvaltain markkinoilla vaadittava EPA-
hyväksyntä, ja ulkopuolinen taho auditoi palmuöljyn toimitusketjun
valikoidut osat Malesiassa.

Neste Oil julkaisi huhtikuussa metsäkadon torjuntaa ja vastuullista
hankintaa koskevan ohjeistuksensa (No-Deforestation and
Responsible Sourcing Guidelines) ja aloitti aktiivisen
varmistustyön voittoa tavoittelemattoman, metsäkadon torjuntaan
keskittyvän The Forest Trust (TFT) -organisaation kanssa.
Yhteistyö ulottuu Neste Oilin oman toimitusketjun ulkopuolelle
koko palmuöljyteollisuuden mahdollisten vastuullisuusriskien
tunnistamiseksi.
Neste Oilille luovutettiin marraskuussa maailman ensimmäisenä
yhtiönä RSPO:n (Roundtable on Sustainable Palm Oil)
sertifiointijärjestelmän mukainen RSPO-RED-
toimitusketjusertifikaatti biopolttoaineille. Yhtiö ilmoitti joulukuussa
saavuttaneensa palmuöljyn 100 %:n sertifiointitavoitteensa kaksi
vuotta etuajassa.

Neste Oil säilytti vuoden 2013 aikana asemansa useissa
vastuullisuusindekseissä, ja yhtiö valittiin Dow Jonesin kestävän
kehityksen indeksiin seitsemännen kerran peräkkäin. Neste Oil
pääsi myös maailman vastuullisimpien yritysten The Global 100 -
listalle seitsemännen kerran peräkkäin ja ylsi listan sijalle 4. The
Global 100 -listalle valittuja yrityksiä pidetään toimialansa
kyvykkäimpinä ympäristö-, yhteiskuntavastuu- ja hallinnon riskien
hallinnassa sekä uusien liiketoimintamahdollisuuksien
hyödyntämisessä näissä toiminnoissa. Lisäksi CDP Forest, joka
tutkii metsille mahdollisesti riskialttiita hyödykkeitä käyttäviä
yhtiöitä, arvioi Neste Oilin yhdeksi öljy- ja kaasualan parhaista
yrityksistä.
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Tutkimus ja kehitys
Neste Oilin raakaöljypohjaisiin ja uusiutuviin raaka-aineisiin
keskittyvällä tutkimus- ja tuotekehitystyöllä on merkittävä rooli
yhtiön strategian toteuttamisessa. Neste Oilin tutkimus- ja
tuotekehityskulut vuonna 2013 olivat yhteensä 40 miljoonaa euroa
(42 milj.). Raaka-ainepohjan laajentaminen on yksi Neste Oilin
tutkimus- ja tuotekehitystyön tärkeimmistä tavoitteista, ja noin 70
% vuoden 2013 T&K-hankkeista suuntautui uusiutuvien raaka-
aineiden tutkimukseen. Tutkimustyö keskittyi täysin uudenlaisiin
raaka-aineisiin, kuten pilottimittakaavan mikrobi- ja leväöljyyn,
sekä olemassa oleviin materiaaleihin, kuten jäte-eläinrasvoihin ja
kasviöljytähteisiin, käytettyyn paistorasvaan ja tekniseen
maissiöljyyn. Perinteisten öljynjalostamoiden ja uusiutuvien

polttoaineiden jalostamoiden tehokkuuden parantaminen oli toinen
teknologiakehityksen keskeinen painopistealue.

Vuonna 2013 Neste Oil lisäsi jäte- ja tähderaaka-aineiden,
erityisesti eläinrasvajätteiden, palmuöljyn rasvahappotisleen
(PFAD) sekä teknisen maissiöljyn (TCO) käyttöä. Jäte- ja
tähderaaka-aineiden käyttö lisääntyi 476 000 tonnilla ja oli
yhteensä 1 219 000 tonnia, joka vastaa noin 52 %:a (35 %)
uusiutuvien raaka-aineiden kokonaiskäytöstä vuonna 2013.
Teknistä maissiöljyä käytettiin tuotannossa ensimmäistä kertaa
vuoden 2013 aikana. Muiden ei-jätepohjaisten kasviöljyjen, kuten
palmuöljyn, osuus uusiutuvan dieselin valmistuksessa käytetyistä
raaka-aineista oli noin 48 %.

Hallituksen toimintakertomus ► Tilikauden päättymisen jälkeiset tapahtumat

Tilikauden päättymisen jälkeiset tapahtumat
Neste Oil ilmoitti 8. tammikuuta kiistävänsä Tullin näkemyksen
biopolttoaineiden jakeluvelvoitteen alittamisesta vuosina 2009 ja
2010. Suomen tulli on määrännyt Neste Oilin maksamaan
biopolttoaineiden jakeluvelvoitelain mukaisen velvoitteen
alittamisesta vuosina 2009 ja 2010 yhteensä 44 miljoonan euron
seuraamusmaksun. Neste Oil kiistää Tullin tulkinnan ja katsoo
noudattaneensa jakeluvelvoitteen täytössä tuolloin voimassa
ollutta lainsäädäntöä. Neste Oil on valittanut Tullin päätöksestä ja
pitää seuraamusmaksua perusteettomana. Seuraamusmaksu
maksettiin tammikuussa 2014.

Euroopan komissio julkisti 22.1.2014 tiedonannon EU:n
ilmastotavoitteiden muuttamisesta vuoden 2020 jälkeen.
Tavoitteena olisi vähentää vuoteen 2030 mennessä

kasvihuonekaasupäästöjä 40 % vuoden 1990 tasosta. Sen lisäksi
uusiutuvan energian käytölle asetettaisiin sitova 27 %:n EU-tason
tavoite. Neste Oil pitää komission esittämää
päästövähennystavoitetta tärkeänä ja kunnianhimoisena. Neste
Oil pitää kuitenkin tärkeänä, että Euroopan unioni jatkaa
johdonmukaista politiikkaa liikenteen uusiutuvien polttoaineiden
käytön edistämiseksi ja että niiden käyttöä koskevat kansalliset
tavoitteet jatkuvat. Euroopan komission vuoden 2020 jälkeisiä
ilmastotavoitteita koskevan ehdotuksen ei odoteta vaikuttavan
Neste Oilin liiketoimintaan lyhyellä tai keskipitkällä aikavälillä.

22. tammikuuta Neste Oil ilmoitti, että se on valittu kahdeksannen
kerran peräkkäin maailman 100 vastuullisimman yrityksen The
Global 100 -listalle, jossa yhtiö ylsi sijalle 6.
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Mahdolliset riskit
Öljymarkkinat ovat olleet hyvin vaihtelevat, ja vaihteluiden
odotetaan jatkuvan. Öljynjalostajat ovat alttiita poliittisille ja
taloudellisille tapahtumille sekä luonnonilmiöille, jotka vaikuttavat
öljytuotteiden kysyntään ja tarjontaan sekä pitkällä että lyhyellä
aikavälillä.

Maailmantalouden kehittymiseen liittyy edelleen epävarmuutta,
mikä todennäköisesti vaikuttaa öljytuotteiden ja erityisesti dieselin
kysyntään.

Suunnittelemattomat sekä odottamattomat häiriöt Neste Oilin
tuotantolaitoksissa muodostavat edelleen riskin lyhyellä aikavälillä.

Nopeat ja suuret raaka-aineiden ja tuotteiden hinnanvaihtelut
voivat johtaa merkittäviin varastovoittoihin tai -tappioihin tai
käyttöpääoman muutoksiin. Näillä puolestaan voi olla selvä
vaikutus yhtiön IFRS:n mukaiseen liikevoittoon sekä rahavirtaan.

EU:n, Pohjois-Amerikan ja eräiden muiden keskeisten markkina-
alueiden biopolttoaineita koskevan lainsäädännön täytäntöönpano
voi vaikuttaa biopolttoaineiden kysynnän kehityksen nopeuteen.
Pidemmällä aikavälillä epäonnistuminen oman teknologian

suojaamisessa ja kilpailevien teknologioiden kehittäminen ja
käyttöönotto voivat vaikuttaa negatiivisesti yhtiön tulokseen.
Uusiutuvien polttoaineiden marginaalit voivat vaihdella eri
markkinoilla, mikä johtuu nopeasti muuttuvista raaka-aineiden ja
tuotteiden hinnoista ja vaikuttaa siten Uusiutuvat polttoaineet -
liiketoiminnan kannattavuuteen.

Pitkällä aikavälillä rahoituksen saatavuus, kasvavat
pääomakustannukset sekä uusien, kilpailukykyisten ja
kustannustehokkaiden raaka-aineiden hankkimiseen ja
kehittämiseen liittyvät haasteet saattavat vaikuttaa konsernin
tulokseen.

Tärkeimmät Neste Oilin tulokseen vaikuttavat markkinatekijät ovat
kansainväliset jalostusmarginaalit, Pohjanmeren Brent-raakaöljyn
ja venäläisen raskaamman raakaöljyn (REB) välinen hintaero,
Yhdysvaltain dollarin ja euron välinen valuuttakurssi sekä
kasviöljyjen väliset hintaerot ja biodieselin marginaalit.

Tarkempia tietoja Neste Oilin riskeistä ja riskienhallinnasta löytyy
yhtiön vuosikertomuksesta ja tilinpäätöksen liitetiedoista.

Hallituksen toimintakertomus ► Riskienhallinta

Riskienhallinta
Yhtiö tunnistaa riskin olennaisena ja väistämättömänä osana
liiketoimintaansa. Riskille on tunnusomaista olla sekä uhka että
mahdollisuus. Neste Oil tavoittelee riskienhallinnalla kilpailuetua
tukemalla mahdollisuuksia ja vähentämällä uhkia. Riskienhallinta
on keskeinen osa Neste Oilin johtamisjärjestelmää, ja sen
merkitys on ainoastaan kasvanut maailmantalouden kuohunnan
myötä. Neste Oilin tavoitteena on hallita yhtiön toimintaan liittyviä
riskejä erilaisten riskienhallintastrategioiden avulla. Yhtiön
hallituksen hyväksymissä Neste Oilin riskienhallintapolitiikassa ja
riskienhallintaperiaatteissa on määritelty konsernin sekä sen
liiketoiminta-alueiden ja toimintojen strategisiin ja operatiivisiin
tavoitteisiin liittyvien riskien hallintaperiaatteet. Liiketoiminta-
alueilla sekä konsernin yhteisillä toiminnoilla on omia

riskienhallintakäytäntöjä ja -menettelyjä. Ne hyväksyy yhtiön
toimitusjohtaja.

Strategisen ja operatiivisen johtamisen osalta riskienhallinnan
tavoitteena on riskien rullaava tunnistaminen, jatkuva arviointi ja
priorisointi sekä ennakoiva riskienhallinta.

Lisää tietoa Neste Oilin riskienhallinnasta on saatavilla erikseen
julkaistussa Selvitys hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä -
dokumentissa sekä vuoden 2013 tilinpäätöksessä liitetiedossa 3.
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Näkymät
Maailmantalouden kehitys on heijastunut öljyn, uusiutuvien
polttoaineiden sekä uusiutuvien raaka-aineiden markkinoihin, ja
vaihtelevan markkinatilanteen odotetaan jatkuvan.
Maailmanlaajuisen öljyn kysynnän odotetaan kasvavan yli 1
miljoonalla barrelilla päivässä vuonna 2014, mutta vuoden 2013
tapaan uusi jalostuskapasiteetti Aasiassa ja Lähi-idässä ylittää
tämän kasvun. Tämän kehityksen seurauksena öljytuotetuonnin
Eurooppaan odotetaan pysyvän suurena, mikä asettaa painetta
erityisesti yksinkertaisten jalostamoiden keskimääräisille
käyttöasteille. Neste Oilin kaltaisten kehittyneiden jalostajien
odotetaan pysyvän kilpailukykyisimpinä. Dieselmarginaalien
arvioidaan olevan vahvimpia, ja bensiinimarginaalien odotetaan
paranevan kausivaihtelun mukaisesti keväällä ja kesällä.
Korkealaatuisten perusöljyjen kysynnän odotetaan jatkavan
kasvuaan, mutta perusöljymarginaaleihin odotetaan kohdistuvan
edelleen painetta ylikapasiteetin vuoksi.

Kasviöljyjen hintaerojen odotetaan vaihtelevan satoennusteiden,
sääilmiöiden ja eri raaka-aineiden kysynnän vaihtelun mukaan,
mutta raaka-aineiden hintaeroihin vaikuttavissa tekijöissä ei
odoteta tapahtuvan suuria muutoksia. Kasviöljyjen hintaerojen
odotetaan kasvavan tämänhetkiseltä kapealta tasolta vuoden
2014 aikana sekä Euroopassa että Pohjois-Amerikassa.

Yhdysvaltain poliittista päätöksentekoa koskevat epävarmuudet
vaikuttavat todennäköisesti uusiutuvien polttoaineiden
markkinoihin. Odotettavissa olevia päätöksiä ovat muun muassa
biomassapohjaisen dieselin velvoitetavoitteet ja Blender's Tax
Credit -verohelpotuksen uusiminen, jotka molemmat vaikuttavat
Yhdysvaltojen markkinoihin.

Porvoon jalostamon tuotantolinja 4 on suunniteltu pysäytettäväksi
noin viiden viikon huoltoseisokin ajaksi ensimmäisellä
vuosineljänneksellä. Singaporen NExBTL-jalostamo on
suunniteltu pysäytettäväksi huoltoa varten joko vuoden 2014
neljännellä neljänneksellä tai vuoden 2015 ensimmäisellä
neljänneksellä.

Yhtiön vuoden 2014 investointien arvioidaan olevan noin 300–350
miljoonaa euroa.

Neste Oil odottaa konsernin koko vuoden 2014 vertailukelpoisen
liikevoiton olevan 500 miljoonan euron tasolla. Tämä perustuu
oletukseen, että Neste Oilin viitejalostusmarginaali on keskimäärin
4,5 dollaria barrelilta. Yhdysvaltojen biopolttoaineiden
verohelpotuksen palauttaminen vaikuttaisi tulokseen positiivisesti.
Myös euron heikentyminen Yhdysvaltain dollariin nähden
vaikuttaisi tulokseen positiivisesti.

Hallituksen toimintakertomus ► Osingonjakoehdotus

Osingonjakoehdotus
Osinkopolitiikkansa mukaisesti yhtiö jakaa osinkoina vähintään
yhden kolmasosan vertailukelpoisesta tilikauden voitosta.
Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat 31.12.2013 olivat 1 242
miljoonaa euroa. Tilikauden päättymisen jälkeen yhtiön
taloudellisessa asemassa ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia.
Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että Neste Oil Oyj jakaa vuodelta
2013 osinkoa 0,65 euroa (0,38) osaketta kohti eli rekisteriin

merkittyjen osakkeiden lukumäärän perusteella yhteensä 167
miljoonaa euroa (97 milj.).

Esitetty osinko vastaa 4,5 %:n osinkotuottoa osakkeelle
(laskettuna osakkeen hinnalla 14,37 euroa vuoden 2013 lopussa)
ja se on 34 % yhtiön vertailukelpoisesta tilikauden voitosta vuonna
2013.
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