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1. Yrityksen perustiedot
Neste Oyj on suomalainen julkinen osakeyhtiö, jonka kotipaikka on Espoo. Yhtiön 
osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. Yhtiön rekisteröity osoite on 
Keilaranta 21, PL 95, 00095 Neste, Suomi.

Neste Oyj tytäryrityksineen (yhdessä ”konserni”) on öljynjalostuksen ja uusiutuvien 
ratkaisujen edelläkävijä. Neste tarjoaa asiakkailleen huippututkimukseen perustuvia 
puhtaamman liikenteen ja teollisuuden tuotteita. Konsernin jalostamot ja muut tuo-
tantolaitokset sekä sen Suomessa ja Baltian alueella sijaitseva liikenneasemaverkosto 
ja muut vähittäismyyntipisteet tuottavat kotimaan markkinoille ja vientimarkkinoille 
bensiiniä, dieselöljyä, lentokone- ja laivapolttoaineita, lämmitysöljyä, raskasta polttoöl-
jyä, perusöljyä, voiteluaineita, liikennepolttoaineiden komponentteja, liuottimia, neste-
kaasua ja bitumia sekä uusiutuvaa dieseliä ja muita uusiutuvia tuotteita, jotka perustu-
vat Nesteen patentoituun teknologiaan. Nesteen asiakkaat hyötyvät paitsi laadukkaista 
tuotteista myös kattavista toimitus- ja logistiikkapalveluista. Neste on johtava ympäris-
töä vähemmän kuormittavien öljytuotteiden jalostaja. 

Yhtiön hallitus on hyväksynyt tämän konsernitilinpäätöksen 6.2.2017.

2. Laadintaperiaatteet
Seuraavassa esitetään tässä konsernitilinpäätöksessä sovelletut keskeiset laadinta-
periaatteet. Niitä on noudatettu johdonmukaisesti kaikilla esitettävillä tilikausilla, ellei 
toisin ole mainittu.

Laatimisperusta
Tämä konsernitilinpäätös on laadittu Euroopan unionissa hyväksyttyjen kansainvälisten 
tilinpäätösstandardien (International Financial Reporting Standards, IFRS) ja niitä kos-
kevien tulkintojen (IFRIC) mukaisesti. Tilinpäätös täyttää myös Suomen kirjanpitolain 
vaatimukset sekä muut Suomessa voimassa olevat tilinpäätöksen laadintaa koskevat 
säännökset ja määräykset. Konsernitilinpäätös on laadittu alkuperäisten hankinta-
menojen perusteella, lukuun ottamatta käypään arvoon laajan tuloslaskelman kautta 
arvostettavien rahoitusvarojen ja -velkojen (mukaan lukien johdannaissopimukset) 
kirjaamista.

Tilinpäätöstiedot esitetään miljoonina euroina, ellei toisin ole mainittu. Yksittäisistä 
luvuista lasketut summat saattavat poiketa esitetyistä summista, koska taulukoissa 
esitetyt luvut ovat tarkkoja arvoja.

Käyttöön otetut uudet standardit ja niiden merkittävät 
muutokset ja tulkinnat
Vuoden 2016 aikana ei ole otettu käyttöön uusia standardeja tai julkaistu muutoksia 
ja tulkintoja vanhoihin standardeihin, joilla olisi ollut merkitsevää vaikutusta Nesteen 
konsernitilinpäätökseen. 

Uudet standardit, muutokset ja tulkinnat, joita ei ole vielä otettu 
käyttöön
Useita uusia standardeja, standardien muutoksia ja tulkintoja on jo julkaistu, mutta 
niitä ei ole sovellettu vielä tätä konsernitilinpäätöstä laadittaessa.

IFRS 9 Rahoitusinstrumentit
IFRS 9 koskee rahoitusvarojen ja -velkojen luokittelua, arvostamista ja kirjaamista. Se 
korvaa rahoitusinstrumenttien luokittelua ja arvostamista koskevat osuudet IAS 39 
-standardista. IFRS 9 -standardiin on sisällytetty useita arvostusmalleja, mutta niitä 
on yksinkertaistettu. Rahoitusvarat on luokiteltava kolmeen pääryhmään: jaksotet-
tuun hankintamenoon kirjattaviin rahoitusvaroihin, käypään arvoon tulosvaikutteisesti 
kirjattaviin rahoitusvaroihin ja käypään arvoon muiden laajan tuloksen erien kautta 
kirjattaviin rahoitusvaroihin. Luokittelu riippuu yrityksen toimintamallista sekä kyseis-
ten rahoitusvarojen rahavirtojen ominaispiirteistä. Sijoitukset oman pääoman ehtoisiin 
instrumentteihin on arvostettava käypään arvoon tulosvaikutteisesti, mutta käyvän 
arvon muutokset voidaan päättää alkuperäisen kirjaamisen yhteydessä kirjata peruut-
tamattomasti muihin laajan tuloksen eriin, jolloin niitä ei siirretä myöhemmin tulosvai-
kutteisesti. Arvonalentumisten osalta on otettu käyttöön odotettuihin luottotappioihin 
perustuva malli, joka korvaa IAS 39 -standardin mukaisen toteutuneisiin tappioihin 
perustuvan mallin. Rahoitusvelkojen luokittelu ja arvostaminen muuttuu vain siten, että 
nimenomaisesti käypään arvoon tulosvaikutteisesti arvostettavaksi luokiteltujen rahoi-
tusvelkojen omasta luottoriskistä johtuvat muutokset kirjataan muihin laajan tuloksen 
eriin. Suojauksen tehokkuuteen liittyviä vaatimuksia on IFRS 9 -standardissa helpotet-
tu poistamalla selkeisiin rajoihin perustuva tehokkuustestaus. Nyt edellytetään talou-
dellista suhdetta suojauskohteen ja suojausinstrumentin välillä sekä samaa suojaus-
astetta, jota yrityksen johto tosiasiallisesti käyttää riskienhallinnassa. Dokumentaatiota 
vaaditaan edelleen, mutta se poikkeaa IAS 39 -standardin vaatimuksista.
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EU hyväksyi IFRS 9-standardin marraskuussa 2016. Konserni tulee soveltamaan 
IFRS 9-standardia 1.1.2018 alkaen. Rahoitusvarojen luokittelun ja arvostamisen osalta 
tai niiden arvonalentumisen arvioinnin osalta IFRS 9 ei tuo merkittäviä muutoksia 
Neste Konsernille. 

Suojauslaskennan osalta yhtiön nykyiset IAS 39:n mukaiset suojauslaskentasuhteet 
(rahavirran suojauksen sekä käyvän arvon suojaukseen määritellyt valuutta- ja korko-
johdannaiset) jatkuvat myös IFRS 9:n alla ilman keskeytystä. 

IFRS 9 sallii suojauslaskennan soveltamisen myös hyödykkeiden riskikomponenttei-
hin, mutta yhtiön aikomuksena ei ole soveltaa suojauslaskentaa hyödykejohdannaisiin, 
joita käytetään hyödykeriskin suojaamiseen riskienhallintapolitiikan mukaisesti, vaan 
ne esitetään edelleen käypään arvoon tulosvaikutteisesti. 

IFRS 15 Myyntituotot asiakassopimuksista 
IFRS 15 julkaistiin toukokuussa 2014. Standardi käsittelee tulouttamista ja määrittelee 
periaatteet, joiden mukaan tilinpäätöksessä esitetään käyttäjien kannalta hyödyllistä 
tietoa asiakassopimuksiin perustuvien myyntituottojen luonteesta, määrästä, ajoituk-
sesta ja epävarmuudesta sekä myyntituottoihin liittyvistä rahavirroista. Myyntituotto 
kirjataan, kun asiakas saa määräysvallan tavaraan tai palveluun ja pystyy ohjaamaan 
sen käyttöä ja saamaan siitä koituvan hyödyn. IFRS 15 korvaa IAS 18 -standardin 
’Tuotot’ ja IAS 11 -standardin ’Pitkäaikaishankkeet’ sekä niihin liittyvät tulkinnat.

Standardi on hyväksytty sovellettavaksi EU:ssa syyskuussa 2016. Standardia on 
sovellettava 1.1.2018 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla. Aikaisempi soveltaminen on 
kuitenkin sallittu. Konserni tulee soveltamaan standardia 1.1.2018 lähtien, ja se tulee 
soveltamaan mukautettua takautuvaa menettelyä.

Konsernin tulkintoihin perustuen on arvioitu, että IFRS 15 -standardin soveltamisella 
ei todennäköisesti ole merkittävää vaikutusta konsernitilinpäätökseen. Johto on arvi-
oinut IFRS 15:n vaikutuksia Nesteen liiketoiminta-alueilla käytetyille sopimustyypeille. 
Valtaosa konsernin liikevaihdosta koostuu polttoaineiden ja muiden tuotteiden myyn-
nistä. Myyntisopimukset ovat luonteeltaan vakiomuotoisia, ja niiden toimitusehdot 
on tutkittu, eikä niistä aiheudu merkittävää muutosta nykyiseen tuloutukseen. Tiettyjä 
varastointipalvelusopimuksia, alennuksia, bonuksia, sopimussakkoja, takuusitoumuk-
sia ja muita erityisehtoja, jotka poikkeavat vakiomuotoisista sopimustyypeistä on myös 
analysoitu tarkemmin, eikä niillä todennäköisesti ole vaikutusta Nesteen tuloutukseen 
verrattuna nykyisiin laadintaperiaatteisiin.

Osa konsernin tuotemyynneistä on CIF Incoterm -ehdon alaisia, joissa kokonais-
myyntihinta allokoidaan erilisille suoritevelvoitteille, joista ensimmäinen suoritevelvoite 

on tuote ja toinen on kulut, vakuutus sekä rahti. Tuotteelle allokoitu myyntihinta tulou-
tetaan lastauksen yhteydessä. Kulujen, vakuutusten ja rahtien myyntihinta tuloutetaan 
kun jälkimmäinen suoritevelvoite on täytetty. Näiden allokoitu myyntihinta on vain pieni 
osa asiakassopimuksista syntyvistä myyntituotoista, ja näin ollen IFRS 15:n vaikutus 
Konsernin liikevaihtoon sekä liikevoittoon arvioidaan olevan vähäinen.

Tytäryhtiö Neste Jacobsin valmistusasteen mukainen tulouttaminen on jo nykytilan-
teessa yhdenmukainen IFRS 15:n kanssa, sillä liikevaihto kirjataan ajan kuluessa. 

Uusiutuvien tuotteiden RIN (Renewable Identification Number) ja LCFS (Low Car-
bon Fuels Standard) -sertifikaatteja, Blender's Tax Credit -verohelpotuksia sekä muita 
vastaavia erillisiä suoritevelvoitteita on myös arvioitu, eikä niistä aiheudu muutoksia 
nykyisiin tulouttamismenetelmiin verrattuna.

Tällä hetkellä toimialakohtaista ohjeistusta ei ole olemassa, mutta mikäli sellainen 
julkaistaisiin, konserni noudattaa sitä, ja arvioitu vaikutus konsernin liikevaihtoon saat-
taa erota yllä kuvatusta nykyisestä arviosta.

IFRS 16 Vuokrasopimukset
IFRS 16 Vuokrasopimukset, joka julkaistiin tammikuussa 2016, määrittää vuokrasopi-
musten kirjaamisen, arvostamisen, esittämisen ja tilinpäätöksessä esitettävien tietojen 
periaatteet. Standardin tavoitteena on varmistaa, että vuokralle ottaja ja vuokralle 
antaja antavat olennaista tietoa tavalla, joka ottaa huomioon järjestelyiden tosiasial-
lisen luonteen. Tämä tieto antaa tilinpäätöksen käyttäjälle perusteet arvioida vuokra-
sopimusten vaikutuksia yhteisön taloudelliseen asemaan, taloudelliseen toimintaan ja 
rahavirtaan. IFRS 16 korvaa standardin IAS 17 Vuokrasopimukset sekä IFRIC 4 Miten 
määritetään sisältääkö järjestely vuokrasopimuksen. Standardi esittää yhden vuokralle 
ottajan kirjanpidollisen ohjeistuksen ja edellyttää vuokralle ottajan kirjaamaan varat 
ja velat kaikista yli 12 kuukautta ylittävistä vuokrasopimuksista, ellei niihin liittyvien 
varojen arvo ole vähäinen. Vuokralle ottajan tulee kirjata taseeseensa omaisuuseräk-
si oikeus käyttää hyödykettä sekä vuokran maksuihin liittyvä velvollisuus velkana. 
Vuokralle antajan kirjanpitokäytännön kannalta IFRS 16 standardiin sisältyy olennai-
silta osiltaan IAS 17 standardin vaatimukset. IFRS 16 tulee voimaan 1.1.2019 tai sen 
jälkeen alkavilla tilikausilla. Aiempi käyttöönotto on sallittu EU:n hyväksynnän jälkeen 
yhteisöille, jotka soveltavat IFRS 15 Myyntituotot asiakassopimuksista standardia IFRS 
16 standardin käyttöönottohetkellä tai sitä aiemmin. Konserni on alustavasti käynyt 
läpi vuokra-, palvelu- ja tiettyjä hankintasopimuksia arvioidakseen IFRS 16 standardin 
vaikutuksia. Standardin vaikutuksen arviointi jatkuu edelleen. 

Millään muulla vielä käyttöön ottamattomalla IFRS- tai IFRIC-tulkinnalla ei katsota 
olevan merkittävää vaikutusta konsernille.
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Arvioiden ja johdon harkinnan käyttö
Tilinpäätöksen laatiminen kansainvälisten tilinpäätöskäytäntöjen mukaisesti edellyttää 
tiettyjä johdon arvioita ja oletuksia, jotka vaikuttavat tilinpäätöksen laadintahetken 
taseen varojen ja velkojen määriin, ehdollisten varojen ja velkojen raportointiin sekä 
tuottojen ja kulujen määriin tilikaudella. Lisäksi johdon harkintaa edellytetään sovellet-
taessa laadintaperiaatteita esimerkiksi myytäväksi tarkoitettuja omaisuuseriä luokitel-
taessa. 

Arviot ja oletukset perustuvat johdon aiempiin kokemuksiin ja muihin tekijöihin ja 
sisältävät myös tulevaisuuden tapahtumia koskevia odotuksia, joiden oletetaan olevan 
perusteltuja. Käytettyjä arvioita ja oletuksia arvioidaan jatkuvasti. Toteutuneet tulokset 
voivat poiketa tilinpäätöksessä käytetyistä arvioista. Yhtiö seuraa arvioiden ja oletusten 
muutoksia sekä arvioihin ja oletuksiin vaikuttavia tekijöitä käyttämällä useita sisäisiä ja 
ulkoisia tietolähteitä. Mahdolliset muutokset arvioissa ja oletuksissa otetaan huomioon 
niillä tilikausilla, joiden aikana arvio tai oletus muuttuu. Merkittävimmät arviot liittyvät 
seuraaviin tilanteisiin:

Vaihtoomaisuus
Vaihto-omaisuus arvostetaan hankintamenoon tai nettorealisointiarvoon sen mukaan, 
kumpi niistä on alempi. Nettorealisointiarvo tarkoittaa tavanomaisessa liiketoiminnassa 
toteutuvaa myyntihintaa, josta on vähennetty muuttuvat myyntikulut.

Nettorealisointiarvo perustuu luotettavimpiin arviointihetkellä käytettävissä oleviin 
arvioihin. Arvioita tehtäessä otetaan huomioon raportointikauden jälkeiset myyntihin-
nan ja myyntikulujen vaihtelut siinä määrin kuin niistä on lisänäyttöä raportointikauden 
päättyessä. Lisätietoa vaihto-omaisuudesta esitetään liitetiedossa 22.

Arvonalentumisen testaus
Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden arvonalentumista testataan aina kun on 
viitteitä siitä, että jonkin omaisuuserän arvo saattaa olla alentunut. Kun kerrytettävissä 
oleva rahamäärä on kirjanpitoarvoa pienempi, arvonalentumistappio kirjataan välit-
tömästi kuluksi ja kirjanpitoarvoa pienennetään vastaamaan kerrytettävissä olevaa 
rahamäärää.

Rahavirtaa tuottavien yksiköiden kerrytettävissä olevat rahamäärät on määritetty 
käyttöarvoon perustuvien laskelmien avulla. Näissä laskelmissa ennakoidut rahavir-
rat perustuvat johdon hyväksymiin, kolmen vuoden ajanjakson kattaviin taloudellisiin 
suunnitelmiin. Näiden laskelmien laadinta edellyttää johdon arvioita tulevaisuuden 
odotuksista. Tärkeimpiä oletuksia ovat arviot liiketoiminnan tulevista kassavirroista 
sekä korkokannasta, jolla nämä kassavirrat diskontataan nykyhetkeen. Lisätietoa 
arvonalentumisen testauksesta on esitetty liitetiedossa 18.

Verot
Tuloverojen ja laskennallisten verosaamisten ja verovelkojen määrittäminen sekä las-
kennallisen verosaamisen määrän kirjaaminen edellyttävät johdon arvioita.

Konsernilla on laskennallisia verosaamisia ja verovelkoja, joiden arvioidaan rea-
lisoituvan kirjattaviksi tuloslaskelmaan tiettyinä ajanjaksoina tulevaisuudessa. Las-
kennallisten verosaamisten ja verovelkojen laskennassa konsernin on tehtävä tiettyjä 
tulevaisuuden veroseuraamuksiin liittyviä oletuksia ja arvioita. Tällaiset veroseuraamuk-
set johtuvat varojen ja velkojen tilinpäätökseen kirjattujen kirjanpitoarvojen ja niiden 
verotuksellisten arvojen eroista. 

Lisätietoa veroista on esitetty liitetiedoissa 14 ’Tuloverot’ ja 28 ’Laskennalliset 
verot’.

Työsuhdeetuudet
IAS 19 -standardin mukainen etuuspohjainen eläkelaskenta perustuu seuraaviin 
johdon arvioita edellyttäviin tekijöihin: tilikauden eläkekulun ja eläkevelvoitteen laske-
misessa käytettävä diskonttauskorko, palkkatason tuleva kehitys ja vakuutusyhtiön 
asiakashyvitys. Näissä oletuksissa tapahtuvilla muutoksilla voi olla merkittävä vaikutus 
eläkevastuuseen ja tulevaan eläkekuluun. Käytetyt oletukset on esitetty liitteessä 30 
’Työsuhde-etuuksista johtuvat velvoitteet’.

Varaukset
Varausten kirjausedellytyksistä päätettäessä ja varausten määrää määritettäessä 
joudutaan käyttämään arvioita velvoitteen olemassaolosta ja määrästä. Kirjattu mää-
rä on paras arvio velvoitteen aiheuttamista kustannuksista tilinpäätöshetkellä. Arvio 
aikaisemman tapahtuman taloudellisista vaikutuksista edellyttää johdon harkintaa, joka 
perustuu aiempiin samankaltaisiin tapahtumiin ja tarvittaessa ulkopuolisten asian-
tuntijoiden näkemyksiin. Arviot voivat poiketa tulevaisuudessa toteutuvan velvoitteen 
määrän ja olemassaolon osalta.

Ympäristövastuut ovat merkittävin taseessa esitetty varaus. Ympäristövastuut 
perustuvat johdon tekemään parhaaseen arvioon kunnostamiskustannuksista. Uu-
delleenjärjestelyvaraus kirjataan, kun yhtiö on laatinut ja julkaissut yksityiskohtaisen 
suunnitelman uudelleenjärjestelystä. Lisätietoja varauksista on esitetty liitetiedossa 29 
’Varaukset’.

Strukturoidut yhteisöt
Yhtiön johto käyttää harkintaa määritellessään strukturoitujen yhteisöjen kirjanpitokä-
sittelyä. Äänivallan tai vastaavien oikeuksien lisäksi johto tarkastelee muiden tekijöiden 
kuten järjestelyn luonnetta, sopimukseen perustuvia järjestelyjä ja vaikutusvallan tasoa 
strukturoiduissa yhteisöissä.
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Konsernitilinpäätöksen yhdistely

Tytäryritykset
Konsernitilinpäätös sisältää emoyhtiö Neste Oyj:n ja kaikki ne yhtiöt, joissa konsernilla 
on määräysvalta. Konsernilla on määräysvalta yrityksessä, jos se altistuu sen muuttu-
valle tuotolle tai on oikeutettu sen muuttuvaan tuottoon olemalla osallisena yrityksessä 
ja pystyy vaikuttamaan tähän tuottoon käyttämällä valtaansa yrityksessä. Tytäryritykset 
on yhdistelty konsernitilinpäätökseen siitä hetkestä lähtien, kun konserni on saanut 
määräysvallan, siihen hetkeen asti, kun konsernin määräysvalta lakkaa. 

Hankitut tai perustetut tytäryhtiöt yhdistellään konsernitilinpäätökseen hankinta-
menetelmää käyttämällä. Luovutettu vastike ja hankitun yrityksen yksilöitävissä olevat 
varat ja vastattavaksi otetut velat arvostetaan hankinta-ajankohdan käypiin arvoihin. 
Luovutettu vastike sisältää mahdolliset luovutetut varat ja hankkijaosapuolelle han-
kinnan kohteen aiempia omistajia kohtaan syntyneet velat sekä liikkeeseen lasketut 
oman pääoman ehtoiset osuudet. Liiketoimintojen yhdistämiseen liittyvä mahdollinen 
ehdollinen vastike (lisäkauppahinta) arvostetaan käypään arvoon hankinta-ajankohtana 
ja luokitellaan velaksi tai omaksi pääomaksi. Velaksi luokiteltu ehdollinen vastike arvos-
tetaan käypään arvoon jokaisen raportointikauden päättymispäivänä, ja tästä syntyvä 
voitto tai tappio kirjataan tulosvaikutteisesti. Omaksi pääomaksi luokiteltua ehdollista 
vastiketta ei arvosteta uudelleen. Luovutettu vastike ei sisällä hankinnasta erillisenä 
käsiteltäviä liiketoimia, vaan ne käsitellään hankinnan yhteydessä tulosvaikutteisesti. 
Hankintaan liittyvät menot kirjataan kuluiksi toteutumishetkellä.

Konsernin sisäiset liiketapahtumat, saamiset, velat ja realisoitumattomat katteet 
sekä sisäinen voitonjako eliminoidaan konsernitilinpäätöstä laadittaessa. Tilikauden tu-
loksen erät ja muihin laajan tuloksen eriin kuuluvat erät kohdistetaan emoyhtiön omis-
tajille ja määräysvallattomille omistajille ja esitetään tuloslaskelman ja muiden laajan 
tuloksen erien yhteydessä. Määräysvallattomien omistajien osuus esitetään omassa 
pääomassa erillään emoyrityksen omistajille kuuluvasta omasta pääomasta. Laaja 
tulos kohdistetaan emoyhtiön omistajille ja määräysvallattomille omistajille, vaikka 
tämä johtaisi siihen, että määräysvallattomien omistajien osuudesta tulisi negatiivinen, 
ellei määräysvallattomilla omistajilla ole sitovaa velvollisuutta olla kattamatta tappioita 
sijoituksensa ylittävältä osalta.

Kun konsernin määräysvalta lakkaa, jäljelle jäävä omistusosuus arvostetaan mää-
räysvallan menettämispäivän käypään arvoon ja kirjanpitoarvon muutos kirjataan 
tulosvaikutteisesti. Tämä käypä arvo toimii alkuperäisenä kirjanpitoarvona, kun jäljelle 
jäävää osuutta myöhemmin käsitellään osakkuusyrityksenä, yhteisyrityksenä tai rahoi-
tusvaroina. Lisäksi kyseisestä yrityksestä aiemmin muihin laajan tuloksen eriin kirjattuja 
määriä käsitellään ikään kuin konserni olisi suoraan luovuttanut niihin liittyvät varat ja 
velat.

Yhteisjärjestelyt
Yhteisjärjestely on järjestely, joissa kahdella tai useammalla osapuolella on yhteinen 
määräysvalta. Yhteisjärjestelyt ovat sopimukseen perustuvia järjestelyitä, jotka tuotta-
vat yhdelle tai useammalle osapuolelle yhteisen määräysvallan. Yhteinen määräysvalta 
vallitsee vain silloin, kun merkityksellisiä toimintoja koskevat päätökset edellyttävät 
määräysvallan jakavien osapuolten yksimielistä hyväksymistä. Yhteisjärjestelyt luo-
kitellaan yhteisiksi toiminnoiksi tai yhteisyrityksiksi sijoittajien sopimusperusteisten 
oikeuksien ja velvoitteiden mukaan pikemmin kuin yhteisjärjestelyn juridisen rakenteen 
perusteella. Konserni on arvioinut yhteisjärjestelyjensä luonteen ja määritellyt ne joko 
yhteisyrityksiksi tai yhteisiksi toiminnoiksi.

Yhteinen toiminto on yhteisjärjestely, jossa osapuolilla, joilla on järjestelyssä yhtei-
nen määräysvalta, on järjestelyyn liittyviä varoja koskevia oikeuksia ja velkoja koskevia 
velvoitteita. Yhteisyritys on yhteisjärjestely, jonka mukaan osapuolilla, joilla on järjeste-
lyssä yhteinen määräysvalta, on oikeuksia järjestelyn nettovarallisuuteen.

Yhteisyritykset yhdistellään käyttämällä pääomaosuusmenetelmää. Yhteiset 
toiminnot yhdistellään rivi riviltä -menetelmällä, jonka perusteena on omistusosuuden 
mukainen osuus varoista, veloista, tuloista, kuluista ja rahavirrasta. Pääomaosuus-
menetelmää sovellettaessa yhteisyritysosuudet kirjataan alun perin hankintamenon 
määräisenä, ja sitä lisätään tai vähennetään kirjaamalla konsernin osuus hankin-
ta-ajankohdan jälkeisistä voitoista tai tappioista ja muista laajan tuloksen eristä. Jos 
konsernin osuus yhteisyrityksen tappioista on yhtä suuri tai suurempi kuin sen osuus 
yhteisyrityksestä (mukaan lukien mahdolliset pitkäaikaiset saamiset, jotka tosiasial-
lisesti muodostavat osan konsernin nettosijoituksesta yhteisyritykseen), konserni ei 
kirjaa lisää tappiota, ellei sillä ole oikeudellista tai tosiasiallista velvoitetta eikä se ole 
suorittanut maksuja yhteisyrityksen puolesta.

Konsernin ja sen yhteisjärjestelyiden välisistä liiketapahtumista aiheutuvat realisoi-
tumattomat voitot eliminoidaan konsernin omistusosuutta vastaavasti. Myös realisoitu-
mattomat tappiot eliminoidaan, ellei liiketapahtuma anna viitteitä luovutetun omaisuu-
serän arvon alentumisesta.

Osakkuusyritykset
Osakkuusyritykset ovat yrityksiä, joissa konsernilla on merkittävä vaikutusvalta mutta 
ei määräysvaltaa. Merkittävä vaikutusvalta syntyy yleensä 20–50 prosentin osuudel-
la äänivallasta. Osakkuusyritykset yhdistellään pääomaosuusmenetelmällä, joka on 
kuvattu kohdassa 'Yhteisjärjestelyt’.

Strukturoidut yhteisöt
Konserni harjoittaa liiketoimintaa erityisiin liiketoimintatarkoituksiin suunniteltujen 
strukturoitujen yhteisöjen kanssa. Strukturoitu yhteisö on rakennettu siten, etteivät 
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äänioikeudet tai vastaavanlaiset oikeudet ole ratkaiseva tekijä päätettäessä, kenellä on 
määräysvalta yhteisössä. Esimerkki tästä on kun äänioikeudet liittyvät vain hallinnolli-
siin tehtäviin ja merkityksellisiä toimintoja ohjataan sopimukseen perustuvien järjeste-
lyjen avulla.

Strukturoidut yhteisöt yhdistellään konsernitilinpäätökseen, kun konsernin ja struk-
turoidun yhteisön välisen suhteen sisältö osoittaa konsernin käyttävän määräysvaltaa 
strukturoidussa yhteisössä. Konsernin osuudet konsernitilinpäätökseen yhdistelemät-
tömistä strukturoiduista yhteisöistä vaihtelee strukturoidun yhteisön luonteesta riippu-
en. Yhteisöjä ei ole yhdistelty, koska konsernilla ei ole näihin määräysvaltaa äänivallan, 
sopimuksen, rahoitusjärjestelyjen tai vastaavien kautta.

Segmenttiraportointi
Konsernin toiminta on jaettu neljään toimintasegmenttiin: Öljytuotteet, Uusiutuvat tuot-
teet, Öljyn vähittäismyynti ja Muut. Ylin operatiivinen päätöksentekijä eli toimitusjohtaja 
tarkastelee säännöllisesti segmenttien suorituskykyä niiden suorituksen arvioimiseksi 
ja resurssien kohdistamiseksi. 

Segmenttiraportoinnin laskentaperiaatteet ovat yhdenmukaiset konsernin laskenta-
periaatteiden kanssa.

Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät tai luovutettavien 
erien ryhmät
Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät tai luovutettavien erien ryhmät arvoste-
taan kirjanpitoarvoon tai sitä alempaan käypään arvoon vähennettynä myyntikuluilla, 
jos niiden kerrytettävissä oleva rahamäärä saadaan varojen myynnin eikä niiden jatku-
van käytön kautta ja myynti katsotaan erittäin todennäköiseksi.

Omaisuuseristä ei tehdä poistoja sen jälkeen, kun ne on luokiteltu myytävinä oleviksi.

Valuuttamääräiset tapahtumat 

(a) Raportointivaluutta
Kunkin konserniyrityksen tilinpäätökseen sisältyvät erät arvostetaan yrityksen pää-
asiallisen taloudellisen toimintaympäristön valuuttaan (’toimintavaluutta’). Emoyhtiön 
toimintavaluutta on euro, ja konsernitilinpäätös esitetään euroissa, joka on emoyhtiön 
raportointivaluutta.

(b) Valuuttamääräiset tapahtumat 
Valuuttamääräiset liiketapahtumat muunnetaan toimintavaluutaksi tapahtumapäivän 
kurssiin tai arvostuspäivän kursseihin, jos erät on arvostettu uudelleen. Valuuttamää-

räisten erien suorittamisesta syntyvät kurssierot sekä valuuttamääräisten saamis- ja 
velkaerien tilinpäätöspäivän kurssiin muuntamisesta syntyvät kurssierot esitetään tu-
loslaskelmassa, ellei kyseessä ole suojauslaskennan ehdot täyttävä tulevien kassavir-
tojen tai ulkomaisen tytäryrityksen nettosijoituksen suojaus, jolloin kurssierot esitetään 
konsernin laajassa tuloslaskelmassa.

(c) Tytäryritykset
Jos tytäryrityksen toimintavaluutta on muu kuin konsernin raportointivaluutta eikä 
tytäryritys toimi hyperinflaatiomaassa, sen tulos ja rahoitusasema muunnetaan rapor-
tointivaluutaksi seuraavasti:

• Taseen varat ja velat muunnetaan tilinpäätöspäivän kursseilla.
• Tuloslaskelman tuotot ja kulut muunnetaan käyttämällä tilikauden keski-

kurssia (siinä tapauksessa, että keskikurssi ei ole riittävä arvio tapahtuma-
päivinä vallinneiden valuuttakurssien kumulatiivisesta vaikutuksesta, tuotot 
ja kulut muunnetaan käyttämällä tapahtumapäivien valuuttakursseja).

• Eri valuuttakurssien käytöstä syntyvät muuntoerot kirjataan omaksi eräk-
seen omaan pääomaan.

Konsernitilinpäätöksen yhdistelyssä tytäryrityksen oman pääoman muuntamisesta 
syntyvät muuntoerot ja nettosijoitusta suojaaviksi johdannaissopimuksiksi määritel-
tyjen valuuttajohdannaisten kurssierot kirjataan omaan pääomaan. Kun ulkomainen 
tytäryritys myydään, tällaiset kurssierot kirjataan tuloslaskelmaan osaksi myyntitulosta. 
Ulkomaisen tytäryrityksen hankinnasta syntyvää liikearvoa ja varojen käypään arvoon 
arvostamisesta hankintahetkellä syntyviä eriä käsitellään samalla tavalla kuin ulko-
maisen yrityksen tase-eriä, ja ne muunnetaan raportointivaluutaksi tilinpäätöspäivän 
kurssiin. 

Tuloutusperiaatteet 
Tuotteiden myynnistä syntyvät tuotot kirjataan konsernin tuloslaskelmaan, kun tuot-
teiden omistukseen sisältyvät merkittävät riskit ja edut ovat siirtyneet ostajalle. Pal-
veluiden myynnistä syntyvät tuotot kirjataan, kun palvelu on suoritettu. Tuotteiden 
vaihdosta kirjataan tuottoa vain silloin, kun tuotteita vaihdetaan erilaisiin tuotteisiin. 
Kiinteähintaiset suunnittelu- ja rakennussopimukset tuloutetaan valmiusasteen mukai-
sesti tehtyjen työtuntien perusteella. Tappiovaraus kirjataan, kun siihen havaitaan tarve 
ja summa voidaan arvioida luotettavasti. Teknologialisenssien myynti tuloutetaan, kun 
oleelliset riskit ja hyödyt ovat siirtyneet ostajalle.

Liikevaihto kirjataan bruttomenetelmällä. Tällöin yhteisö toimii päämiehenä ja kantaa 
liiketoimintaan liittyvät merkittävät riskit ja edut. Päämiehen lukuun kerätyt liiketoimin-
nan tuotot eivät ole liikevaihtoa, vaan ne käsitellään komissiona. 
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Liikevaihto sisältää varsinaisen liiketoiminnan tuotot vähennettynä käteisalennuksilla 
ja välillisillä veroilla, kuten arvonlisäverolla ja öljytuotteiden valmistajan suorittamalla 
polttoaineverolla, sekä lakisääteisellä huoltovarmuusmaksulla. Valmiiden öljytuotteiden 
vähittäismyyntihintaan tietyissä maissa sisältyvä lakisääteinen polttoainevero sisältyy 
liikevaihdon tuotemyyntiin. Vastaava summa sisältyy valmiiden öljytuotteiden hankinta-
hintaan ja tuloslaskelmassa ’Materiaalit ja palvelut’ -riviin.

Blender’s Tax Credit (BTC) kirjataan liikevaihtoon, jos Yhdysvaltojen hallitus päättää 
sen myöntää. Päätös tehdään vuosittain. BTC on polttoaineen jakelijoille tarkoitettu 
kannustin, joka edistää uusiutuvan polttoaineen käyttöä helpottamalla biomandaattien 
ehtojen saavuttamista.

Muu kuin varsinaisen toiminnan liikevaihto kirjataan muihin tuottoihin. Muita tuottoja 
ovat esimerkiksi aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden myyntivoitot sekä vuokra-
tuotot.

Julkiset avustukset
Saadut valtion avustukset kirjataan käypään arvoon, kun on riittävä varmuus siitä, että 
avustus saadaan ja konserni tulee noudattamaan kaikkia avustukseen liittyviä ehtoja. 
Kuluihin liittyvät valtion avustukset kirjataan tuloslaskelmaan liiketoiminnan muihin 
tuottoihin samalla tilikaudella kuin saatuun avustukseen kohdistuvat kulut syntyvät. 
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden hankintaa varten saadut avustukset vä-
hennetään hyödykkeen tasearvosta ja tuloutetaan pienentyneenä poistona poistojen 
kohteena olevan omaisuuserän taloudellisena käyttöaikana.

Vieraan pääoman menot 
Vieraan pääoman menot kirjataan tuloslaskelmaan sillä tilikaudella, jonka aikana ne 
ovat syntyneet. Poikkeuksena on tilanne, jossa ne johtuvat jäljempänä esitetyt ehdot 
täyttävän hyödykkeen rakentamisesta. Tällöin ne aktivoidaan osana kyseisen hyö-
dykkeen hankintamenoa. Vieraan pääoman menot aktivoidaan osaksi hyödykkeen 
hankintamenoa, kun menot johtuvat merkittävästä uusinvestoinnista, kuten uudesta 
tuotantolaitoksesta tai tuotantolinjasta.

Tuloverot
Konsernin veroihin kirjataan konserniyhtiöiden tilikauden tulokseen perustuvat verot ja 
aikaisempien tilikausien verojen oikaisut sekä laskennallisten verojen muutos. Jaka-
mattomista ulkomaisista voittovaroista tehty laskennallisen veron kirjaus perustuu 
oletettuihin olosuhteisiin ja johdon näkemykseen jaettavista voittovaroista. Suoraan 
omaan pääomaan tai laajaan tuloslaskelmaan kirjattavien erien verovaikutus kirjataan 

vastaavaan erään. Verokulun ja laskennallisten verosaamisten määrittäminen edellyttää 
johdon harkintaa.

Laskennallinen verovelka ja verosaaminen lasketaan velkamenetelmän mukaisesti 
kaikista taseen kirjanpitoarvon ja verotuksellisen arvon välisistä väliaikaisista eroista. 
Laskennallinen verosaaminen kirjataan niin suurena kuin se todennäköisesti voidaan 
hyödyntää tulevaisuudessa syntyvää verotettavaa tuloa vastaan. Laskennalliset verot 
lasketaan käyttämällä tilinpäätöspäivänä voimassa olevia verokantoja ja olettamalla, 
että ne ovat voimassa, kun laskennallinen verosaaminen realisoidaan tai verovelka 
maksetaan.

Tutkimus ja kehitysmenot
Tutkimusmenot kirjataan kuluksi sillä tilikaudella, jonka aikana ne syntyvät. Tutkimus-
menot sisältyvät tuloslaskelman liiketoiminnan muihin kuluihin. Kehitysmenoja aktivoi-
daan ainoastaan silloin, kun ne täyttävät tiukat ehdot eli liittyvät esimerkiksi uusiin tuot-
teisiin, jotka ovat kaupallisesti ja teknisesti käyttökelpoisia. Konsernin kehitysmenot 
eivät pääosin täytä aktivoinnin edellytyksiä, ja ne kirjataan kuluksi syntymiskaudella.

Aineelliset hyödykkeet
Aineelliset hyödykkeet koostuvat pääosin jalostamoista ja muista tuotantolaitoksista, 
varastosäiliöistä ja merenkulkulaivastosta sekä polttonesteiden vähittäismyyntiketjun 
koneista ja kalustosta. Konserni omistaa asemaverkoston kauppiasasemia lukuun 
ottamatta. Aineelliset hyödykkeet arvostetaan alkuperäiseen hankintamenoon vä-
hennettynä kertyneillä poistoilla ja arvonalentumisilla. Alkuperäinen hankintameno 
koostuu hyödykkeen välittömästä hankinnasta aiheutuneista menoista. Hankintame-
noon saattaa sisältyä valuuttamääräisiin hankintoihin kohdistuvia tulevan kassavirran 
suojaustuloksia, jotka on kirjattu omasta pääomasta osaksi hankintamenoa. Hankitun 
tytäryrityksen aineelliset hyödykkeet arvostetaan käypään arvoon hankintahetkellä. 

Myöhemmin syntyviä menoja sisällytetään hyödykkeen kirjanpitoarvoon tai mer-
kitään taseeseen erillisenä omaisuuseränä ainoastaan silloin, kun on todennäköistä, 
että hyödykkeeseen liittyvä vastainen taloudellinen hyöty koituu konsernin hyväksi ja 
hyödykkeen hankintameno on luotettavasti määritettävissä. Jalostamoissa ja muissa 
tuotantolaitoksissa 3–5 vuoden välein toteutettavien määräaikaisten kunnossapito-
seisokkien menot kirjataan taseeseen ja poistetaan seisokkien välisenä aikana. Muut 
korjaus- ja kunnossapitomenot kirjataan kuluksi tuloslaskelmaan sillä tilikaudella, jonka 
aikana ne syntyvät.

Maa-alueita ei poisteta. Kalliovaraston pohjalle jäävä raakaöljy sisältyy muihin 
aineellisiin hyödykkeisiin, ja se poistetaan mahdollisen käytön mukaan substanssipois-
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toina. Aineellisten hyödykkeiden poistot lasketaan hankintamenon ja jäännösarvon 
erotuksesta tasapoistoina niiden arvioidulle taloudelliselle pitoajalle seuraavien poisto-
aikojen mukaan:

Rakennukset ja rakennelmat, mukaan lukien terminaalit  20–40 vuotta
Tuotantokoneet ja kalusto, mukaan lukien erikoisvaraosat  15–20 vuotta
Merenkulkulaivasto      15–20 vuotta
Vähittäismyyntiketjun koneet ja kalusto     5–15 vuotta
Muut kulkuneuvot, koneet ja kalusto     3–15 vuotta
Muut aineelliset hyödykkeet     20–40 vuotta
    
Hyödykkeiden jäännösarvot ja taloudelliset pitoajat tarkistetaan tilinpäätöspäi-

vänä. Jos ne eroavat aikaisemmista arvioista, poistoaikoja muutetaan vastaavasti. 
Hyödykkeen kirjanpitoarvosta vähennetään arvonalentumistappio, jotta kirjanpitoarvo 
vastaa hyödykkeen kerrytettävissä olevaa rahamäärää, jos kirjanpitoarvo on tätä arvoa 
suurempi. Aineellisten hyödykkeiden myyntivoitot ja -tappiot lasketaan vertaamalla 
myyntihintaa kirjanpitoarvoon. Myyntivoitot ja -tappiot kirjataan tuloslaskelmaan, ja ne 
sisältyvät ’Liiketoiminnan muihin tuottoihin’ tai ’Liiketoiminnan muihin kuluihin’.

Aineettomat hyödykkeet
Aineettomat hyödykkeet liikearvoa lukuun ottamatta kirjataan alkuperäiseen hankin-
tamenoon ja poistetaan tasapoistoin niiden taloudellisena pitoaikana. Aineettomat 
hyödykkeet muodostuvat seuraavista eristä:

Tietokoneohjelmat
Tietokoneohjelmien lisenssit aktivoidaan hankintamenon ja ohjelman käyttöön saat-
tamisesta aiheutuneiden menojen arvoon. Menot sisältävät ohjelmistokehitykseen 
kohdistuvat työntekijäkustannukset sekä asiantuntijapalkkiot, jotka vaikuttavat suoraan 
hyödykkeen toimintakuntoon saattamiseen. Aktivointi riippuu käytettävästä teknolo-
giasta; esimerkiksi pilvipalveluita ei aktivoida. Hankintameno poistetaan tasapoistoina 
lisenssien arvioituna taloudellisena pitoaikana (3–5 vuotta). Tietokoneohjelmien päivi-
tykseen ja ylläpitoon liittyvät menot kirjataan kuluksi sillä tilikaudella, jonka aikana ne 
syntyvät.

Tavaramerkit ja lisenssit
Tavaramerkeillä ja lisensseillä on määriteltävissä oleva taloudellinen pitoaika, ja ne 
arvostetaan alkuperäiseen hankintamenoon vähennettynä kertyneillä poistoilla. Tavara-
merkit ja lisenssit poistetaan tasapoistoina taloudellisena pitoaikanaan (3–10 vuotta).

Liikearvo
Liikearvo muodostuu hankitun tytär-, osakkuus- tai yhteisyrityksen siitä konsernille 
kuuluvan nettovarallisuuden käyvästä arvosta, joka hankintahetkellä ylittää hankin-
tamenon. Tytäryritysten hankintaan liittyvä liikearvo sisältyy aineettomiin oikeuksiin. 
Taseeseen merkitty liikearvo testataan vuosittain arvonalentumisen varalta ja kirja-
taan taseeseen hankintamenoon vähennettynä kertyneillä arvonalentumisilla. Tehtyjä 
arvonalentumispoistoja ei peruuteta. Myydyn yrityksen myyntivoitto tai -tappio sisältää 
myytyyn yritykseen kohdistuneen liikearvon tasearvon. Liikearvo kohdistetaan arvon-
alentumistestausta varten konsernin rahavirtaa tuottaville yksiköille. Kohdistaminen 
tehdään niille rahavirtaa tuottaville yksiköille, joiden odotetaan hyötyvän siitä hankin-
nasta, josta liikearvo on syntynyt.

Päästöoikeudet
Tulevan päästöoikeuskauden vajetta kattamaan ostetut päästöoikeudet kirjataan 
aineettomiin oikeuksiin hankintamenoon, ja ilmaiseksi saadut päästöoikeudet arvoste-
taan nimellisarvoonsa eli nollaan. 

Päästöoikeuksien palautusvelvollisuuden kattamiseksi kirjataan varaus, jos ilmai-
seksi saadut ja vajetta kattamaan hankitut päästöoikeudet eivät kata toteutuneita 
päästöjä. Varaus arvostetaan sen todennäköiseen arvoon velvoitteen toteutumisajan-
kohtana. Toteutuneiden päästöjen ja saatujen päästöoikeuksien erotus sekä varauksen 
todennäköisessä arvossa tapahtuvat muutokset kirjataan liikevoittoon.

Muun kuin rahoitusvaroihin kuuluvan omaisuuserän 
arvonalentuminen
Poistoja ei kirjata aineettomista hyödykkeistä, joiden taloudellinen vaikutusaika on 
rajoittamaton tai jotka eivät vielä ole käyttövalmiita. Tällaisille aineettomille hyödykkeille 
tehdään vuosittain arvonalentumistesti. Arvonalentumistesti tehdään myös omaisuu-
serille, joita poistetaan niiden taloudellisena pitoaikana, jos on viitteitä siitä, että niiden 
tasearvo ylittää niiden kerrytettävissä olevan rahamäärän. Arvonalentumistappio kirja-
taan tuloslaskelmaan siinä määrin kuin tasearvo ylittää omaisuuserän kerrytettävissä 
olevan rahamäärän. Omaisuuserän kerrytettävissä oleva rahamäärä on nettomyynti-
hinta tai sitä korkeampi käyttöarvo. Liikearvoa lukuun ottamatta muuhun kuin rahoitus-
varoihin kuuluvaan omaisuuserään tehtyjen arvonalentumisten perusteet tarkistetaan 
tilinpäätöspäivänä mahdollisen arvonalentumisen peruuttamisen toteamiseksi.

Rahoitusvarat 
Konsernin rahoitusvarat ja saamiset luokitellaan seuraaviin luokkiin: käypään arvoon 
tulosvaikutteisesti kirjattaviin rahoitusvaroihin, lainoihin ja muihin saamisiin sekä myy-
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tävissä oleviin rahoitusvaroihin. Luokittelu tehdään rahoitusvarojen käyttötarkoituksen 
mukaan. 

Johdannaiset kirjataan kaupankäyntipäivänä eli päivänä, jolloin konserni sitoutuu 
erän hankintaan tai myyntiin. Rahoitusvarojen hankinnat ja myynnit kirjataan niiden 
selvityspäivänä. Rahoitusvarat, joita ei myöhemmin arvosteta käypään arvoon tulos-
vaikutteisesti, arvostetaan alun perin käypään arvoon lisättynä välittömillä hankinta-
kuluilla. Rahoitusvarat kirjataan pois taseesta, kun oikeus rahoitusvaraan liittyvään kas-
savirtaan on lakannut tai siirtynyt pois konsernista ja kun rahoitusvaran omistukseen 
liittyvät riskit ja hyödyt ovat siirtyneet pois konsernilta.

Myytävissä olevat rahoitusvarat ja käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat 
rahoitusvarat arvostetaan myöhemmin käypään arvoon. Noteeraamattomat oman 
pääoman ehtoiset sijoitukset, joiden käypä arvo ei ole luotettavasti selvitettävissä, 
arvostetaan hankintamenoon vähennettynä arvonalentumisella. Lainat ja muut saa-
miset merkitään taseeseen jaksotettuun hankintamenoon efektiivisen koron menetel-
mällä. Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavien rahoitusvarojen realisoituneet ja 
realisoitumattomat käyvän arvon muutokset kirjataan tuloslaskelmaan sillä tilikaudella, 
jonka aikana ne ovat syntyneet. Jokaisena tilinpäätöspäivänä arvioidaan, onko viitteitä 
siitä, että jonkin konsernin rahoitusvarojen omaisuuserän arvo saattaa olla alentunut.

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat
Tähän luokkaan kuuluvat rahoitusvarat ovat myyntitarkoituksessa pidettäviä rahoi-
tusvaroja. Johdannaissopimukset kuuluvat tähän luokkaan, jos ne on solmittu myyn-
titarkoituksessa tai jos ne eivät täytä IAS 39 -standardin mukaisia suojauslaskennan 
kriteereitä. Tähän luokkaan kuuluvat varat ovat lyhytaikaisia rahoitusvaroja, jos niitä 
pidetään kaupankäyntitarkoituksessa tai jos niiden odotetaan realisoituvan 12 kuukau-
den kuluessa tilinpäätöspäivästä.

Lainat ja saamiset
Lainat ja saamiset ovat muita kuin johdannaissopimuksia, joita ei ole noteerattu julki-
sesti ja joilla on kiinteä tai määriteltävissä oleva maksupäivä. Varat kuuluvat lyhytaikai-
siin rahoitusvaroihin, ellei niiden eräpäivä ole yli 12 kuukautta tilinpäätöspäivän jälkeen, 
jolloin ne ovat pitkäaikaisia rahoitusvaroja. Konsernin lainat ja saamiset muodostuvat 
eristä ’Myyntisaamiset ja muut saamiset’ ja ’Rahat ja pankkisaamiset’.

Myytävissä olevat rahoitusvarat
Myytävissä olevat rahoitusvarat ovat muita kuin johdannaissopimuksia, jotka on luoki-
teltu tähän luokkaan tai jotka eivät kuulu muihin edellä esitettyihin luokkiin. Myytävissä 
olevat rahoitusvarat koostuvat listaamattomien yhtiöiden osakkeista. Ne kuuluvat 
taseen pitkäaikaisiin rahoitusvaroihin, ellei johdon aikomuksena ole myydä rahoitusva-

raa 12 kuukauden kuluessa tilinpäätöspäivästä. Voitot tai tappiot myytävissä olevista 
rahoitusvaroista kirjataan ’Liiketoiminnan muihin tuottoihin’ tai ’Liiketoiminnan muihin 
kuluihin’.

Vuokrasopimukset

Rahoitusleasing
Rahoitusleasingsopimuksiksi luokitellaan aineellisten hyödykkeiden vuokrasopimukset, 
joissa konsernille siirtyy olennainen osa omistukselle ominaisista riskeistä ja eduista. 
Tällaisilla sopimuksilla hankitut omaisuuserät merkitään vuokrakauden alkaessa tasee-
seen määrään, joka vastaa vuokrauksen kohteena olevan omaisuuden käypää arvoa 
tai tätä alempaa vähimmäisvuokrien nykyarvoa vuokrakauden alussa. Maksettavat 
leasingvuokrat jaetaan rahoituskuluihin ja velan maksuun. Vastaava leasingvuokravas-
tuu rahoituskuluilla vähennettynä merkitään korollisiin velkoihin. Rahoitusjärjestelyyn 
liittyvä korkokustannus kirjataan tuloslaskelmaan vuokrakauden aikana siten, että 
jäljellä olevalle velalle muodostuu kullakin tilikaudella samansuuruinen korkoprosentti. 
Rahoitusleasingsopimuksella hankitut omaisuuserät poistetaan niiden taloudellisena 
pitoaikana tai sitä lyhyempänä vuokra-aikana. 

Järjestelyä, joka ei täytä rahoitusleasingin luokitteluvaatimuksia mutta siirtää oikeu-
den käyttää omaisuuserää ja siirtää vuokralle ottajalle oikeuden kontrolloida omaisuu-
serän käyttöä, tarkastellaan IFRIC 4 -tulkintojen pohjalta.

Muut vuokrasopimukset
Muita vuokrasopimuksia ovat vuokrasopimukset, joissa omistukselle ominaiset olen-
naiset riskit ja edut jäävät vuokranantajalle. Näiden sopimusten perusteella suoritetut 
maksut kirjataan vuokranantajan myöntämillä kannustimilla vähennettynä tuloslaskel-
maan tasasuuruisina erinä vuokra-ajalle jaksotettuna. 

Vaihtoomaisuus 
Vaihto-omaisuus arvostetaan hankintamenoon tai sitä alempaan nettorealisointiarvoon. 
Hankintameno määritellään FIFO-menetelmällä (first-in, first-out). Valmiiden ja kesken-
eräisten tuotteiden hankintamenoon sisällytetään raaka-aineet, välittömät valmistus-
palkat, muut välittömät menot sekä osuus valmistuksen yleiskustannuksista (määritelty 
normaalitoiminta-asteen mukaan). Nettorealisointiarvo on tavallisessa liiketoiminnassa 
saatu arvioitu myyntihinta vähennettynä arvioiduilla välittömillä myyntikuluilla. Tra-
ding-tarkoituksessa hankitut varastot arvostetaan tilinpäätöspäivänä käypään arvoon 
vähennettynä välittömillä myyntikuluilla. Standardivaraosat sisällytetään vaihto-omai-
suuteen ja kirjataan tulosvaikutteisesti käytön mukaan. 
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Myyntisaamiset
Myyntisaamiset kirjataan alun perin käypään arvoon ja myöhemmin jaksotettuun 
hankintamenoon efektiivisen koron menetelmällä arvonalentumisella vähennettynä. 
Myyntisaamisista tehdään arvonalennus, jos saaminen on erääntynyt yli 90 päivää 
sitten tai jos on olemassa perusteltu näyttö, että konserni ei tule saamaan kaikkia 
saamisiaan alkuperäisin ehdoin. Velallisen merkittävät taloudelliset vaikeudet, to-
dennäköinen konkurssi tai rahoituksellinen uudelleenjärjestely sekä maksujen lai-
minlyönti ovat viitteitä myyntisaamisen arvonalentumisesta. Epävarmojen saamisten 
arvonalentuminen arvioidaan säännöllisesti analysoimalla aikaisempia luottotappioita, 
asiakkaiden luottokelpoisuutta, aiempia maksuviivästyksiä ja muutoksia asiakkaiden 
maksuehdoissa. Kirjattava arvonalentuminen on saamisen tasearvon ja efektiivisellä 
korolla diskontattujen tulevien kassavirtojen nykyarvon erotus. Saamisen arvonalentu-
minen kirjataan tuloslaskelmaan ’Liiketoiminnan muihin kuluihin’. Kun myyntisaamisia 
myydään kolmannelle osapuolelle, konsernille maksetaan suoritus, josta on vähennet-
ty palkkiot ja muut järjestelyn kulut. Järjestelystä aiheutuneet kulut kirjataan rahoitus-
kuluihin. Konserni kirjaa myyntisaamisen pois taseesta, kun sopimukselliset oikeudet 
omaisuuserästä kertyviin rahavirtoihin päättyvät tai kun omaisuuserä ja siihen liittyvät 
riskit ja hyödyt siirretään kolmannelle osapuolelle.

Rahat ja pankkisaamiset
Rahat ja pankkisaamiset esitetään taseessa hankintamenoon. Rahat ja pankkisaami-
set sisältävät käteisvarat, lyhytaikaiset pankkitalletukset ja muut lyhytaikaiset erittäin 
likvidit sijoitukset, joiden maturiteetti on enintään kolme kuukautta.

Varaukset
Varaus merkitään taseeseen, kun konsernilla on oikeudellinen tai tosiasiallinen velvoite 
aikaisemman tapahtuman seurauksena ja on todennäköistä, että velvoitteen täyttä-
minen edellyttää taloudellista suoritusta, jonka määrä on luotettavasti arvioitavissa. 
Varauksia voi syntyä ympäristövelvoitteista, oikeudenkäynneistä, uudelleenjärjestelyis-
tä ja tappiollisista sopimuksista. Ympäristövaraukset merkitään taseeseen ympäristö-
lainsäädännön ja muiden määräysten voimassa olevan tulkinnan mukaisesti silloin, kun 
yllä mainitut varauksen kirjaamisedellytykset täyttyvät. Konsernin eläkevaraukset on 
kirjattu taseeseen. 

Jos samankaltaisia velvoitteita on useita, voimavarojen siirtymisen todennäköisyys 
määritetään tarkastelemalla velvoitteiden ryhmää yhtenä kokonaisuutena. Varaus 
kirjataan, vaikka voimavarojen siirtymisen todennäköisyys olisi pieni jokaisen samaan 
ryhmään kuuluvan yksittäisen erän osalta.

Varauksena kirjattava määrä on niiden menojen nykyarvo, joita velvoitteen täyttä-
misen odotetaan edellyttävän. Nykyarvon laskennassa käytetään ennen veroja määri-
tettyä korkoa, joka kuvastaa markkinoiden näkemystä rahan aika-arvosta ja kyseistä 
velvoitetta koskevista erityisriskeistä tarkasteluhetkellä. Ajan kulumisesta johtuva 
varauksen lisäys kirjataan korkokuluksi.

Rahoitusvelat
Rahoitusvelat merkitään taseeseen alun perin saatujen nettovarojen arvoon vähennet-
tynä välittömillä kuluilla. Myöhemmin rahoitusvelat arvostetaan taseeseen jaksotettuun 
hankintamenoon ja saatujen nettovarojen ja lainan nimellismäärän erotus kirjataan 
korkokuluksi lainan juoksuaikana efektiivisen koron menetelmällä. Käytössä oleva 
pankkitilin limiitti kirjataan taseeseen lyhytaikaisiin velkoihin. Johdannaissopimukset 
luokitellaan myyntitarkoituksessa pidettäviin, ja ne kuuluvat käypään arvoon tulosvai-
kutteisesti kirjattaviin rahoitusvelkoihin, elleivät ne täytä suojauslaskennan edellytyksiä 
IAS 39 -standardin mukaisesti. 

Velat luetaan pitkäaikaiseen vieraaseen pääomaan, elleivät ne eräänny alle 12 
kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Valmiusluottojärjestelyiden palkkiot on 
aktivoitu ja jaksotetaan luottojärjestelyn voimassaoloajalle.

Työsuhdeetuudet

Eläkevastuut
Konserniyhtiöillä on pääasiassa eläkevakuutusyhtiöissä hoidettuja etuus- tai maksu-
pohjaisia eläkejärjestelyjä eri maissa. 

Maksupohjaisiin järjestelyihin tehdyt suoritukset kirjataan tuloslaskelmaan sillä 
tilikaudella, jota suoritus koskee. Maksupohjaisissa järjestelyissä konsernilla ei ole oi-
keudellista eikä tosiasiallista velvoitetta lisämaksujen suorittamiseen, mikäli maksujen 
saajataho ei pysty suoriutumaan eläke-etuuksien maksamisesta. Järjestelyt, jotka eivät 
täytä maksupohjaisen järjestelyn ehtoja, käsitellään etuuspohjaisina järjestelyinä. 

Etuuspohjaisissa eläkejärjestelyissä konsernille voi jäädä järjestelystä velvoitteita 
tai varoja tilikauden maksun suorittamisen jälkeen. Etuuspohjainen velvoite kuvaa 
maksettavista etuuksista johtuvien tulevien rahavirtojen nykyarvoa, joka on laskettu 
ennakoituun etuusyksikköön perustuvalla menetelmällä (projected unit credit method). 
Eläkevelvoitteen nykyarvoa laskettaessa käytetään diskonttauskorkona yritysten 
liikkeelle laskelmien korkealaatuisten, vastaavan maturiteetin omaavien joukkovelka-
kirjojen (AA-luokitus) korkoa. Eläkemenot on kirjattu tuloslaskelmaan kuluksi jakamalla 
kustannus työntekijöiden palvelusajalle auktorisoitujen vakuutusmatemaatikkojen 
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laskelmien perusteella. Nettokorko sisältyy tuloslaskelman rahoituskuluihin.
Konsernitaseeseen merkitty velka (tai varat) on etuuspohjaisen velvoitteen eläkevas-

tuun määrä tilinpäätöshetkellä vähennettynä järjestelyyn liittyvien varojen käyvällä arvol-
la. Vakuutusmatemaattiset voitot ja tappiot, jotka syntyvät kokemusperäisistä oikaisuis-
ta ja muutoksista vakuutusmatemaattisissa oletuksissa, kirjataan omaan pääomaan 
muihin laajan tuloksen eriin sillä kaudella, jonka aikana ne syntyvät. Konsernin etuus-
pohjaisille eläkejärjestelyille tehdään vakuutusmatemaattiset arvostukset vuosittain.

Osakeperusteiset maksut
Osakepalkkiojärjestelmät käsitellään kirjanpidossa osakkeina selvitettävinä järjestelyi-
nä. Se osuus ansaitusta palkkiosta (arviolta 50 %), jonka osallistujat saavat osakkeina, 
käsitellään osakkeina selvitettävänä järjestelynä. Se osa ansaitusta palkkiosta (arviolta 
50 %), joka maksetaan rahana verojen ja muiden lakisääteisten maksujen suorittami-
seksi, käsitellään rahana selvitettävänä järjestelynä. Ansaittu palkkio ja siihen liittyvät 
sosiaalikulut kirjataan tuloslaskelmaan ansaintajaksolle ja rajoitusjaksolle jaksotettuna. 
Osakkeina selvitettävän osuuden tuloslaskelmakirjausta vastaava summa kumuloidaan 
omaan pääomaan, ja rahana selvitettävän osuuden osalta taseeseen kirjataan velka. 
Taseen velka arvostetaan käypään arvoon tilinpäätöspäivänä, ja käyvän arvon muutos 
kirjataan tuloslaskelman liikevoittoon.

Johdannaissopimukset ja suojauslaskenta
Johdannaissopimukset merkitään taseeseen käypään arvoon sinä päivänä, jolloin joh-
dannaissopimus solmitaan, ja arvostetaan uudelleen käypään arvoon tilinpäätöspäivä-
nä. Arvostuserosta syntyvän voiton tai tappion kirjaamistapa riippuu siitä, onko johdan-
naissopimus määritetty suojausinstrumentiksi. Jos johdannaissopimus on määritetty 
suojausinstrumentiksi, kirjaamistapa riippuu suojatun kohteen luonteesta. Konserni 
määrittää tietyt johdannaissopimukset joko:

1. erittäin todennäköisten ennakoitujen liiketoimien suojauksiksi (rahavirran 
suojaus),

2. taseeseen merkittyjen varojen tai velkojen tai taseeseen merkitsemättö-
mien kiinteäehtoisten sitoumusten suojauksiksi (käyvän arvon suojaus) tai

3. ulkomaisiin tytäryrityksiin tehtyjen nettosijoitusten suojauksiksi.
 

Konserni dokumentoi sopimuksen solmimishetkellä suojauksen kohteen ja suojaavan 
instrumentin välisen yhteyden sekä riskienhallintapolitiikan tarkoituksen ja strategian 
suojaustoimenpiteiden tekemiseen. Myös suojauksen tehokkuuden arviointi dokumen-
toidaan sekä suojaussuhteen alkaessa että suojaussuhteen voimassaoloaikana sen to-

dentamiseksi, että suojaustransaktiot ovat erittäin tehokkaita suojaamaan käyvän arvon 
muutoksia tai tulevia rahavirtoja. Suojauslaskennasta suojaustyypeittäin on lisätietoja 
liitetiedossa 3.

Jos johdannaissopimus täyttää rahavirran suojauksen ehdot ja sen suojausvaikutus 
voidaan osoittaa tehokkaaksi, käyvän arvon muutos merkitään omaan pääomaan / 
muihin laajan tuloksen eriin. Tehottomaan osuuteen liittyvä voitto tai tappio kirjataan 
välittömästi tuloslaskelmaan. Omaan pääomaan kertyneet voitot ja tappiot siirretään 
tuloslaskelmaan niillä kausilla, joilla suojauskohde vaikuttaa tulokseen eli esimerkik-
si silloin, kun suojattu ennakoitu myynti toteutuu. Ennakoitua Yhdysvaltain dollarin 
määräistä myyntiä suojaavien valuuttajohdannaissopimusten tehokkaan osuuden voitot 
ja tappiot kirjataan liikevaihtoon. Vaihtuvakorkoisia lainoja suojaavien koronvaihtosopi-
musten korkoelementti kirjataan tuloslaskelman rahoituskuluihin, ja suojausinstrumen-
tin käyvän arvon muutokset merkitään omaan pääomaan / muihin laajan tuloksen eriin. 
Jos ennakoidun liiketapahtuman ei enää odoteta tapahtuvan, omaan pääomaan kirjattu 
kertynyt voitto tai tappio kirjataan välittömästi tuloslaskelmaan.

Käyvän arvon suojauksiksi määritettyjen ja nämä ehdot täyttävien johdannaisso-
pimusten käypien arvojen muutokset kirjataan tuloslaskelman rahoitustuottoihin ja 
-kuluihin. Tuloslaskelman rahoitustuottoihin ja -kuluihin kirjataan myös johdannaisso-
pimusten tulosvaikutusta kompensoivat omaisuuserän tai velan suojatun osan käyvän 
arvon muutokset.

Johdannaissopimukset, jotka eivät täytä suojauslaskennan ehtoja
Tietyt hyödyke- ja valuuttajohdannaissopimukset eivät täytä suojauslaskennan ehtoja, 
vaikka näitä sopimuksia solmitaan pääasiassa suojaustarkoituksissa. Näiden sopi-
musten käyvän arvon muutos kirjataan tuloslaskelmaan hyödykejohdannaisten osalta 
liikevoittoon ja rahoitukseen liittyvien johdannaissopimusten osalta rahoitustuottoihin ja 
-kuluihin.
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