
(1) Tilintarkastettu. 
     

   
Tilikauden liikevaihto tilikauden  

kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna - Edellisen tilikauden  
 

(2) Valuuttakurssineutraali liikevaihdon kasvu, 
prosenttia 

= 
liikevaihto tilikauden kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna 

× 100 
Edellisen tilikauden liikevaihto tilikauden kiinteillä  

   

valuuttakursseilla laskettuna 

 

 

 

     

   Valuuttakurssineutraali liikevaihdon kasvu kuvastaa Duellin liikevaihdon kehitystä 
ilman valuuttakurssivaihteluita. 

     

(3) Orgaaninen liikevaihdon kasvu, prosenttia = Muutos liikevaihdossa huomioiden yritysjärjestelyt ja valuuttakurssivaihtelut. 
     

   Orgaaninen liikevaihdon kasvu kuvastaa Duellin liikevaihdon kehitystä ilman 

yritysjärjestelyjen ja valuuttakurssivaihteluiden vaikutusta. 
 

 
     

(4) Myyntikate = Liikevaihto - Materiaalit ja palvelut 
     

   Myyntikate kuvastaa Duellin tehokkuutta tuotteiden ja palveluiden tuottamisessa 

verrattuna työvoiman ja materiaalien kustannuksiin. 
     

(5) Myyntikateprosentti, prosenttia = 
Myyntikate 

× 100 
Liikevaihto 

     

   Myyntikateprosentti kuvastaa Duellin tehokkuutta tuotteiden ja palveluiden 

tuottamisessa verrattuna työvoiman ja materiaalien kustannuksiin. 
 

 
     

(6) EBITDA = Liikevoitto + Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden poistot ja arvonalentumiset 
     

   EBITDA on Duellin tuloksellisuutta osoittava sisäinen mittari. 
     

(7) EBITDA-prosentti, prosenttia = 
EBITDA 

× 100 
Liikevaihto 

     

   EBITDA-prosentti on Duellin tuloksellisuutta osoittava sisäinen mittari. 
     

(8) EBITA = Liikevoitto + Aineettomien hyödykkeiden poistot ja arvonalentumiset 
     

   EBITA on Duellin tuloksellisuutta osoittava sisäinen mittari. 

 

 
     

(9) EBITA-prosentti, prosenttia = 
EBITA 

× 100 
Liikevaihto 

     

   EBITA-prosentti on Duellin tuloksellisuutta osoittava sisäinen mittari. 
     

(10) Liikevoittoprosentti, prosenttia = 
Liikevoitto 

× 100 
Liikevaihto 

     

   Liikevoittoprosentti on Duellin tuloksellisuutta osoittava sisäinen mittari. 
 

 
     

(11) Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, 

myyntikate 

= Tietyt varsinaiseen liiketoimintaan kuulumattomat erät, mukaan lukien kustannukset 

liiketoiminnan uudelleenjärjestelystä, liiketoimintojen tai pysyvien omaisuuserien 
myymisestä aiheutunut voitto tai tappio, strategiset kehitysprojektit, ulkoisten 

neuvonantajien kustannukset liittyen pääomien uudelleenjärjestelyyn, 

uudelleenjärjestelyjen yhteydessä syntyneiden pysyvien omaisuuserien 
arvonalentumiset, vahingonkorvaukset ja yritysjärjestelyihin liittyvät 

transaktiokustannukset.  
     

   Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät esitetään liikevoiton ja EBITDA:n lisäksi 

kuvastamaan Duellin liiketoiminnan tuloksellisuutta ja tilikausien välisen 
vertailukelpoisuuden parantamiseksi. 

 

 
     

(12) Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, 

EBITDA 

= Tietyt varsinaiseen liiketoimintaan kuulumattomat erät, mukaan lukien kustannukset 

liiketoiminnan uudelleenjärjestelystä, liiketoimintojen tai pysyvien omaisuuserien 

myymisestä aiheutunut voitto tai tappio, strategiset kehitysprojektit, ulkoisten 
neuvonantajien kustannukset liittyen pääomien uudelleenjärjestelyyn, 

uudelleenjärjestelyjen yhteydessä syntyneiden pysyvien omaisuuserien 

arvonalentumiset, vahingonkorvaukset ja yritysjärjestelyihin liittyvät 
transaktiokustannukset.  

     

   Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät esitetään liikevoiton ja EBITDA:n lisäksi 

kuvastamaan Duellin liiketoiminnan tuloksellisuutta ja tilikausien välisen 

vertailukelpoisuuden parantamiseksi. 
     



(13) Oikaistu myyntikate = Myyntikate - Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät 
     

   Oikaistu myyntikate esitetään myyntikatteen, EBITDA:n, EBITA:n ja liikevoiton 

lisäksi kuvastamaan Duellin liiketoiminnan tuloksellisuutta ja tilikausien välisen 
vertailukelpoisuuden parantamiseksi. Duellin näkemyksen mukaan nämä oikaistut 

tulosmittarit tarjoavat mielekästä lisätietoa ja parantavat tilikausien välistä 

vertailukelpoisuutta, kun tavallisen liiketoiminnan ulkopuolisia eriä ei huomioida.  
 

 
     

(14) Oikaistu myyntikateprosentti, prosenttia = 
Oikaistu myyntikate 

× 100 
Liikevaihto 

     

   Oikaistu myyntikateprosentti esitetään myyntikatteen, EBITDA:n, EBITA:n ja 

liikevoiton lisäksi kuvastamaan Duellin liiketoiminnan tuloksellisuutta ja tilikausien 
välisen vertailukelpoisuuden parantamiseksi. Duellin näkemyksen mukaan nämä 

oikaistut tulosmittarit tarjoavat mielekästä lisätietoa ja parantavat tilikausien välistä 

vertailukelpoisuutta, kun tavallisen liiketoiminnan ulkopuolisia eriä ei huomioida. 
 

 
     

(15) Oikaistu EBITDA = EBITDA - Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät 
     

   Oikaistu EBITDA esitetään myyntikatteen, EBITDA:n, EBITA:n ja liikevoiton 

lisäksi kuvastamaan Duellin liiketoiminnan tuloksellisuutta ja tilikausien välisen 
vertailukelpoisuuden parantamiseksi. Duellin näkemyksen mukaan nämä oikaistut 

tulosmittarit tarjoavat mielekästä lisätietoa ja parantavat tilikausien välistä 

vertailukelpoisuutta, kun tavallisen liiketoiminnan ulkopuolisia eriä ei huomioida. 
     

(16) Oikaistu EBITDA-prosentti, prosenttia = 
Oikaistu EBITDA 

× 100 
Liikevaihto 

     

   Oikaistu EBITDA-prosentti esitetään myyntikatteen, EBITDA:n, EBITA:n ja 

liikevoiton lisäksi kuvastamaan Duellin liiketoiminnan tuloksellisuutta ja tilikausien 
välisen vertailukelpoisuuden parantamiseksi. Duellin näkemyksen mukaan nämä 

oikaistut tulosmittarit tarjoavat mielekästä lisätietoa ja parantavat tilikausien välistä 

vertailukelpoisuutta, kun tavallisen liiketoiminnan ulkopuolisia eriä ei huomioida. 
 

 
     

(17) Oikaistu EBITA = EBITA - Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät 
     

   Oikaistu EBITA esitetään myyntikatteen, EBITDA:n, EBITA:n ja liikevoiton lisäksi 
kuvastamaan Duellin liiketoiminnan tuloksellisuutta ja tilikausien välisen 

vertailukelpoisuuden parantamiseksi. Duellin näkemyksen mukaan nämä oikaistut 

tulosmittarit tarjoavat mielekästä lisätietoa ja parantavat tilikausien välistä 
vertailukelpoisuutta, kun tavallisen liiketoiminnan ulkopuolisia eriä ei huomioida. 

     

(18) Oikaistu EBITA-prosentti, prosenttia = 
Oikaistu EBITA 

× 100 
Liikevaihto 

     

   Oikaistu EBITA-prosentti esitetään myyntikatteen, EBITDA:n, EBITA:n ja 
liikevoiton lisäksi kuvastamaan Duellin liiketoiminnan tuloksellisuutta ja tilikausien 

välisen vertailukelpoisuuden parantamiseksi. Duellin näkemyksen mukaan nämä 

oikaistut tulosmittarit tarjoavat mielekästä lisätietoa ja parantavat tilikausien välistä 
vertailukelpoisuutta, kun tavallisen liiketoiminnan ulkopuolisia eriä ei huomioida. 

 

 
     

(19) Oikaistu liikevoitto = Liikevoitto - Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät 
     

   Oikaistu liikevoitto esitetään myyntikatteen, EBITDA:n, EBITA:n ja liikevoiton 
lisäksi kuvastamaan Duellin liiketoiminnan tuloksellisuutta ja tilikausien välisen 

vertailukelpoisuuden parantamiseksi. Duellin näkemyksen mukaan nämä oikaistut 

tulosmittarit tarjoavat mielekästä lisätietoa ja parantavat tilikausien välistä 

vertailukelpoisuutta, kun tavallisen liiketoiminnan ulkopuolisia eriä ei huomioida. 
     

(20) Oikaistu liikevoittoprosentti, prosenttia = 
Oikaistu liikevoitto 

× 100 
Liikevaihto 

     

   Oikaistu liikevoittoprosentti esitetään myyntikatteen, EBITDA:n, EBITA:n ja 

liikevoiton lisäksi kuvastamaan Duellin liiketoiminnan tuloksellisuutta ja tilikausien 

välisen vertailukelpoisuuden parantamiseksi. Duellin näkemyksen mukaan nämä 
oikaistut tulosmittarit tarjoavat mielekästä lisätietoa ja parantavat tilikausien välistä 

vertailukelpoisuutta, kun tavallisen liiketoiminnan ulkopuolisia eriä ei huomioida. 

 
 

     



   Keskimääräinen  Määrä- ja osa-aikaisten  

(21) Henkilöstö kokoaikaisiksi työntekijöiksi 

muunnettuna 
= 

kokoaikaisten 

työntekijöiden määrä 
+ 

työntekijöiden työtunnit tilikauden aikana 

Kokoaikaisen työntekijän keskimääräiset työtunnit  

   tilikauden aikana  tilikauden aikana 
     

   Henkilöstö kokoaikaisiksi työntekijöiksi muunnettuna esittää keskimääräisen 
työntekijöiden määrän kokoaikaisiksi työntekijöiksi muunnettuna. 

 

 
     

(22) Operatiivinen vapaa rahavirta = Oikaistu EBITDA – Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin ilman 
tuotemerkkiostoja ja käyttöpääoman muutos 

     

   Operatiivinen vapaa rahavirta on sisäinen mittari, joka antaa lisätietoa rahavirrasta, 

jonka Duell pystyy tuottamaan [operatiivisten] aineellisten ja aineettomien 
investointien ja käyttöpääoman muutoksen jälkeen. 

     

(23) Kassakonversio, prosenttia = 
Operatiivinen vapaa rahavirta 

× 100 
Oikaistu EBITDA 

     

   Kassakonversio esittää miten paljon rahavirtaa Duell luo verrattuna sen tulokseen. 
Tunnusluku osoittaa Duellin kyvyn maksaa osinkoja ja kerätä pääomaa 

yritysjärjestelyihin ja muihin transaktioihin. 

 
 

     

(24) Investoinnit aineellisin ja aineettomiin 

hyödykkeisiin ilman tuotemerkkiostoja 

= Investoinnit aineellisin ja aineettomiin hyödykkeisiin - Tuotemerkkiostot 

     

   Investoinnit aineellisin ja aineettomiin hyödykkeisiin ilman tuotemerkkiostoja antaa 

lisätietoa Duellin orgaanisten liiketoimintojen rahavirtatarpeista, minkä lisäksi sitä 
käytetään operatiivisen vapaan rahavirran laskemiseen. 

 

 
     

(25) Nettovelka = Lyhyt- ja pitkäaikaiset korolliset velat - Käteisvarat 
     

   Nettovelka antaa tietoa Duellin taloudellisesta vakaudesta. 
     

(26) Nettovelan suhde oikaistuun EBITDA:an 
12 edelliseltä kuukaudelta, suhdeluku 

= 
Nettovelka 

Oikaistu EBITDA 
     

   Nettovelan suhde oikaistuun EBITDA:an 12 edelliseltä kuukaudelta antaa tietoa 
Duellin taloudellisesta vakaudesta. Se osoittaa taloudellisen riskitason ja on 

hyödyllinen mittari Duellin johdolle Duellin velkaisuuden seurannassa. 

 
 

     

(27) Käyttöpääoman muutos = Vaihto-omaisuuden muutos + Lyhytaikaisten saamisten muutos + Lyhytaikaisten 

velkojen muutos 
     

   Käyttöpääoman muutos on [●], minkä lisäksi sitä käytetään operatiivisen vapaan 

rahavirran laskemiseen. 
 

 
     

(28) Nettokäyttöpääoma = Vaihto-omaisuus, myyntisaamiset ja muut saamiset - Ostovelat ja muut velat 
     

   Nettokäyttöpääoma on hyödyllinen mittari Duellin johdolle liiketoimintoihin 

sitoutuneen pääoman ja sen muutosten seurannassa. 
 

 
     

(29) Sijoitettu pääoma = Oma pääoma + Nettovelka  
     

   Sijoitettu pääoma esittää Duelliin sijoitetun varallisuuden, minkä lisäksi sitä 

hyödynnetään sijoitetun pääoman tuoton laskemisessa. 

 

 
     

(30) Sijoitettu pääoma ilman liikearvoa = Oma pääoma + Nettovelka - Liikearvo 
     

   Sijoitettu pääoma ilman liikearvoa esittää Duelliin sijoitetun varallisuuden, minkä 
lisäksi sitä hyödynnetään oikaistun sijoitetun pääoman tuoton laskemisessa. 

     

(31) Sijoitetun pääoman tuotto, prosenttia = 
Liikevoitto 

× 100 
Keskimääräinen sijoitettu pääoma  

     

   Sijoitetun pääoman tuotto on sisäinen mittari sijoitetun pääoman tuoton arviointiin ja 
erilaisten liiketoimintojen ja mahdollisuuksien arviointiin huomioiden niiden 

vaatiman pääoman. 
     



(32) 
Oikaistu sijoitetun pääoman tuotto, prosenttia = 

Oikaistu EBITA 
× 100 

Keskimääräinen sijoitettu pääoma - Liikearvo 
     

   Oikaistu sijoitetun pääoman tuotto on sisäinen mittari sijoitetun pääoman tuoton 

arviointiin ja erilaisten liiketoimintojen ja mahdollisuuksien arviointiin huomioiden 

niiden vaatiman pääoman. 
 

 

 
 

     

(33) Omavaraisuusaste, prosenttia = 
Oma pääoma 

× 100 
Vastaavaa yhteensä 

     

   Omavaraisuusaste kuvaa taloudellista riskitasoa ja on hyödyllinen mittari Duellin 

johdolle sen liiketoimintojen vaatiman pääoman seuraamisessa. 
     

(34) Oman pääoman tuotto, prosenttia = 
Tilikauden tulos 

× 100 
Oma pääoma (tilikauden ensimmäisen ja viimeisen päivän keskiarvo) 

     

   Oman pääoman tuotto mittaa osakkeenomistajien sijoittaman pääoman kerryttämää 

tulosta Duellissa. 

 


