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Avainluvut 1-3/2014 1-3/2013 Muutos % 2013

Liikevaihto ja tulos

Liikevaihto, milj. euroa 543,3 593,2 -8,4 2 400,3

Toiminnallinen liiketulos, EBIT, milj. euroa * -34,2 -17,5 -95,1 11,9

Toiminnallinen liiketulos liikevaihdosta, % -6,3 -3,0 -3,3 %-yks. 0,5

Liiketulos, EBIT, milj. euroa -28,4 -13,6 -108,4 7,9

Toiminnallinen EBITDAR, milj. euroa 17,4 33,3 -47,7 210,1

Tulos ennen veroja, milj. euroa -33,9 -18,6 -82,7 26,8

Kauden tulos, milj. euroa -28,1 -15,7 -79,4 22,9

Tase ja kassavirta

Omavaraisuusaste, % 30,8 34,4 -10,3 32,6

Nettovelkaantumisaste, gearing, % 5,2 20,6 -74,8 19,9

Oikaistu nettovelkaantumisaste, adjusted gearing, % 71,2 80,3 -11,3 79,2

Bruttoinvestoinnit, milj. euroa 33,1 24,1 37,2 77,3

Sijoitetun pääoman tuotto, ROCE, 12 kk rullaava, % 2,7 3,3 -18,3 3,6

Oman pääoman tuotto, ROE, 12 kk rullaava, % 1,5 1,9 -18,7 3,2

Liiketoiminnan nettorahavirta, milj. euroa -20,5 -11,5 -78,4 142,4

Osake

Osakkeen hinta vuosineljänneksen lopussa, euroa 2,69 2,55 2,77

Kauden tulos / osake, euroa ** -0,22 -0,12 -78,1 0,18

Osakekohtainen tulos, EPS, euroa -0,24 -0,15 -61,8 0,11

Liikennesuorite, yksikkökustannukset ja -tuotot

Matkustajamäärä, tuhatta henkilöä 2 214 2 160 2,5 9 269

Tarjotut henkilökilometrit, ASK, milj. km 7 481 7 702 -2,9 31 162

Myydyt henkilökilometrit, RPK, milj. km 5 885 6 129 -4,0 24 776

Matkustajakäyttöaste, PLF, % 78,7 79,6 -0,9 %-yks. 79,5

Yksikkötuotto tarjotulta henkilökilometriltä, RASK, senttiä/ASK 5,81 6,06 -4,0 6,24

Yksikkötuotto myydyltä henkilökilometriltä, yield, senttiä/RPK 6,42 6,68 -3,9 6,86

Yksikkökustannus tarjotulta henkilökilometriltä, CASK, senttiä/ASK 6,43 6,50 -1,0 6,47

CASK ilman polttoainetta, senttiä/ASK 4,37 4,38 -0,2 4,35

Tarjotut tonnikilometrit, ATK, milj. km 1 134 1 149 -1,3 4 709

Myydyt tonnikilometrit, RTK, milj. km 738 747 -1,2 3 107

Kuljetetun rahdin ja postin määrä, tonnia 35 220 32 049 9,9 146 654

Rahtiliikenteen yksikkötuotto myydyltä tonnikilometriltä, senttiä/RTK 23,49 25,42 -7,6 25,14

Kokonaiskäyttöaste, % 65,1 65,0 0,1 %-yks. 66,0

Lentojen lukumäärä, kpl 23 982 23 518 2,0 97 360

Henkilöstö

Henkilöstö, keskimäärin, hlöä 5 516 6 061 -9,0 5 859

** Ennen hybridilainan korkoja.

* Toiminnallinen liiketulos: liiketulos ennen johdannaisten käyvän arvon ja valuuttamääräisten lentokaluston huoltovarausten arvon 
muutoksia, kertaluonteisia eriä ja käyttöomaisuuden myyntivoittoja.

Vertailutiedot vuodelta 2013 on oikaistu huoltokulujen käsittelyyn liittyvän laskentaperiaatteen muutoksesta johtuen. Lisäksi taseen 
vertailutietoihin on vaikuttanut laskennallisten verojen netotus. Katso lisätietoja liitteestä 2.



KONSERNIN TULOSLASKELMA

Milj. euroa 1-3/2014 1-3/2013 Muutos % 2013

Liikevaihto 543,3 593,2 -8,4 2 400,3

Liiketoiminnan muut tuotot 4,5 4,4 3,9 18,8

Liiketoiminnan kulut

Henkilöstökulut -90,0 -101,6 -11,4 -381,3

Polttoaineet -161,0 -169,4 -5,0 -689,9

Lentokaluston leasemaksut -16,2 -14,7 10,4 -57,5

Muut vuokrat -39,4 -35,6 10,8 -152,0

Kaluston aineostot ja huolto -30,3 -35,6 -14,8 -125,8

Liikennöimismaksut -51,6 -50,1 3,1 -222,3

Maaselvitys- ja cateringkulut -63,2 -63,5 -0,5 -257,3

Valmismatkatuotannon kulut -25,1 -28,1 -10,5 -89,4

Myynti- ja markkinointikulut -14,3 -17,9 -20,2 -72,9

Poistot -35,5 -36,2 -2,0 -140,7

Muut kulut -55,4 -62,4 -11,3 -218,1

Toiminnallinen liiketulos, EBIT -34,2 -17,5 -95,1 11,9
Johdannaisten käyvän arvon ja valuuttamääräisten lentokaluston 
huoltovarausten arvon muutokset -6,9 5,3 <-200 % 21,7

Kertaluonteiset erät 12,7 -1,4 > 200 % -25,7

Liikevoitto, EBIT -28,4 -13,6 -108,4 7,9

Rahoitustuotot 0,8 1,3 -39,0 42,6

Rahoituskulut -5,6 -4,3 -32,4 -19,7

Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta -0,7 -2,0 66,3 -4,0

Tulos ennen veroja -33,9 -18,6 -82,7 26,8

Välittömät verot 5,8 2,9 100,5 -3,9

Kauden tulos -28,1 -15,7 -79,4 22,9

Emoyhtiön omistajille kuuluva osuus kauden tuloksesta -28,2 -15,8 22,6

Määräysvallattomien omistajien osuus kauden tuloksesta 0,1 0,1 0,3
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta kauden tuloksesta laskettu 
osakekohtainen tulos (eur)

Laimentamaton / laimennettu osakekohtainen tulos, EPS -0,24 -0,15 0,11

Kauden tulos / osake -0,22 -0,12 0,18

Vertailutiedot vuodelta 2013 on oikaistu huoltokulujen käsittelyyn liittyvän laskentaperiaatteen muutoksesta johtuen. Katso lisätietoja 
liitteestä 2.



KONSERNIN TASE 

Milj. euroa 31.3.2014 31.3.2013 2013

VARAT

Pitkäaikaiset varat

Aineettomat hyödykkeet 18,4 23,2 19,3

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 1 152,6 1 312,9 1 292,6

Osuudet osakkuusyrityksissä 7,5 10,4 8,2

Muut rahoitusvarat 20,2 22,0 20,5

Laskennalliset verosaamiset 8,6 0,0 0,0

Pitkäaikaiset varat yhteensä 1 207,3 1 368,4 1 340,6

Lyhytaikaiset varat

Vaihto-omaisuus 17,0 11,3 19,9

Johdannaisiin liittyvät saamiset 29,0 60,1 43,6

Myynti- ja muut saamiset 324,0 309,6 237,1

Muut rahoitusvarat 165,6 361,6 335,9

Rahavarat 300,7 39,8 122,9

Lyhytaikaiset varat yhteensä 836,3 782,3 759,4

Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät 12,6 37,6 17,7

Varat yhteensä 2 056,2 2 188,4 2 117,6

OMA PÄÄOMA JA VELAT

Oma pääoma

Osakepääoma 75,4 75,4 75,4

Muu oma pääoma 549,9 662,2 601,9

Yhteensä 625,4 737,6 677,3

Määräysvallattomien omistajien osuus 0,5 0,7 0,7

Oma pääoma yhteensä 625,9 738,3 678,0

Pitkäaikaiset velat

Laskennalliset verovelat 0,0 8,5 3,4

Pitkäaikaiset korolliset velat 369,3 373,4 385,5

Eläkevelvoitteet 25,1 8,8 10,6

Varaukset 75,4 86,3 69,3

Muut pitkäaikaiset velat 26,7 20,5 25,4

Pitkäaikaiset velat yhteensä 496,5 497,4 494,1

Lyhytaikaiset velat

Varaukset 30,1 36,2 40,5

Lyhytaikaiset korolliset velat 129,6 179,3 207,5

Johdannaisiin liittyvät velat 34,2 12,6 29,1

Ostovelat ja muut velat 739,9 721,9 666,1

Myytävänä oleviin omaisuuseriin liittyvät velat 0,0 2,6 2,3

Lyhytaikaiset velat yhteensä 933,8 952,6 945,5

Velat yhteensä 1 430,3 1 450,1 1 439,6
Oma pääoma ja velat yhteensä 2 056,2 2 188,4 2 117,6

Vertailutiedot vuodelta 2013 on oikaistu huoltokulujen käsittelyyn liittyvän laskentaperiaatteen muutoksesta johtuen. 
Lisäksi taseen vertailutietoihin on vaikuttanut laskennallisten verojen netotus. Katso lisätietoja liitteestä 2.



LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA 

Milj. euroa

Osake-
pääoma

Muu sidottun 
oman 

pääoman 
rahastot

Käyvän arvon 
rahasto ja 

muut laajan 
tuloksen erät

Sijoitetun 
vapaan oman 

pääoman 
rahasto

Edellisten 
tilikausien 

voitto

Oman 
pääoman 

ehtoinen laina

Emoyhtiön 
omistajille 

kuuluva oma 
pääoma

Määräys-
vallattomien 

omistajien 
osuus

Oma pääoma 
yhteensä

Oma pääoma 1.1.2014 75,4 168,1 -15,0 247,3 82,5 118,9 677,3 0,7 678,0
Tilikauden tulos -28,2 -28,2 0,1 -28,1
Laajan tuloksen erät -23,7 -23,7 -23,7
Muuntoerot 0,0 0,0 0,0
Kauden laaja tulos 0,0 0,0 -23,7 0,0 -28,2 0,0 -51,9 0,1 -51,8
Osingot 0,0 -0,2 -0,2
Osakeperusteisten maksujen kustannus -0,1 -0,1 -0,1
Oma pääoma 31.3.2014 75,4 168,1 -38,7 247,3 54,3 118,9 625,4 0,5 625,9

Milj. euroa

Osake-
pääoma

Muu sidottun 
oman 

pääoman 
rahastot

Käyvän arvon 
rahasto ja 

muut laajan 
tuloksen erät

Sijoitetun 
vapaan oman 

pääoman 
rahasto

Edellisten 
tilikausien 

voitto

Oman 
pääoman 

ehtoinen laina

Emoyhtiön 
omistajille 

kuuluva oma 
pääoma

Määräys-
vallattomien 

omistajien 
osuus

Oma pääoma 
yhteensä

Oma pääoma 1.1.2013 75,4 168,1 0,0 247,1 112,6 171,1 774,4 0,9 775,2
Laskentaperiaatteen muutos (oikaisu) -25,6 -25,6 -25,6
Oikaistu oma pääoma 1.1.2013 75,4 168,1 0,0 247,1 87,0 171,1 748,7 0,9 749,6
Tilikauden tulos -15,7 -15,7 0,1 -15,7
Laajan tuloksen erät 19,0 19,0 0,0 19,0
Muuntoerot -0,1 -0,1
Kauden laaja tulos 0,0 0,0 19,0 0,0 -15,7 0,0 3,3 -0,1 3,1
Osingot -12,7 -12,7 -12,7
Omien osakkeiden hankinta -1,7 -1,7 -1,7
Oma pääoma 31.3.2013 75,4 168,1 19,0 245,5 58,5 171,1 737,6 0,7 738,3



KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA 

Milj. euroa 1-3/2014 1-3/2013 2013

Liiketoiminnan rahavirrat

Kauden voitto -28,1 -15,7 22,9

Liiketoimet, joihin ei sisälly maksutapahtumaa * 21,4 30,9 115,9

Muut oikaisut tilikauden tuloksesta

Korkokulut ja muut rahoituskulut 5,6 4,3 19,7

Korkotuotot ja muut rahoitustuotot -0,1 -1,2 -38,6

Tuloslaskelman verot -5,8 -2,9 3,9

Käyttöpääoman muutos -11,6 -21,6 35,8

Maksetut korot -2,6 -3,1 -12,1

Maksetut rahoituskulut -2,0 -1,0 -3,8

Saadut korot 2,7 0,9 1,4

Maksetut verot 0,0 -2,0 -2,7

Liiketoiminnan nettorahavirta -20,5 -11,5 142,4

Investointien rahavirrat

Investoinnit aineettomiin hyödykkeisiin -0,1 -0,6 -2,3

Investoinnit aineellisiin hyödykkeisiin -39,2 -18,5 -96,4

Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävien korkosijoitusten nettomuutos 90,4 9,0 14,6

Myytävissä olevien osakkeiden nettomuutos 0,0 0,0 53,7

Käyttöomaisuushyödykkeiden ja tytäryhtiöosakkeiden myynti 181,8 0,0 8,9

Saadut osingot 0,0 0,1 1,2

Pitkäaikaisten saamisten muutos 0,7 0,7 1,0

Investointien nettorahavirta 233,6 -9,2 -19,3

Rahoituksen rahavirrat

Lainojen nostot 0,0 0,0 150,0

Lainojen takaisinmaksut ja muutokset -114,7 -11,9 -115,0

Oman pääoman ehtoisen lainan takaisinmaksu 0,0 0,0 -52,4

Oman pääoman ehtoisen lainan korot ja kulut 0,0 0,0 -15,4

Omien osakkeiden hankinta 0,0 -1,7 -1,7

Maksetut osingot 0,0 0,0 -13,0

Rahoituksen nettorahavirta -114,7 -13,6 -47,4

Rahavirtojen muutos 98,4 -34,3 75,7
Rahavarat tilikauden alussa 331,8 256,1 256,1

Rahavirtojen muutos 98,4 -34,3 75,7

Rahavarat tilikauden lopussa 430,2 221,7 331,8

0,0 0,0

Konsernin rahavirtalaskelman liitetiedot

* Liiketoimet, joihin ei sisälly maksutapahtumaa

Poistot 35,5 36,2 140,7

Työsuhde-etuudet 2,9 0,5 7,3
Johdannaisten käyvän arvon ja valuuttamääräisten lentokaluston

huoltovarausten arvon muutokset 6,9 5,3 -21,7

Muut oikaisut -23,9 -11,1 -10,5

Yhteensä 21,4 30,9 115,9

Muut rahoitusvarat 165,6 361,6 335,9

Rahavarat 300,7 39,8 122,9

Lyhytaikaiset rahavarat taseessa 466,3 401,4 458,8

Yli 3 kuukauden päästä erääntyvät -36,1 -132,2 -126,5

Myytävissä olevat osakkeet 0,0 -47,5 -0,4

Rahavirtalaskelman rahavarat yhteensä 430,2 221,7 331,8

Vertailutiedot vuodelta 2013 on oikaistu huoltokulujen käsittelyyn liittyvän laskentaperiaatteen muutoksesta johtuen. Lisäksi taseen 
vertailutietoihin on vaikuttanut laskennallisten verojen netotus. Katso lisätietoja liitteestä 2.



KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUKSEN LIITETIEDOT

1. LAADINTAPERUSTA

Konsernin osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardia noudattaen. 

2. LAADINTAPERIAATTEET

3. KRIITTISET TILINPÄÄTÖSARVIOT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

4. SEGMENTTIKOHTAISET TIEDOT

Noudatetut laadintaperiaatteet ovat yhtenevät konsernin tilinpäätöksessä 2013 noudattamien periaatteiden kanssa lukuun ottamatta 
alla mainittuja muutoksia. Tiedotteen luvut ovat pyöristämättömiä, minkä vuoksi yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa ei 
välttämättä vastaa esitettyä summalukua. Tunnusluvut on laskettu käyttäen tarkkoja arvoja.

Finnair on muuttanut lentokoneidensa moottoreiden huoltokustannusten laskentakäytäntöä. Vuoden 2014 alusta lähtien Finnair 
aktivoi moottoreiden huoltokustannukset taseeseen ja tekee huoltokuluista poistot moottoreiden huoltojakson aikana. Aikaisemmin 
huoltokustannukset on kirjattu kuluksi niiden syntymishetkellä.

Laskentakäytännön muutos pienentää huoltokustannuksiin liittyvää volatiliteettia, mikä parantaa tuloksen ennustettavuutta ja 
vertailukelpoisuutta eri kausien välillä. Muutos myös parantaa vertailukelpoisuutta muihin lentoyhtiöihin nähden, koska muutettu 
laskentakäytäntö vastaa kansainvälisen ilmakuljetusliitto IATA:n tekemän tutkimuksen perusteella alan yleistä käytäntöä. 
Laskentakäytännön muutos pienensi Finnairin omaa pääomaa 31.12.2013 noin 13,8 miljoonaa euroa ja paransi Finnairin vuoden 
2013 liiketulosta 16,7 miljoonaa euroa. Lisäksi muutos kasvatti vuoden 2013 bruttoinvestointeja ja paransi liiketoiminnan rahavirtaa 
sekä vastaavasti heikensi investointien rahavirtaa. Muutos vaikutti myös tunnuslukuihin.
 
Laskentakäytännön muutos kohdistuu kokonaisuudessaan Lentoliikenne-segmenttiin. Vertailukaudet on oikaistu vastaamaan 
muuttunutta käytäntöä, ja vertailu raportoitujen ja oikaistujen lukujen osalta on julkaistu erillisellä pörssitiedotteella 27.3.2014. 

Lisäksi konserni on arvioinut laskennallisten verosaamisten ja -velkojen luonnetta ja luokittelua, ja todennut niiden täyttävän IAS 12 
mukaiset netottamisen kriteerit niiltä osin kuin kyse on verosaamisista ja -veloista samalle veronsaajalle. Näiden osalta taseen 
laskennalliset verosaamiset ja -velat on netotettu, ja vertailukaudet on oikaistu vastaavasti.

Konsernin vuonna 2014 käyttöönotettavista IFRS-standardeista ja tulkinnoista on selostettu tilinpäätöksen 2013 
laadintaperiaatteissa. 

Osavuosikatsauksen laatiminen edellyttää, että yhtiön johto tekee arvioita ja oletuksia, jotka vaikuttavat raportoitujen varojen ja 
velkojen sekä tuottojen ja kulujen arvoihin. Toteutuneet tulokset saattavat olla erilaisia näihin arvioihin verrattuna. Keskeisimmät 
arviot ovat samoja, joita sovellettiin vuositilinpäätöksessä 2013.

Segmentti-informaatio esitetään konsernin liiketoiminnallisen segmenttijaon mukaisesti. Liiketoimintasegmentit perustuvat 
konsernin sisäiseen organisaatiorakenteeseen ja johdon taloudelliseen raportointiin. Konsernissa viime vuosina tehtyjen 
rakennemuutosten seurauksena Lentotoimintapalveluiden toiminnan luonne ja laajuus ovat muuttuneet, minkä seurauksena hallitus 
on päättänyt liiketoimintasegmenttijaon muutoksesta. Vuoden 2014 ensimmäisestä neljänneksestä lähtien Lentotoimintapalvelut-
segmenttiä ei raportoida erikseen, vaan siihen sisältyneet toiminnot raportoidaan osana Lentoliikenne-segmenttiä. Vuonna 2012 
toteutuneiden tekniikan ja cateringin rakennejärjestelyjen jälkeen Lentotoimintapalvelut on koostunut lentokonehuollosta, 
Finncatering Oy:n ja Finnair Travel Retail Oy:n toiminnoista, Finnairin kiinteistöomaisuudesta sekä operatiiviseen toimintaan 
liittyneiden kiinteistöjen hallinnoinnista, ylläpidosta ja toimitilapalveluista. Finncatering myytiin 28.2.2014 LSG Lufthansa Service 
Europa/Afrika GmbH:lle.

Muutoksen jälkeen Finnairin raportoitavat segmentit ovat Lentoliikenne ja Matkapalvelut. Segmentti-informaatio tilikaudelta 2013 on 
oikaistu vastaamaan muuttunutta rakennetta.



Liiketoimintasegmenttitiedot 

Milj. euroa
Lentoliikenne Matkapalvelut Konserni-

eliminoinnit

Kohdistamat-

tomat erät Konserni

Ulkoinen liikevaihto 469,4 73,9 543,3

Sisäinen liikevaihto 38,7 0,3 -39,0 0,0

Liikevaihto 508,1 74,2 -39,0 0,0 543,3

Toiminnallinen liiketulos, EBIT -34,5 0,3 -34,2

Liiketulos -28,2 -0,3 0,0 -28,4

Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta -0,7 -0,7

Rahoitustuotot 0,8 0,8

Rahoituskulut -5,6 -5,6

Tuloverot 5,8 5,8

Määräysvallattomien omistajien osuus -0,1 -0,1

Emoyhtiön omistajille kuuluva osuus kauden tuloksesta -28,2

Poistot 35,0 0,4 35,5

Liiketoimintasegmenttitiedot 

Milj. euroa
Lentoliikenne Matkapalvelut Konserni-

eliminoinnit

Kohdistamat-

tomat erät Konserni

Ulkoinen liikevaihto 511,7 81,5 593,2

Sisäinen liikevaihto 40,5 0,3 -40,9 0,0

Liikevaihto 552,2 81,8 -40,9 593,2

Toiminnallinen liiketulos, EBIT -20,5 2,9 -17,5

Liiketulos -16,2 2,5 -13,6

Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta -2,0 -2,0
Rahoitustuotot 1,3 1,3

Rahoituskulut -4,3 -4,3

Tuloverot 2,9 2,9

Määräysvallattomien omistajien osuus -0,1 -0,1

Emoyhtiön omistajille kuuluva osuus kauden tuloksesta -15,8

Poistot 35,8 0,4 36,2

Liikevaihto

Milj. euroa 1-3/2014 1-3/2013 Muutos % 2013

Lentoliikenne 508,1 552,2 -8,0 2 271,9

Matkapalvelut 74,2 81,8 -9,3 251,7

Konsernieliminoinnit -39,0 -40,9 4,6 -123,2

Yhteensä 543,3 593,2 -8,4 2 400,3

Liiketulos

Milj. euroa 1-3/2014 1-3/2013 Muutos % 2013

Lentoliikenne -28,2 -16,2 -74,2 6,3

Matkapalvelut -0,3 2,5 -109,9 1,6

Yhteensä -28,4 -13,6 -108,4 7,9

Henkilöstö keskimäärin segmenteittäin

1-3/2014 1-3/2013 Muutos % 2013

Lentoliikenne 4 533 5 016 -9,6 4 834

Matkapalvelut 704 787 -10,5 751

Muut toiminnot 279 258 8,1 274

Yhteensä 5 516 6 061 -9,0 5 859

1-3/2014

1-3/2013



5. RAHOITUSRISKIEN HALLINTA

Johdannaiset, Milj. euroa
Nimellis-

arvo 

Käypä 

nettoarvo

Nimellis-

arvo 

Käypä 

nettoarvo

Nimellis-

arvo 

Käypä 

nettoarvo

Valuuttajohdannaiset

Suojauslaskennassa olevat erät (termiinit):

Polttoaineen valuuttasuojaus 379,8 -12,8 432,0 10,8 370,5 -17,0

Lentokonehankintojen käyvän arvon suojaus 302,1 4,0 294,9 22,3 244,1 2,2

Leasemaksujen valuuttasuojaus 99,5 -0,9 35,8 0,6 58,3 -1,6

Suojauslaskennassa olevat erät yhteensä 781,4 -9,6 762,7 33,7 672,9 -16,4

Suojauslaskennan ulkopuoliset erät:

Polttoaineen valuuttasuojaus 4,9 -0,3 0,0 0,0 0,0 0,0

Liiketoiminnan kassavirtojen suojaus (termiinit) 364,5 3,4 179,0 3,8 407,9 2,4

Liiketoiminnan kassavirtojen suojaus (optiot)

Osto-optiot 130,5 11,3 278,5 14,1 149,8 16,1

Myyntioptiot 164,2 -0,7 344,1 -4,8 169,5 -0,8

Taseen suojaus (termiinit) 19,3 -0,3 32,7 0,8 20,4 -1,2

Suojauslaskennan ulkopuoliset erät yhteensä 683,3 13,4 834,3 13,9 747,5 16,5

Valuuttajohdannaiset yhteensä 1 464,7 3,7 1 597,0 47,6 1 420,4 0,1

Hyödykejohdannaiset

Suojauslaskennassa olevat erät:

Lentopetrolitermiinit, tonnia 575 950 -11,3 584 060 1,1 563 550 11,8

Sähköjohdannaiset, MWh 20 388 -0,1 0 0,0 17 568 0,0

Suojauslaskennassa olevat erät yhteensä -11,4 1,1 11,8

Suojauslaskennan ulkopuoliset erät:

Lentopetrolitermiinit, tonnia 17 500 -0,3 0 0,0 18 000 0,8

Optiot

Osto-optiot, lentopetroli, tonnia 204 500 1,7 213 000 1,2 201 000 3,4

Myyntioptiot, lentopetroli, tonnia 204 500 -1,3 268 500 -2,5 201 000 -1,1

Sähköjohdannaiset, MWh 63 936 -0,6 83 376 -0,3 71 100 -0,5

Suojauslaskennan ulkopuoliset erät yhteensä -0,5 -1,6 2,6

Hyödykejohdannaiset yhteensä -11,8 -0,5 14,4

Korkojohdannaiset

Suojauslaskennassa olevat erät:

Koronvaihtosopimukset 150,0 3,3 0,0 0,0 150,0 1,2

Suojauslaskennassa olevat erät yhteensä 150,0 3,3 0,0 0,0 150,0 1,2
Suojauslaskennan ulkopuoliset erät:

Valuutan- ja koronvaihtosopimukset 17,1 0,0 23,6 1,6 17,3 0,2

Koronvaihtosopimukset 25,0 -0,4 25,0 -0,9 25,0 -0,5

Suojauslaskennan ulkopuoliset erät yhteensä 42,1 -0,4 48,6 0,7 42,3 -0,3

Korkojohdannaiset yhteensä 192,1 2,9 48,6 0,7 192,3 0,9

Johdannaiset yhteensä -5,3 47,8 15,4

Konsernin riskienhallinnan periaatteisiin ei ole tehty merkittäviä muutoksia raportointikaudella. Riskienhallinnan tavoitteet ja periaatteet ovat 
yhdenmukaisia vuoden 2013 konsernin vuosikertomuksessa esitettävien tietojen kanssa. Alla olevat taulukot esittävät konsernin 
suojauslaskennassa käytettävien johdannaissopimusten nimellisarvon tai määrän ja käyvän nettoarvon.

31.3.2014 31.3.2013 2013



6. KÄYPÄÄN ARVOON ARVOSTETTAVAT VARAT JA VELAT

Käyvän arvon hierarkia käypään arvoon arvostetuista rahoitusvaroista ja -veloista

Käyvät arvot raportointikauden lopussa, Milj. euroa 31.3.2014 Taso 1 Taso 2 Taso 3

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat

Kaupankäyntiarvopaperit 150,6 35,2 115,4

Kaupankäyntijohdannaiset

Valuutan- ja koronvaihtosopimukset 3,3 3,3

- joista käyvän arvon suojauslaskennassa 3,3 3,3

Valuuttajohdannaiset 23,6 23,6

- joista käyvän arvon suojauslaskennassa 5,2 5,2

- joista rahavirran suojauslaskennassa 0,6 0,6

Hyödykejohdannaiset 0,9 0,5 0,4

- joista rahavirran suojauslaskennassa 0,4 0,4

Yhteensä 178,3 35,2 142,7 0,4

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvelat

Kaupankäyntijohdannaiset

Valuutan- ja koronvaihtosopimukset 0,4 0,4

- joista käyvän arvon suojauslaskennassa 0,0 0,0

Valuuttajohdannaiset 19,9 19,9

- joista käyvän arvon suojauslaskennassa 1,2 1,2

- joista rahavirran suojauslaskennassa 14,3 14,3

Hyödykejohdannaiset 12,7 12,7

- joista rahavirran suojauslaskennassa 11,7 11,7

Yhteensä 33,0 0,0 33,0 0,0

Raportointikauden aikana ei tapahtunut merkittäviä siirtoja käypien arvojen hierarkian tasojen 1 ja 2 välillä.

Täsmäytyslaskelma tason 3 mukaan käypään arvoon arvostetuista rahoitusvaroista ja -veloista

Käyvät arvot raportointikauden lopussa, Milj. euroa

Kaupan-
käyntiarvo-

paperit

Kaupan-
käynti-

johdannaiset

Myynnissä 
olevat osake-

sijoitukset Yhteensä

Alkusaldo 2,3 2,3

Voitot ja tappiot yhteensä tuloslaskelmassa -0,3 -0,3

Laajassa tuloksessa 0,0

Ostot (ja myynnit) 0,0

Toteutukset (ja liikkeellelaskut) -1,6 -1,6

Siirrot tasolle 3 ja pois sieltä 0,0

Loppusaldo 0,0 0,4 0,0 0,4

Raportointikauden lopussa hallussa olevista varoista kaudelle kirjatut voitot ja tappiot yhteensä

Liiketoiminnan muissa kuluissa -0,3 -0,3

Hierarkian tason 1 käyvät arvot perustuvat täysin samanlaisten omaisuuserien tai velkojen noteerattuihin (oikaisemattomiin) hintoihin 
toimivilla markkinoilla. Tason 2 instrumenttien käyvät arvot perustuvat merkittäviltä osin muihin syöttötietoihin kuin tasoon 1 sisältyviin 
noteerattuihin hintoihin, mutta kuitenkin tietoihin, jotka kyseiselle omaisuuserälle tai velalle ovat todettavissa joko suoraan (ts. hintana) 
tai epäsuorasti (ts. hinnoista johdettuina). Tason 3 instrumenttien käyvät arvot puolestaan perustuvat omaisuuserää tai velkaa 
koskeviin syöttötietoihin, jotka eivät perustu todettavissa olevaan markkinatietoon (ei todettavissa olevat syöttötiedot), vaan 
merkittäviltä osin vastapuolten toimittamiin vahvistuksiin, jotka perustuvat yleisesti hyväksyttyihin arvostusmalleihin.

Se käypien arvojen hierarkian taso, jolle tietty käypään arvoon arvostettu erä on kokonaisuudessaan luokiteltu, on määritetty IFRS 7 -
standardin vaatimusten mukaisesti koko kyseisen käypään arvoon arvostetun erän kannalta merkittävän alimmalla tasolla olevan 
syöttötiedon perusteella. Syöttötiedon merkittävyys on arvioitu kyseisen käypään arvoon arvostetun erän suhteen kokonaisuudessaan.

Tilikauden aikana rahoitusvarojen tai -velkojen käyvän arvon luokissa ei tapahtunut siirtoja käyvän arvon hierarkian tasolle 3 tai sieltä 
pois. Johdon arvion mukaan tasolle 3 arvostettujen rahoitusinstrumenttien osalta yhden tai useamman käyvän arvon määrittämiseen 
käytetyn syöttötiedon vaihtaminen jokseenkin mahdolliseen vaihtoehtoiseen oletukseen ei muuttaisi tasolla 3 olevien käypään arvoon 
arvostettujen erien käypää arvoa merkittävästi ottaen huomioon kyseisten varojen ja velkojen suhteellisen pienen kokonaismäärän.



7. YRITYSHANKINNAT JA -MYYNNIT

8. TULOVEROT

Efektiivinen verokanta kauden ensimmäisellä neljänneksellä oli -17,1 % (-15,6 %). 

9. OSAKEKOHTAINEN OSINKO

10. AINEETTOMIEN JA AINEELLISTEN HYÖDYKKEIDEN MUUTOS 

Milj. euroa 31.3.2014 31.3.2013 2013

Kirjanpitoarvo kauden alussa 1 311,9 1 354,2 1 354,2

Käyttöomaisuusinvestoinnit 33,1 24,1 77,3

Ennakoiden muutos 4,6 -2,4 33,3

Vähennykset ja siirrot -142,9 -2,8 -11,0

Poistot -35,5 -36,2 -140,7

Kertaluonteisiin eriin sisältyvät poistot -0,3 -0,9 -1,2

Kirjanpitoarvo kauden lopussa 1 171,0 1 336,1 1 311,9

Myytävänä olevien hyödykkeiden osuus kauden alussa 9,8 16,7 16,7

Myytävänä olevien hyödykkeiden osuus kauden lopussa 7,1 18,6 9,8

11. MYYTÄVÄNÄ OLEVAT OMAISUUSERÄT

Myytävänä oleviksi luokitellut omaisuuserät 31.3.2014 31.3.2013 2013

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 7,1 18,6 9,8

Vaihto-omaisuus 5,5 16,5 5,4

Myyntisaamiset ja muut saamiset 0,0 2,5 2,5

Yhteensä 12,6 37,6 17,7

Myytävänä oleviksi luokiteltuihin varoihin liittyvät velat 31.3.2014 31.3.2013 2013

Ostovelat ja muut velat 0,0 2,6 2,3

Yhteensä 0,0 2,6 2,3

12. KOROLLINEN VIERAS PÄÄOMA

13. VASTUUSITOUMUKSET 

Milj. euroa 31.3.2014 31.3.2013 2013

Muut omasta puolesta annetut vakuudet, pantit 218,7 577,0 503,7

Vakuudet samaan konserniin kuuluvien yritysten puolesta, takaukset 70,4 66,0 67,6

Muiden puolesta annetut takuut 2,3 2,5 2,3

Yhteensä 291,3 645,5 573,5

Investointisitoumukset aineellisista käyttöomaisuushyödykkeistä 31.3.2014 olivat 928 miljoonaa euroa (1 000).

14. VUOKRAVASTUUT MUISTA VUOKRASOPIMUKSISTA

Milj. euroa 31.3.2014 31.3.2013 2013

Lentokaluston vuokravastuut 496,5 155,3 259,2

Muut vuokravastuut 239,5 244,9 244,8

Yhteensä 736,0 400,2 504,0

Raportointikaudella ei ole ollut hankintoja. Vuoden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä myytiin myytävissä oleviin varoihin sisältynyt 
tytäryhtiö Finncatering Oy.

Yhtiökokous päätti 27.3.2014, että vuodelta 2013 ei makseta osinkoa.
Yhtiökokous päätti 27.3.2013 jakaa osinkoa 0,10 euroa osaketta kohti. Kokonaisosingon määrä oli 12,7 miljoonaa euroa ja se 
perustui rekisteröityjen osakkeiden määrään 3.4.2013. Osingot maksettiin 10.4.2013. 

Pääasiassa tekniikan vaihto- ja käyttöomaisuus. Vertailukaudella myytäviin eriin sisältyi Finncatering Oy, joka myytiin 2014 
ensimmäisellä neljänneksellä.

Tilikauden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä lainoja lyhennettiin lyhennysohjelman mukaisesti. Lisäksi myytyihin A330 
lentokoneisiin liittyneet lainat maksettiin takaisin.



15. LÄHIPIIRITAPAHTUMAT

Milj. euroa 31.3.2014 31.3.2013 2013

Osakkuus- ja yhteisyritykset 

Myynnit 18,2 17,3 65,5

Ostot 20,5 18,3 105,8

Muut pitkäaikaiset rahoitusvarat 9,9 9,9 9,9

Myynti- ja muut saamiset 65,4 32,4 36,1

Muut pitkäaikaiset velat 10,1 8,3 9,7

Eläkevelvoitteet 24,8 8,3 10,5

Ostovelat ja muut velat 2,4 1,8 3,5

Osakkuus- ja yhteisyritysten puolesta annetut takuut 2,0 2,0 2,0

16. LAAJAN TULOKSEN ERÄT

Milj. euroa 1-3/2014 1-3/2013 Muutos % 2013

Kauden tulos -28,1 -15,7 -79,4 22,9

Muut laajan tuloksen erät 

Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi

Muuntoerot 0,0 -0,1 112,5 0,0
Myytävissä olevien rahavarojen 
muutos verojen jälkeen 0,0 10,6 -100,0 -10,4
Suojausinstrumenttien käyvän arvon 
muutos verojen jälkeen -14,6 10,6 <-200 % -4,2

Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi
Etuuspohjaisten järjestelyiden 
vakuutusmatemaattinen voitto/tappio -9,1 -2,3 <-200 % -0,2

Muut laajan tuloksen erät yhteensä -23,7 18,8 <-200 % -15,0

Kauden laaja tulos -51,8 3,1 <-200 % 7,9

Emoyhtiön omistajille kuuluva osuus 
kauden laajasta tuloksesta -51,9 3,3 <-200 % 7,7
Määräysvallattomien omistajien 
osuus kauden laajasta tuloksesta 0,1 -0,1 163,9 0,3

17. TILIKAUDEN JÄLKEISIÄ TAPAHTUMIA

Katsauskauden jälkeen ei ole ollut muita merkittäviä tapahtumia kuin osavuosikatsauksessa selostettuja asioita.

Laajassa tuloslaskelmassa esitetään aiemmin suoraan omaan pääomaan kirjatut suojauslaskennassa olevien erien 
realisoitumattomat johdannaisten arvonmuutokset, joilla suojataan tulevaisuuden rahavirtoja, sekä valuuttakurssien muutoksista 
aiheutuneet kurssierot.



18. TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT

Osakekohtainen tulos: Sijoitetun pääoman tuotto, % (ROCE):

Kauden tulos - oman pääomanehtoisen lainan korot Tulos ennen veroja + korko- ja muut rahoituskulut * 100

Tilikauden keskimääräinen osakeantioikaistu osakemäärä Taseen loppusumma - korottomat velat (keskiarvo)

Tulos / osake: Korolliset nettovelat:

Kauden tulos Korolliset velat - korolliset varat - pörssiosakkeet 

Tilikauden keskimääräinen osakeantioikaistu osakemäärä

Oma pääoma / osake: Omavaraisuusaste, %:

Oma pääoma Oma pääoma + määräysvallattomien omistajien osuus * 100

Tilinpäätöspäivän osakeantioikaistu osakemäärä Taseen loppusumma - saadut ennakot

Velkaantumisaste, %: Oman pääoman tuotto, % (ROE):

Korolliset nettovelat * 100 Tulos * 100

Oma pääoma + määräysvallattominen omistajien osuus Oma pääoma + määräysvallattomien omistajien osuus 
(keskiarvo)

Operatiivinen liikevoitto:

Oma pääoma:

Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva osuus

Osavuosikatsauksen luvut ovat tilintarkastamattomia.

Liikevoitto ilman myyntivoittoja, johdannaisten käyvän arvon muutoksia, huoltojen valuuttakurssauksen muutoksia ja kertaluonteisia eriä
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