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Katsauskauden l i ikevaihto kasvoi 2,3 % ja oli  788,2 mil j .
euroa. Toimintakulut kasvoivat 9,5 %. Liikevoitto oli 29,5
milj .  euroa ja voitto ennen veroja 30,2 mil j .  euroa. Tulos-
kehitys on ollut epätyydyttävä ja merkittävästi heikompi
kuin edell isenä vuonna.

Edel l isen vuoden vastaavan katsauskauden l i ikevaihto
ol i  770,6 mi l j .  euroa ja l i ikevaihdon kasvu 7,5% edel l isestä
vuodesta. Li ikevoitto ol i  72,5 mi l j .  euroa ja voitto ennen
veroja 76,6 mi l j .  euroa.

Li iketoiminnan muut tuotot ol ivat katsauskaudel la 16,1
mil j .  euroa. Ni ihin sisältyy suurimpana eränä hotel l i- ja ravin-
tolatoimintaa har joit taneen Nordic-Hotel Oy:n osakkeiden
myynt ivoitto. Edel l isenä vuonna vastaavat l i iketoiminnan
muut tuotot ol ivat 9,7 mil j .  euroa ja l isäksi satunnaistuottoja
ol i  3,4 mi l j .  euroa.

Tulos osaketta kohden oli 0,24 euroa, edell isenä vuonna
se ol i  0,65 euroa. Oma pääoma osaketta kohden ol i  6,34
euroa, edel l isenä vuonna se ol i  6,40 euroa.

Konsernin eri toimialojen l i ikevaihto i lman sisäisiä oikai-
suja kasvoi lentotoiminnan osalta 1,8 %, matkatoimistoalan
10,5 %, valmismatkatoiminnan 5,8 % ja muiden toimialojen
3,7 %.

Li ikevoitto laski edel l isestä vuodesta lentotoiminnassa
55,2 %, matkatoimistoalalla 12,3 %, valmismatkatoiminnassa
61,1 % ja mui l la toimialoi l la 9 %. Lentotoiminnan selväst i
heikompaan tuloskehitykseen ovat osaltaan vaikuttaneet
lentol i ikenteen kysynnän kasvun yleinen hidastuminen, yksik-
kötuottojen lasku eräi l lä l i ikennealuei l la sekä kustannusten
voimakas kasvu, mikä osittain johtuu Yhdysvaltojen dol lar in
vahvasta kurssista. Valuuttakurssien muutosten on arvioitu
l isänneen katsauskauden toimintakuluja noin 6,7 mil j .  euroa.
Verovapaan myynnin lopettaminen EU:n alueel la heikensi
tulosta noin 3,4 mil j . euroa heinäkuusta 1999 lähtien. Valmis-
matkatoiminnan tuloskehitykseen vaikutt ivat er i ty isest i  Suo-
men lämmin ja kuiva kesä, mikä vähensi lomamatkai lua
kotimaan ulkopuolel le. Samanaikaisesti ulkomaisten matkan-
jär jestäj ien ki lpai lu Suomessa l isääntyi ,  mikä joht i  a joit ta in
valmismatkojen polkumyynt i in.

Lentokul jetustuotot nousivat myytyä tonniki lometr iä
koht i  7 %. Li ikematkustaj ien määrä kasvoi 13 % el i  selväst i
muuta l i ikennettä enemmän. Li ikematkustuksen osuus ulko-
maan reitt i l i ikenteen matkustajamääristä on 21 %. Yksikkö-
tuotot nousivat kotimaan ja Aasian l i ikenteessä sekä lomal i i-
kenteessä ja laskivat Euroopan ja Atlantin l i ikenteessä. Koko
lentotoiminnan yksikkötuoton posit i iv iseen kehitykseen vai-
kutt i  lomal i ikenteen suhteel l isen osuuden lasku.

Yksikkökustannukset tar jottua tonniki lometr iä koht i
nousivat 8 %. Henki löstömenojen nousun ohel la merkittävä
muutos tapahtui polttoainekustannuksissa. Polttoainehintojen
tuntuva nousu alkoi e lokuussa 1999, jo l lo in hintataso ol i
21 % korkeampi kuin edel l isenä vuonna ja hintatason nousu
on jatkunut ki ihtyväl lä vauhdi l la ol len syyskuussa jo 45 %
korkeampi. Vuoden 2000 vaatimat t ietotekniset tarkistus- ja
muutostoimenpiteet sekä oneworld™-al l ianssi in l i i t tyminen
ja lentokaluston uudistamishankkeet valmistelu-, koulutus-
ym. toimenpiteineen ovat aiheuttaneet er i l l iskustannuksia ja
sitoneet organisaat iota varsinaisten toimintojen l isätyönä.

Finnairin koko lentoli ikenteen suoritteiden kasvu on osoittanut
vähäistä elpymistä t i l ikauden toisel la vuosinel jänneksel lä
ensimmäiseen vuosinel jännekseen verrattuna. T i l ikauden
alusta lukien koko l i ikenteen matkustajamäärän kasvu on

ol lut 2 % edel l isestä vuodesta. Koko l i ikenteen myydyt hen-
ki löki lometrit laskivat kuitenkin edelleen 1 %. Kuljetettu rahti-
määrä laski 3 % ja myydyt raht i tonniki lometr i t  9 %. Koko
l i ikenteen matkustajakuormitussuhde laski 2,8 %-yksiköl lä
69,9 %:i in ja kokonaiskuormitussuhde 2,3 %-yksiköl lä
57,9 %:i in.

Edel l isenä vuonna koko l i ikenteen matkustajamäärä
kasvoi 10 %, myydyt henkilökilometrit 11 % ja kuljetettu rahti-
määrä 2 %, mutta myydyt rahtitonniki lometrit vähenivät 2 %.

Katsauskauden aikana matkustajal i ikenne on kasvanut
Euroopan reitt i l i ikenteessä myydyissä henki löki lometreissä
11 %, Kaukoidän reit t i l i ikenteessä 2 % ja kot imaan reitt i l i i -
kenteessä 3 %. Sen si jaan Atlantin reitt i l i ikenne on laskenut
3 %. Tähän on vaikuttanut merkittäväst i  Suomen kautta
Yhdysvaltojen ja Venäjän välisen matkustuksen vähentyminen.
Lomali ikenne on vähentynyt 11 % edell isestä vuodesta ki lpai-
lun kir istymisen vuoksi.

Finnair on parantanut markkinaosuuttaan edel l isestä
vuodesta Suomesta lähtevien ja Suomeen saapuvien lento-
matkustaj ien määristä Euroopan reitt i l i ikenteessä 1 %-yksi-
köl lä 55 %:i in ja mannerten väl isessä l i ikenteessä 6 %-yksi-
köl lä 98 %:i in. Li ikematkustuksen osalta kehitys on ol lut
er i ty isen myönteinen. Lomal i ikenteen markkinaosuus on
laskenut 6 %-yksiköl lä 84 %:i in. Finnair in markkina-asemaa
vahvistaa Finnair in l i i t tyminen oneworld-al l ianssin täysjäse-
neksi 1.9.1999 alkaen, jo l lo in yht iö ott i  käyttöön kaikki
al l ianssin asiakkai l leen tar joamat palvelut ja edut.

Ensimmäisen puol ivuot is jakson investoinnit  ol ivat i lman en-
nakkomaksuja yhteensä 118,2 mil j. euroa. Edell isenä vuonna
vastaavana aikana ne ol ivat 42,5 mil j . euroa. Lentokalustoon
investoit i in 66,5 mi l j .  euroa. Investoinnit  s isältävät yhden
Airbus A319 -tyyppisen koneen, joka on kolmas hankittavaksi
päätetyistä 12 koneesta sekä lentokaluston muutostöitä,
varaosia ja la i t te i ta. Rakennusinvestoinnit  ol ivat 21,1 mi l j .
euroa. Ne sisältävät lentokoulutuskeskuksen ja tekni l l isen
ryhmän lentokonehall in laajennushankkeitten sekä cateringin
myynt ipakkaamon rakennuskustannuksia. Muut käyttöomai-
suusinvestoinnit  ol ivat 30,6 mi l j .  euroa, jo ista merkittävä
osuus ol i  t ietoteknis i l lä la i t te i l la ja ohjelmistoi l la.

Konsernin maksuvalmius säilyi tyydyttävänä katsauskau-
den ajan. Li iketoiminnan nettokassavirta ol i  83,8 mil j .  euroa,
kun se edel l isenä vuonna ol i  100,8 mil j .  euroa. Kauden päät-
tyessä korol l iset velat ol ivat 251,9 mil j . euroa ja l ikvidit varat
172,4 mi l j .  euroa. Velkaantumisaste (Gearing) ol i  14,8 %,
edel l isenä vuonna se ol i  -12,3 %. Omavaraisuusaste ol i
syyskuun lopussa 41,1 % kun se päättyneen t i l ikauden
lopussa ol i  44,4 %. Tunnuslukujen heikkeneminen johtuu
alkaneesta lentokaluston uudistamishankkeesta, mikä tulee
vaatimaan jatkossa edell isvuosia enemmän vierasta pääomaa.

Yht iöl lä on voimassa maksuvalmiuden ja investoint ien
rahoituksen turvaamiseksi yhteensä 500 mil joonan USD-mää-
räiset rahoituslimiitt isopimukset. Finnair hyödynsi sopimuksia
yhdistäen syys-lokakuussa 1999 toimitettujen kahden Airbus
A319 -koneen pitkäaikaiseen rahoitukseen Ranskan, Saksan
ja Englannin v ient i rahoituslai tosten tukemat la inat.

Katsauskauden aikana Finnair Oyj:n osakkeen yl in kurssi ol i
Hels ingin Pörssissä 5,49 euroa ja al in kurssi 4,48 euroa.
Yhtiön osakekannan markkina-arvo 30.9.1999 ol i  385,6 mil j .
euroa. T i l ivuoden alussa markkina-arvo ol i  411 mi l j .  euroa.
Osakkeita vaihdetti in Helsingin Pörssissä 6,7 mil j. kappaletta.

L i i keva ih to  ja  tu los

Katsauskauden lopussa Suomen valt io omist i  yht iön osak-
keista 58,4 % ja ulkomaisten ja hal l intarekisteröityjen osuus
ol i  17,8 %.

Finnair Oyj:n rekisteröity osakepääoma sekä katsaus-
kauden alussa että päättyessä ol i  71,3 mi l j .  euroa ja osak-
keitten lukumäärä 84 739 098 kpl.  Li ikkeel lä olevien vaihto-
velkakir jojen vaihdoil la osakemäärä voi vielä nousta enintään
924 381 kappaleel la ja osakepääoma 0,8 mil j .  euroa. Yhtiön
hal l i tuksel la ei ole voimassaolevia valtuuksia osakepääoman
muuhun korottamiseen.

Yhtiökokous val itsi 25.8.1999 pidetyssä varsinaisessa yhtiö-
kokouksessa hal l intoneuvostoon uusiksi jäseniksi puolue-
sihteeri Matti Kankareen erovuorossa ol leen ekonomi Pekka
Kivelän tilalle ja vuonna 2001 päättyvälle kaudelle kansanedus-
taja Juha Korkeaojan europarlamentaarikko Mikko Pesälän
erottua hall intoneuvostosta. Muut erovuorossa olleet hall into-
neuvoston jäsenet ja entiset ti l intarkastajat valitt i in uudelleen.

Finnair in konsernin johdossa on  toteutettu organisaa-
t iouudistus, jonka tavoitteena on luoda selkeitä vastuu- ja
tehtäväkokonaisuuksia ja sen myötä saavuttaa parempi
mitattavuus, tehokkuus ja tuottavuus. Konsernin keskus-
hal l innosta vastaa Henrik Ar le, joka samal la toimi i  myös
pääjohtajan varamiehenä. Yhtiön markkinointiryhmään kuulu-
neet vastuualueet on jaettu si ten, että Eero Aholan alaisuu-
teen kuuluva kaupal l inen ryhmä vastaa reit t iverkoston kan-
nattavuudesta  ja suunnittelusta sekä tuote- ja palvelukon-
septeista  ja Mika Perhon alaisuuteen kuuluva markkinoint i-
ryhmä yhtiön myyntitoiminnoista ja markkinoint iv iest innästä.
Konsernin lomal i ikennetoiminnoista ja tytäryht iöistä vastaa
Mauri  Annala ja  ta loudesta ja rahoituksesta Petr i  Pentt i .
L isäksi yht iön johtokuntaan kuuluvat tekni l l isestä ryhmästä
vastaava Jouko Malén, lentotoimintaryhmän johtaja Jorma
Eloranta sekä uudeksi henkilöstöjohtajaksi 1.11.1999 alkaen
nimitetty Tero Palatsi .

F innair-konsernin henki lömäärä 30.9.1999 ol i  11 677
henki löä, mikä ol i  316 henki löä enemmän kuin vuotta aikai-
semmin. Henkilöstön keskimääräinen luku oli 2,8 % korkeampi
kuin edel l isenä vuonna. Henki löstökulut ol ivat 240,5 mi l j .
euroa ja ne nousivat 9,8 % edel l isestä vuodesta. Palkat
nousivat 6 % ja henki lösivukulut 24,9 %. Merkittävin nousu
tapahtui eläkekuluissa laskentatavan muutoksen ja jaksotus-
erojen vuoksi.

Lentotoimintaa har joit tavan Finnair Oyj:n henki löstön
tuottavuus määriteltynä tarjotuissa tonnikilometreissä henkilöä
koht i  laski 1 % ensimmäisen puol ivuot is jakson aikana. Len-
tokonelaivaston uudistaminen on sitonut henki löstöä koulu-
tukseen. Erityisesti lentäjien koulutus on ollut poikkeuksellisen
laaja-alaista käsittäen vuositasol la noin 300 lentäjän tyyppi-
koulutuksen, mikä on merkittävästi enemmän kuin keskimää-
r in vuositta in.

Finnair in valmistautuminen vuosituhannen vaihtumiseen on
edennyt tavoitteiden mukaisesti. Kaikki yhtiön käytössä olevat
t ietojärjestelmät on kartoitettu ja tarvittavat muutokset tehty,
mikäli ni ihin on ollut aihetta. Itsetuotettujen tietojärjestelmien
l isäksi on tutkittu lukuisia mui lta ostettuja valmissovel luksia.
Lisäksi on käynnistetty sel laisten valmiussuunnitelmien laati-
minen, joiden tarkoituksena on tietojärjestelmien mahdollisten
toimintahäir iö iden tapahtuessa turvata keskeiset toiminnot
mui l la toimenpitei l lä.

Vuosituhannen vaihteen mahdoll iset t ietotekniset ongel-
mat koskevat koko kansainväl istä i lmai lualaa, mikä onkin
johtanut lentoyhtiöiden sekä eri katto-organisaatioiden kesken
laaja-alaiseen yhteistyöhön. Finnair on mukana kansainvälisen
lentokul jetusjär jestön IATA:n “Year 2000” -projekt issa, joka
on keskitetyst i  selv i t tänyt mm. maai lman lentoasemien len-
nonvarmistusjärjestelmien, tull ien ja muiden lentoliikenteeseen

l i i t tyvien osapuolten vuosi 2000 -kelpoisuuden. IATA:n tar-
kastus on ki innittänyt er i ty istä huomiota maai lman 72 pää-
lentokentän sekä lennon- ja aluelennonjohtojen vuosi 2000

-valmiuksi in ja se on esittänyt toimenpiteitä toteamiensa mah-
dol l isten puutteiden osalta. Helsinki-Vantaan lentoasema on
sisältynyt näihin tarkimmin tutkittujen lentoasemien joukkoon.

Finnair in toiminnan pysyvänä lähtökohtana on asiakkai-
den ja henki lökunnan turval l isuus eikä yhtiö l i ikennöi yhtään
lentoa, el le i  se ole kaik i l ta osin turval l ista.

Koko t i l ikauden toiminnal l inen tulos jäänee toteutuneen
kehityksen perusteella arvioiden selvästi alle puoleen edellisen
vuoden vastaavasta tuloksesta. Merkittävä osa tuloksen
heikennyksestä aiheutuu konsernin ulkopuol is ista teki jöistä,
jo i ta ovat polttoainehinnan nousu ja verovapaan myynnin
lopettaminen Euroopan unionin jäsenmaiden alueel la. Kysyn-
nän kasvun arvioidaan jatkuvan päämarkkina-aluei l la, joskin
edel l isvuosia hitaampana. Yht iö l isää l i ikenteen tar jontaa
ti l ikauden toisel la puolivuotisjaksolla tarjotuissa tonniki lomet-
reissä 2 % ja henki löki lometreissä 6 %. Suunnitelmana on
koko vuoden jaksolla eteenpäin lokakuusta 1999 syyskuuhun
2000 säilyttää li ikenteen tarjonta kokonaisuutena lähes saman
suuruisena vertai lu jaksoon verrattuna.

T i l ikauden toisel la vuosipuol iskol la jatkuvat kaikki  toi-
menpiteet tuloskehityksen parantamiseksi sekä lyhyel lä että
pitkällä aikaväli l lä. Tähän tähtää FinSmart-toimenpideohjelma,
jonka tavoitteena on Finnairin kilpailukyvyn ja kannattavuuden
parantaminen siten, että yhtiön tulos voi saavuttaa noin 100
mil j .  euron el i  noin 600 mi l j .  markan tason vuonna 2002
alkavana t i l ikautena. Toimenpiteet sisältävät sekä l i ikenteen
että muiden toimintojen ja organisaation rat ional isoint i jär jes-
telyjä. Kaukol i ikenteessä ohjataan lentokul jetuskapasiteett ia
kannattavampaan l i ikenteeseen vähentämäl lä At lant in l i iken-
teen reittejä ja l isäämällä Kaukoidän li ikennettä. Keskittymällä
harvempi in kaukol i ikenteen kohteis i in ja tar joamal la kohde-
kohtaisesti useampia viikkovuoroja alennetaan kaukoliikenteen
tuotantokustannuksia ja parannetaan ki lpai lukykyä. Samalla
vapautetaan yksi MD-11-lentokone lomali ikenteeseen, jossa
se suuren kapasiteet in omaavana laajarunkokoneena on
ki lpai lukykyinen.

Kotimaassa laajennetaan yhteistyötä ruotsalaisen
Golden Air Flyg Ab lentoyhtiön kanssa, joka l isää Suomessa
potkur i turbi in ikonel i ikennettään 34 paikkais i l la Saab 340

-koneil laan matkustajamääri ltään pieni l lä reitei l lä. Vastaavasti
F innair voi keskittyä organisaat iol leen ja lentokalustol leen
paremmin soveltuvan l i ikenteen hoitamiseen, mikä tehostaa
Finnair in voimavarojen käyttöä ja parantaa kannattavuutta.

Polttoainekustannusten nousun seurauksena hintoja
korotetaan si l tä osin kuin l isäkustannusten kattamiseksi on
tarpeen. Marraskuun alusta lähtien matkatoimistoi l le makset-
tavia myynt ipalkkioita on alennettu yhdeksästä prosent ista
seitsemään prosentt i in lentol ippujen myyntituloista. Toimen-
pide on kansainväl isen kehityksen mukainen.

Finnair käy neuvotteluja enemmistöosuuden myymisestä
Helsinki-Vantaan lentoasemal la ravintolatoimintaa har joit ta-
vasta Finnair Gateway Ravintolat Oy:stä ja on päättänyt
valmismatkatoimintaa harjoittavan Oy Finnmatkat-Finntours
Ab:n koko omistuksen myynnistä.

Helsingissä 25. päivänä marraskuuta 1999

Finnai r  Oyj

Hal l i tus
Lento l i i kenteen markk inat i lanne

Investo inn i t  ja  raho i tus

Finnair-konsernin
o s a v u o s i k a t s a u s  1 . 4 . - 3 0 . 9 . 1 9 9 9

Osakkeet  ja  osakepääoma

Hal l in to  ja  henk i löstö

Ti l i kauden 1999 /  2000 näkymät

Va lmis tautuminen vuoteen 2000

1999 1998 1999 1998 Muutos 1.4.1998-
1.7-30.9. 1.7-30.9. 1.4.-30.9. 1.4.-30.9. % 31.3.1999

Lentotoiminta 347,5 338,1 705,8 693,1 1,8 1 314,6
Matkatoimistoala 18,1 16,0 41,3 37,3 10,5 79,3
Valmismatkatoiminta 54,2 50,7 107,9 102,0 5,8 242,6
Muut toimialat 9,1 8,9 18,5 17,9 3,7 36,1
Yhteensä 428,9 413,7 873,5 850,3 2,7 1 672,5
-Sisäiset oikaisut -43,3 -38,1 -85,3 -79,8 6,9 -178,5
Konsernin liikevaihto 385,6 375,6 788,2 770,6 2,3 1 494,1

Liikevaihto toimialoittain (Milj. €)

Liikevoitto toimialoittain (Milj. €)

1999 1998 1999 1998 Muutos 1.4.1998-
1.7-30.9. 1.7-30.9. 1.4.-30.9. 1.4.-30.9. % 31.3.1999

Lentotoiminta 4,9 30,6 30,3 67,5 -55,2 62,4
Matkatoimistoala 0,4 0,0 1,8 2,1 -12,3 3,4
Valmismatkatoiminta -0,3 0,2 0,1 0,3 -61,1 2,0
Muut toimialat 1,1 1,2 2,0 2,2 -9,0 4,3
Yhteensä 6,2 32,0 34,2 72,1 -52,5 72,0
-Sisäiset oikaisut -2,2 0,1 -4,8 0,2  -0,3
Osakkuusyhtiöt 0,0 0,4 0,1 0,2  0,0
Yhteensä 4,0 32,5 29,5 72,5 -59,3 71,7

Henkilöstö keskimäärin

1999 1998 1.4.1998-
1.4.-30.9. 1.4.-30.9. 31.3.1999

Lentotoiminta 9 352 9 088 9 038
Matkatoimistoala 1 400 1 361 1 351
Valmismatkatoiminta 509 508 518
Muut toimialat 373 357 357
Yhteensä 11 634 11 314 11 264
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Lentoliikennesuoritteet 1.4.-30.9.1999

1) 2) 3) 4)Koko Mannerten Euroopan Kotimaan Loma- Ulos-
liikenne välinen liikenne liikenne liikenne liikenne vuokrattu

Matkustajat (1 000) 4 010 283 1 643 1 403 681
Muutos % ed.v. 2 1 7 3 -10

Rahti ja Posti (1 000 kg) 36 813 17 447 15 978 2 546 842
Muutos % ed.v. -3 -7 4 -11 -21

Tarjotut hkm (milj.) 9 232 2 517 3 351 1 137 2 227 265
Muutos % ed.v. 3 1 13 10 -8 -39

Myydyt hkm (milj.) 6 457 1 957 1 938 619 1 943 265
Muutos % ed.v. -1 -1 11 3 -11 -39

Tarjotut tnkm (milj.) 1 245 467 417 129 232 25
Muutos % ed.v. 2 -3 12 10 -7 -38

Myydyt tnkm (milj.) 721 298 193 54 176 25
Muutos % ed.v. -2 -4 10 3 -11 -38

Matkustajakuormitussuhde % 69,9 77,8 57,8 54,4 87,2 100,0
Muutos %-yks. ed.v. -2,8 -1,0 -1,0 -3,7 -2,4 0,0

Kokonaiskuormitussuhde % 57,9 63,8 46,2 42,2 75,7 100,0
Muutos %-yks. ed.v. -2,3 -0,6 -0,6 -3,0 -3,5 0,0

1) Koko liikenteen luvut sisältävät Finnairin oman liikenteen ilman ulosvuokrauksia.
2) Mannerten välinen liikenne sisältää Pohjois-Atlantin ja Kaukoidän liikenteen.
3) Lomaliikenne sisältää tilauslennot ja niihin rinnastettavat reittilennot.
4) Ulosvuokraukset ovat muiden lentoyhtiöiden lukuun ja tunnuksilla liikennöityjä suoritteita, jotka ne tilastoivat omiksi myyntiluvuiksi.

Finnairin lentoliikenteen osalta ne ovat liikenteen tarjontaa ja vuokratuottoja.

Liikennesuoritteiden selityksiä:
Tarjottu hkm = Tarjolla ollut matkustajapaikkamäärä x lennetty matka kilometreissä.
Myyty hkm = Kuljetettu matkustajamäärä x matkustajan matkan pituus kilometreissä.
Matkustajakuormitussuhde % = Myytyjen henkilökilometrien %-osuus tarjotuista henkilökilometreistä.
Tarjottu tnkm = Tarjolla ollut kuormatila tonnia x lennetty matka kilometreissä.
Myyty tnkm = Kuljetettu kuorma tonnia (matkustajat, rahti, posti) x kuljettu matka kilometreissä.
Kokonaiskuormitussuhde % = Myytyjen tonnikilometrien %-osuus tarjotuista tonnikilometreistä.
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Konsernit i l inpäätös

1.4. – 30.9.1999

Eläkevastuut
Eläkesäätiön kokonaisvastuu
Eläkesäätiön vastuusta kattamatta
Vastuu yhtiön suoraan maksamista eläkkeistä
Eläkevastuu, sisältyy pitkäaikaisiin velkoihin
Muut vastuusitoumukset
Pantit ja kiinnitykset omasta velasta
Takaukset konserniyhtiöiden puolesta
Lentokaluston leasemaksuvastuut
Yhteensä
Johdannaissopimukset
Valuuttajohdannaiset
  Termiinisopimukset
  Optiosopimukset

Ostetut
Asetetut

Valuutanvaihtosopimukset
Korkojohdannaiset
  Korko-optiot
    Ostetut
Johdannaissopimukset yhteensä
Muut johdannaissopimukset
    Lentopetrolitermiinit (tonnia)

Osavuosikatsauksen luvut ovat tilintarkastamattomia.

31.3.1999

530,1
1,5
2,7
4,3

39,3
39,1

258,7
337,1

146,7

72,1
22,7

110,0

51,1
402,6

36 000

Va s t u u s i t o u m u k s e t  j a  j o h d a n n a i s s o p i m u k s e t  (Milj. €)

30.9.1998

501,6
2,0
3,0
5,0

35,7
27,7

263,7
327,1

145,9

91,0
47,1
99,1

84,8
467,9

72 000

Markkina-arvo

-2,6

4,2

3,2

0,2
5,1

30.9.1999

553,3
1,0
2,7
3,7

40,6
38,4

265,7
344,7

165,0

37,6
0,6

70,4

51,1
324,7

28 800

Ta s e  (Milj. €)

Pysyvät vastaavat
  Aineettomat hyödykkeet
  Aineelliset hyödykkeet
  Sijoitukset
Yhteensä
Vaihtuvat vastaavat
  Vaihto-omaisuus
  Pitkäaikaiset saamiset
  Lyhytaikaiset saamiset
  Rahoitusarvopaperit
  Rahat ja pankkisaamiset
Yhteensä
Vastaavaa yhteensä
Oma pääoma
Vähemmistön osuus
Laskennallinen verovelka
Pitkäaikainen vieras pääoma
Lyhytaikainen vieras pääoma
Vastattavaa yhteensä

Tunnusluvut
Oma pääoma/ osake €
Bruttoinvestoinnit Milj. €
Bruttoinvestoinnit  % liikevaihdosta
Omavaraisuusaste %
Velkaantumisaste % (Gearing)

31.3.1999

20,9
767,5

7,2
795,6

45,9
4,4

224,5
159,4

14,1
448,4

1 244,0
538,7

0,4
97,7

138,4
468,8

1 244,0

6,36
219,9

14,7
44,4

4,3

Jaksotuseroista johtuva laskennallinen verovelka on nyt huomioitu taseessa ja tunnuslukuja laskettaessa.

30.9.1998

17,8
661,2

7,6
686,6

42,5
4,8

238,2
248,6

18,8
552,9

1 239,5
540,4

0,4
92,3

179,4
427,0

1 239,5

6,40
42,47

5,6
44,8

-12,3

30.9.1999

23,3
831,0

7,7
861,9

49,4
4,0

249,1
151,5

21,0
474,8

1 336,7
537,3

0,5
96,6

162,0
540,3

1 336,7

6,34
118,17

15,0
41,1
14,8

Tu l o s l a s k e l m a  (Milj. €)

Liikevaihto
Liiketoiminnan muut tuotot
Liiketoiminnan kulut
Poistot
Liikevoitto
Rahoitustuotot ja -kulut
Tulos ennen satunnaiseriä ja veroja
Satunnaiset tuotot
Satunnaiset kulut
Tulos ennen veroja
Välittömät verot *
Vähemmistön osuus tuloksesta
Katsauskauden voitto
Tunnusluvut
Liikevoitto % liikevaihdosta
Tulos /osake €
* Veroina on otettu huomioon katsauskauden tulosta vastaavat verot.

1.4.1998-
31.3.1999

1 494,1
26,5

-1 357,0
-91,9
71,7

1,2
72,9

3,4
0,0

76,3
-18,4

-0,2
57,7

4,8
0,64

1 € = 5,94573 mk

1998
1.7.-30.9.

375,7
2,5

-324,2
-21,5
32,5
-1,0
31,5

0,0
0,0

31,5
-8,9
0,0

22,6

8,7
0,27

1999
1.7.-30.9.

385,6
6,4

-363,0
-25,0

4,0
-4,1
-0,1
0,0
0,0

-0,1
-1,6
0,0

-1,7

1,0
-0,02

1999
1.4.-30.9.

788,2
16,1

-726,8
-48,0
29,5

0,7
30,2

0,0
0,0

30,2
-10,0

-0,1
20,1

3,7
0,24

1998
1.4.-30.9.

770,6
9,7

-666,7
-41,1
72,5

0,8
73,2

3,4
0,0

76,6
-18,3

-0,1
58,2

9,4
0,65

Muutos
%

2,3
65,3

9,0
16,6

-59,3
-6,0

-58,7

-60,5
-45,3

0,0
-65,5

1,3
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