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onaa euroa (593,2).
Liikkevaihto laski 8,4 % ja oli 543,3 miljoo
Toim
minnallinen liiketulos
l
oli -34,2 miljoonnaa euroa (-17,5).



Liikketoiminnan nettorahavirt
n
a oli -20,5 m
miljoonaa euro
oa (-11,5) ja investointienn nettorahav
virta 233,6
miljoonaa euroa
a (-9,2).
Ykssikkökustann
nus tarjottua tuolikilometri
t
iä kohti ilman
n polttoainettta, (CASK exxcl. fuel) lask
ki 0,2 prosenttia
verttailukaudesta
a.
Ykssikkötuotto ta
arjotulta tuolikilometriltä, ((RASK) laski 4,0 %.
Atla
antin yhteisha
ankkeessa hyvää
h
kehitysstä, yhtiö valmistautui Japanin liikennnettä koskeva
an
yhte
eishankkeen
n aloitukseen.
Vuo
oden 2014 markkinanäky
m
ymät ennallaa
n vuoden 2014 tulokseen vaikuttaa merkittävästi
an, Finnairin
sää
ästö- ja yt-neuvotteluiden tulos.






Toimitusjohtaja Pekka
a Vauramo:
Vuoden enssimmäinen neljännes on tyypillisesti F
Finnairin heik
koin ja tänä vuonna
v
kaussi oli meille erittäin vaikea
a.
Liikevaihtom
mme laski 8,4
4 % viime vu
uoden vastaa
avaan aikaan
n verrattuna ja
j oli 543,3 m
miljoonaa euroa.
Liikevaihdon
n laskuun va
aikuttivat kokonaiskapasitteetin lievä la
asku, lomaliikenteen voim
makkaana jatkunut
supistumine
en, Aasian tu
uottojen pääo
osin valuutta kurssimuutoksista johtun
nut lasku sekkä kotimarkkinakysynnän
vähentyminen erityisesti liikematkus
stuspuolella. Rahtiliikenne
e kärsi edelle
een markkinooilla olevasta
a
ylikapasitee
etista, mutta nähtävissä oli
o orastavia m
merkkejä kys
synnän elpym
misestä.
Tuloksemm
me ensimmäissellä vuosine
eljänneksellä
ä oli erittäin heikko:
h
toimin
nnallinen liikeetulos laski selvästi
s
ja oli
34,2 miljoon
naa euroa tappiollinen. Tuloskehitys kkertoo selväs
sti, että niin säästöohjelm
s
mamme kuin liikevaihdon
kasvuun täh
htäävät uude
en kaupallise
en strategiam
mme mukaise
et toimet ovat välttämättöömiä. Säästötoimien
jatkaminen on väistämä
ätöntä ja elinttärkeää Finna
airin tulevais
suuden kannalta.
Oli suuri petttymys, ettem
mme saavutttaneet Ilmailu
ualan Unionin (IAU), Amm
mattiliitto PR
RO:n ja Lento
oemäntä- ja
Stuerttiyhdisstyksen (SLS
SY) kanssa marraskuuss
m
sa 2013 solm
mitun työllisyy
ys- ja kasvussopimuksen
kriisilausekkkeen mukaississa neuvotteluissa minkkäänlaisia tuloksia. Suom
men Liikennellentäjäliiton (SLL)
(
kanssa
a
neuvottelut ovat vielä ke
esken. Finna
air ei yksinkerrtaisesti kesttä nykyistä kulurakennettta ja siksi toiv
von, että
löydämme vvielä yhdessä
ä keinot sääs
stää, sillä ykksipuolisiin ke
einoihin turva
autuminen onn aina viimeiinen ja kaikkein
välttää.
ikävin vaihto
oehto. Sitä haluaisimme
h
Ensimmäise
een vuosineljännekseen mahtui kuite
enkin myös ila
ahduttavia asioita. Heinääkuussa 2013
3
aloittamamm
me Atlantin liikenteen yhtteishankkeen
n tulokset ov
vat olleet hyv
vin positiivisiaa. Samalla olemme
keränneet a
arvokasta kokemusta huh
htikuussa alo
oitettua, Japa
anin liikennetttä koskevaaa yhteishanke
etta varten.
Myös opera
atiivinen laatu
umme säilyi erittäin
e
hyvä nä. Lisäksi te
eimme töitä matkustusmuukavuuden parantamisek
p
ksi
aloittamalla business-luo
okan istuinuu
udistuksen ja
a korvaamallla viimeiset Boeing
B
757 --lentokoneet uusilla Airbu
us
321 Sharkle
et-koneilla.
Jatkamme p
palvelukonse
eptiemme uu
udistamista tä
änä vuonna ja
j samalla va
almistaudum
mme toiveikka
aina ensi
vuonna alka
avaan kauko
oliikennelaiva
aston uudistu
ukseen. Tulev
va kasvumm
me riippuu ku itenkin merkittävästi siitä
ä,
miten onnisstumme säässtötavoitteem
mme toteuttam
misessa. Vaiin kannattava
a Finnair voi kasvaa.

Vuoden 2014 näkymätt ennallaan
Kotimaan, E
Euroopan ja Aasian epäv
varmoina jatkkuvat talousn
näkymät heik
kentävät kuluuttajakysyntä
ää
päämarkkin
na-alueillamm
me. Lentoliike
enteen odote
etaan kasvav
van maltillisesti vuonna 22014. Finnairr ei kuitenkaa
an
pääse hyötyymään tästä kasvusta, ellei se etene kustannussä
äästöohjelma
assaan ja saaavuta tavoitttelemaansa
kustannusra
akennetta.
Finnair arvio
oi, että sen liiikevaihto vuonna 2014 o
on lähellä ede
ellisvuoden tasoa.
t
Polttooainekustannusten
odotetaan p
pysyvän korkkeana. Koska
a meneillään olevien yhte
eistoiminta- ja säästöneu vottelujen lopputulos
, Finnair harrkitsee uudelleen koko
vaikuttaa Finnairin vuod
den 2014 talo
oudelliseen kkehitykseen merkittävästi
m
vuotta koskevan tulosen
nnusteen anttamista säässtöneuvottelu
uiden päätytty
yä.

Markkinaym
mpäristö
Globaalissa
a lentoliikente
eessä on me
eneillään rake
ennemuutos, jolle on tyyp
pillistä markkkinoiden vap
pautuminen,
lisääntyvä kkilpailu, ylikap
pasiteetti, ko
onsolidoitumi nen, liittoumat sekä eriko
oistuminen. E
Eurooppalais
set
verkostolentoyhtiöt, Finn
nair mukaan lukien, jatko
oivat rakenne
emuutos- ja kustannussä
k
äästöohjelmie
ensa toteutussta
vuoden 2014 ensimmäissellä neljänneksellä para
antaakseen kilpailukykyää
k
än kireässä kkilpailutilante
eessa.
Kapasiteetin
n kasvu markkinoilla oli pääosin
p
malt illista. Erilais
set kumppanuusjärjestelyyt ovat lisään
ntyneet etenkkin
kansainvälissessä kauko
oliikenteessä.
Negatiivinen
n valuuttakurrssikehitys useissa tulova
aluutoissa ra
asitti matkusttajaliikenteenn ja rahdin tu
uottojen
kehitystä vu
uoden 2014 ensimmäisel
e
lä neljännekssellä. Suome
en talouden heikko tilannne heijastui
kotimarkkinakysyntään sekä
s
liikema
atkustuksessa
a että lomaliikenteessä. Finnairin
F
Eurroopan kohte
eiden ja
Helsingin vä
älinen tarjontta kasvoi tuo
olikilometreillä
ä mitattuna noin
n
4 prosen
nttia vuoden 2014 ensimmäisellä
neljännekse
ellä. Finnairin
n Aasian ja Euroopan
E
koh
hteiden välin
nen tarjonta kasvoi
k
puolesstaan noin 2 prosenttia.*
Finnair kasvvatti markkinaosuuttaan Euroopan-liik
E
kenteessä ja
a Aasian-liike
enteessä marrkkinaosuus säilyi
vertailukaud
den tasolla.*
ista, mikä lisäsi
Rahtiliikenn
ne kärsi edelleen vuoden 2014 ensim mäisellä neljjänneksellä ylikapasiteeti
y
rahtiliikenteen yksikkötu
uottopainetta Euroopan, P
Pohjoismaide
en ja Aasian välisessä liikkenteessä. Lisäksi
L
korke
ea
polttoaineen
n hinta ja rah
htiliiketoiminn
nan kannalta
a negatiivinen
n valuuttakurrssikehitys raasittivat rahtiliikenteen
tulosta. Ora
astavia merkkkejä kysynnä
än elpymisesstä oli kuitenk
kin nähtäviss
sä sekä Keskki-Euroopass
sa että
Aasiassa ja erityisesti Ja
apanin liikenteessä.
Lentoyhtiöid
den suurimm
man yksittäise
en kustannusstekijän lento
opetrolin hintta oli hienoiseessa laskuss
sa vuoden
ensimmäise
ellä neljänneksellä. Finna
airin liiketoim
minnassa Yhd
dysvaltain do
ollari on merkkittävä kuluv
valuutta ja
Japanin jeni merkittävä tulovaluutta. Vuoden enssimmäisellä neljännekselllä Yhdysvalttain dollari he
eikentyi hiem
man
suhteessa e
euroon. Jenin
n vuonna 2013 alkanut vvoimakas heikentyminen suhteessa eeuroon jatkui yhä vuoden
ensimmäise
ellä neljänneksellä Japan
nin keskuspa
ankin elvytysttoimien vuok
ksi.

ushankkeet
Strategian toteutus ja kumppanuu
Heinäkuun 2013 alussa Finnair tiivis
sti yhteistyötä
ään oneworld
d-allianssiin kuuluvien lenntoyhtiöiden kanssa ja liittyi
American A
Airlinesin, Brittish Airwaysin ja Iberian P
Pohjois-Atlan
ntin liikennetttä koskevaaan yhteishank
kkeeseen.
Yhteistyö on
n alkanut hyvvin ja Pohjois
s-Atlantin yh teishankkeen ensimmäis
set kuukaudeet ovat vasta
anneet
odotuksia. L
Lisäksi kilpailuviranomais
set hyväksyivvät lokakuussa 2013 yhtiön liittymisenn Japan Airlinesin ja British
Airwaysin yhteishankkee
eseen, joka koskee Japa
anin ja Euroo
opan välisiä lentoja. Japaani on yksi Finnairin
tärkeimmisttä markkina-a
alueista, ja yhteishanke
y
a
astui voimaa
an huhtikuun alussa.
Yhteishankkkeissa muka
ana olevat len
ntoyhtiöt teke
evät kaupallista yhteistyö
ötä jakamallaa lentojen tuo
ottoja sekä
koordinoima
alla kapasiteettia, lentoaikatauluja ja lippujen hinto
oja. Lentoyhtiöiden tavoittteena on pa
arantaa

toimintansa tehokkuutta
a, kehittää ve
erkostonsa la
aajuutta ja pa
alvella entistä
äkin paremm
min matkustajjia
mannertenvvälisillä yhteyyksillä.

Rakennemuutos- ja ku
ustannussää
ästöohjelma
an etenemin
nen
Finnair jatko
oi vuoden 20
014 ensimmä
äisellä neljän
nneksellä rak
kennemuutos
s- ja kustannuussäästöohje
elmansa
toteutusta. O
Osana säästtöohjelmaa Finnair
F
tavoitttelee noin 35
5 miljoonan euron
e
säästööjä lentävän henkilökunna
an
ja noin 8 miljoonan euro
on säästöjä te
ekniikan ja a
asiakaspalveluhenkilökun
nnan kuluissaa. Finnair jatk
koi neuvottelluja
henkilöstöä edustavien ammattijärje
estöjen kansssa niistä kein
noista ja aikatauluista, joillla säästöihin
n päästäisiin.
Finnairin työ
önantajaliitto
o Palvelualoje
en työnantaja
at (PALTA) sopi
s
marrask
kuussa 2013 Suomen Len
ntoemäntä- ja
Stuerttiyhdisstyksen (SLS
SY), Ilmailualan Unionin (IAU) ja Amm
mattiliitto PRO:n kanssa kkansallisen työllisyyst
ja
kasvusopim
muksen muka
aisesta työeh
htosopimukse
esta ja Finna
airin kustannussäästöihinn liittyvistä pa
aikallisen
sopimisen a
aikatauluista ja prosesseiista. Vuoden
n 2013 tappio
ollisen tuloksen julkistamiisen yhteyde
essä Finnair
kertoi, että jjos neuvottelluissa ei ede
ettäisi tavoitte
eiden mukais
sesti, Finnairin olisi pakkoo kartoittaa vaihtoehtoisia
v
a
ratkaisuja säästöjen aika
aansaamiseksi.
Vaikka yhtiö
ö ensisijaisessti pyrkii ratkaisuun säästtöneuvotteluissa yhdessä
ä henkilöstönn kanssa, se
e kertoi
maaliskuun 27. päivä pidetyn yhtiöko
okouksen yh
hteydessä jou
utuvansa suu
unnittelemaaan vaihtoehto
ona
alihankinnan lisäämistä.. Finnair aloittti asiasta yh
hteistoimintan
neuvottelut henkilöstön
h
eedustajien ka
anssa. Nämä
ä
neuvottelut koskevat yhtiön hallinnos
ssa ja tukitoiiminnoissa ty
yöskentelevä
ää henkilöstööä sekä
matkustamo
ohenkilökunttaa.
Yhteistoimin
ntaneuvottelu
ut eivät kosk
ke lentäjiä, si llä heitä kosk
kevien säästtöneuvottelujjen takaraja on
o kesäkuusssa.
Lentäjien ka
anssa neuvo
otellaan merk
kittävistä muu
utoksista työehtosopimuk
kseen ja heiddän osaltaan
n päätöksiä
tehdään myyöhemmin ke
eväällä.
Finnairin ne
euvottelutavo
oitteena on ensisijaisesti ttyöaika- ja palkkarakente
eita uudistam
malla saavuttaa sellainen
kustannus- ja ansiotaso
o, joka vastaa
a alan markkkinapalkkoja ja
j -kustannuksia. Säästööohjelman tav
voitteiden
saavuttamin
nen on välttä
ämätöntä Finnairin kilpailu
ukyvyn paran
ntamiseksi, sillä
s korkea ppolttoaineen hinta,
kilpailijoiden
n onnistunee
et säästötoim
met ja kiristyn yt kilpailu se
ekä tulevien vuosien
v
laivaastoinvestoin
nnit edellyttävvät
yhtiön kannattavuuden selvää
s
paran
ntamista. Fin nairin hallituksen asettam
ma pitkän aikkavälin tuotto
otavoite yhtiö
ölle
on kuuden p
prosentin toiminnallinen liikevoitto,
l
jo ka mahdollis
staisi investoinnit kasvuunn ja liiketoiminnan
kehittämiseen.
Finnair jatka
aa säästöjen
n hakemista myös
m
kaikisssa muissa ku
ulukategoriois
ssa. Tavoitteeena on saav
vuttaa 200
miljoonan euron vuositta
aiset pysyvätt säästöt vuo
oden 2014 lo
oppuun menn
nessä. Verta ilutasona on vuoden 2010
yksikkökusttannustaso. Lisäksi
L
yhtiön
n tulee olla kkaikkien kulujjensa osalta markkinatassolla. Maalisk
kuun 2014
loppuun me
ennessä Finn
nair oli saavu
uttanut yhtee
ensä 163 miljoonan euron
n säästöt. Saamanaikaises
sti Finnair on
n
pystynyt mu
uuttamaan tu
untuvan osan
n kiinteistä ku
ustannuksista tuotantovo
olyymien mukkaan joustav
viksi muuttuviksi
kustannuksiksi.

Taloudellin
nen kehitys tammi–maa
aliskuussa 2
2014
Vuoden enssimmäisen neljänneksen liikevaihto la
aski 8,4 pros
senttia vuode
en 2013 vastaaavasta jaks
sosta ja oli
543,3 miljoo
onaa euroa (593,2).
(
Kapa
asiteetti lask i 2,9 prosentttia. Liikevaih
hdon laskuunn vaikuttivat erityisesti
e
lomaliikente
een supistum
minen, Aasian
n liikenteen p
pääasiassa je
enin heikken
nemisestä johhtunut eurom
määräisten
tuottojen lassku, liikematkustuskysynnän heikkou s, sekä lento
otoimintapalv
veluiden ulkooisen liikevaihdon
poistuminen
n toimintojen ulkoistusten
n myötä. Toim
minnalliset kulut ilman po
olttoainetta laaskivat 5,5 prosenttia
vertailukaud
desta ja oliva
at 421,0 miljo
oonaa euroa (445,6). Polttoainekulut, mukaan lukkien suojauks
set ja
päästökaup
pasta aiheutu
uvat kulut, las
skivat 5,0 pro
osenttia verta
ailukaudesta
a 161,0 miljooonaan euroo
on (169,4)
kapasiteetin
n vähenemisen, polttoaineen markkin
nahinnan lask
kun ja valuutttakurssimuuutoksen vuok
ksi.
Henkilöstökkulut laskivat vertailujakso
on jälkeen to
oteutettujen henkilöstöväh
h
hennysten vuuoksi 11,4 prosenttia 90,0

miljoonaan euroon (101,6). Euromää
äräiset toimin
nnalliset kulu
ut laskivat 58
82,1 miljoonaaan euroon (615,1). Yhtiö
ön
toiminnalline
en liiketulos, eli liiketulos
s ilman kertalluonteisia eriiä, käyttöoma
aisuuden myyyntivoittoja, johdannaiste
en
käyvän arvo
on ja valuutta
amääräisten lentokalusto
on huoltovara
austen arvon
n muutosta, ooli -34,2 miljo
oonaa euroa (17,5).
Finnairin tulloslaskelmaa
an sisältyy ka
atsauskaude
ella tapahtunu
ut, mutta myöhemmin eräääntyvien, jo
ohdannaisten
n
käyvän arvo
on ja valuutta
amääräisten lentokalusto
on huoltovara
austen arvon
n muutos. Kyyseessä on IF
FRS:n
mukainen re
ealisoimaton
n arvostustulo
os, jolla ei ole
e rahavirtava
aikutusta ja jota ei lasketaa mukaan to
oiminnalliseen
liiketuloksee
en. Johdanna
aisten käyvä
än arvon ja le
entokaluston huoltovarausten valuuttaamääräisen arvon muuto
os
oli -6,9 miljo
oonaa euroa (5,3). Tamm
mi–maaliskuu
un kertaluontteisiin eriin siisältyi Finncaateringin myy
yntiin, laivastton
myynti- ja ta
akaisinvuokra
aussopimuks
siin ja yhtiön rakennejärje
estelyihin liitttyviä eriä yhtteensä 12,7 miljoonaa
skuun tulos ennen
euroa (-1,4)). Yhtiön liike
etulos oli -28,,4 miljoonaa euroa (-13,6
6). Finnairin tammi-maalis
t
e
veroja
a
oli -33,9 miljjoonaa euroa
a (-18,6) ja tulos verojen jälkeen oli -2
28,1 miljoonaa euroa (-1 5,7).
Lentoliikenteen yksikköttuotto tarjotulta henkilökillometriltä (RA
ASK) laski pä
ääasiassa loomaliikenteen
n ja
liikematkusttuksen heiko
on kehityksen
n sekä jenin heikkenemis
sen vuoksi 4,0 prosenttia vertailukaud
desta ja oli 5,8
eurosenttiä (6,1). Kiinteiillä valuuttakursseilla laskkettu matkus
stajaliikenteen yksikkötuootto laski 2,6 prosenttia
vertailukaud
desta. Yksikkkökustannus tarjotulta he
enkilökilometriltä (CASK) laski 1.0 proosenttia ja olii 6,43
eurosenttiä (6,50). Yksikkkökustannus ilman poltttoainetta (CA
ASK, excl. fue
el) laski tuotaantovolyymin
n
supistumise
esta johtuen vain 0,2 pros
senttia ja oli 4,37 eurosenttiä.

Tase 31.3.2
2014
Konsernin taseen loppusumma oli katsauskaude
en lopussa 2056,2
2
miljoonaa euroa (22188,4 miljoo
onaa euroa
31.3.2013). Oma pääom
ma oli yhteen
nsä 625,9 milljoonaa euro
oa (738,3) eli 4,9 euroa ossakkeelta (5,8). Oma
pääoma lasski vuoden 20
014 ensimmä
äisellä neljän
nneksellä tap
ppiollisen kattsauskaudenn tuloksen ja laajan tulokssen
johdosta.
Omaan pää
äomaan sisälltyy käyvän arvon
a
rahasto
o, jonka arvo
oon vaikuttav
vat suojauslaaskennan piirrissä olevat
öljy- ja valuu
uttajohdanna
aisten käyvän arvon muu
utokset sekä IAS 19:n mu
ukaiset etuusspohjaisiin eläkkeisiin
liittyvät vaku
uutusmatema
aattiset voito
ot ja tappiot. V
Vuoden 2014 ensimmäis
sen vuosineljjänneksen lo
opussa erän
suuruus oli laskennallistten verojen jä
älkeen -38,7
7 miljoonaa euroa
e
(19,0).

Kassavirta ja rahoitusa
asema
Finnairilla o
on edelleen vahva
v
rahoitu
usasema, jokka tukee liike
etoiminnan ke
ehitystä ja tu levia investo
ointeja. Vuoden
2014 ensim
mmäisellä neljjänneksellä yhtiön
y
liiketo
oiminnan netttorahavirta oli -20,5 miljooonaa euroa (-11,5) ja
investointien
n nettorahavvirta oli 233,6
6 miljoonaa e
euroa (-9,2).
Omavaraisu
uusaste oli 30,8 prosenttiia (34,4) ja n
nettovelkaanttumisaste (ge
earing) 5,2 pprosenttia (20
0,6). Oikaistu
u
nettovelkaantumisaste (adjusted
(
gea
aring) oli 71, 2 prosenttia (80,3). Katsa
auskauden ppäättyessä korollinen velka
oa (552,7) ja korollinen ne
ettovelka 32,,6 miljoonaa euroa (151,33). Yhtiö maksoi
oli 498,8 miljoonaa euro
katsauskauden aikana takaisin
t
107 miljoonan eu
uron lentokon
nerahoituslainan, jolla olii rahoitettu neljää A330lentokonetta
a, joista on solmittu
s
myyn
nti- ja takaisin
nvuokrausso
opimukset.
Yhtiön makssuvalmius sä
äilyi vuoden 2014
2
ensimm
mäisellä neljä
änneksellä vahvana.
v
Konnsernin rahav
varat olivat
katsauskauden lopussa 466,3 miljoo
onaa euroa ((401,4). Tase
een rahavaro
ojen lisäksi yhhtiöllä on työ
öeläkeyhtiöltä
ään
noin 430 miiljoonan euro
on rahastoitujen eläkevarrojen takaisin
nlainausmahdollisuus, jonnka nostamin
nen edellyttä
ää
pankkitakau
usta. Finnairilla on reserv
virahoituksekksi tarkoitettu
u, kokonaan käyttämätön
k
180 miljoonan euron
syndikoitu lu
uottolimiitti, joka erääntyy
y heinäkuun 2016 lopuss
sa.
Käyttöomaissuusinvestointeihin liittyv
vät ennakkom
maksut olivatt 70,6 miljoon
naa euroa (330,3).

Finnairin yh
hteensä 200 miljoonan eu
uron lyhytaika
aisesta yritys
stodistusohje
elmasta oli kaatsauskaude
en lopussa
käytössä 65
5,0 miljoonaa
a euroa. Rah
hoituksen netttorahavirta oli
o -114,7 miljoonaa euroaa (-13,6). Ra
ahoituskulut
olivat -5,6 m
miljoonaa eurroa (-4,3) ja rahoitustuoto
r
ot 0,8 miljoon
naa euroa (1,3).

Investoinniit
Vuoden 201
14 ensimmäisellä neljänn
neksellä koko
onaisinvestoinnit ilman ennakkomakssuja olivat 33
3,1 miljoonaa
a
on tehtyihin modifikaatioihin ja perus parannuksiin
euroa (24,1), ja ne kohd
distuivat pääo
osin laivastoo
n. Vuoden 20
014
investointien
n, ennakkom
maksut mukaan lukien, arrvioidaan ole
evan noin 160
0 miljoonaa eeuroa, ja ne kohdistuvat
pääosin laivvastoon.
Luottomarkkkinoiden täm
mänhetkinen hyvä tilanne ja Finnairin hyvä velkaka
apasiteetti m
mahdollistava
at tulevien
käyttöomaissuusinvestoin
ntien rahoituksen kilpailu
ukykyisin ehd
doin. Yhtiöllä on 38 kiinnitttämätöntä le
entokonetta,
jotka vastaa
avat noin 65 prosenttia ko
oko laivaston
n 1,0 miljardin euron tase
earvosta. Tassearvoon sis
sältyy kolme
rahoitusleassing-konetta..

Laivasto
Finnairin laivastoa hallin
nnoi yhtiön ko
okonaan om istama tytäry
yhtiö Finnair Aircraft Finaance Oy. Vuoden 2014
ensimmäise
en vuosineljä
änneksen lop
pussa Finnairr operoi itse 44 lentokone
etta, joista 155 on laajarun
nkokoneita ja
a
29 kapearun
nkokoneita. Ensimmäisen neljännekssen aikana Finnairin
F
laiva
astosta poistuui suunnitelm
man mukaise
esti
kaksi B757--lentokonetta
a näiden vuokrakausien p
päätyttyä ja laivastoon tuli yksi uusi A
A321 Sharkle
et -lentokone.
Vuoden 201
14 ensimmäisen neljänne
eksen lopustta alkaen yhttiö operoi kok
konaisuudesssaan Airbus-laivastolla.
Yhtiö toteuttti katsauskau
udella kolme
en A330 -lenttokoneen my
yynti- ja takaisinvuokrausssopimukset joulukuussa
2013 solmitttujen aiesop
pimuksen mukaisesti.
Finnairin op
peroimien koneiden lisäks
si sen taseesssa on 25 mu
uuta yhtiön omistamaa
o
leentokonetta. Näitä koneitta
operoivat m
muut lentoyhtiöt, joista me
erkittävin on F
Flybe Finland. Vuoden 2014 ensimm
mäisen neljänneksen
lopussa Finnairin operoiman laivasto
on keski-ikä oli 9,6 vuotta
a ja muiden yhtiöiden
y
opeeroiman Finn
nair-laivaston
n
keski-ikä 5,5
5 vuotta. Finnairilla on myös kahdekssan vuokrattu
ua lentokone
etta, jotka se on edelleen vuokrannut
muiden lenttoyhtiöiden operoitaviksi.
o
A350-lentokkoneet
Finnair arvio
oi saavansa ensimmäise
en A350 XWB
B -laajarunko
okoneen laiva
astoonsa vuooden 2015 jä
älkimmäisellä
ä
puoliskolla. Yhtiö on vuo
onna 2005 tillannut Airbussilta yksitoistta A350 XWB
B -konetta, jooista osa korrvaa
kaukoliikentteessä nyt kä
äytössä olevia koneita. T
Tilaukseen liitttyy kahdeksan lisäkoneeen toimitusop
ptio. Finnair
tutkii vaihtoe
ehtoisia ratka
aisuja minim
moidakseen vvaikutukset, joita toimitustten mahdollissella viivästy
ymisellä olisi.
on mahdollisu
uus sopeutta
aa joustavastti laivastonsa
a kokoa kysyntätilanteen jja näkymien mukaisesti
Finnairilla o
eripituisten vuokrasopim
musten avulla
a.
Finnairin ope
eroima

Istuimia

Kpl

Omat

laivasto 31.3.2014

Vuokratut
(käyttö-

(rahoitus-

leasing)

leasing)

Keski-

M
Muutos

ikä

31.122.2013

Tilau
ukset

verraattuna

Kapearunkollaivasto
Airbus A319

138/123

9

7

2

12,7

Airbus A320

165

10

6

4

11,6

Airbus A321

209/196

10

4

6

8,0

+1

Boeing B757

227

0

0

0

16,0

-2

Lisäoptiot

1

Laajarunkola
aivasto
Airbus A330

297/271/263

8

1

4

Airbus A340

270/269

7

5

2

Airbus A350

na.
44

23

18

Kpl

Omat

Yhteensä
Finnairin om
mistama ja

Istuimia

3

4,4
11,2
11

8

-1

12

8

Keski-

M
Muutos

Tilau
ukset

ikä

31.122.2013

3

9,6

muiden yhtiö
öiden operoima
a
laivasto 31.3.2014*
ATR 72

verraattuna
68–72

12

12

4,7

Embraer 170

76

5

5

7,8

Embraer 190

100

8

8

5,3

25

25

5,5

Yhteensä

Lisäoptiot

0

0

70-konetta on vu
uokrattu Flybe Nordicille
N
ja kolm
me E170-konettta muille konserrnin ulkopuolisille
* Kaikki ATR- jja E190-koneet sekä kaksi E17
tahoille.

Liiketoimin
nta-alueiden
n kehitys tam
mmi–maalis kuussa 2014
Finnairin tilinpäätöksen segmenttirap
portointi peru
ustuu liiketoiminta-alueisiin. Raportoittavat liiketoim
minta-alueet
ovat Lentoliikenne ja Ma
atkapalvelut. Vuoden 201
14 ensimmäisestä neljänneksestä lähhtien Lentoto
oimintapalvelut segmenttiä ei raportoida
a erikseen, vaan siihen s isältyneet toiminnot (lentokonehuoltoo, Finnair Tra
avel Retail Oyy ja
Finnairin kiinteistöomaissuuden sekä operatiivise n toimintaan liittyvien kiin
nteistöjen haallinnointi, yllä
äpito ja
toimitilapalvvelut) raporto
oidaan osana
a Lentoliikenn
ne-segmentttiä. Segmenttti-informaatioo tilikaudelta
a 2013 on
oikaistu vasstaamaan mu
uuttunutta rakennetta.

Lentoliiken
nne
Liiketoiminta
a-alue vastaa reitti- ja tila
auslentoliiken
nteen sekä rahdin
r
myynn
nistä, asiakasspalvelusta ja
palvelukonssepteista, operatiivisesta lentotoiminn
nasta sekä le
entokaluston hankintaan jja rahoittamiseen liittyvisstä
toiminnoista
a. Lentoliiken
nne-segmentttiin kuuluvatt yksiköt ovatt Kaupalliset toiminnot, O
Operatiiviset toiminnot
t
ja
Resurssienh
hallinta sekä
ä tytäryhtiöt Finnair
F
Cargo
o Oy, Finnairr Cargo Term
minal Operatiions Oy, Finn
nair Flight
Academy O
Oy sekä Finna
air Aircraft Finance Oy. V
Vuoden 2014
4 ensimmäise
estä neljänneeksestä lähtiien segmentttiin
sisältyvät m
myös lentokon
nehuolto, Fin
nnair Travel R
Retail Oy ja Finnairin kiin
nteistöomaisuuuden sekä operatiivisen
n
toimintaan liittyvien kiintteistöjen hallinnointi, ylläp
pito ja toimitilapalvelut

1–3
2014

1–
–3
2013

Muutos,
%

Liikevaihto, m
milj. euroa

508,1

552,2

-8,0

2 271,9
9

Toiminnallinen
n liiketulos, milj.. euroa

-34,5

-20,5

-68,5

8,8
8

Liiketulos, EB
BIT, milj. euroa

-28,2

-16,2

-74,2

6,3
3

-5,5

-2,9

-22,6 %-yks.

0,3
3

4 533

5 016

-9,6

4 834
4

Avainluvut

2013

Liikevaihto ja
a tulos

Liiketulos liikevaihdosta, %
Henkilöstö
Henkilöstö, ke
eskimäärin

Lentoliikenteen liikevaih
hto laski tamm
mi–maalisku ussa 8,0 pro
osenttia 508,1 miljoonaann euroon (552
2,2) ja
toiminnan kkannattavuuss heikkeni selvästi. Liikevvaihto jakaantui seuraava
asti: reittiliikennteen lipputu
uotot

muodostava
at noin 65 prrosenttia lentoliikenneseg
gmentin liikev
vaihdosta. Lo
omaliikenteeen osuus on noin
n
9
prosenttia ja
a rahdin noin
n 11 prosentttia. Lentoliike
enteen taloud
delliseen keh
hitykseen va ikuttivat eten
nkin
liikematkusttuksen ja lom
maliikenteen heikko kehityys, sekä jeniin heikkenem
minen vertailuukaudesta.
Finnairin liikkenne myydyyillä henkilökilometreillä m
mitattuna laski tammi–ma
aaliskuussa 44,0 prosenttia ja
kokonaiskap
pasiteetti 2,9
9 prosenttia vertailukaude
v
esta. Koko liiikenteen mattkustajakäytttöaste laski 0,9
0
prosenttiykssikköä 78,7 prosenttiin.
p
Aasian-liikenn
A
ne laski myyd
dyillä henkilö
ökilometreillää mitattuna 1,6 prosenttia
a
vertailukaud
desta, kun ka
apasiteetti laski 0,9 prose
enttia. Euroo
opan-liikenne kasvoi 7,6 pprosenttia ja kapasiteetti 2,9
prosenttia. K
Kotimaan liikkenne myydy
yillä henkilök ilometreillä mitattuna
m
kas
svoi 12,0 proosenttia verta
ailukaudesta,,
kun kapasiteetti kasvoi 8,5
8 prosenttia. Kotimaan liikenteen kä
äyttöaste oli 67,1
6
prosentttia.
Lentoliikenteen yksikköttuotto tarjotulta tuolikilom
metriltä (RASK
K) laski tamm
mi–maaliskuuussa 4,0 pro
osenttia
vertailukaud
desta.
Negatiivinen
n valuuttakurrssikehitys useissa tulova
aluutoissa ra
asitti matkusttajaliikenteenn ja rahdin tu
uottojen
kehitystä vu
uoden 2014 ensimmäisel
e
lä neljännekssellä. Erityise
esti Japanin jenin 2013 aalkanut heike
entyminen nä
äkyi
vielä Japanin lentojen matkustajatuo
m
ottojen kehityyksessä. Suo
omen taloude
en heikko tilaanne heijastu
ui
kotimarkkinakysyntään erityisesti
e
liik
kematkustukssessa ja lom
maliikenteessä
ä. Finnairin E
Euroopan ko
ohteiden ja
Helsingin vä
älinen tarjontta kasvoi tuo
olikilometreillä
ä mitattuna noin
n
4 prosen
nttia vuoden 2014 ensimmäisellä
neljännekse
ellä. Finnairin
n Aasian ja Euroopan
E
koh
hteiden välin
nen tarjonta kasvoi
k
puolesstaan noin 2 prosenttia.*
Finnair kasvvatti markkinaosuuttaan Euroopan
E
liikkenteessä ja
a Aasian liikenteessä marrkkinaosuus säilyi
vertailukaud
den tasolla.*
Pohjois-Amerikan liikenne kehittyi hy
yvin vuoden ensimmäise
ellä neljännek
ksellä. Atlanttin liikenteen yhteishanke
een
ansiosta ma
atkustajaliike
enteen ja rahdin myynti ka
asvoi tällä liikennealueella selvästi.
Lomaliikenteen kysyntä jatkoi heiken
ntymistään vvuoden 2014 ensimmäise
ellä neljännekksellä, Kulutttajien
epävarmuuss omasta talo
oudestaan hidasti myynt iä ja laski ma
arkkinahintattasoa. Yhtiönn ulkopuoliste
en
matkanjärje
estäjien ostott vähenivät selvästi edelliisvuodesta. Lisäksi
L
Egyptin levottomuuuksien vuok
ksi kaikki alan
toimijat peru
uuttivat talvikkauden 2013
3–2014 matka
at Egyptiin, mikä
m
näkyi vielä vuoden eensimmäisen neljännekssen
volyymeissa
a ja tuotoissa
a. Lomaliiken
nteen kapasi teetti laski 23
3,0 prosenttia vertailukauudesta, ja tila
auslentojen
matkustajam
määrä putosi tammi–maa
aliskuussa 31
1,7 prosenttia vertailukau
udesta. Lomaaliikenteen
matkustajakkäyttöaste laski 6,2 prose
enttiyksikköä
ä edellisvuodesta 87,1 pro
osenttiin.
Reittilennoillla mukana kuljetettava
k
ra
ahti (ns. bellyy-rahti) muod
dostaa merkittävän osan kaukoliikentteen tuotoista
a;
ensimmäise
ellä vuosineljänneksellä tämän rahdin
n osuus kauk
koliikenteen tuotoista
t
oli nnoin 17 prosenttia.
Kuljetetun rahdin määrä
ä Finnairin re
eittiliikenteesssä kasvoi 9,9
9 prosenttia vertailukaude
v
esta. Finnairrin
kokonaiskäyyttöaste säilyyi viime vuod
den tasolla ja
a oli 65,1 pro
osenttia. Tarjo
otut tonnikiloometrit laskiv
vat 1,3
prosenttia ja
a myydyt kilo
ometrit 1,2 prrosenttia. Fin
nnair Cargo operoi
o
vuokra
aamallaan raahtikapasitee
etilla lisäksi
erillisiä rahtilentoja ensim
mmäisellä vu
uosineljänne
eksellä Hanoiihin, Hongkongiin, New Y
Yorkiin ja Bry
ysseliin sekä
lisäksi Tokio
oon JAL Carrgo -kapasite
eettiyhteistyö nä. Erillisten rahtikapasitteettilentojenn osuus kuljetetuista
rahtitonneissta oli noin 26
6,5 prosenttia ensimmäissellä vuosine
eljänneksellä
Finnairin len
ntojen saapu
umistäsmällis
syys oli tamm
mi–maaliskuu
ussa erittäin hyvä. Reittileennoista 87,0
0 prosenttia
(85,9) ja kaiikista lennoissta 86,4 pros
senttia (84,6)) saapui aika
ataulussa.
* Finnairin a
arvio. Arvio perustuu
p
mattkatoimistojen
n myyntimää
äristä kerätty
yyn MIDT dattaan sekä Fin
nnairin arvioon
lentoyhtiöid
den lippumyyn
ynnistä omien
n kanavien ku
uten internettin kautta.

Lentoliiken
nteen palvelut ja tuottee
et
Reittiverkossto ja alliansssit
Finnair tarjo
oaa yhteydet Aasian ja Euroopan väli sessä liikentteessä yli 200 reittiparillaa ja lentää lisäksi Helsingistä
viikoittain yli 800 lentoa kotimaan ko
ohteisiin ja m uualle Euroo
oppaan. Talv
vikaudella yhttiö lensi Aasiaan
enimmillään
n 64 kertaa viikossa.
v
Brasilian joh
htava lentoyh
htiö TAM Airlines ja Yhdyysvaltalainen
n US Airways
s liittyivät oneeworld-allianssiin
maaliskuusssa. Uudet ku
umppanit kas
svattavat allia
anssin vuosikapasiteettia
a 20 prosenti lla ja tuovat oneworldverkostoon lähes sata uutta
u
kohdetta
a. Samalla o
oneworldista tuli Amerikan-mantereideen suurin allianssi.
US Airwayss liittyi fuusiokkumppaninsa
a American A
Airlinesin kau
utta Atlantin--yhteishankkkeeseen, joss
sa mukana ovat
o
myös Finna
air, Iberia ja British
B
Airway
ys. Finnairin asiakkaille uusien
u
lentoy
yhtiöiden liittyyminen onew
worldiin ja sen
jäsenten yhteishankkeissiin mahdollis
staa paremm
mat yhteydet näiden lento
oyhtiöiden kootimarkkinako
ohteisiin.
Japan Airlin
nes ja sen on
neworld-allian
nssikumppan
nit British Airrways ja Finn
nair aloittivat Euroopan ja
a Japanin
välistä lento
oliikennettä koskevan
k
yhtteishankkeen
n katsauskau
uden jälkeen 1.4.2014.
Muut uudisttukset ja palvvelut
Finnair asen
ntaa vuoden 2014 aikana
a uudet, täyssin makuuase
entoon liukuv
vat istuimet ssuurimpaan osaan
kaukoliikenn
nelaivastoaa
an. Uudet bus
siness-luoka
an istuimet ov
vat käytössä 1.4. alkaen Tokion ja Ne
ew Yorkin
reiteillä ja 1.5. Pekingin ja Soulin reitteillä. Kesäk uun 1alusta näitä niin kutsutuilla full fflat -istuimilla
a varustettuja
a
lentokoneita
a käytetään myös
m
Hanoin
n, Hongkong in, Nagoyan, Osakan ja Shanghain leennoilla.

elut (matkan
njärjestäjät ja
j matkatoim
mistot)
Matkapalve
Liiketoiminta
a-alueen mu
uodostavat Aurinkomatka
at ja sen Virossa toimiva tytäryritys,
t
jooulukuussa yhdistyneet
y
liikematkato
oimistot Area
a, Suomen Matkatoimisto
M
o (SMT) ja SM
MT:n Baltian maissa toim
miva tytäryhtiö
ö Estravel se
ekä
Amadeus Finland, joka tuottaa matk
kailualan ohje
elmistoja ja ratkaisuja.
r
Au
urinkomatkatt palvelee va
apaa-ajan
matkustajia tarjoten valm
mismatkojen lisäksi asiakkkaalle muun
n muassa rää
ätälöityjä maatkoja, lento- ja
hotellipakettteja, pelkkiä lentoja, laiva
amatkoja, go
olf-, purjehdus- ja laskette
elulomia sekää ryhmämatk
koja.

Avainluvut

1-3
2014

1--3
2013

Muutos,
%

2013

74,2
0,3

81,8

-9,3

251,7

2,9

-90,3

3,1

-0,3

2,5

-109,9

1,6

-0,3

3,1

--3,4 %-yks.

0,6

704

78
87

-10,5

751

Liikevaihto ja
a tulos
Liikevaihto, m
milj. euroa
Toiminnallinen
n liiketulos, milj.. euroa
Liiketulos, EB
BIT, milj. euroa
Liiketulos liikevaihdosta, %
Henkilöstö
Henkilöstö, ke
eskimäärin

Matkapalveluiden tamm
mi–maaliskuun liikevaihto laski 9,3 pro
osenttia edelllisvuodesta j a oli 74,2 miljoonaa euro
oa
(81,8). Liike
etulos oli -0,3
3 miljoonaa euroa
e
(2,5). L
Liikevaihdon lasku ja kannattavuudenn heikkeneminen johtuiva
at
ä, että Egypttin matkustus
valmismatko
ojen kysynnä
än vähentym
misestä ja siitä
srajoitusten vvuoksi Aurinkomatkat
peruutti elokkuun lopussa
a koko talvikauden Egypttin tuotantonsa. Kuluttajie
en epävarmuuus omasta taloudestaan
t
n
heijastui vap
paa-ajan ma
atkojen myyntiin. Entistä ssuurempi osa
a matkoista myytiin viimee hetkellä ale
ennuksella,
mikä alensi valmismatko
ojen yksikköttuottoa. Suom
men taloude
en heikko tilanne vähensi selvästi myö
ös
liikematkusttusta vertailu
ukaudesta.

Varsinaisen
n yhtiökoko
ouksen päätökset
Finnair Oyj:n varsinaine
en yhtiökokou
us pidettiin H
Helsingissä 27.3.2014. Yh
htiökokous vaahvisti tilikau
uden 2013
tilinpäätökse
en ja myönsi vastuuvapa
auden yhtiön hallituksen jäsenille
j
ja to
oimitusjohtajaalle.
Yhtiökokouss päätti hallittuksen ehdottuksen muka
aisesti, ettei vuodelta
v
2013 vahvistetuun taseen perusteella
makseta ossinkoa.
Yhtiökokouss hyväksyi ossakkeenomis
stajien nimityystoimikunna
an esityksen ja vahvisti h allituksen jäs
senmääräksi
seitsemän ((7). Maija-Liissa Friman, Klaus
K
W. Hein
nemann, Jus
ssi Itävuori, Harri
H
Kermineen ja Gunvor Kronman
valittiin hallitukseen uud
delleen. Uusina jäseninä hallitukseen valittiin Jaan
na Tuominenn ja Nigel Turrner.
Hallituksen toimikausi päättyy seura
aavan varsina
aisen yhtiöko
okouksen päättyessä. Yhhtiökokous va
alitsi hallitukssen
puheenjohta
ajaksi Klaus W. Heinema
annin. Yhtiökkokous päättii että hallituk
ksen puheenjjohtajan vuos
sipalkkio on 61
200 euroa, hallituksen varapuheenjo
v
ohtajan vuossipalkkio on 32
3 400 euroa
a ja jäsenten vuosipalkkio
ot ovat 30 00
00
euroa. Lisäkksi hallitukse
en ja sen valiokuntien kokkouksiin osallistumisesta maksetaan hallituksen Suomessa
S
asuville jäse
enille kokousspalkkiona 60
00 euroa ja u
ulkomailla as
suville jäsenille 2 400 eurroa kultakin hallituksen
h
ta
ai
sen valiokun
nnan kokoukkselta.
Finnairin tilintarkastajana jatkaa KHT
T-yhteisö Priicewaterhous
seCoopers Oy
O ja päävasstuullisena tilintarkastajan
na
jatkaa KHT Mikko Nieminen. Tilintarrkastajalle ma
aksetaan pa
alkkio kohtuullisen laskun mukaan.
Yhtiökokouss valtuutti ha
allituksen pää
ättämään om
mien osakkeid
den ostamise
esta ja/tai paantiksi ottamisesta.
Valtuutus ko
oskee enintä
ään 5 000 00
00 osaketta, jja se on voim
massa 18 kuu
ukautta yhtiöökokouksen päätöksestä
p
lukien. Lisäkksi yhtiökoko
ous valtuutti hallituksen p
päättämään enintään
e
5 00
00 000 omann osakkeen
luovuttamisesta. Valtuuttus on voima
assa 18 kuukkautta yhtiöko
okouksen pä
äätöksestä luukien.

Henkilöstö
ö
Finnairin he
enkilöstömää
ärä oli vuoden
n 2014 ensim
mmäisellä ne
eljänneksellä vertailukautteen nähden merkittävästi
pienempi yh
htiön rakenne
emuutoksen vuoksi. Kon sernin palve
eluksessa oli keskimäärinn 5 516 (6 06
61) henkilöä eli
e
9,0 prosentttia edellisvuo
otta vähemm
män. Lentoliikkenne-segme
entissä työsk
kenteli vuodeen ensimmäis
sen
neljännekse
en aikana keskimäärin 4 533 (5 016) henkilöä. Ka
atsauskaudellla matkapalvveluissa työs
skenteli
keskimäärin
n 704 (787) henkilöä
h
ja muissa
m
toimin
nnoissa 279 (258)
(
henkilö
öä. Henkilösttömäärä 31.3
3.2014 oli
5 473 (6 117).

Johdon ja h
henkilöstön
n kannustinjärjestelmät
Finnairin ha
allitus hyväkssyi helmikuus
ssa uuden, vvuosia 2014–
–2016 koskev
van suorituspperusteisen osakeohjelm
man
Finnair-konssernin avainhenkilöille. Ohjelma
O
on o
osa Finnairin hallituksen vuonna
v
20133 hyväksymä
ää pitkän
aikavälin ka
annustinjärjesstelmää, joka
a koostuu vu
uosittain alka
avista rullaavista ohjelmissta. Osakeoh
hjelman
tarkoitus on
n kannustaa johtoa
j
työske
entelemään pitkän aikavä
älin omistaja-arvon kasvaattamiseksi ja sitouttaa
johtoa yhtiö
öön. Osakeoh
hjelmaa on kuvattu
k
tarkem
mmin 11.2.2
2014 julkaistu
ussa pörssitieedotteessa.
Finnairin ha
allitus päätti maaliskuun
m
lo
opussa henkkilöstön osak
keohjelman uudesta
u
kauddesta. Vuonn
na 2013
perustetun o
ohjelman tarrkoituksena on
o kannustaa
a henkilöstöä
ä yhtiön osak
kkeenomistaj
ajiksi ja palkita heitä pitkällä
aikavälillä o
osakkeen ma
ahdollisen arv
vonnousun kkautta, mikä vahvistaa
v
he
enkilöstön sittoutumista yh
htiön omistajaarvon kehityykseen. Ohje
elma on otetttu henkilöstö
ön keskuudes
ssa hyvin vas
staan. Osakeeohjelmaa on kuvattu
tarkemmin 2
27.3.2014 julkaistussa pö
örssitiedottee
essa.

Osakkeen k
kurssikehity
ys ja vaihto
Finnairin ma
arkkina-arvo oli maalisku
uun 2014 lop ussa 344,7 miljoonaa
m
euroa (326,7) jja päätöskurs
ssi 2,69 euro
oa
(2,55). Finnairin osakkeen ylin kurss
si NASDAQ O
OMX Helsing
gin pörssissä
ä oli tammi–m
maaliskuussa
a 2,87 euroa
a
(3,24), alin kkurssi 2,39 euroa
e
(2,40) ja
j keskikursssi 2,66 euroa
a (2,88). Osa
akkeita vaihddettiin 4,6 miljoonaa (9,4)
kappaletta yyhteensä 12,,2 miljoonalla
a eurolla (26 ,9).
Finnairin ka
aupparekisterriin merkitty osakemäärä
o
ä oli katsausk
kauden lopus
ssa 128 136 115 osaketta
a. Suomen
valtio omistii Finnairin ossakkeista 55,,8 prosenttia
a (55,8). Suorrien ulkomais
sten ja hallinntarekisteröity
yjen omistussten
osuus oli 14
4,2 prosenttia
a (11,0).
Finnairin om
mistamien om
mien osakkeiden määrä kkasvoi 27 092 osakkeella
a maaliskuusssa 2014, kun
n nämä
010 - 2012 osakepohjais
osakkeet pa
alautuivat Fin
nnairille yhtiö
ön vuosien 20
o
sen kannustinnjärjestelmän
n sääntöjen
mukaisesti. Finnairin ha
allussa oli 31.3.2014 yhte
eensä 306.26
60 yhtiön osa
aketta, mikä vvastaa 0,2 prosenttia yhttiön
koko osakepääomasta.
Katsauskau
udella annettiin yksi liputu
usilmoitus, ku
un Skagen AS:n
A
hallinnoimien rahasttojen yhteenllaskettu
omistus 5.3.2014 tehtyje
en osakekau
uppojen jälke
een nousi 7 419
4 573 osak
kkeeseen, jokka vastaa 5,79 % osuutta
a
kaikista osa
akkeista ja ää
änistä (yli 5 %).
%

Yhteiskunttavastuu
Finnair julka
aisi maalisku
uussa 2014 vuosikertomu
v
uksensa vuod
delta 2013. Vuosikertomu
V
us sisältää hallituksen
h
toimintakerttomuksen, tilinpäätöksen, tilintarkastu
uskertomuks
sen sekä selv
vityksen Finnnairin hallinto
o- ja
ohjausjärjesstelmästä vuodelta 2013.. Vuosikertom
mus on laadittu GRI:n (Global Reportting Initiative) G3ohjeistuksen
n mukaisestii, ja se on tarrkoitettu osa kkeenomista
ajille, sijoittajiille, analyytikkoille, mediallle, asiakkaillle,
henkilöstölle
e, muille sido
osryhmille se
ekä suurelle yyleisölle. Vuo
osikertomus kattaa aiem min erillisiss
sä
taloudellisesssa katsaukssessa ja vasttuullisuusrap
portissa käsittellyt tiedot. Se
S pyrkii mitttaamaan ja raportoimaan
r
n
yhtiön taloudelliset, sosiiaaliset ja ym
mpäristövaiku
utukset sekä kertomaan niiden
n
strateggisesta merk
kityksestä
yhtiön liiketo
oiminnalle.
Vuosikertom
muksessa on
n kuvattu tark
kemmin muu
un muassa Finnairin strategiaa, tuotekkehitystä, laivastoa,
verkostoa ja
a Finnairin so
osio-ekonom
misia vaikutukksia yhteisku
untaan. Finna
air on raportooinut ympäris
stövastuusta
a
vuodesta 19
997, ja vuonn
na 2008 Finn
nair oli yksi e
ensimmäisisttä lentoyhtiöistä, joka alkooi raportoida
a GRIohjeistuksen
n mukaisestii. YK:n ympä
äristöohjelma
an tuella muo
odostettu GR
RI on laajimm
min tunnustetttu
kansainvälin
nen kestävän
n kehityksen raportointio hjeistus.




nairin asiaka
astyytyväisyy
yden kokonaiisarvio on läh
hellä edellisv
vuosien tasoaa ja sille ase
etetulla
Finn
tavo
oitetasolla. Asiakkaiden
A
painotettu
p
yle
eisarvosana lentokokemu
ukselle oli ta mmi–maaliskuussa 8,1/1
10
•
Finn
nairin polttoa
aineen kulutu
us/ja CO2-pä
äästöt laskiva
at 3,7 prosen
nttia edellisvuuodesta. Kulutus ja päässtöt
tarjo
ottua istuinkiilometriä koh
hti pysyivät e dellisvuoden
n tasolla.

Merkittävätt lähiajan ris
skit ja epäva
armuustekij ät
Lentoliikenn
ne on globaa
alisti suhdann
neherkkä toim
miala, joka re
eagoi nopeas
sti myös ulkooisiin häiriöih
hin,
kausivaihtelluihin ja talou
ussuhdanteid
den muutokssiin. Finnairillla on käytöss
sä kokonaisvvaltainen
riskienhallin
nnanprosessi sen varmisttamiseksi, etttä riskit tunn
nistetaan ja niitä
n
vähenneetään mahdo
ollisuuksien
mukaan, va
aikka monet niistä
n
jäävätk
kin yhtiön täyyden kontrollin ulkopuolelle. Alla kuvaatuilla riskeillä
ä ja
epävarmuusstekijöillä kattsotaan mahdollisesti ole
evan merkittä
ävää vaikutus
sta Finnairin liiketoiminta
aan,
taloudellisee
en tulokseen
n ja tulevaisu
uuden näkym
miin seuraava
an 12 kuukau
uden aikana.. Tämän luetttelon ei ole
tarkoitus olla tyhjentävä.

Finnairin ku
umppanuusha
ankkeiden ka
autta tavoite ltujen strateg
gisten hyötyje
en ja säästöjjen saavuttamiseen liittyyy
riskejä. Esim
merkiksi laatu- ja saatavu
uusongelmilla
a ja / tai kum
mppanuuksien ja toimittajiien odottama
attomilla
lisäkustannu
uksilla voi olla haitallinen
n vaikutus Fin
nnairin tuotte
eeseen ja kannattavuuteeen tai toimitta
ajat voivat
myös saada
a neuvotteluvvoimaa suhte
eessa Finnaiiriin.
Finnairin ja sen henkilösstöä edustav
vien ammattijjärjestöjen vä
älisiin säästö
öneuvotteluihhin liittyy riske
ejä, jotka voiivat
realisoituessaan vaikutta
aa yhtiön säästötavoitteid
den toteutum
miseen, toiminnan keskeyytyksettömää
än jatkumiseen
ja yhtiön ma
aineeseen.
Lentoliikenn
netoimialaan kohdistuu useita EU- ja kansainvälis
sen tason sää
äntelyhankkeeita, joiden vaikutuksia
v
lentoyhtiöiden operatiiviseen toimintaan ja/tai ku stannuksiin on
o etukäteen
n vaikea arvi oida. Esimerrkkejä näistä
ä
sääntelyhan
en sääntely, melumääräy
nkkeista ovatt hiilidioksidip
päästökaupp
paan liittyvä kansainvälin
k
ykset sekä muu
m
ympäristöpe
erustainen sä
ääntely, EU:n yksityisyyd
den suojaa ko
oskeva sään
ntely sekä EU
U-tuomioistuimen
lokakuussa 2012 antam
ma päätös len
ntomatkustajiien oikeuksis
sta. Lisäksi ei-taloudellise
e
en tiedon (va
astuullisuus)
raportoinnin
n sääntely ja muut sidosry
yhmävaatim ukset ovat se
elvästi lisään
ntyneet.
Finnairin risskienhallintaa
a ja toimintaa
an liittyviä risskejä kuvataa
an tarkemmin
n yhtiön interrnetsivuilla
www.finnairrgroup.com.

Liiketoimin
nnan kausilu
uonteisuus ja
j herkkyyd
det
Lentoliiketoiminnan kausivaihtelun vuoksi
v
yhtiön liikevaihto ja
a liikevoitto ovat
o
yleensä selvästi pien
nimmät vuod
den
ensimmäise
ellä neljänneksellä ja suurimmat vuod
den kolmannella neljänne
eksellä. Aasiaan-liikenteen
n kasvava
suhteellinen
n osuus lisää
ä kausivaihte
elua myös Aa
asian vapaa-ajan ja liikem
matkustuksenn kohdekohta
aisten
sesonkien m
mukaisesti.
Yhden prossenttiyksikön muutos matkustajakäyttö
öasteessa ta
ai matkustaja
aliikenteen keeskituotossa vaikuttaa
konsernin liiketulokseen
n noin 15 miljjoonaa euroa
a. Matkustaja
areittiliikenteen yksikkökuustannusten yhden
prosenttiykssikön muutoss vaikuttaa liiiketulokseen
n noin 17 miljoonaa euroa
a.
hinnan kehittys, sillä
Finnairin tullokseen vaikuttaa operatiivisen toimin
nnan lisäksi keskeisesti
k
polttoaineen
p
polttoaineku
ustannukset ovat yhtiön suurin
s
kuluerrä. Polttoaine
een maailma
anmarkkinahiinnan10 pros
sentin muuto
os
vaikuttaa Finnairin liiketulokseen vuo
ositasolla (ru
ullaavasti seu
uraavat 12 kk
k) noin 32 m iljoonaa euro
oa suojaukse
et
huomioon o
ottaen. Ilman suojausta 10 prosentin m
muutos vaiku
uttaisi liiketullokseen vuossitasolla noin
n 61 miljoona
aa
euroa.
Finnairin va
aluuttariski syyntyy lähinnä
ä polttoaine- jja lentokone
eostoista, lentokoneiden l easing-maks
suista sekä
valuuttamää
äräisistä myyyntituotoista. Konsernin liiikevaihdosta
a noin 64 pro
osenttia kertyyy euroina. Tärkeimmät
T
muut ulkom
maiset myyntivaluutat vuoden 2014 en
nsimmäisellä
ä neljännekse
ellä olivat Jappanin jeni (7,3 %
prosenttiosu
uus liikevaihd
dosta), Kiina
an yuan (5,1 %), Ruotsin kruunu (5,2 %) ja Yhdysvvaltain dollarri (2,6 %).
Konsernin o
operatiivisista
a kustannuks
sista maksettaan vieraissa valuutoissa
a noin puolett. Tärkein os
stovaluutta on
n
Yhdysvaltain dollari, jonka osuus on noin 40 prossenttia kaikis
sta operatiivisista kuluistaa. Merkittäviä
ä dollarikulue
eriä
oneiden leassing-maksut ja polttoainekkulut sekä liikennöimisma
aksut. Suurim
mmat investo
oinnit eli
ovat lentoko
htuvat pääos
lentokoneiden ja niiden varaosien ha
ankinta tapah
sin Yhdysvaltain dollareisssa.
Euro-dollari-kurssin 10 prosentin
p
mu
uutos vaikutta
aa suojaukse
et huomioon ottaen vuossitasolla (rulla
aavasti
seuraavat 12 kk) noin 20
0 miljoonaa euroa Finnaiirin liiketulokseen. Ilman suojausta 100 prosentin muutos
m
vaikuttaisi liiketulokseen
n vuositasolla
a noin 70 milljoonaa euroa. Herkkyyslaskelmassa oletetaan Kiinan yuanin ja
Hong Kongiin dollarin ko
orreloivan edelleen vahva
asti Yhdysvaltojen dollarin kurssikehittyksen kanss
sa. Euro-jenikurssin 10 p
prosentin mu
uutos vaikutta
aa suojaukse
et huomioon ottaen vuositasolla (seurraavat 12 kk
k) noin 6
miljoonaa euroa Finnairrin liiketulokseen. Ilman ssuojausta 10 prosentin muutos vaikutttaisi liiketulokseen
vuositasolla
a noin 18 miljjoonaa euroa
a.

Yhtiö suojau
utuu valuutta
a-, korko- ja lentopetrolipo
ositioiden ris
skeiltä käyttämällä eri joh dannaisinstrrumentteja,
kuten termiiinejä, koronvvaihtosopimu
uksia ja optio
oita hallitukse
en vahvistam
man riskienhaallintapolitiika
an mukaisestti.
Polttoaineha
ankintoja suo
ojataan 24 kuukautta ete
eenpäin rullaa
avasti, ja suo
ojausaste lasskee suojaus
sjakson loppu
ua
kohden. Suojausasteen ylä- ja alara
ajat ovat seurraaville kuudelle kuukaud
delle 90 ja 600 prosenttia.
Katsauskau
uojausaste seuraaville
uden lopussa
a polttoainehankintojen su
s
ku
uudelle kuukkaudelle oli 75
7 prosenttia ja
koko vuodelle 71 prosen
nttia. Seuraa
avan 12 kuukkauden suoja
ausaste dolla
arikorille oli 771 prosenttia ja suojausasste
jenille 70 prrosenttia.

uden jälkeis
Katsauskau
set tapahtum
mat
Japan Airlin
nes ja sen on
neworld-allian
nssikumppan
nit British Airrways ja Finn
nair aloittivat Euroopan ja
a Japanin
välistä lento
oliikennettä koskevan
k
yhtteishankkeen
n 1.4.2014.
Euroopan n
neuvosto vah
hvisti huhtikuussa lentoliikkenteen pääs
stökaupan direktiivimuutooksen. Ns. Stop
S
the clockmalli on voim
massa vuode
en 2016 lopp
puun, mikä ta
arkoittaa, että vain ETA -alueen
sisäi set lennot ku
uuluvat
päästökaup
pan piiriin. Tä
ämä päätös tukee ICAO:n
n pyrkimystä
ä kohti globaa
alia päästökaauppamallia.
Tuomo Merretniemi jätti tehtävänsä Aurinkomatka
A
at Oy:n toimitusjohtajana
a 24.4.2014. Aurinkomatk
kat on Finnairkonserniin kkuuluva matkkanjärjestäjä. Finnair Tra
avel Retail Oy
y:n toimitusjo
ohtaja Timo K
Kousa nimite
ettiin
Aurinkomatkojen väliaikkaiseksi toimiitusjohtajakssi oman toime
ensa ohella.
Finnairin ja Ilmailualan Unionin
U
(IAU), Ammattiliittto PRO:n ja Suomen Lentoemäntä- jja Stuerttiyhd
distyksen
(SLSY) säästöneuvottelut, joista sov
vittiin yhdesssä osana työlllisyys- ja kas
svusopimustta marraskuu
ussa 2013,
päättyivät tu
uloksettomina 28.4.2014. Neuvottelutt Suomen Liikennelentäjä
äliiton (SLL) kanssa ovat vielä kesken
n.
Finnair jatka
aa 2.4.2014 alkaneita yhtteistoimintan
neuvotteluja, jotka koskev
vat hallinnosssa ja tukitoim
minnoissa
työskentelevvää henkilösstöä sekä ma
atkustamohe
enkilökuntaa. Kaikkiaan yt-neuvottelujjen piirissä on
o kahdeksan
n
eri henkilösttöryhmää.
Finnair allekkirjoitti 5.5.20
014 aiesopim
muksen kolm en Embraer 170 -lentoko
oneen myynnnistä yhdysva
altalaisen
lentokoneiden leasing-yyhtiö Infinity Aviation
A
Cap
pital LLC:n ka
anssa. Sopim
muksen arvo on noin 40 miljoonaa
m
Yhdysvaltain dollaria, ja
a kauppojen odotetaan
o
to
oteutuvan vuo
oden 2014 to
oisella puolisskolla. Lentok
koneiden
myynnillä eii ole merkittä
ävää vaikutus
sta Finnairin vuoden 2014 tulokseen.

Taloudellin
nen raportointi 2014
Finnairin ossavuosikatsaus ajalta 1.1.–30.6.2014 julkaistaan perjantaina
p
15.8.2014
1
ja osavuosikatsaus ajalta
1.1.–30.9.20
014 perjanta
aina 31.10.20
014

FINNAIR OY
YJ
Hallitus

Tiedotustilaisuudet
Finnair järje
estää 7.5.201
14 lehdistötila
aisuuden klo
o 11.00 ja analyytikkotilais
suuden klo 112.30 toimitilo
oissaan
osoitteessa Tietotie 9. Englanninkiel
E
linen puhelin
nkonferenssi analyytikoille
e pidetään kllo 16.00 (Suomen aikaa)).
Konferenssiin voi osallisstua soittama
alla numeroo
on 0800 770 306, PIN-koo
odi on: 2558856#

Lisätietoja antavat:
Talousjohta
aja Erno Hild
den, puhelin (09) 818 855
50, erno.hilde
en@finnair.c
com

Sijoittajasuh
hde- ja taloussviestintäjohtaja Mari Re
eponen, puhelin (09) 818
8 4054, mari..reponen@fin
nnair.com
IRO Kati Ka
aksonen, pu
uhelin (09) 81
18 2780, kat i.kaksonen@
@finnair.com

1-3/2014

1-3/2013

Liikevaihto, milj. euroa

543,3

Toiminnallinen liiketulos, EBIT, milj. euroa *

-34,2

Avainluvut

Muutos %

2013

593,2

-8,4

2 400,3

-17,5

-95,1

11,9

-6,3

-3,0

-3,3 %-yks.

0,5

-28,4

-13,6

-108,4

7,9

Liikevaihto ja tulos

Toiminnallinen liiketulos liikevaihdosta, %
Liiketulos, EBIT, milj. euroa
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

30,8

34,4

-10,3

32,6

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

-20,5

-11,5

-78,4

142,4

Tase ja kassavirta
Omavaraisuusaste, %
Nettovelkaantumisaste, gearing, %

Liiketoiminnan nettorahavirta, milj. euroa
Osake
Osakkeen hinta vuosineljänneksen lopussa, euroa

2,69

2,55

Kauden tulos / osake, euroa **

-0,22

-0,12

-78,1

2,77
0,18

Osakekohtainen tulos, EPS, euroa

-0,24

-0,15

-61,8

0,11

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

24 776

Liikennesuorite, yksikkökustannukset ja -tuotot

5 885

6 129

-4,0

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
6,43

6,68
6,50

-3,9

6,86

-1,0

6,47

4,37

4,38

-0,2

4,35

1 134

1 149

-1,3

4 709

Yksikkökustannus tarjotulta henkilökilometriltä, CASK, senttiä/ASK
CASK ilman polttoainetta, senttiä/ASK
Tarjotut tonnikilometrit, ATK, milj. km
Myydyt tonnikilometrit, RTK, milj. km
Kuljetetun rahdin ja postin määrä, tonnia
Rahtiliikenteen yksikkötuotto myydyltä tonnikilometriltä, senttiä/RTK
Kokonaiskäyttöaste, %
Lentojen lukumäärä, kpl

738

747

-1,2

3 107

35 220
23,49

32 049
25,42

9,9

146 654

-7,6

25,14

65,1

65,0

0,1 %-yks.

23 982

23 518

2,0

66,0
97 360

5 516

6 061

-9,0

5 859

Henkilöstö
Henkilöstö, keskimäärin, hlöä

* Toiminnallinen liiketulos: liiketulos ennen johdannaisten käyvän arvon ja valuuttamääräisten lentokaluston huoltovarausten arvon
muutoksia, kertaluonteisia eriä ja käyttöomaisuuden myyntivoittoja.
** Ennen hybridilainan korkoja.
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
Liikevaihto
Liiketoiminnan muut tuotot

1-3/2014

1-3/2013

Muutos %

2013

543,3

593,2

-8,4

2 400,3

4,5

4,4

3,9

18,8

Liiketoiminnan kulut
Henkilöstökulut

-90,0

-101,6

-11,4

-381,3

-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
Johdannaisten käyvän arvon ja valuuttamääräisten lentokaluston
huoltovarausten arvon muutokset

-34,2

-17,5

-95,1

11,9

Polttoaineet

Kertaluonteiset erät
Liikevoitto, EBIT

-6,9

5,3

<-200 %

21,7

12,7

-1,4

> 200 %

-25,7

-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
Tulos ennen veroja
Välittömät verot

-0,7

-2,0

66,3

-4,0

-33,9

-18,6

-82,7

26,8

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

0,1

0,1

0,3

Laimentamaton / laimennettu osakekohtainen tulos, EPS

-0,24

-0,15

0,11

Kauden tulos / osake

-0,22

-0,12

0,18

Määräysvallattomien omistajien osuus kauden tuloksesta
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta kauden tuloksesta laskettu
osakekohtainen tulos (eur)

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
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet
Osuudet osakkuusyrityksissä
Muut rahoitusvarat
Laskennalliset verosaamiset
Pitkäaikaiset varat yhteensä

18,4

23,2

19,3

1 152,6

1 312,9

1 292,6

7,5

10,4

8,2

20,2

22,0

20,5

8,6

0,0

0,0

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
Varat yhteensä

12,6

37,6

17,7

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

0,5

0,7

0,7

625,9

738,3

678,0

Määräysvallattomien omistajien osuus
Oma pääoma yhteensä
Pitkäaikaiset velat
Laskennalliset verovelat
Pitkäaikaiset korolliset velat

0,0

8,5

3,4

369,3

373,4

385,5
10,6

Eläkevelvoitteet

25,1

8,8

Varaukset

75,4

86,3

69,3

Muut pitkäaikaiset velat

26,7

20,5

25,4

496,5

497,4

494,1

Pitkäaikaiset velat yhteensä
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

739,9

721,9

666,1

0,0

2,6

2,3

933,8

952,6

945,5

1 430,3
2 056,2

1 450,1
2 188,4

1 439,6
2 117,6

Ostovelat ja muut velat
Myytävänä oleviin omaisuuseriin liittyvät velat
Lyhytaikaiset velat yhteensä
Velat yhteensä
Oma pääoma ja velat yhteensä

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
Osakepääoma

Milj. euroa
Oma pääoma 1.1.2014

75,4

Muu sidottun Käyvän arvon
Sijoitetun
oman
rahasto ja vapaan oman
pääoman
muut laajan
pääoman
rahastot tuloksen erät
rahasto
168,1

-15,0

247,3

Tilikauden tulos

82,5

118,9

-28,2

Laajan tuloksen erät

-23,7

Muuntoerot
Kauden laaja tulos

Edellisten
Oman
Emoyhtiön
tilikausien
pääoman
omistajille
voitto ehtoinen laina kuuluva oma
pääoma

0,0

-23,7

Oma pääoma 31.3.2014

-28,2

0,0

-0,1
75,4
Osakepääoma

Milj. euroa
Oma pääoma 1.1.2013

75,4

168,1

-38,7

247,3

Muu sidottun Käyvän arvon
Sijoitetun
oman
rahasto ja vapaan oman
pääoman
muut laajan
pääoman
rahastot tuloksen erät
rahasto
168,1

0,0

247,1

Laskentaperiaatteen muutos (oikaisu)
Oikaistu oma pääoma 1.1.2013

168,1

0,0

247,1

Tilikauden tulos

54,3

118,9

112,6

171,1

87,0

19,0
0,0

0,0

19,0

0,0

Osingot
Oma pääoma 31.3.2013

-15,7

0,0

-12,7

Omien osakkeiden hankinta

-51,8

0,0

-0,2

-0,2

625,4

774,4

168,1

19,0

245,5

-0,1
0,5

0,9

171,1

775,2
-25,6

748,7

0,9

749,6

-15,7

0,1

-15,7

19,0

0,0

19,0

-0,1

-0,1

3,3

-0,1

737,6

3,1
-12,7

-1,7
58,5

625,9

Määräys- Oma pääoma
vallattomien
yhteensä
omistajien
osuus

-12,7

-1,7
75,4

0,0
0,1

Muuntoerot
Kauden laaja tulos

-28,1
-23,7

-25,6
171,1

678,0

-51,9

Edellisten
Oman
Emoyhtiön
tilikausien
pääoman
omistajille
voitto ehtoinen laina kuuluva oma
pääoma

-15,7

Laajan tuloksen erät

0,1

-0,1

-25,6
75,4

0,7

-28,2
0,0

0,0

Osingot
Osakeperusteisten maksujen kustannus

677,3
-23,7

0,0
0,0

Määräys- Oma pääoma
vallattomien
yhteensä
omistajien
osuus

-1,7
0,7

738,3

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA
Milj. euroa

1-3/2014

1-3/2013

2013

-28,1

-15,7

22,9

21,4

30,9

115,9

Liiketoiminnan rahavirrat
Kauden voitto
Liiketoimet, joihin ei sisälly maksutapahtumaa *
Muut oikaisut tilikauden tuloksesta
Korkokulut ja muut rahoituskulut
Korkotuotot ja muut rahoitustuotot

5,6

4,3

19,7

-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

-20,5

-11,5

142,4

Liiketoiminnan nettorahavirta
Investointien rahavirrat
Investoinnit aineettomiin hyödykkeisiin

-0,1

-0,6

-2,3

-39,2

-18,5

-96,4

90,4

9,0

14,6

0,0

0,0

53,7

181,8

0,0

8,9

Saadut osingot

0,0

0,1

1,2

Pitkäaikaisten saamisten muutos

0,7

0,7

1,0

233,6

-9,2

-19,3

Investoinnit aineellisiin hyödykkeisiin
Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävien korkosijoitusten nettomuutos
Myytävissä olevien osakkeiden nettomuutos
Käyttöomaisuushyödykkeiden ja tytäryhtiöosakkeiden myynti

Investointien nettorahavirta
Rahoituksen rahavirrat
Lainojen nostot

0,0

0,0

150,0

-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

-114,7

-13,6

-47,4

98,4
331,8

-34,3
256,1

75,7
256,1

Lainojen takaisinmaksut ja muutokset

Rahoituksen nettorahavirta
Rahavirtojen muutos
Rahavarat tilikauden alussa
Rahavirtojen muutos
Rahavarat tilikauden lopussa

98,4

-34,3

75,7

430,2

221,7

331,8

0,0

0,0

35,5

36,2

140,7

2,9

0,5

7,3

Konsernin rahavirtalaskelman liitetiedot
* Liiketoimet, joihin ei sisälly maksutapahtumaa
Poistot
Työsuhde-etuudet
Johdannaisten käyvän arvon ja valuuttamääräisten lentokaluston
huoltovarausten arvon muutokset
Muut oikaisut

6,9

5,3

-21,7

-23,9

-11,1

-10,5

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

0,0

-47,5

-0,4

430,2

221,7

331,8

Yhteensä

Myytävissä olevat osakkeet
Rahavirtalaskelman rahavarat yhteensä

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
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.
3. KRIITTISET TILINPÄÄTÖSARVIOT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT
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.
4. SEGMENTTIKOHTAISET TIEDOT
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 Lentotoimintapalvelutsegmenttiä 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
1-3/2014

Milj. euroa

Lentoliikenne Matkapalvelut

Konsernieliminoinnit

Ulkoinen liikevaihto

469,4

73,9

Sisäinen liikevaihto

38,7

0,3

-39,0

508,1

74,2

-39,0

Liikevaihto
Toiminnallinen liiketulos, EBIT

-34,5

0,3

Liiketulos

-28,2

-0,3

Kohdistamattomat erät

Konserni
543,3
0,0

0,0

543,3

0,0

-28,4

-0,7

-0,7

-34,2

Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta
Rahoitustuotot

0,8

0,8

Rahoituskulut

-5,6

-5,6

5,8

5,8

Tuloverot
Määräysvallattomien omistajien osuus

-0,1

Emoyhtiön omistajille kuuluva osuus kauden tuloksesta
Poistot

-0,1
-28,2

35,0

0,4

35,5

Liiketoimintasegmenttitiedot
1-3/2013

Milj. euroa

Lentoliikenne Matkapalvelut

Konsernieliminoinnit

Kohdistamattomat erät

Konserni

Ulkoinen liikevaihto

511,7

81,5

Sisäinen liikevaihto

40,5

0,3

-40,9

0,0

552,2

81,8

-40,9

593,2

Liikevaihto

593,2

Toiminnallinen liiketulos, EBIT

-20,5

2,9

-17,5

Liiketulos

-16,2

2,5

-13,6

Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta
Rahoitustuotot

-2,0
1,3

-2,0
1,3

Rahoituskulut

-4,3

-4,3

Tuloverot
Määräysvallattomien omistajien osuus
Emoyhtiön omistajille kuuluva osuus kauden tuloksesta
Poistot

Lentoliikenne
Matkapalvelut

35,8

0,4

1-3/2014

1-3/2013

Muutos %

2013

508,1

552,2

-8,0

2 271,9

74,2

81,8

-9,3

251,7

-39,0

-40,9

4,6

-123,2

Yhteensä

543,3

593,2

-8,4

2 400,3

Liiketulos
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

-28,4

-13,6

-108,4

7,9

Yhteensä
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

5 516

6 061

-9,0

5 859

Yhteensä

-0,1

36,2

Konsernieliminoinnit

Milj. euroa

2,9

-0,1

-15,8

Liikevaihto
Milj. euroa

2,9

5. RAHOITUSRISKIEN HALLINTA
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.
Johdannaiset, Milj. euroa

31.3.2014

31.3.2013

2013

Nimellisarvo

Käypä
nettoarvo

Nimellisarvo

Käypä
nettoarvo

Nimellisarvo

Käypä
nettoarvo

379,8

-12,8

432,0

10,8

370,5

-17,0

302,1

4,0

294,9

22,3

244,1

2,2

99,5

-0,9

35,8

0,6

58,3

-1,6

781,4

-9,6

762,7

33,7

672,9

-16,4

Valuuttajohdannaiset
Suojauslaskennassa olevat erät (termiinit):
Polttoaineen valuuttasuojaus
Lentokonehankintojen käyvän arvon suojaus
Leasemaksujen valuuttasuojaus
Suojauslaskennassa olevat erät yhteensä
Suojauslaskennan ulkopuoliset erät:
Polttoaineen valuuttasuojaus

4,9

-0,3

0,0

0,0

0,0

0,0

364,5

3,4

179,0

3,8

407,9

2,4

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

19,3

-0,3

32,7

0,8

20,4

-1,2

Liiketoiminnan kassavirtojen suojaus (termiinit)
Liiketoiminnan kassavirtojen suojaus (optiot)

Taseen suojaus (termiinit)
Suojauslaskennan ulkopuoliset erät yhteensä
Valuuttajohdannaiset yhteensä

683,3

13,4

834,3

13,9

747,5

16,5

1 464,7

3,7

1 597,0

47,6

1 420,4

0,1

575 950

-11,3

584 060

1,1

563 550

11,8

20 388

-0,1

0

0,0

17 568

Hyödykejohdannaiset
Suojauslaskennassa olevat erät:
Lentopetrolitermiinit, tonnia
Sähköjohdannaiset, MWh
Suojauslaskennassa olevat erät yhteensä

-11,4

1,1

0,0
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

-0,6

83 376

-0,3

71 100

-0,5

Sähköjohdannaiset, MWh

63 936

Suojauslaskennan ulkopuoliset erät yhteensä
Hyödykejohdannaiset yhteensä

-0,5

-1,6

2,6

-11,8

-0,5

14,4

Korkojohdannaiset
Suojauslaskennassa olevat erät:
150,0

3,3

0,0

0,0

150,0

1,2

Suojauslaskennassa olevat erät yhteensä
Suojauslaskennan ulkopuoliset erät:

Koronvaihtosopimukset

150,0

3,3

0,0

0,0

150,0

1,2

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

42,1

-0,4

48,6

0,7

42,3

-0,3

192,1

2,9

48,6

0,7

192,3

0,9

Suojauslaskennan ulkopuoliset erät yhteensä
Korkojohdannaiset yhteensä
Johdannaiset yhteensä

-5,3

47,8

15,4

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

150,6

35,2

115,4

Taso 3

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat
Kaupankäyntiarvopaperit
Kaupankäyntijohdannaiset
Valuutan- ja koronvaihtosopimukset
- joista käyvän arvon suojauslaskennassa
Valuuttajohdannaiset

3,3

3,3

3,3

3,3

23,6

23,6

- joista käyvän arvon suojauslaskennassa

5,2

5,2

- joista rahavirran suojauslaskennassa

0,6

0,6

Hyödykejohdannaiset
- joista rahavirran suojauslaskennassa
Yhteensä

0,9

0,5

0,4

0,4

178,3

35,2

142,7

0,4
0,4

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvelat
Kaupankäyntijohdannaiset
Valuutan- ja koronvaihtosopimukset
- joista käyvän arvon suojauslaskennassa
Valuuttajohdannaiset
- joista käyvän arvon suojauslaskennassa
- joista rahavirran suojauslaskennassa
Hyödykejohdannaiset
- joista rahavirran suojauslaskennassa
Yhteensä

0,4

0,4

0,0

0,0

19,9

19,9

1,2

1,2

14,3

14,3

12,7

12,7

11,7

11,7

33,0

0,0

33,0

0,0

Raportointikauden aikana ei tapahtunut merkittäviä siirtoja käypien arvojen hierarkian tasojen 1 ja 2 välillä.
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.
Täsmäytyslaskelma tason 3 mukaan käypään arvoon arvostetuista rahoitusvaroista ja -veloista
KaupanKaupankäyntiarvokäyntipaperit johdannaiset
Käyvät arvot raportointikauden lopussa, Milj. euroa
Alkusaldo
Voitot ja tappiot yhteensä tuloslaskelmassa

Myynnissä
olevat osakesijoitukset

2,3

2,3

-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
Loppusaldo

Yhteensä

0,0
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

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
Raportointikaudella ei ole ollut hankintoja. Vuoden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä myytiin myytävissä oleviin varoihin sisältynyt
tytäryhtiö Finncatering Oy.
8. TULOVEROT
Efektiivinen verokanta kauden ensimmäisellä neljänneksellä oli -17,1 % (-15,6 %).
9. OSAKEKOHTAINEN OSINKO
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.
10. AINEETTOMIEN JA AINEELLISTEN HYÖDYKKEIDEN MUUTOS
Milj. euroa
Kirjanpitoarvo kauden alussa
Käyttöomaisuusinvestoinnit
Ennakoiden muutos
Vähennykset ja siirrot
Poistot
Kertaluonteisiin eriin sisältyvät poistot
Kirjanpitoarvo kauden lopussa

31.3.2014

31.3.2013

2013

1 311,9

1 354,2

1 354,2

33,1

24,1

77,3

4,6

-2,4

33,3

-142,9

-2,8

-11,0

-35,5

-36,2

-140,7

-0,3

-0,9

-1,2

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

12,6

37,6

17,7

Yhteensä
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
Tilikauden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä lainoja lyhennettiin lyhennysohjelman mukaisesti. Lisäksi myytyihin A330
lentokoneisiin liittyneet lainat maksettiin takaisin.
13. VASTUUSITOUMUKSET
Milj. euroa
Muut omasta puolesta annetut vakuudet, pantit
Vakuudet samaan konserniin kuuluvien yritysten puolesta, takaukset
Muiden puolesta annetut takuut
Yhteensä

31.3.2014

31.3.2013

2013

218,7

577,0

503,7

70,4

66,0

67,6

2,3

2,5

2,3

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

15. LÄHIPIIRITAPAHTUMAT
Milj. euroa

31.3.2014

31.3.2013

2013

Myynnit

18,2

17,3

65,5

Ostot

20,5

18,3

105,8

Osakkuus- ja yhteisyritykset

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

1-3/2014

1-3/2013

Muutos %

2013

-28,1

-15,7

-79,4

22,9

0,0

-0,1

112,5

0,0

0,0

10,6

-100,0

-10,4

-14,6

10,6

<-200 %

-4,2

Kauden tulos
Muut laajan tuloksen erät

Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi
Muuntoerot
Myytävissä olevien rahavarojen
muutos verojen jälkeen
Suojausinstrumenttien käyvän arvon
muutos verojen jälkeen
Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi
Etuuspohjaisten järjestelyiden
vakuutusmatemaattinen voitto/tappio
Muut laajan tuloksen erät yhteensä
Kauden laaja tulos
Emoyhtiön omistajille kuuluva osuus
kauden laajasta tuloksesta
Määräysvallattomien omistajien
osuus kauden laajasta tuloksesta

-9,1

-2,3

<-200 %

-0,2

-23,7

18,8

<-200 %

-15,0

-51,8

3,1

<-200 %

7,9

-51,9

3,3

<-200 %

7,7

0,1

-0,1

163,9

0,3

17. TILIKAUDEN JÄLKEISIÄ TAPAHTUMIA
Katsauskauden jälkeen ei ole ollut muita merkittäviä tapahtumia kuin osavuosikatsauksessa selostettuja asioita.

18. TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT
Osakekohtainen tulos:

Kauden tulos - oman pääomanehtoisen lainan korot
Tilikauden keskimääräinen osakeantioikaistu osakemäärä

Tulos / osake:

Kauden tulos
Tilikauden keskimääräinen osakeantioikaistu osakemäärä

Oma pääoma / osake:

Oma pääoma
Tilinpäätöspäivän osakeantioikaistu osakemäärä

Velkaantumisaste, %:

Korolliset nettovelat * 100
Oma pääoma + määräysvallattominen omistajien osuus

Sijoitetun pääoman tuotto, % (ROCE):

Tulos ennen veroja + korko- ja muut rahoituskulut * 100
Taseen loppusumma - korottomat velat (keskiarvo)

Korolliset nettovelat:

Korolliset velat - korolliset varat - pörssiosakkeet

Omavaraisuusaste, %:

Oma pääoma + määräysvallattomien omistajien osuus * 100
Taseen loppusumma - saadut ennakot

Oman pääoman tuotto, % (ROE):

Tulos * 100
Oma pääoma + määräysvallattomien omistajien osuus
(keskiarvo)

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

Oma pääoma:
Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva osuus
Osavuosikatsauksen luvut ovat tilintarkastamattomia.

