ELISA OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.2.2010 KLO 8.30
ELISAN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2009
Vuosi 2009
• Liikevaihto oli 1 430 miljoonaa euroa (1 485)
• Käyttökate parani 484 miljoonaan euroon (472), ja liikevoitto oli 267 miljoonaa euroa (264)
• Tulos ennen veroja oli 235 miljoonaa euroa (228)
• Osakekohtainen tulos oli 1,13 euroa (1,12)
• Kassavirta investointien jälkeen oli 252 miljoonaa euroa (260)
• Nettovelka/käyttökate oli 1,5 (1,7) ja velkaantumisaste 80 prosenttia (93)
• Hallitus ehdottaa, että voitonjakona jaetaan 0,92 euroa osakkeelta
Loka-joulukuu 2009
• Liikevaihto oli 365 miljoonaa euroa (372)
• Käyttökate oli 121 miljoonaa euroa (129), ja liikevoitto oli 64 miljoonaa euroa (77)
• Kassavirta investointien jälkeen oli 74 miljoonaa euroa (84)
• Matkaviestinnän liittymäkohtainen liikevaihto oli 22,9 euroa (23,2 kolmannella neljänneksellä)
• Vaihtuvuus oli 14,7 prosenttia (14,5 kolmannella neljänneksellä)
• Elisan matkaviestinnän liittymäkanta kasvoi neljänneksen aikana 111 300 kappaleella.
Kasvuun vaikuttivat etenkin uusien 3G- ja 2G-liittymien sekä mobiililaajakaistaliittymien hyvä
menestys.
• Kiinteät laajakaistaliittymät vähenivät edellisestä vuosineljänneksestä 8 500 kappaletta
Keskeiset raportoidut tunnusluvut:
Miljoonaa euroa
Liikevaihto
Käyttökate
Käyttökate ilman kertaeriä
Liikevoitto
Tulos ennen veroja
Osakekohtainen tulos, euroa
Investoinnit käyttöomaisuuteen

10-12/2009
365
121
121
64
56
0,26
61

Rahoitusasema ja kassavirta:
Miljoonaa euroa
Nettovelka
Nettovelka/käyttökate1)
Velkaantumisaste (gearing), %
Omavaraisuusaste, %
Miljoonaa euroa
Kassavirta
investointien jälkeen
1)

10-12/2008
372
129
129
77
70
0,34
64

1-12/2009
1 430
484
484
267
235
1,13
171

31.12.2009
719
1,5
79,8
46,1

1-12/2008
1 485
472
478
264
228
1,12
184

31.12.2008
812
1,7
92,8
43,3

10-12/2009

10-12/2008

1-12/2009

1-12/2008

74

84

252

260

(korolliset velat – rahavarat) / (neljän edellisen vuosineljänneksen käyttökate ilman kertaluonteisia eriä)

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että voitonjakoa maksetaan pääomanpalautuksena 0,92 euroa
osakkeelta, josta 0,68 euroa on varsinaista voitonjakoa ja 0,24 euroa lisävoitonjakoa. Hallitus
ehdottaa myös, että hallitukselle annetaan valtuutus jakaa varoja kertyneiden voittovarojen tililtä tai
sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta enintään 100 miljoonaa euroa. Lisäksi hallitus
ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitukselle annetaan valtuutus enintään 10 miljoonan oman
osakkeen hankintaan, mikä vastaa 6 prosenttia osakekannasta.
Elisa julkaisee liiketoimintaan liittyviä operatiivisia lukuja kotisivullaan
osoitteessa http://www.elisa.fi/sijoittajat kohdassa Talous, Tilinpäätös ja osavuosikatsaukset: Elisa
Quarterly Data.
Elisa Oyj

Tilinpäätös 2009

1

Toimitusjohtaja Veli-Matti Mattila:
”Uusien palveluiden tuomisessa päästiin vauhtiin
Elisan kannattavuus ja tulos kehittyivät suotuisasti vuonna 2009. Suomen talouden voimakas
heikkeneminen vaikutti viestintäpalvelujen käyttöön jonkin verran. Lama heijastui lähinnä
yritysasiakasliiketoimintaan, laitemyyntiin ja roaming-tuottoihin. Virossa laman vaikutus
liiketoimintaamme näkyi Suomea enemmän.
Hyvä tuloskehitys sekä vahva kassavirta ja tase mahdollistavat edelleen erinomaisen
osingonmaksukyvyn. Kilpailuympäristö oli vuonna 2009 tiukka mutta vakaa. Haastavasta
tilanteesta huolimatta vahvistimme kilpailukykyämme ja markkina-asemaamme.
Vuonna 2009 Elisa ylitti 3 miljoonan mobiililiittymän rajan. Merkittävä osa uusista liittymistä oli 3Gliittymiä. Vuoden viimeisellä neljänneksellä kasvatimme liittymäkantaa yli 110.000 liittymällä.
Perinteisten kiinteän verkon liittymien määrä väheneminen pysyi edellisvuosien tasolla. Kiinteiden
laajakaistaliittymien markkina on kypsynyt samaan aikaan, kun mobiililaajakaistaliittymien määrän
kasvu on jatkunut voimakkaana.
Tarjosimme asiakkaillemme enemmän kuin perinteiset verkkopalvelut. Esimerkiksi
henkilöasiakkaille tarjoamamme uudenlainen TV-palvelu, Elisa Viihde, sekä internet-pohjainen
turvapalvelu Elisa Vahti menestyivät hyvin. Yritys- ja yhteisöasiakkaat ottivat hyvin vastaan
tuottavuutta parantavat ICT-ratkaisut esimerkiksi asiakaspalvelun ulkoistuspalvelut, kenttätyön
ohjaus ja virtuaalineuvottelut.
Jatkoimme investointejamme kattavan ja huippunopean 3G-verkon kehittämiseen. Elisan 3Gverkko kattaa lähes 300 paikkakuntaa ja yli 90 prosenttia suomalaisista ja tarjoaa kaikilla
paikkakunnilla maksimissaan 10 Mbps:n mobiililaajakaistanopeuden. Markkinaoikeus vahvistikin
Elisan 3G-verkon Suomen kattavimmaksi.
Vaikka yleinen taloudellinen tilanne on osoittanut joitain piristymisen merkkejä, sitä leimaa yhä
epävarmuus. Kilpailu Suomen televiestintämarkkinoilla jatkuu myös haasteellisena. Vuonna 2010
jatkamme päättäväisesti toiminnan kehittämistä asiakastyytyväisyyden ja tuottavuuden
parantamiseksi edelleen. Laajeneva palvelutarjonta ja investointikyky luovat hyvät lähtökohdat
tulevaisuuteen.”

ELISA OYJ
Vesa Sahivirta
Johtaja, IR- ja talousviestintä
Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Veli-Matti Mattila, puh. +358 10 262 2635
Talous- ja rahoitusjohtaja Jari Kinnunen, puh. +358 10 262 9510
IR- ja talousviestintäjohtaja Vesa Sahivirta, puh. +358 50 520 5555
Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.elisa.com
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Tilinpäätöstiedote 2009
Tilinpäätöstiedote on laadittu noudattaen IFRS:n kirjaamis- ja arvostamisperiaatteita, mutta sen
laadinnassa ei ole noudatettu kaikkia IAS 34-standardin vaatimuksia.
Markkinatilanne
Yleisen taloustilanteen heikkeneminen on vaikuttanut teleoperaattoriliiketoimintaan vain vähän.
Vaikutus on näkynyt lähinnä laitemyynnissä, roaming-tuotoissa ja yritysasiakas-liiketoiminnassa.
Elisan Viron-liiketoiminta on kärsinyt enemmän kuin liiketoiminta Suomessa. Vaikka yleisessä
taloustilanteessa on ollut paranemisen merkkejä, tulevaan kehitykseen liittyy edelleen
epävarmuustekijöitä. Esimerkiksi työttömyysasteen odotetaan nousevan ja
yritysasiakasliiketoimintaympäristö saattaa heiketä entisestään. Nämä seikat voivat vaikuttaa
negatiivisesti teletoimialaan.
Suomen kilpailuympäristö on ollut tiukka mutta vakaa. Matkaviestinnän liittymäkanta ja
datapalveluiden käyttö ovat kehittyneet Suomessa myönteiseen suuntaan. Merkittävä osa uusista
liittymistä on 3G-liittymiä. 3G-liittymien kautta tarjolla olevien tietoliikennepalvelujen käyttö on myös
lisääntynyt. Liittymäkannan kasvuun ovat lisäksi vaikuttaneet useiden päätelaitteiden käyttö eri
tarkoituksiin ja varsinkin mobiililaajakaistapalvelut. Matkaviestinliittymien vaihtuvuus on ollut
normaalilla tasolla, ja kilpailu on näkynyt etupäässä palveluissa ja kampanjoinnissa.
Perinteisten kiinteän verkon liittymien määrä ja käyttö vähentyivät samaa vauhtia kuin
edellisvuonna. Kiinteiden laajakaistaliittymien markkinat ovat kypsyneet, mutta
mobiililaajakaistaliittymien määrä jatkoi voimakasta kasvuaan.
Liikevaihto, tulos ja rahoitusasema
Liikevaihto ja tulos:
Miljoonaa euroa
Liikevaihto
Käyttökate
Käyttökate-%
Käyttökate ilman kertaeriä
Käyttökateprosentti ilman kertaeriä
Liikevoitto
Liikevoittoprosentti
Oman pääoman tuottoprosentti
Omavaraisuusaste, %

2009
1 430
484
33,8
484
33,8
267
18,7
19,9
46,1

2008
1 485
472
31,8
478
32,2
264
17,8
18,5
43,3

2007
1 568
499
31,8
491
31,3
302
19,3
18,8
47,9

Tammi-joulukuu 2009
Liikevaihto pieneni 4 prosenttia edellisvuodesta, mikä johtui lähinnä laitemyynnin vähentymisestä,
Suomen ja Viron yhdysliikennemaksujen laskusta sekä perinteisen kiinteän verkon liiketoiminnan
pienentymisestä.
Käyttökate parani 3 prosenttia ja käyttökate ilman kertaeriä 1 prosentin edellisvuoteen verrattuna.
Käyttökatemarginaali kasvoi 31,8 prosentista 33,8 prosenttiin. Parannus johtui pääasiassa
liiketoiminnan tehostamistoimenpiteistä. Vuonna 2008 käyttökatetta heikensivät laskutus- ja
asiakkuudenhallintajärjestelmän käyttöönotosta aiheutuneet ylimääräiset kustannukset sekä
liikevaihdon korjaus.
Rahoitustuotot ja -kulut olivat yhteensä -33 miljoonaa euroa (-37). Rahoituskulut supistuivat
pääasiassa nettovelan pienentymisen ja korkojen laskun vuoksi. Tuloslaskelman tuloverot olivat 58 miljoonaa euroa (-51). Elisan tulos verojen jälkeen oli 177 miljoonaa euroa (177). Konsernin
tulos osaketta kohti oli 1,13 euroa (1,12).
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Loka-joulukuu 2009
Liikevaihto laski 2 prosenttia 372 miljoonasta eurosta 365 miljoonaan euroon enimmäkseen
samoista syistä kuin tammi-joulukuussa.
Käyttökate pieneni 6 prosenttia 129 miljoonasta eurosta 121 miljoonaan euroon. Pieneneminen
johtui pääasiassa markkinoinnin aktiivisuuden lisääntymisestä vuosineljänneksen aikana, mikä
kasvatti myynti- ja markkinointikustannuksia, ja lisäksi lanseerattiin uusia palveluita.
Rahoitustuotot ja -kulut olivat yhteensä -8 miljoonaa euroa (-7). Tuloslaskelman tuloverot olivat -15
miljoonaa euroa (-17). Elisan tulos verojen jälkeen oli 41 miljoonaa euroa (54). Konsernin tulos
osaketta kohti oli 0,26 euroa (0,34).
Rahoitusasema:
Miljoonaa euroa
Nettovelka
Nettovelka/käyttökate1)
Velkaantumisaste (gearing), %
Omavaraisuusaste, %

31.12.2009
719
1,5
79,8
46,1

31.12.2008
812
1,7
92,8
43,3

31.12.2007
738
1,5
71,3
47,9

2009
252

2008
260

2007
114

miljoonaa euroa
Kassavirta investointien jälkeen
1)

(korolliset velat – rahavarat) / (neljän edellisen vuosineljänneksen käyttökate ilman kertaluonteisia eriä)

Tammi-joulukuu 2009
Nettovelka supistui 11 prosenttia positiivisen kassavirran ansiosta. Kassavirta investointien jälkeen
pysyi suunnilleen ennallaan.
Loka-joulukuu 2009
Elisan rahoitusasema ja likviditeetti säilyivät hyvinä. Loka-joulukuun kassavirta investointien
jälkeen pieneni 84 miljoonasta eurosta 74 miljoonaan euroon pääasiassa käyttökatteen laskun ja
nettokäyttöpääoman muutoksen vuoksi.
Konsernirakenteen muutokset
Tammi-joulukuu 2009
Helmikuussa Elisa osti Xenetic Oy:n koko osakekannan. Xenetic on hosting-palveluyritys, jonka
liiketoimintaan kuuluvat muun muassa konesali-, valvonta-, tietoliikenne- ja tietoturvapalvelut ja laitteet sekä sovellusvuokraus. Elisa osti helmikuussa myös Trackway Oy:n liiketoiminnan, johon
kuuluvat esimerkiksi kiertävän kuljetuskaluston seurantaratkaisut.
Vuoden 2009 viimeisellä neljänneksellä konsernirakeessa ei ollut muutoksia.
Henkilöasiakkaat
Miljoonaa euroa
Liikevaihto
Käyttökate
Käyttökate-%
Liikevoitto
Investoinnit käyttöomaisuuteen

10-12/2009
217
71
32,8
39
33

10-12/2008
217
72
33,4
43
36

1-12/2009
848
284
33,5
161
92

1-12/2008
882
267
30,3
149
102

Tammi-joulukuu 2009
Liikevaihto supistui 4 prosenttia. Lasku johtui lähinnä laitemyynnin vähentymisestä, Suomen ja
Viron yhdysliikennemaksujen laskusta sekä perinteisen kiinteän verkon liiketoiminnan
Elisa Oyj
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vähenemisestä. Käyttökate kasvoi 6 prosenttia. Tuottavuuden tehostamistoimenpiteet ja
yhdysliikennemaksujen aleneminen paransivat käyttökatetta. Sitä heikensi Viron liiketoiminnan
pienentyminen, mikä johtui taloustilanteen yleisestä laskusuuntauksesta.
Loka-joulukuu 2009
Sekä liikevaihto että käyttökate pysyivät edellisvuoden tasolla. Käyttökatteeseen vaikuttivat lähinnä
laitemyynnin väheneminen, Suomen ja Viron yhdysliikennemaksujen lasku ja perinteisen kiinteän
verkon liiketoiminnan väheneminen. Toisaalta liittymien määrän ja käytön kasvu vaikutti
käyttökatteeseen myönteisesti. Käyttökatetta heikensi markkinatoimenpiteiden lisääntyminen, mitä
kompensoitiin tuottavuutta parantavilla toimilla. Myös Viron liiketoiminnan pienentyminen, mikä
johtui taloustilanteen yleisestä laskusuuntauksesta, rasitti käyttökatetta.
Yritysasiakkaat
Miljoonaa euroa
Liikevaihto
Käyttökate
Käyttökate-%
Liikevoitto
Investoinnit käyttöomaisuuteen

10-12/2009
148
50
33,9
25
28

10-12/2008
155
57
36,6
34
28

1-12/2009
583
200
34,3
107
79

1-12/2008
603
204
33,9
116
82

Tammi-joulukuu 2009
Yritysasiakkaat-yksikön liikevaihto laski 3 prosenttia, ja käyttökate heikkeni 2 prosenttia.
Liikevaihdon pienentyminen johtui lähinnä yhdysliikennemaksujen laskusta, laitemyynnin
vähentymisestä sekä perinteisen kiinteän verkon liiketoimintojen vähenemisestä. ICT-palveluiden
kasvu paransi liikevaihtoa. Käyttökatteen heikkeneminen johtui pääasiassa liikevaihdon laskusta.
Loka-joulukuu 2009
Yritysasiakkaat-yksikön liikevaihto laski 5 prosenttia, ja käyttökate heikkeni 12 prosenttia.
Liikevaihtoa heikensivät yhdysliikenne- ja roaming-tuottojen väheneminen sekä matkaviestimien
käytön väheneminen ja perinteisen kiinteän verkon liiketoiminnan supistuminen. ICT-palveluiden
kasvu paransi liikevaihtoa. Käyttökatteen heikkeneminen johtui pääasiassa liikevaihdon laskusta.
Henkilöstö
Tammi-joulukuussa Elisan henkilöstöön kuului keskimäärin 3 216 henkilöä (2008 keskimäärin
2 946 henkilöä ja 2007 keskimäärin 3299 henkilöä). Henkilöstökulut olivat vuonna 2009 yhteensä
189 miljoonaa euroa (162 miljoonaa euroa vuonna 2008 ja 181 miljoonaa euroa vuonna 2007).
Vuoden 2009 lopussa henkilömäärä oli 3331 (3017). Henkilömäärä segmenteittäin kauden
lopussa:
31.12.2009
1 975
1 356
3 331

Henkilöasiakkaat
Yritysasiakkaat
Yhteensä

31.12.2008
1 522
1 495
3 017

Vuonna 2009 henkilöstön määrää kasvatti edellisestä vuodesta lähinnä
asiakaspalveluliiketoimintojen kasvusta johtunut lisäys puhelinpalveluhenkilöstössä.
Vuonna 2008 Elisan hallitus päätti uudesta Elisa-konsernin avainhenkilöiden osakepohjaisesta
kannustinjärjestelmästä, jonka yksityiskohtaiset ehdot on kuvattu Elisan vuoden 2009
vuosikertomuksessa. Järjestelmässä on kolme ansaintajaksoa, jotka ovat kalenterivuodet 2009,
2010 ja 2011.
Elisan hallitus päätti 16.12., että mahdollinen tulospalkkio ansaintajaksolta 2010 perustuu Elisakonsernin vuoden 2010 tulokseen osaketta kohti ja liikevaihtoon. Järjestelmä koskee noin 50:tä
henkeä. Ansaintakaudella 2010 järjestelmän perusteella maksettavat palkkiot voivat olla arvoltaan
enintään 766 000 Elisan osaketta.
Elisa Oyj
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Investoinnit
Miljoonaa euroa
Investoinnit käyttöomaisuuteen, josta
- Henkilöasiakkaat
- Yritysasiakkaat
Osakkeet
Yhteensä

10-12/2009
61
33
28
0
61

10-12/2008
64
36
28
2
66

1-12/2009
171
92
79
6
178

1-12/2008
184
102
82
15
199

Vuoden 2009 tärkeimmät investoinnit liittyivät matkaviestintäverkkoihin, etenkin 3G-verkkoon,
kiinteään verkkoon, mukaan lukien laajakaista- ja yritysverkot, sekä IT-investointeihin.
Rahoitusjärjestelyt ja luokitukset
Voimassa olevat rahoitusjärjestelyt:
Miljoonaa euroa
Komittoidut luottolimiitit
Yritystodistusohjelma ¹)
EMTN-ohjelma ²)

Enimmäismäärä
300
250
1 000

Käytössä 31.12.2009
0
74
600

Luokitus
Baa2
BBB

Luokituksen näkymä
Vakaa
Vakaa

1) Ohjelma ei ole komittoitu
2) Eurooppalainen joukkovelkakirjaohjelma, ei komittoitu

Pitkien lainojen luokitukset:
Luokittaja
Moody’s Investor Services
Standard & Poor’s

Konsernin käteisvarojen ja nostamattomien komittoitujen luottolimiittien määrä 31.12.2009 oli 331
miljoonaa euroa (258 miljoonaa euroa vuoden 2008 lopussa). Merkittäviä jälleenrahoitustarpeita ei
ole odotettavissa ennen vuotta 2011.
Suojautuakseen vastapuoliriskeiltä Elisa on antanut enintään 60 miljoonan Yhdysvaltain dollarin
takauksen luottojohdannaissalkulle (CDO). Riski siitä, että takaus realisoituu, on talouskriisin
vuoksi kasvanut vuonna 2008 ja edelleen vuonna 2009. Yksityiskohtaisempi kuvaus löytyy
kohdasta ”Rahoitusriskit”.
Osake
Osakkeiden pörssivaihdon kehitys
Vaihdetut osakkeet, miljoonaa
Vaihto, miljoonaa euroa
% osakkeista
Osakkeet ja markkina-arvot
Osakkeita yhteensä
Omat osakkeet
Ulkona olevat osakkeet
Päätöskurssi, euroa
Osakekannan markkina-arvo, milj.
euroa
Omien osakkeiden rahasto, %

10-12/2009
35,6
508,6
21,4

10-12/2008
76,1
881,4
45,8

1-12/2009
180,6
2 170,0
116,1

1-12/2008
338,8
5 041,1
217,7

31.12.2009
166 307 586
10 688 629
155 618 957
15,96

31.12.2008
166 307 586
10 688 629
155 618 957
12,30

2 484
6,4

1 914
6,4

Elisan kokonaisosakemäärä vuoden 2009 lopussa oli 166 307 586 (166 307 586) kappaletta, jotka
kaikki ovat samanlajisia.
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Maaliskuussa Elisa jakoi varsinaisen yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti tavanomaista osinkoa
0,60 euroa osaketta kohden, yhteensä 93,4 miljoonaa euroa.
Kesäkuussa Suomen valtio luovutti Elisan osakkeensa kokonaan omistamalleen Solidium Oy:lle.
Toimenpiteen jälkeen Suomen valtiolla ei ole suoraa omistusta Elisassa. Solidium Oy:lle
luovutettujen osakkeiden määrä oli 16 006 000 kappaletta, mikä vastaa 9,62 prosentin osuutta
osake- ja äänimäärästä.
Kesäkuussa Solidium Oy ilmoitti, että sen omistus Elisassa on ylittänyt 10 prosenttia. Solidium
Oy:n omistus kasvoi 16 631 000 osakkeeseen eli 10,00 prosenttiin osake- ja äänimäärästä.
Elisa vastaanotti 28.9.2009 ilmoituksen seuraavista yhtiön omistusosuuksien muutoksista: DNA
Oy, Lännen Teletieto Oy ja Oulun Puhelin Holding Oyj myivät kaikki omistamansa Elisan osakkeet,
ja PHP Liiketoiminta Oyj:n, KPY Sijoitus Oy:n ja Kuopion Puhelin Oy:n yhteenlaskettu
omistusosuus Elisan osakkeista ja äänivallasta laski alle 5 prosenttiin.
Elisan hallitus päätti 23.10.2009 jakaa ylimääräisenä pääomanpalautuksena 0,40 euroa
osakkeelta. Päätös perustui yhtiön tuloksen ja rahoitusaseman suotuisaan kehitykseen sekä
yhtiön pääomarakenteen pysymiseen asetettujen taloudellisten tavoitteiden mukaisena.
Pääomanpalautus vaikutti myös Elisan vuoden 2007 optio-oikeuksien lunastushintaan. Sarjan
2007A optio-oikeuksien lunastushinta laski 18,04 euroon, ja sarjan 2007B optioiden lunastushinta
laski 10,89 euroon.
Elisa 2007A -optio-oikeuksien listaus NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä alkoi 1.12.2009. Ulkona
olevien 2007A-optio-oikeuksien kokonaismäärä on 850 000. Jokainen 2007A-optio-oikeus
oikeuttaa haltijansa merkitsemään yhden Elisan osakkeen. 372 150 kappaletta 2007A-optiooikeuksia on Elisan tytäryhtiöllä, joka ei voi merkitä osakkeita optio-oikeuksilla.
Nykyinen osakkeen merkintähinta 2007A-optio-oikeuksilla on 18,04 euroa osakkeelta. Tulevat
osingot ja pääomanpalautukset vähennetään merkintähinnasta maksupäivänä. Osakkeiden
merkintäaika 2007A-optio-oikeuksilla alkaa 1.12.2009 ja päättyy 31.5.2011.
Elisa vastaanotti 9.12.2009 arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 §:n mukaisen ilmoituksen: BlackRock
Inc:n osuus Elisan osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä on ylittänyt 5 prosenttia (6,64
prosenttia).
Elisan hallitus päätti 2007C-optio-oikeuksien jakamisesta Elisa-konsernin avainhenkilöille. 2007Coptio-oikeuksien enimmäismäärä on 850 000 kpl, ja niistä jaettiin Elisan avainhenkilöille 471 500
kappaletta. Osakkeen merkintähinta 2007C-optio-oikeudella on 13,99 euroa, ja merkintäaika on
1.12.2011–31.5.2013.
Tutkimus ja kehitys
Konsernissa käytettiin vuonna 2009 tutkimus- ja kehittämistoimintaan 10 miljoonaa euroa, josta 2,8
miljoonaa euroa on aktivoitu (11 miljoonaa euroa vuonna 2008 ja 8 miljoonaa euroa vuonna 2007),
mikä vastaa 0,7:ää prosenttia liikevaihdosta (0,7 prosenttia vuonna 2008 ja 0,5 prosenttia vuonna
2007).
Varsinainen yhtiökokous
Elisan varsinainen yhtiökokous päätti 18.3.2009 jakaa hallituksen ehdotuksen mukaisesti
osakkeenomistajille osinkoa 0,60 euroa osakkeelta yhtiökokouksen vahvistaman taseen
31.12.2008 perusteella.
Varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen kyseiseltä tilikaudelta. Hallituksen jäsenille ja
toimitusjohtajalle myönnettiin vastuuvapaus vuodelta 2008.
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Yhtiön hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin kuusi (6). Hallitukseen valittiin uudelleen seuraavat
jäsenet: Risto Siilasmaa, Ossi Virolainen, Pertti Korhonen ja Eira Palin-Lehtinen. Uusina jäseninä
hallitukseen valittiin Ari Lehtoranta (johtaja, Kone Oyj) ja Raimo Lind (talousjohtaja ja
toimitusjohtajan varamies, Wärtsilä-konserni).
Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin KPMG Oy Ab, KHT-yhteisö. Päävastuullisena tilintarkastajana toimii
Pekka Pajamo, KHT.
Varsinainen yhtiökokous hyväksyi yhtiöjärjestykseen merkittyä toimialaa koskevan
muutosesityksen. Tärkein muutos oli ICT-palveluiden lisääminen yhtiön toimialaan.
Hallituksen valtuutukset
Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen, jonka mukaan hallitukselle annetaan valtuudet
päättää vapaasta omasta pääomasta tehtävästä varojen jaosta enintään 150 000 000 euroon
saakka. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen alkuun.
Yhtiökokous päätti valtuutuksesta omien osakkeiden ostamiseksi tai niiden ottamiseksi pantiksi.
Omien osakkeiden osto voi olla suunnattu. Valtuutuksen kattama enimmäismäärä on 15 miljoonaa
osaketta. Valtuutus on voimassa 30.6.2010 saakka.
Varsinainen yhtiökokous hyväksyi hallituksen esityksen osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien
erityisten oikeuksien antamisesta. Anti voi olla suunnattu. Valtuutus on voimassa 30.6.2013
saakka. Valtuutuksen nojalla voidaan laskea liikkeelle korkeintaan 50,0 miljoonaa yhtiön osaketta.
Viranomaisasiat
Huhtikuussa 2009 Viestintävirasto myönsi Elisalle lisätaajuuksia sekä 1 800 MHz:n että 2 100
MHz:n taajuusalueella. Radiolupa 1 800 MHz:n taajuusalueella on voimassa marraskuuhun 2017
saakka ja 2 100 MHz:n taajuusalueella maaliskuuhun 2019 saakka. 1 800 MHz:n taajuusaluetta
voidaan käyttää LTE-yhteyksiin (Long Term Evolution -teknologia, 4G-matkaviestintäverkko). LTE
mahdollistaa nykyistä nopeammat mobiililaajakaistayhteydet. LTE voidaan ottaa käyttöön joko
huutokaupatulla 2,6 GHz:n taajuudella tai matalammalla 1 800 MHz:n taajuudella.
LTE:n 2,6 GHz:n taajuushuutokauppa päättyi 23.11.2009. Elisa sai tavoittelemansa 50 MHz:n
taajuudet. Taajuuslisenssin hinta on 834 700 euroa, ja se on voimassa vuoteen 2029.
Viestintävirasto nimesi 23.12.2009 antamallaan päätöksellä Elisan yleispalveluyritykseksi internetyhteyspalvelujen tarjontaan 25 kunnan alueella Suomessa. Yleispalveluyrityksen tulee tarjota 1
Mbit/s vähimmäisnopeudella toimiva yhteys 1.7.2010 lukien päätöksessä mainituilla alueilla.
Merkittävät oikeudelliset asiat
Elisa ja TeliaSonera pääsivät sovintoon riidassa, joka koski tietoliikenteen koodausvirheestä
johtunutta perusteetonta etua.
Helsingin Hovioikeus antoi 28.5.2009 päätöksensä oikeudenkäynnissä, joka koski Jippii Groupin
pörssitiedottamista vuonna 2001. Jippii on Saunalahti Group Oyj:n edeltäjä, jonka Elisa osti
vuonna 2005. Oikeus tuomitsi Elisan maksamaan 200 000 euron yhteisösakon sekä noin 85 000
euron menettämisseuraamukset vuoden 2001 tapahtumista. Päätös ei ole lainvoimainen.
Kilpailuvirasto on lopettanut Elisan laajakaistahinnoittelua koskeneen selvityksen ja poistanut asian
asialistaltaan.
Elisan ja IBM:n välinen välimiesmenettely laskutus- ja asiakkuudenhallintajärjestelmän
käyttöönottoa ja ylläpitoa koskevista erimielisyyksistä päättyi joulukuussa 2009.
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Viron viestintäasioista vastaava viranomainen on antanut vuonna 2007 päätöksen
yhdysliikennekorvauksien tasosta. Elisa on valittanut tästä päätöksestä, ja prosessi on yhä vireillä.
Elion Ettevõtted AS on esittänyt noin 1,8 miljoonan euron vaatimuksen liikaa perittyjen maksujen
palauttamisesta. Elisa kiistää korvausvaatimuksen.
Elisan toimintaan liittyvät oleelliset riskit ja epävarmuustekijät
Riskienhallinta on osa Elisan sisäistä valvontajärjestelmää. Sen avulla pyritään varmistamaan, että
yhtiön liiketoimintaan vaikuttavat riskit tunnistetaan, niihin vaikutetaan ja niitä seurataan. Yhtiö
jakaa liiketoimintaan vaikuttavat riskinsä strategisiin, operatiivisiin, vahinko- sekä rahoitusriskeihin.
Strategiset ja operatiiviset riskit:
Televiestintäala on erityisen kilpailtu Elisan päämarkkina-alueilla, mikä voi vaikuttaa Elisan
liiketoimintaan. Televiestintäala on voimakkaasti säännelty. Elisaa ja sen liiketoimintaa valvovat ja
sääntelevät useat viranomaistahot. Nämä tahot mm. sääntelevät joidenkin Elisan tuotteiden ja
palvelujen hintatasoja.
Tietoliikenneteknologian nopea kehitys voi vaikuttaa merkittävästi Elisan liiketoimintaan.
Elisan päämarkkina-alue on Suomi, jossa matkapuhelimien määrä asukasta kohden on maailman
suurimpia. Tämän vuoksi liittymien kasvu on rajallista. Lisäksi Elisan kiinteän verkon
puhelinliikenteen volyymi on vähentynyt viime vuosina. Nämä tekijät voivat rajoittaa
kasvumahdollisuuksia.
Taloudellisen ympäristön heikkeneminen voi vaikuttaa Elisan palveluiden ja tuotteiden kysyntään ja
sitä kautta kasvunäkymiin. Televiestintäpalveluiden hyvän kysynnän odotetaan kuitenkin jatkuvan
myös laskusuhdanteen aikana.
Vahinkoriskit:
Yhtiön toiminta on olennaisilta osin katettu vakuutuksin onnettomuuksista aiheutuvien vahinkojen
ja keskeytymisten varalta. Vahinkoriskeihin sisältyvät myös oikeudenkäynnit ja kanteet.
Rahoitusriskit:
Korkoriskin hallitsemiseksi konsernin lainat ja sijoitukset on hajautettu kiinteä- ja vaihtuvakorkoisiin
instrumentteihin. Korkoriskin hallitsemiseen käytetään korkojohdannaisia.
Elisa-konsernin kassavirroista valtaosa on euromääräistä, joten valuuttariski on vähäinen. Elisan
Viron-liiketoiminta, jonka osuus konsernin liikevaihdosta on noin 6 prosenttia, on Viron kruunun
määräistä.
Likviditeettiriskien hallinnan tavoitteena on varmentaa konsernin rahoitus kaikissa tilanteissa.
Konsernin käteisvarojen ja nostamattomien komittoitujen luottolimiittien määrä 31.12.2009 oli 331
miljoonaa euroa (258 miljoonaa euroa vuoden 2008 lopussa). Elisalla on käteisvaroja, komittoituja
luottojärjestelyjä ja jatkuva kassavirta, jotka riittävät kattamaan ennakoitavissa olevat
rahoitustarpeet.
Likvidien varojen sijoitukset tehdään vahvistettujen limiittien rajoissa kohteisiin, joiden
luottokelpoisuus on hyvä. Myyntisaamisten luottoriskikeskittymät ovat vähäisiä asiakaskannan
suuruuden ansiosta.
Suojautuakseen vastapuoliriskeiltä Elisa on antanut vuonna 2007 enintään 60 miljoonan
Yhdysvaltain dollarin takauksen luottojohdannaissalkulle (CDO). Riski siitä, että takaus realisoituu,
on talouskriisin vuoksi kasvanut vuonna 2008 ja edelleen vuonna 2009. Salkun mahdollisten
muiden luottoriskien toteutuminen voi aiheuttaa takaukseen perustuvan osittaisen tai kokonaisen
vaatimuksen jo vuonna 2010. Elisan ja transaktion järjestäneen pankin välillä on erimielisyys
takauksen laajuudesta ja erimielisyyden ratkaisemiseksi on käynnistetty oikeusprosessi. Vuoden
loppuun mennessä takausvastuita ei ollut realisoitunut eikä kirjattu kuluksi. Mahdollista
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takausvastuun realisoitumisriskiä arvioidaan jatkuvasti, ja jos takausvastuu realisoituu, siitä
tehdään kulukirjaus. Takaus on voimassa 15.12.2012 asti. Jos enimmäisvastuu 60 miljoonaa
dollaria toteutuu, se edellyttää 33 miljoonan dollarin maksua vuonna 2011 ja 27 miljoonan dollarin
maksua vuonna 2012.
Rahoitusriskien hallinta on selostettu yksityiskohtaisesti konsernitilinpäätöksen liitetiedossa 34.
Ympäristöasiat
Elisa toteuttaa laadukkaita ja ympäristöystävällisiä tietoliikennepalveluja. Palveluja hyödyntämällä
vähennetään ihmisten ja tavaroiden liikuttamisen tarvetta ja vähennetään siten liikennettä.
Elisa seuraa toimintojensa ympäristövaikutuksia ja pyrkii jatkuvasti parantamaan niiden
ympäristöystävällisyyttä. Ympäristöasiat huomioidaan yhtenä tekijänä Elisan tavaran- ja
palvelutoimittajia sekä alihankkijoita koskevissa päätöksissä. Henkilöstön tietoutta
ympäristöasioista lisätään jatkuvasti myös tiedottamalla avoimesti ympäristövaikutuksista.
Elisan ympäristöryhmä keräsi ympäristön kuormitustietoja (energian ja veden kulutustiedot,
polttoaineiden käyttö, jätteet), seurasi ympäristölainsäädännön ja muuta kehitystä sekä lisäsi
henkilöstön ympäristötietoutta ohjeistamalla niitä toimintoja, jotka vaikuttavat ympäristön
kuormittumiseen.
Standardoidun ympäristöhallintajärjestelmän suunnittelu ja käyttöönotto jatkuivat vuonna 2009.
Muihin toimiin kuului ympäristön kuormittumistietoja koskevan raportointijärjestelmän kehittäminen
ja jätteiden lajittelujärjestelmän parantaminen yhtiön liiketiloissa. Toimistotarvikkeiden ja paperin
kulutus supistettiin erinomaiselle tasolle. Siirtyminen toimitilojen monitilaratkaisuihin auttoi
vähentämään merkittävästi sähkön kulutusta.
Vuosikertomus 2009 ja selvitys hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä
Elisa julkistaa vuoden 2009 vuosikertomuksen, joka sisältää toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen
vuodelta 2009, ja erillisen selvityksen hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance
Statement) viikolla 8 internet-sivuillaan osoitteessa www.elisa.fi.
Tilikauden jälkeiset tapahtumat
Tilikauden jälkeen ei ole ollut oleellisia tapahtumia.
Näkymät vuodelle 2010
Yleisissä taloustilanteessa on ollut havaittavissa joitakin paranemisen merkkejä. Tästä huolimatta
työttömyysasteen odotetaan kasvavan ja yritysasiakasliiketoimintaympäristö saattaa heiketä
entisestään. Nämä seikat voivat jatkossakin vaikuttaa haitallisesti teletoimialaan. Kilpailutilanne
Suomen televiestintämarkkinoilla jatkuu haasteellisena.
Heikentynyt taloudellinen tilanne on toistaiseksi vaikuttanut pääasiassa Elisan Viron-liiketoimintaan
sekä Yritysasiakkaat-segmenttiin. Suurimmat epävarmuudet liittyvät yhä Viron talouden
kehitykseen ja yritysasiakkaiden liiketoimintaan.
Koko vuoden liikevaihdon arvioidaan olevan edellisen vuoden tasolla. Matkaviestinnän ja
mobiililaajakaistatuotteiden käyttö jatkaa kasvuaan. Kertaluonteisista eristä puhdistetun koko
vuoden käyttökatteen arvioidaan olevan vuoden 2009 tasolla. Vuoden 2010
käyttöomaisuusinvestointien arvioidaan olevan 10 – 12 prosenttia liikevaihdosta.
ICT- ja on-line -palvelut ovat muuttuvassa kehitysvaiheessa. Elisan vahvan
verkkopalvelutoimittaja-aseman lisäksi Elisa on muuttamassa omia kykyjään tarjota asiakkailleen
uusia, heille tarpeellisia mielenkiintoisia palveluita. Pitkäaikaista kasvua ja tuottavuutta tukevia
seikkoja on myös 3G-markkinoiden kasvu. Elisa jatkaa määrätietoisesti tuottavuutensa
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parantamista. Elisan rahoitusasema ja likviditeetti ovat vakaat. Merkittäviä jälleenrahoitustarpeita ei
ole odotettavissa ennen vuotta 2011.
Voitonjako
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että voitonjakoa maksetaan pääomanpalautuksena 0,92 euroa
osakkeelta, josta 0,68 euroa on varsinaista voitonjakoa ja 0,24 euroa lisävoitonjakoa. Voitonjako
on 81 prosenttia tilikauden tuloksesta.
Oikeus yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti jaettaviin varoihin on osakkeenomistajilla, jotka on
23.3.2010 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa
maksupäiväksi 31.3.2010. Tilikauden voitto lisätään kertyneisiin voittovaroihin.
Hallitus päätti myös ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitukselle annetaan valtuutus jakaa varoja
kertyneiden voittovarojen tililtä tai sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta korkeintaan 100
miljoonaa euroa.
Hallitus päätti myös ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitukselle annetaan valtuutus korkeintaan 10
miljoonan oman osakkeen hankintaan, mikä on 6 prosenttia osakekannasta.
Emoyhtiön jakokelpoiset voittovarat vuoden lopussa olivat 339 miljoonaa euroa.
HALLITUS
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Elisa Oyj
1.1. - 31.12.2009
Tässä tiedotteessa esitetyt tilinpäätösluvut perustuvat yhtiön tilintarkastettuun tilinpäätökseen.
Tilintarkastuskertomus on annettu 11.2.2010.

KONSERNIN TULOSLASKELMA
10-12

10-12

1-12

1-12

Liite

2009

2008

2009

2008

1

364,9

372,1

1 430,4

1 485,0

2,0

3,0

4,2

6,5

-144,0

-159,0

-576,3

-652,4

Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut

-51,3

-43,2

-188,8

-162,5

Liiketoiminnan muut kulut
Käyttökate

1

-50,3
121,3

-43,6
129,3

-185,6
483,9

-205,0
471,6

Poistot
Liikevoitto

1

-56,8
64,5

-52,1
77,2

-216,4
267,5

-207,1
264,5

2,3
-10,6
-0,1

7,2
-14,1
0,0

10,5
-43,1
0,0

17,1
-54,0
0,0

56,1

70,3

234,9

227,6

-15,2
40,9

-16,6
53,7

-57,9
177,0

-50,6
177,0

40,7

53,3

176,3

176,3

0,2
40,9

0,4
53,7

0,7
177,0

0,7
177,0

Laimentamaton

0,26

0,34

1,13

1,12

Laimennettu
Ulkona olevia osakkeita keskimäärin (1000 osaketta)

0,26

0,34

1,13

1,12

Laimentamaton

155 619

155 619

155 619

157 450

Laimennettu

155 809

155 619

155 809

157 450

40,9

53,7

177,0

177,0

-0,5
40,4

-8,0
45,7

1,2
178,2

-10,4
166,6

40,2
0,2
40,4

45,3
0,4
45,7

177,5
0,7
178,2

165,9
0,7
166,6

milj. euroa
Liikevaihto
Liiketoiminnan muut tuotot
Materiaalit ja palvelut

Rahoitustuotot
Rahoituskulut
Osuus osakkuusyritysten tuloksesta
Voitto ennen veroja
Tuloverot
Tilikauden voitto

Tilikauden voiton jakautuminen
Emoyhtiön omistajille
Vähemmistölle

Tulos/osake (euroa)

LAAJA KONSERNIN TULOSLASKELMA
Tilikauden voitto
Muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen:
Myytävissä olevat sijoitukset
Laajan tuloslaskelman voitto
Laajan tuloslaskelman voiton jakautuminen:
Emoyhtiön omistajille
Vähemmistölle
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Elisa Oyj
1.1. - 31.12.2009
Tässä tiedotteessa esitetyt tilinpäätösluvut perustuvat yhtiön tilintarkastettuun tilinpäätökseen.
Tilintarkastuskertomus on annettu 11.2.2010.

KONSERNIN TASE
31.12.

31.12.

milj. euroa
Pitkäaikaiset varat

2009

2008

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet

617,9

630,5

Liikearvo
Muut aineettomat hyödykkeet

782,0
148,2

778,6
177,5

0,1

0,1

Myytävissä olevat sijoitukset

Osuudet osakkuusyrityksissä

30,7

29,0

Saamiset
Laskennalliset verosaamiset

19,4
25,7

12,4
28,3

1 624,0

1 656,4

31,2

21,7

Myyntisaamiset ja muut saamiset

278,4

319,4

Rahavarat

31,0
340,6

33,0
374,1

1 964,6

2 030,5

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma

899,2

873,4

Vähemmistön osuus
Oma pääoma yhteensä

0,8
900,0

1,6
875,0

Pitkäaikaiset velat
Laskennalliset verovelat
Varaukset

26,6
4,5

30,9
5,6

592,3
13,4
636,8

672,3
14,0
722,8

263,3
6,4
0,9
157,2
427,8

255,5
3,4
1,5
172,3
432,7

1 964,6

2 030,5

Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus

Varat yhteensä

Korolliset velat
Muut velat
Lyhytaikaiset velat
Ostovelat ja muut velat
Tuloverovelat
Varaukset
Korolliset velat

Oma pääoma ja velat yhteensä
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Elisa Oyj
1.1. - 31.12.2009
Tässä tiedotteessa esitetyt tilinpäätösluvut perustuvat yhtiön tilintarkastettuun tilinpäätökseen.
Tilintarkastuskertomus on annettu 11.2.2010.

LYHENNETTY KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA
1-12

1-12

2009

2008

234,9

227,6

216,4
29,5
245,9

205,8
32,1
237,9

36,3
-9,4
10,1

132,5
6,7
-56,2

37,0

83,0

-29,6
-57,2
431,0

-38,8
-59,5
450,2

Omaisuuden myynnit
Investointien nettorahavirta

-170,3
-9,7
0,9
-179,1

-179,2
-11,6
0,8
-190,0

Rahavirta ennen rahoitusta

251,9

260,2

milj. euroa
Liiketoiminnan rahavirrat
Voitto ennen veroja
Oikaisut
Poistot
Muut oikaisut
Käyttöpääoman muutos
Myynti- ja muiden saamisten muutos
Vaihto-omaisuuden muutos
Osto- ja muiden velkojen muutos

Rahoituserät, netto
Maksetut verot
Liiketoiminnan nettorahavirta
Investointien rahavirrat
Investoinnit käyttöomaisuuteen
Investoinnit osakkeisiin ja muihin sijoituksiin

Rahoituksen rahavirrat
Omien osakkeiden hankinta

-43,3

Pitkäaikaisten lainojen nostot
Pitkäaikaisten lainojen maksut
Lyhytaikaisten lainojen lisäys (+), vähennys (-)
Rahoitusleasingvelkojen maksut
Maksetut osingot ja pääoman palautukset
Rahoituksen nettorahavirta
Rahavarojen muutos
Rahavarat tilikauden alussa
Rahavarat tilikauden lopussa
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-36,1
-56,6

80,0
-30,0
38,6

-4,5
-156,7
-253,9

-4,0
-285,4
-244,1

-2,0
33,0
31,0

16,1
16,9
33,0

14

Elisa Oyj
1.1. - 31.12.2009
Tässä tiedotteessa esitetyt tilinpäätösluvut perustuvat yhtiön tilintarkastettuun tilinpäätökseen.
Tilintarkastuskertomus on annettu 11.2.2010.

LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA
Sijoitetun
vapaan
oman
milj. euroa
Oma pääoma 1.1.2008

OsakeOmat
Muut pääoman Kertyneet
pääoma osakkeet rahastot rahasto voittovarat
83,0

-165,8

403,9

Pääoman palautus

176,6

Oma

mistön
osuus

pääoma
yhteensä

2,0

1 035,4

-284,9

Osingonjako
Omien osakkeiden osto

-284,9
-1,1

-1,1
-43,3

176,3
348,1

0,7
1,6

166,6
875,0

348,1
-92,7

1,6
-0,7
-0,8

875,0
-62,9
-93,5

3,2
176,3
434,9

0,7
0,8

3,2
178,2
900,0

-43,3

Osakepalkitseminen
Laajan tuloksen erät
Oma pääoma 31.12.2008

535,7

Vähem-

7,1

-4,8

83,0

-202,0

-10,4
393,5

83,0

-202,0

393,5

250,8

2,3

milj. euroa
Oma pääoma 1.1.2009
Pääoman palautus
Osingonjako
Osakepalkitseminen
Laajan tuloksen erät
Oma pääoma 31.12.2009
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394,7

250,8
-62,2

188,6
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1.1. - 31.12.2009
Tässä tiedotteessa esitetyt tilinpäätösluvut perustuvat yhtiön tilintarkastettuun tilinpäätökseen.
Tilintarkastuskertomus on annettu 11.2.2010.

LIITETIEDOT
LASKENTAPERIAATTEET
Tilinpäätöstiedote on laadittu IFRS:n kirjaamis- ja arvostamisperiaatteita noudattaen, mutta sen laadinnassa
ei ole noudatettu kaikkia IAS 34 standardin vaatimuksia. Tiedot on laadittu niiden voimassa olevien kansainvälisten tilinpäätösstandardien (International Financial Reporting Standards) mukaisesti, jotka Euroopan
unionissa on hyväksytty sovellettaviksi. Alla mainittuja laatimisperiaatteiden muutoksia lukuunottamatta
tilinpäätös on laadittu noudattaen 31.12.2008 tilinpäätöksen laatimisperiaatteita.
Muutokset laatimisperiaatteissa

Konserni on soveltanut 1.1.2009 alkaen seuraavia uusia tai uudistettuja standardeja ja uusia tulkintoja:
- IFRS 8 Toimintasegmentti. Standardi edellyttää, että esitettävät segmenttitiedot perustuvat johdolle toimitettavaan
sisäiseen raportointiin. Elisan organisaatio- ja johtamisrakenne perustuu asiakassuuntautuneeseen toimintamalliin.
Standardin käyttöönoton seurauksena esitettävä segmenttirakenne ja -raportointi on kokonaisuudessaan uudistunut.
Uudet raportoitavat toimintasegmentit ovat Henkilöasiakkaat ja Yritysasiakkaat. Muutos on vaikuttanut myös
liikearvojen arvonalentumistestaukseen; liikearvo on kohdistettu uudelleen raportoitaville toimintasegmenteille.
Toimintasegmentit on alin rahavirtaa tuottava yksikkötaso, jolla yrityksen johto seuraa liikearvoja.
Uuden segmenttiraportoinnin laadintaperiaatteet ja vuoden 2008 vertailutiedot on julkistettu pörssitiedotteella
17.4.2009.
- Uudistettu IAS 1 Tilinpäätöksen esittäminen. Uudistukset ovat vaikuttaneet tuloslaskelman ja oman pääoman
esittämiseen konsernitilinpäätöksessä.
- Muutettu IFRS 7 Rahoitusinstrumentit: tilinpäätöksessä esitettävät tiedot. Muutos on vaikuttanut konsernin liitetietojen
esittämiseen. Käypään arvoon arvostetut erät luokitellaan liitetiedoissa käyttäen kometasoista käypien arvojen
hierarkiaa.
Seuraavilla käyttöönotetuilla, muutetuilla tai uudistetuilla standardeilla ja uusilla tulkinnoilla ei ole ollut
vaikutusta konsernitilinpäätöksen tietoihin:
- IFRS-standardeihin tehdyt parannukset (Annual Improvements)
- Muutettu IFRS 2 Osakeperusteiset maksut . Muutos koskee oikeuden syntymisehtoja ja peruutuksia
- Muutettu IAS 32 Rahoitusinstrumentit: esittämistapa ja IAS 1 Tilinpäätöksen esittäminen . Muutos koskee lunastusvelvoitteisia rahoitusinstrumentteja ja yhteisön purkautuessa syntyviä velvoitteita.
- Muutettu IAS 23 Vieraan pääoman menot . Muutetun standardin mukaan ei ole enää mahdollisuutta kirjata välittömästi
kuluksi sellaisia vieraan pääoman menoja, jotka suoraan liittyvät sellaisen omaisuuserän hankintaan, rakentamiseen,
tai tuottamiseen, jonka käyttö- tai myyntikuntoon saattamiseen kuluu huomattavan pitkä aika. Elisalla ei tilinpäätöspäivään mennessä ole ollut ehdot täyttäviä aktivoitavia vieraan pääoman menoja.
- IFRIC 12 Palvelutoimilupajärjestelyt. Tulkinta koskee julkiselta yksityiselle -palvelutoimilupajärjestelyjen käsittelyä
ylläpitäjän kirjanpidossa.
- IFRIC 13 Kanta-asiakasohjelmat . Tulkinnan soveltaminen ei muuttanut konsernin kirjauskäytäntöä.
- IFRIC 15 Kiinteistöjen rakentamissopimukset.
- IFRIC 16 Ulkomaiseen yksikköön tehdyn nettosijoituksen suojaukset . Tulkinnassa annetaan ohjeistusta
ulkomaiseen yksikköön tehdyn nettosijoituksen suojauslaskennasta.
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1. TIEDOT SEGMENTEITTÄIN
10-12/2009
milj.euroa

Henkilöasiakkaat
217,1
71,2
-32,0
39,2

Liikevaihto
Käyttökate
Poistot
Liikevoitto

Yritysasiakkaat
147,8
50,1
-24,8
25,3

2,3
-10,6
-0,1

Rahoitustuotot
Rahoituskulut
Osuus osakkuusyritysten tuloksesta
Voitto ennen veroja
Investoinnit

33,2

27,7

10-12/2008
milj.euroa
Liikevaihto
Käyttökate
Poistot
Liikevoitto

Henkilöasiakkaat
216,9
72,5
-29,8
42,7

Yritysasiakkaat
155,2
56,8
-22,3
34,5

Investoinnit
1-12/2009
milj.euroa
Liikevaihto
Käyttökate
Poistot
Liikevoitto

35,7

28,0

Henkilö-

Yritys-

asiakkaat
847,8
283,8
-123,1
160,7

asiakkaat
582,7
200,1
-93,3
106,8

Kohdistamattomat

Varat
Investoinnit
1-12/2008
milj.euroa
Liikevaihto
Käyttökate
Poistot
Liikevoitto

1 059,5

766,3

91,9

79,5

Henkilöasiakkaat
881,5
267,3
-118,7
148,6

Yritysasiakkaat
603,5
204,3
-88,4
115,9

Kohdistamattomat

Varat
Investoinnit

Tilinpäätös 2009

1 143,3

780,8

101,8

82,1

Konserni
yhteensä
1 430,5
483,9
-216,4
267,5
10,5
-43,1
0,0
234,9

138,8

1 964,6
171,4

Kohdistamattomat

Konserni
yhteensä
1 485,0
471,6
-207,1
264,5
17,1
-54,0
0,0
227,6

17,1
-54,0
0,0

Rahoitustuotot
Rahoituskulut
Osuus osakkuusyritysten tuloksesta
Voitto ennen veroja

Konserni
yhteensä
372,1
129,3
-52,1
77,2
7,2
-14,1
0,0
70,3
63,7

10,5
-43,1
0,0

Rahoitustuotot
Rahoituskulut
Osuus osakkuusyritysten tuloksesta
Voitto ennen veroja

Konserni
yhteensä
364,9
121,3
-56,8
64,5
2,3
-10,6
-0,1
56,1
60,9

7,2
-14,1
0,0

Rahoitustuotot
Rahoituskulut
Osuus osakkuusyritysten tuloksesta
Voitto ennen veroja

Elisa Oyj

Kohdistamattomat

106,4

2 030,5
183,9

17

Elisa Oyj
1.1. - 31.12.2009
Tässä tiedotteessa esitetyt tilinpäätösluvut perustuvat yhtiön tilintarkastettuun tilinpäätökseen.
Tilintarkastuskertomus on annettu 11.2.2010.

2. MUUT VUOKRASOPIMUKSET
31.12.

31.12.

milj. euroa
Erääntyy alle 1 vuoden kuluttua

2009
19,2

2008
22,2

Erääntyy 1 - 5 vuoden kuluttua

34,8

36,8

Erääntyy yli 5 vuoden kuluttua
Yhteensä

13,5
67,5

15,2
74,2

31.12.

31.12.

2009

2008

3. EHDOLLISET VELAT
milj. euroa
Kiinnitykset
Omasta tai konserniyhtiön velasta

0,4

Pantit
Annetut pankkitalletukset omasta velasta

0,7

0,8

42,4
43,1

44,3
45,5

0,0

0,1

31.12.
2009

31.12.
2008

150,0
1,5

150,0
1,0

44,0

47,4

Takaukset
Muiden puolesta (*
Annetut pantit ja takaukset yhteensä
Muut sopimusvelvoitteet
Takaisinostovastuut
*) Annetuista takauksista 41,6 milj. euroa liittyy
QTE-sopimuksen takaajapankkiriskin suojaamiseen.

4. JOHDANNAISSOPIMUKSET
milj. euroa
Koronvaihtosopimukset
Nimellisarvo
Käypä arvo taseessa
Luottoriskin vaihtosopimus (CDS) (*
Nimellisarvo

*) Tehty luottoriskin vaihtosopimus (CDS) liittyy QTE-sopimuksen takaajapankkiriskin suojaamiseen. CDS-sopimuksen
käypä arvo kirjattiin alas tilinpäätöksessä 2008.
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TUNNUSLUVUT
milj. euroa
Oma pääoma/osake, (euroa)
Korollinen nettovelka

1-12

1-12

2009

2008

5,78

5,61

718,5

811,6

Gearing
Omavaraisuusaste

79,8 %
46,1 %

92,8 %
43,3 %

Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) *)

16,0 %

15,6 %

171,4
1,1

183,9
4,7

11,9 %

12,4 %

6,3

14,8

3 216

2 946

Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen,
josta rahoitusleasingilla hankittu osuus
Bruttoinvestoinnit % liikevaihdosta
Sijoitukset osakkeisiin
Henkilöstö keskimäärin
*) laskennassa käytetty rullaavaa 12 kk tulosta

Tunnuslukujen laskentakaavat

Gearing %

Korolliset velat - rahavarat
------------------------------------- x 100
Oma pääoma yhteensä

Omavaraisuusaste %

Oma pääoma yhteensä
---------------------------------- x 100
Taseen loppusumma - saadut ennakot
Voitto ennen veroja + rahoituskulut rahoitusveloista

Sijoitetun pääoman tuotto % (ROI)

------------------------------------------------------------------- x 100
Oma pääoma + korolliset rahoitusvelat (keskimäärin)

Korollinen nettovelka

Korolliset velat - rahavarat

Oma pääoma/osake

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
-------------------------------------------------------------Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä kauden lopussa

Tulos/osake

Emoyhtiön omistajille kuuluva voitto
--------------------------------------------------Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä keskimäärin
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