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1999 var ett både framgångsrikt och dramatiskt år i

Telias historia. Det operativa resultatet uppgick till 

6 727 MSEK, en ökning med 23 procent jämfört med

föregående år.

Bakom resultatförbättringen ligger en kraftigt ökad

försäljning, som väl kompenserar prissänkningarna

under året. Effektiviseringar i verksamheten har också

bidragit till årets goda resultat.

Försäljningsökningen var kraftigast inom tillväxtområ-

dena mobil kommunikation, Internetbaserade tjänster,

bredband, datakommunikation samt den internatio-

nella carrierverksamheten.

Resultatet efter finansnetto minskade med 16 procent

från 7 143 MSEK till 5 980 MSEK, beroende på stora

reavinster under 1998.

Investeringsnivån var något högre 12 145 (11 738)

MSEK till följd av ökade satsningar utanför Norden.

Drygt 1 GSEK investerades i det IP-baserade nät som

Telia nu bygger i Europa. Investeringarna i Sverige

avsåg främst ombyggnader i det fasta nätet för att

göra Lika tillträde och Nummerportabilitet möjlig.

Under året satsades 1 570 (1 709) MSEK på tillämpad

forskning och produktutveckling. Resurserna koncen-

trerades till främst IP-baserade tjänster och bredbands-

plattformar. Ett flertal nya tjänster lanserades, bl a en

av världens första WAP-portaler.

Försöket att fusionera Telia med norska Telenor fick

avbrytas då meningsmotsättningarna om det gemen-

samma bolagets framtida inriktning skulle visa sig vara

alltför stora för att kunna överbryggas.

Telia går nu vidare. En ny strategisk inriktning har utar-

betats, samtidigt har justeringar gjorts av den organi-

satoriska strukturen för att Telia skall bli tydligare och

framförallt effektivare på marknaden.

Resultatöversikt,Teliakoncernen, MSEK 1999 1998    

Nettoomsättning 52 121  49 569

Bruttomarginal 26,1 29,0

Operativt resultat 6 727 5 459

Rörelseresultat 5 946 7 220

Resultat efter finansiella poster 5 980 7 143

Nettoresultat 4 222 5 011

Utdelning 1 470 1 400

Investeringar 12 145 11 738

Räntabilitet på eget kapital 

efter full skatt, % 14,2 19,2

Räntabilitet på sysselsatt kapital, % 14,4 17,6

Soliditet,% 41,0 41,5

Skuldsättningsgrad, ggr 0,24 0,24

Räntetäckningsgrad, ggr 8,5 10,4

Antal anställda 30 643 30 593

1999 i korthet

Operativt resultat per affärsområde, MSEK 1999 1998

Mobil 2 316 1 492

Carrier & Nät 3 392 4 410

Företag 578 464

Privat 1 597 1 168

Enterprises 1 490 462

Övrigt, koncerngemensamt –2 646 –2 537

Summa 6 727 5 459

Fördelning av extern nettoomsättning per affärsområde,

(MSEK)

Mobil 8 386

Privat 17 704

Enterprises 9 667

Företag 11 720

Carrier & Nät 4 619

Övrigt 25

Summa 52 121

T
E

L
I

A
 

Å
R

S
R

E
D

O
V

I
S

N
I

N
G

 
1

9
9

9

1



T
E

L
I

A
 

Å
R

S
R

E
D

O
V

I
S

N
I

N
G

 
1

9
9

9
T

E
L

I
A

 
Å

R
S

R
E

D
O

V
I

S
N

I
N

G
 

1
9

9
9

2

Vi ska frigöra möjligheter för människor och

företag genom nyskapande kommunikation
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Sverige är världens ledande marknad när det gäller IT-mognad.Vi vågar påstå att vi har bidragit

till detta.

Ytterst är det givetvis kundernas förtjänst. Genom sin nyfikenhet och aptit på nya lösningar

och teknologier har svenskarna skapat ett unikt klimat för innovation och utveckling. Sverige är

i dag en generös drivbänk för det nya globala informationssamhället. En bättre hemmamarknad

står inte att finna. Inte heller en bättre plattform att stå på, när vi nu ger oss ut på en omfattande

internationell expansion inom våra kompetens- och fokusområden.

Vi kan bara återgälda genom att hela tiden förbättra våra produkter, tjänster och vår service

och ta fram nya lösningar, som gör vardagen enklare för företag och privatpersoner. Bra kommu-

nikation är både en drivkraft i ekonomin och skapar förutsättningar för en högre livskvalitet.Vi

ska göra vårt yttersta för att bidra i den utvecklingen, med produkter och tjänster som flyttar

fram positionerna både för kunder, oss själva och våra ägare.

Drivna av världens bästa kunder är det vår mission att frigöra möjligheter för människor

och företag genom nyskapande kommunikation.
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Från telefoninät som bär data 

till datanät som bär telefoni

Telekommunikationsbranschen står inför ett teknikskifte. Ett av flera tecken på

detta är att Telias försäljning ökar allra mest inom produktområden som på olika

sätt är knutna till användningen av Internet.

Sverige och Telia ligger redan nu långt framme i denna utveckling. För att Sverige

skall befästa och vidareutveckla positionen som världens ledande Internetnation

tar Telia nu ett strategiskt kliv och anpassar sina nät, teknikplattformar, tjänster

och sin kompetens till den nya tekniken.

Målet är att Telia skall vara det ledande Internet- och kommunikationsföretaget

i Norden, samtidigt som vi tillhör de främsta i Europa när det gäller förmågan till

innovation och förnyelse på området.

Telia förfogar redan idag över ett bredbandigt, fiberoptiskt transportnät som når

huvudorten i landets alla kommuner. Nu planerar vi stora satsningar för att öka

bandbredden även i accessnätet närmast kunden.

Flera steg har redan tagits in i den nya Internetbaserade kommunikationsvärlden.

Under 1999 fattades en rad viktiga beslut som skyndar på utvecklingen ytterligare.



T
E

L
I

A
 

Å
R

S
R

E
D

O
V

I
S

N
I

N
G

 
1

9
9

9

5

T I D  S O M  K O M M E R

Vår ambition är att ha en komplett och integrerad infrastruktur för

Internetbaserade tjänster så att tjänsterna blir tillgängliga oavsett vilka terminaler

och nät våra kunder använder.

Avancerade och tillförlitliga tekniska plattformar och system utgör grunden för IT-

företag som Telia. Men det räcker inte. Det företag som inte betjänar och tar hand

om kunderna på ett sätt som svarar mot deras förväntningar kommer ändå till

korta. Därför arbetar vi hårt med att fördjupa relationen och förbättra servicen till

våra kunder.

Sverige och Norden är en avancerad IT-marknad med sofistikerade användare,

men den är ändå begränsad med tanke på storlek och invånarantal. För att Telia

skall växa – och växa med lönsamhet – måste företaget expandera även på mark-

nader utanför Sverige.

Därför ökar vi nu takten i internationaliseringen och vi gör det inom områden som

har framtiden för sig och där vi vet att vi kan konkurrera med framgång, nämligen

mobil kommunikation, Internet/IP-baserade tjänster och transport av trafik.

Med börsintroduktionen ökar kravet på Telia att skapa värde inte bara för kunderna

utan även för sina ägare.
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mer att sträcka sig från San Fransisco till Svarta havet.Telia blir därmed

en av de ledande internationella telekomgrossister som säljer nätkapa-

citet för överföring av bland annat Internet och bredbandstjänster till

andra operatörer och så kallade service providers.

Även inom det mobila området pågick en kraftfull utveckling. Telia

ökade 1999 antalet mobilkunder till drygt 2,6 miljoner enbart i Sverige.

Volymtillväxten var 23 procent under året. Samtidigt underströk en rad

nya produkter Telias position som en av de stora nydanarna inom mobil

kommunikation. Ett exempel är WAP-portalen MyDOF som lanserades

under andra halvåret 1999, ett annat den trådlösa bredbandstjänsten

HomeRun.

Ett tredje område där Telia varit mycket aktivt är bredbandsanslut-

ningar i det fasta nätet. Ett inte allmänt känt faktum är att Telia redan

idag har fullt utbyggda bredbandsnät till samtliga kommunhuvudorter i

Sverige. Över 90 procent av medborgarna i landet bor i områden som är

möjliga att bredbandsuppkoppla direkt. An-

slutningen av hushåll till Telias bredbands-

nät pågår i accelererande takt.

Fallande priser, ökande volymer

På den traditionella telemarknaden fortfor

de senaste årens trend: fallande priser och

ökande volymer. Trots att Sverige redan har

bland världens lägsta priser fortsatte såle-

des prisfallet ytterligare under 1999. Totalt

sänkte Telia priset på fast telefoni med fem

procent och på mobil telefoni med i genom-

snitt 13 procent. (Och trenden består också

under 2000 med nya prissänkningar inom

både fast och mobil telefoni). Samtidigt som

priserna sjunker växer volymerna, och det i

ännu högre takt. I första hand är det mobil-

samtalen och Internetanvändningen som

ökar. 38 procent av lokaltrafiken utgjordes

förra året av Internettrafik.

En märkeshändelse under året var den så

kallade förvalsreformen. Innebörden av

denna är att kunderna har möjlighet att i

förväg välja en utpekad operatör för inter-

nationella samtal och för nationella långdis-

tanssamtal. Förvalsreformen ställde Telia

inför stora krav, både tekniskt och mark-

nadsmässigt. För att klara reformen har Telia

byggt om samtliga 6 000 telestationer i lan-

det till en kostnad av över en miljard sven-

1999 var ett dramatiskt år i Telias historia. För Telias ledning och för den

stora allmänheten dominerades 1999 av fusionsförsöket med Telenor.

Från offentliggörandet den 20 januari fram till beskedet om att samgå-

endet inte blev av den 16 december var fusionen första punkt på varje

ledningsmöte i Telia. Det är självklart att delar av den tid som lades ner

på fusionsförberedelserna var förspilld. Samtidigt vill jag hävda att Telia

idag har stor nytta av den mycket grundliga analys av telekommarkna-

dens utveckling och av Telias styrkor och svagheter som gjordes under

fusionsperioden.

Utanför rampljuset fortsatte Telias ordinarie verksamhet med full

kraft. Och det är bara att konstatera att Telia lyckats utveckla sina affä-

rer på ett bra sätt under året. Det gäller inte minst inom ett antal av

telekombranschens hetaste tillväxtområden. På carrierområdet har

Telia således hittills beslutat om investeringar på sammanlagt 7,7 mil-

jarder kronor för att etablera ett fiberkabelnät som inom något år kom-
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Koncernchefen har ordet

Ett dramatiskt år slutade med ett mycket bra resultat. Efter det inställda fusionsförsöket

går Telia vidare på egen hand. Styrkan på hemmaplan utgör grunden när koncernen nu

bland annat satsar på internationell expansion inom sina spjutspetsområden.



T
E

L
I

A
 

Å
R

S
R

E
D

O
V

I
S

N
I

N
G

 
1

9
9

9

7

K O N C E R N C H E F E N  H A R  O R D E T

ska kronor. Samtidigt har Telia klarat att möta den ökande konkurren-

sen som förvalsreformen innebär på ett bra sätt.

Bra resultat 

Sammantaget kan jag konstatera att Telia gör ett mycket bra resultat

1999. Det operativa resultatet steg till 6 727 miljoner kronor, vilket är

en ökning med 23 procent. Det operativa resultatet är för mig det slut-

liga beviset för att Telia kunnat behålla fokus på affärerna, trots de

påfrestningar som fusionsförberedelserna inneburit.

I sammanhanget bör skälen till att rörelseresultatet efter finans-

netto föll till 5 980 miljoner kronor redovisas. Detta beror främst på att

Telia 1998 gjorde mycket stora reavinster. Totalt handlade det om när-

mare fem miljarder kronor, bland annat från försäljningarna av bolagets

andel i italienska mobiloperatören Omnitel och koncernens innehav av

kommersiella fastigheter. Under 1999 var Telias reavinster avsevärt

mindre, knappt 600 miljoner kronor.

Under 1999 har de delägda bolagen Eircom (Irland), Eesti Telekom

(Estland), Netia (Polen) samt Infonet Services Corporation (USA) börs-

noterats med stor framgång.

Storaffärer och nischaktörer

Den tekniska utvecklingen inom IT/telekombranschen fortsätter, som

vanligt i en fullständigt hisnande takt. 1999 blev de stora affärernas år.

Vodafones köp av Mannesmann och America Onlines köp av Time War-

ner är två exempel.

Den avreglering som genomfördes av telekommarknaden 1998 har

också lett till andra stora förändringar. En viktig tendens är att det

under året etablerats konkurrenskraftiga nischaktörer i alla led i den så

kallade värdekedjan. Idag finns nya aggressiva bolag som enbart sysslar

med t ex applikationer, transport, installation eller service. Den förän-

drade branschstrukturen ökar aktiviteten på marknaden och driver på

tillväxten. Samtidigt ställer den nya krav på Telia. Istället för att som

traditionellt arbeta i en stramt sammanhållen, mer eller mindre integre-

rad struktur agerar nu koncernen både som grossist, detaljist och i en rad

andra roller för att maximera försäljningen inom samtliga delaffärer.

Sverige bra bas för internationell expansion

Efter det inställda fusionsförsöket går Telia vidare på egen hand. Den

nya strategi som utarbetats utgår från Telias starka position på världens

enligt flera bedömare mest avancerade IT-marknad. Sverige ligger i

topp när det gäller mobiltelefonipenetration (tillsammans med Norge

och Finland). Svenskarna har flest persondatorer per person av alla.

Svenskarna tillhör världens mesta Internetsurfare. Svenska IT-företag,

små som stora, nya som etablerade är oerhört framgångsrika. Sverige är

kort sagt en mycket kreativ och konkurrensintensiv marknad med värl-

dens kanske mest krävande och kompetenta kunder. För Telia är det en

enastående fördel att få verka här. Det tvingar oss att hela tiden utveck-

las. Det tvingar oss att hela tiden prestera lösningar och service i abso-

lut toppklass. Sverige är helt enkelt vårt kraftcentrum.

Styrkan på hemmaplan är grunden för Telias internationella expan-

sion. Här koncentrerar sig Telia till områden där bolaget har spjutspets-

kompetens, i första hand carrierverksamheten, mobil kommunikation

samt Internetbaserade tjänster. Inom dessa tillväxtområden kommer

Telia att agera på en rad olika sätt. Det kommer att handla om förvärv

av mera nischade bolag, partnerskap med företag med stora kundbaser,

export av tjänstekoncept, gemensamma utvecklingsprojekt med

världsledande utvecklare av t ex applikationer samt att vi utnyttjar

möjligheten att agera som så kallad virtuell mobil operatör.

Även geografiskt inriktar sig Telia på ett begränsat antal större mark-

nader. I huvudsak handlar det om de fem största länderna i Europa;

Frankrike, Italien, Spanien, Storbritannien och Tyskland och även USA.

På närmarknaden, alltså Norden och Östersjöområdet, har Telia en bre-

dare ambition, inte minst på företagssidan.

Mot bakgrund av det goda resultatet för 1999,Telias starka position på

världens mest avancerade IT-marknad, vår nya fokuserade strategi och

med tanke på den börsintroduktion av Telia som i skrivande stund är

under diskussion är jag starkt optimistisk inför Telias framtida utveckling.

Jan-Åke Kark



T
E

L
I

A
 

Å
R

S
R

E
D

O
V

I
S

N
I

N
G

 
1

9
9

9

framgångsrika GSM-operatörer.

Utöver detta har Telia verksamhet i ett flertal länder utanför Europa.

För att få möjlighet att kapitalisera sin kompetens bildade Telia 1996

tillsammans med partners investmentbolaget Telia Overseas, vars upp-

gift varit att investera i främst mobila tjänster i tillväxtregioner utanför

Europa. Investeringarna har gett god avkastning och möjlighet för Telia

att stärka sin position i norra Europa.

Telia har hittills investerat sammanlagt 17 GSEK utanför Sverige.

Samtidigt har stora investeringar gjorts i infrastruktur och tjänster på

Sverigemarknaden. Koncernens totala investeringar har de senaste fem

åren legat på drygt 10 GSEK årligen utan att den finansiella styrkan där-

med försvagats.

Ny strategisk inriktning

Telia har som den ledande leverantören på telekommunikationsområ-

det bidragit till den höga IT-mognaden i Sverige.

Den strategiska inriktning som antagits under 1999 innebär i korthet

Telia är idag det ledande telekombolaget i Norden och Östersjöområ-

det. Företaget har en bred verksamhet med infrastruktur och tjänster

för fast telefoni, mobil telefoni, datakommunikation, Internet samt

kabel-tv. Därutöver har koncernen en omfattande verksamhet inom

informationstjänster, finansiella tjänster, kundutrustning samt service

och installation.

Telia har en ledande position på samtliga segment i Sverige samti-

digt som företaget expanderar i det geografiska närområdet. Huvud-

strategin i de nordiska grannländerna har varit att etablera verksamhet i

egen regi. Den första etableringen gjordes i Danmark 1994.

I Baltikum har huvudstrategin varit att investera i befintliga förste-

operatörer och marknadsanpassa dem inför kommande avreglering.

Den allra första investeringen gjordes i Estland 1991. Idag har koncer-

nen verksamhet i samtliga nordiska länder och i alla baltiska stater.

I Polen har Telia valt att etablera sig som andreoperatör på fast tele-

foni i konkurrens med den nationella, statligt kontrollerade teleopera-

tören. I S:t Petersburgområdet är Telia delägare i en av Rysslands mest
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Det ledande telekombolaget i Norden 

och Östersjöområdet

Som marknadsledande teleoperatör på världens mest IT-mogna marknad har Telia idag en

stark plattform. Drivet av nya kundbehov, av egen och partners teknikutveckling och en

tidigt utvecklad konkurrens har Telia bidragit till Sveriges ledande ställning på IT-området.

Mobil Carrier & Nät Företag Privat Enterprises

Koncernfunktioner

Verksamheten är idag organiserad i fem affärsområden.Varje affärsområde har

totalt ansvar för sina respektive verksamheter, allt ifrån utveckling till marknadsfö-

ring och försäljning samt drift och underhåll.Ansvaret gäller samtliga marknader,

både i Sverige och internationellt.

VD/Koncernchef har det fulla ansvaret för koncernens verksamhet och det yttersta

ansvaret inför styrelsen.

Affärsområdescheferna har det fulla ansvaret för sina respektive verksamheter och

får sina mandat och uppdrag av VD genom delegering.

Styrningen sker via mål inom ramen för de regler, riktlinjer och policies som antagits

för koncernen. Uppföljning görs varje månad.

Som stöd har VD ett koncernkontor med specialister inom bl a koncernutveckling,

internationella affärer, ekonomi och finans, juridik samt kommunikation.

För att få möjlighet att samråda inför beslut som rör koncernen har VD utsett 

en koncernledning bestående av sex personer, däribland Telias vice VD:ar samt 

personaldirektören.

Ägare 

Styrelse

VD/Koncernchef

OOrrggaanniissaattiioonn  oocchh  ssttyyrrnniinngg
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D E T T A  Ä R  T E L I A

att Telia skall fortsätta att utveckla den svenska marknaden och lansera

tjänster i teknikens framkant. Samtidigt planeras för en omfattande

internationell expansion inom spjutspetsområden där koncernen har

unika kompetenser, främst mobil kommunikation, IP-baserade tjänster

och carrierverksamheten.

Det övergripande målet är att Telia skall vara Nordens ledande Inter-

net- och kommunikationsföretag. Ambitionen att utveckla Telia till en

leverantör som baserar sitt utbud av tjänster på Internet och IP innebär

inte bara att företaget nu tar ett strategiskt kliv utan även ett teknik-

språng vad gäller grundläggande nätstrukturer och teknikplattformar.

De tidigare målen, att i Sverige vara en fullserviceleverantör för breda

målgrupper och i närområdet ha ett brett utbud främst på företags-

marknaden, ligger fast.

Sett i ett historiskt perspektiv så har Telias genomgående styrka varit

just förmågan att med hjälp av nya teknologier utveckla infrastrukturer

och mera grundläggande system för tillämpningar i stor skala.

Tekniksprånget över till Internet och IP-plattform har redan inletts.

Arbete pågår med att migrera de fasta och mobila näten samt kabel-tv-

näten in i den nya IP-världen samtidigt som stora satsningar görs för att

öka kapaciteten och bandbredden i accessnäten. På Internetaccess har

Telia efter en något försiktig start nu tagit initiativet på marknaden.

För att kunna erbjuda attraktivt innehåll i de nya interaktiva tjäns-

terna pågår arbete med att

etablera partnerskap med

olika leverantörer av innehåll.

Lång tradition av konkurrens

En bidragande orsak till den

höga IT-mognaden i Sverige är

en väl utvecklad konkurrens.

Till skillnad från de flesta

andra länder har televerket i

Sverige inte skyddats av legala

monopol och regleringar. I

början av 1900-talet rådde hård konkurrens om telefonkunderna i

Stockholm och något formellt monopol för teletjänster fanns varken då

eller senare. Möjligen kan detta vara den historiska grunden till att Sve-

rige genom hela telekomutvecklingen varit ett av världens teletätaste

länder och något av telefonens lågprisland.

Först 1993 införde den svenska regeringen en telelag, som innebär

skyldighet att ansöka om licens för den som avser bedriva telekomverk-

samhet i större omfattning och anmälningsplikt för den som bedriver

televerksamhet i mindre skala. Samtidigt inrättades en nationell till-

synsmyndighet, Post- och Telestyrelsen, för att kontrollera lagens efter-

Mobil

Carrier & Nät

Företag

Privat

Enterprises

Ansvarar för den mobila affären:
mobila nät, mobila tjänster och
andra trådlösa applikationer.

Ansvarar för nätgrossistaffären 
i Norden, den internationella
carrierverksamheten samt nät-
entreprenadaffären.

Ansvarar för utveckling, pakete-
ring och integrering av egna och
andras tjänster och produkter
till målgruppsanpassade erbju-
danden.

Ansvarar för utveckling och
paketering av egna och andras
tjänster och produkter till mål-
gruppsanpassade erbjudanden.

Samlar verksamheter som efter
analys kommer att överföras till
något av de övriga affärsområ-
dena, verksamheter som funge-
rar som support och stöd till fler
än ett affärsområde samt verk-
samheter som kommer att ägar-
breddas eller avyttras.

Telefoni. Datakommunikation.
Internet. Personsökning.
Radioentreprenader.

Telefoni. IP-konnektivitet.
Nätkapacitet. Infrastruktur.
Accesser.

Fasta tjänster. Mobila tjänster.
Internet. Datakommunikation.
Bredbandstjänster. Elektronisk
handel. Konsulting. Outsourcing.
Kundutrustning.

Fasta tjänster. Mobila tjänster,
Internet. Bredbandstjänster.
Kundutrustning.

Telekominvesteringar utanför
Norden. Informationstjänster.
Kundutrustning och service.
Finansiella tjänster. FoU-verk-
samhet. Interna supportfunktio-
ner.

Företagskunder, privatkunder,
operatörer och service providers
i Sverige, närområdet, Europa
och USA.

Operatörer och service provi-
ders i Sverige, närområdet,
Europa och USA.

Mindre, medelstora och stora
företag samt organisationer i
Sverige och närområdet.

Privatpersoner och 
småföretag i Sverige och när-
området.

Interna och externa kunder.

Andel av koncenens

anställda
Andel av koncernens

totala netto-

omsättning 1)

Roll i koncernen Produkter Kundsegment

Till skillnad från de flesta andra 

länder har televerket i Sverige inte

skyddats av legala monopol och

regleringar. I början av 1900-talet

rådde hård konkurrens om telefon-

kunderna i Stockholm och något

formellt monopol för teletjänster

fanns varken då eller senare.
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levnad. I samband med telelagens införande överfördes Telias verksam-

het i aktiebolagsform och företaget bytte namn från Televerket till Telia.

En liberal telemarknad med låga eller inga etableringströsklar i kom-

bination med hög IT-mognad och stor andel multinationella företag

med omfattande internationellt kommunikationsbehov gjorde att Sve-

rige tidigt utvecklades till en test- och pionjärmarknad för internatio-

nella operatörer och olika typer av nischaktörer.

Nya aktörer började redan på 1980-talet att etablera sig i Sverige vid

sidan av Telia och de konkurrerande aktörerna har därefter vuxit snabbt

i antal. I februari 2000 hade 13 operatörer licens för fasta teletjänster

och sex för mobila tjänster medan åtta aktörer hade licens för att

erbjuda nätkapacitet i form av fasta förbindelser. Därutöver hade vid

samma tidpunkt ca 150 bolag anmält till Post- och Telestyrelsen att de

avser tillhandahålla olika typer av telekommunikationstjänster.

Konkurrens på hemmaplan viktig drivkraft 

Telia har således lång erfarenhet av arbete i konkurrens. Den växande

konkurrensen har gjort att koncernen i olika omgångar behövt se över

både affärsportfölj, prisstrategier och sättet på vilket verksamheten är

organiserad.

Telia var t ex bland de första i världen med att lägga om taxesyste-

met och införa en mera kostnadsbaserad prissättning.

För att kompensera ett ofrånkomligt intäktsbortfall på hemmamark-

naden och kunna konkurrera framgångsrikt om de stora företagskun-

derna började Telia tidigt att söka sig utanför landets gränser.

1991 bildade Telia och det holländska televerket alliansen Unisource.

Syftet med samarbetet var att utveckla internationella tjänster för de

multinationella företagskunderna på delägarnas respektive hemma-

marknader. Senare anslöt sig schweiziska och spanska televerken och

sedermera även AT&T till alliansen. Unisource fick flera efterföljare.

Ändrade marknadsförutsättningar och nya möjligheter för Telia att

erbjuda kunderna global räckvidd gjorde att merparten av Unisource-

bolagen avyttrades under 1999.

Kärnverksamheten renodlad

För att få möjlighet att fokusera på kärnverksamheten har verksamhe-

ter av icke strategisk betydelse successivt avyttrats eller knoppats av.

Telia valde att på ett tidigt stadium avyttra sin industridivision. Vidare

har Telia avyttrat larmverksamheten och det kommersiella fastighets-

beståndet.

Under 1990-talet har företaget drivit omfattande rationaliserings-

och omstruktureringsprogram. Avknoppning tillsammans med rationa-

lisering har resulterat i att antalet anställda minskat med ca 35 procent

under 1990-talet, trots att koncernen samtidigt genomgått en omfat-

tande internationalisering.

För anställda som inte kunde beredas plats i koncernen inrättades

en särskild personalförsörjningsdivision där medarbetarna fick tillgång

till utbildning inom områden där koncernen hade kompetensunder-

skott och där de även gavs möjlighet att förbereda sig för ett arbete

utanför Telia. Sättet att hantera övertalighet har uppmärksammats

även utanför Sverige som ett exempel på att stora omstruktureringar

kan genomföras med bibehållen trygghet för de anställda.

För att effektivisera verksamheten och anpassa organisationen till nya

marknadsförhållanden har Telia stegvis förändrat både organisation

och styrning. Utvecklingen har gått från en integrerad verksamhet till

alltmer självständiga affärsområden med ökande grad av decentralise-

ring och målstyrning.

Kommunikationssystem har varit den svenska teleindustrins

stora flaggskepp genom tiderna. Ericsson och Telia har varit

motorer i utvecklingen.

Den svenska telekommarknaden uppvisar den högsta IT-mognaden i

världen, enligt undersökningar gjorda av IDC/WORLD så sent som i

slutet av 1999. Det betyder att Sverige har hållit en ledande ställning

genom telefonins hela historia.

Redan 1885 var Stockholm inte bara den telefontätaste utan även

den telefonrikaste staden i världen – i absoluta tal räknat. Det fanns

fler telefoner i Stockholm än i New York, London eller Paris. Helt följd-

riktigt låg även den största telefonstationen i Sverige. Med sina 

7 000 linjer och hypermoderna multipelbord, konstruerade av Erics-

son, var stationen vid Malmskillnadsgatan i Stockholm 1887 världens

största telefonstation.

Kommunikationssystem har varit den svenska teleindustrins stora

flaggskepp genom tiderna. En svensk automatisk telefonväxel belö-

nades med guldmedalj vid världsutställningen i Paris redan1900.

Huvudkonstruktören Gotthilf A Betulander kom från Televerket och

stationen var i praktisk drift under många år. Tillsammans med Nils

Palmgren konstruerade Betulander senare de relästyrda koordinat-

väljare som skulle komma att utgöra grunden i moderna stationer

från mitten av 1920-talet och lång tid framåt.

Svenska koordinatväljarstationssystem har med framgång lanse-

rats på världsmarknaden av Ericsson. En lika stor försäljningssuccé var

det maskindrivna stationssystem som huvudsakligen utvecklades av

svensken Axel Hultman, även han från Televerket, och som med sina 

så kallade 500-väljare skött den automatiska kopplingen av telefon-

samtalen i många av de stora städerna runt om i världen. Den första

500-väljarstationen invigdes 1924 i Stockholm, och den fungerade

utmärkt fram till 1985 då den ersattes av ännu en svensk succé,AXE.

AXE-systemet utvecklades av utvecklingsbolaget Ellemtel, som

bildades av Televerket och Ericsson 1970.AXE var egentligen en syn-

tes av de utvecklingsprojekt på området elektroniska telefonsta-

tionssystem som Televerket och Ericsson bedrev under 1960-talet.

AXE-stationer har av Ericsson exporterats till drygt 100 länder och får

nog anses vara världens mest framgångsrika och spridda telefonsta-

tionssystem. Mannen som tillskrivs den största äran av att AXE kom

till var från Televerket, Bengt-Gunnar Magnusson.

AXE lade också en viktig grund för den svenska mobiltelefonin, då

det utgjorde byggstenarna i det nordiska mobiltelefonsystemet

NMT, som lanserades på marknaden 1981.

Världens allra första automatiska mobiltelefonsystem avsett för

allmänt bruk lanserades i Sverige redan 1956.Systemet byggdes upp i

de större städerna, men mobiltelefonin tog ordentlig fart först med

lanseringen av NMT. NMT var världsunikt i så måtto att det utveckla-

des av de nordiska televerken tillsammans och därmed redan från

början täckte flera länder.

Vid sidan av system för fast telefoni har Telia och Sverige under de

senaste decennierna tillhört världsledarna på det mobila området där

Telia stundtals drivit utvecklingen.Telia var under 1990-talet en av de

första att lansera GSM, införa dualband, dvs automatisk övergång

mellan GSM 900 och GSM 1800, seamless roaming, dvs överkoppling

till annan operatörs nät under pågående samtal samt Unified messag-

ing och röststyrning. 1999 lanserade Telia en av världens första WAP-

portaler.

Och precis som den fasta telefonin haft sina förgrundsgestalter så

har mobiltelefonin haft sin: Östen Mäkitalo.

Sverige – föregångsland inom telekommunikation
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D E T T A  Ä R  T E L I A

Ny organisation för att 

möta ny affärslogik

Verksamheten är idag organi-

serad i fem affärsområden.

Varje affärsområde har totalt

ansvar för sina respektive verk-

samheter, allt ifrån utveckling

till marknadsföring och försälj-

ning samt drift och underhåll.

Ansvaret gäller samtliga mark-

nader, både i Sverige och internationellt.

Två affärsområden, Privat och Företag, fungerar som så kallade service

providers, vilket innebär att de paketerar och integrerar egna och andras

produkter och tjänster för privatkunds- respektive företagsmarknaden.

VD/Koncernchefen har det fulla ansvaret för koncernens verksamhet

och det yttersta ansvaret inför styrelsen, medan affärsområdescheferna

har det fulla ansvaret för sina respektive verksamheter. Affärsområdes-

cheferna får sina mandat och uppdrag av VD genom delegering. Styr-

ningen sker via mål inom ramen för de regler, riktlinjer och policies som

antagits för koncernen.Verksamheten följs därefter upp månadsvis.

Som stöd i arbetet har VD ett koncernkontor med specialister inom

bl a koncernutveckling, internationella affärer, ekonomi och finans, juri-

dik samt kommunikation. För att få möjlighet att samråda inför beslut

som rör koncernen har VD utsett en koncernledning bestående av sex

personer, däribland Telias vice VD:ar samt personaldirektören.

För att skapa en stark lokal närvaro har platschefer utsetts på 24

orter i Sverige samtidigt som olika Teliaverksamheter så långt möjligt

skall samlokaliseras på orten. I platschefens ansvar ingår att koordinera

Telias verksamhet och företräda koncernen gentemot bl a det lokala

näringslivet, organisationer och media.

På den internationella marknaden kommer landschefer att inrättas.

Landschefen skall företräda Telia och bevaka koncernens intressen i lan-

det i fråga. Teliakoncernens internationella verksamhet, med undantag

av carrierverksamheten, koordineras av en internationell styrgrupp.

I den nya koncernstrukturen tillämpas principen om öppna värde-

kedjor. Det innebär att affärsområdena själva avgör vilka leverantörer

och partners, externa och interna, som de skall samarbeta med. Mellan

affärsområden och mellan enheter inom affärsområde råder affärs-

mässiga relationer baserade på marknadspriser.

Sett ur ett historiskt perspektiv så

har Telias genomgående styrka

varit just förmågan att med hjälp

av nya teknologier utveckla infra-

strukturer och mera grundläg-

gande system för tillämpningar i

stor skala.

Investeringar, MSEK

Övriga Norden 1133

Östersjöområdet 785

Övriga länder 3 961

Operativt kapital, MSEK

Övriga Norden 3 727

Östersjöområdet 4 089

Övriga länder 8 494

Teliakoncernens verksamhet utanför Sverige

Fasta tjänster (inklusive Internetaccess och

datakommunikation)

Mobila tjänster

Internationell carrierverksamhet, nätgrossist-

affärer

Verksamheten avser både helägda och delägda bolag 1999-12-31

Informationstjänster (Katalogtjänster, upplysnings-

tjänster, call center-tjänster, portaler)

Kabel-tv

Kundplacerad utrustning och service

Konsultverksamhet (Telia Swedtel bedriver konsult-

verksamhet i ett 50-tal länder världen över.)



kommunikationsstandard för tal, text, data, bild, video. Protokollet ger

tillsammans med webbteknologin samt bredbandig access och trans-

port möjlighet till interaktiva tjänster on-line.

IP-teknologin har stor sprängkraft. Den förändrar branschen och ska-

par nya industriella förutsättningar och affärslogiker. IP driver bl a på

konvergensen mellan telekom, IT/data och media. Med IP skapas en

teknikplattform som kan delas av aktörer som tidigare befunnit sig på

olika tekniska spelplaner, t ex teleoperatörer som Telia, BT,AT&T, IT- och

dataföretag som IBM, programvaruföretag som Microsoft och mediafö-

retag som SVT, CNN samt kabel-tv-bolag.

Branschkrocken skapar kreativa drivhusmiljöer för nya tjänster och

nya affärer. Konvergensen förändrar branschstrukturen och driver fram

nya typer av allianser och samgåenden. Det ledande Internetföretaget

America Onlines förvärv under året av Time Warner – världens största

mediaföretag – kan utgöra startskottet för en annan typ av företagsaf-

färer än vad marknaden hittills uppvisat, där trenden tidigare varit att

likartade företag gått samman i syfte att utöka kundbasen och den

geografiska täckningen.

Telia överför nu successivt existerande infrastrukturer till IP-tekno-

logi och inriktningen är att all nyutveckling skall göras på IP-plattform.

Utvecklingen går, enkelt uttryckt, från telefoninät som kan bära data till
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Tydliga fokus i koncernens

strategiska inriktning

Det övergripande målet är att Telia skall vara Nordens ledande Internet- och kommunika-

tionsföretag.Ambitionen att utveckla Telia till en leverantör som baserar sitt utbud av

tjänster på Internet och IP innebär inte bara att företaget nu tar ett strategiskt kliv utan

även ett tekniksprång vad gäller grundläggande nätstrukturer och teknikplattformar.

Telia är en betydande aktör

på den svenska marknaden.

Koncernen kommer att fort-

sätta utveckla Sverigemark-

naden genom att lansera

tjänster och nätplattformar i

teknikens framkant och

använda den starka positio-

nen i Sverige som bas för

internationell expansion

inom områden där koncernen

har unika kompetenser.

Expansionen sker i två dimen-

sioner; geografisk dimension och produktdimension. I det geografiska

närområdet, Norden och Östersjöområdet, fullföljer Telia strategin att

erbjuda ett brett spektrum av tjänster till större kundgrupper med ton-

vikt på företagsmarknaden. Inom expansiva tillväxtområden, där kon-

cernen har konkurrensfördelar, skall expansion ske även utanför närom-

rådet, på europeisk eller global nivå.

De tillväxtområden där Telia nu satsar på kraftfull internationalise-

ring är i första hand mobil kommunikation med tonvikt på mobilt Inter-

net, Internet/IP-baserade tjänster med tonvikt på applikationer för

elektronisk handel och webhosting samt internationell carrierverksam-

het med tonvikt på transport av IP-baserad trafik över Atlanten.

Den internationella expansionen skall ske genom företagsförvärv,

partnerskap, UMTS-licenser, export av tjänstekoncept och genom att

Telia utnyttjar möjligheten att etablera sig som en virtuell operatör på

det mobila området. Det övergripande målet är att Telia skall:

• Vara Nordens ledande Internet- och kommunikationsföretag med en

komplett och integrerad infrastruktur för Internetbaserade tjänster.

• Leda utvecklingen i Sverige vad avser bredbandstjänster och IP-base-

rade tjänster, såväl fasta som mobila.

• Vara den ledande mobiloperatören i Norden och Östersjöområdet.

• Vara ledande på mobilt Internet i Europa.

• Vara ledande i världen på carrierområdet.

Generella utvecklingstrender
Konvergens tele/IT/media

Telekombranschen genomgår nu genomgripande förändringar. Det är

flera olika trender som driver på utvecklingen och förändrar villkoren

för teleoperatörerna.

Internetexplosionen har gjort IP – Internet Protocol – till en global

Media

ITTelekom

IP-teknologin driver utvecklingen mot konvergens. Telekom, IT och

media integreras med nya industriella villkor och affärslogiker som följd.

Telia satsar på internationalisering i

första hand inom mobil kommunika-

tion med fokus på mobilt Internet,

Internet/IP-baserade tjänster med

fokus på applikationer för elektronisk

handel och webhosting samt inter-

nationell carrierverksamhet med

tonvikt på transport av IP-trafik över

Atlanten.



T
E

L
I

A
 

Å
R

S
R

E
D

O
V

I
S

N
I

N
G

 
1

9
9

9

13

A F F Ä R S S T R A T E G I

Utvecklingen drivs dels av kundkraven dels av

den snabba teknikutveckling som nu sker

inom det mobila området.

Första steget är att en allt större del av tal-

kommunikationen flyttar över från de fasta

till de mobila näten. Samtidigt ökar kraven

från kunderna på att kunna använda den

mobila terminalen även för mera avancerade

interaktiva tjänster som mobilt Internet.

Telia arbetar efter två utvecklingslinjer när

det gäller mobil kommunikation. Företaget

stimulerar migrationen av talkommunikation

från det fasta till det mobila nätet. Parallellt

med detta görs stora utvecklingsinsatser för

att dels utveckla interaktiva tjänster på

befintlig GSM-plattform dels utveckla och

testa nya teknikgenerationer som möjliggör

överföring av mera bredbandskrävande data-

kommunikation, t ex GPRS och UMTS.

Ytterligare avreglering

1998 öppnades telemarknaderna inom EU för

konkurrens även på områden som tidigare

varit stängda för utomstående aktörer, t ex

publik fast telefoni. Nu går en ny avreglerings-

våg över EU-länderna och uppmärksamheten

riktas denna gång mot accessnäten.

EU-kommissionen har publicerat en re-

kommendation till medlemsländerna om att

öppna de nationella fastnätsoperatörernas

accessnät för andra aktörer. I Sverige har

Post- och Telestyrelsen föreslagit att andra aktörer genom lagstiftning

ges tillgång till Telias fasta accessnät. Regeringen har inte tagit ställning

till PTS förslag.Telia öppnade på eget initiativ accessnätet på kommer-

siella villkor under mars månad 2000.

Även tillgången till mobila accessnät står under diskussion inom EU.

Diskussionen avser huruvida mobila operatörer med betydande mark-

nadspositioner skall uppmanas öppna sina nät för så kallade service

providers, dvs aktörer som vill tillhandahålla tjänster till slutkund men

saknar egna nätresurser.

I Sverige måste f r o m 1 maj 2000 operatörer av mobila nät på mark-

nadsmässiga villkor upplåta nätkapacitet åt andra under förutsättning

att tillräcklig kapacitet finns att tillgå. Telia öppnade på eget initiativ

det mobila nätet för service providers under 1999.

Krav på förnyelse och effektivitet

Den ökade konkurrensen ställer allt större krav på teleoperatörernas

förmåga till förnyelse och effektivitet. För att kunna koncentrera resur-

serna till prioriterade kärnområden är Telias inriktning att avyttra verk-

samheter som ligger utanför den strategiska kärnan eller saknar indu-

striella synergier.

I början av 2000 fattades beslut om utförsäljning av den svenska

kabel-tv-verksamheten och börsnotering av katalogrörelsen.

Sverigemarknaden
Sverige är av flera skäl en

viktig marknad för Telia. De

svenska IT-användarna upp-

visar hög acceptans för nya

teknologier och tillämp-

ningar, vilket stimulerar till

utveckling och underlättar

lansering av nya tjänster.

IDC/World Times har utifrån

ett antal parametrar, knutna

datanät som bär telefoni. Avsikten är att hela företaget skall genom-

syras av Internetteknologin och att Telia skall vara Nordens ledande

Internet- och kommunikationsföretag.

För att dra nytta av branschglidningen och erbjuda kunderna interak-

tiva informationstjänster kommer Telia att utnyttja sin starka position i

norra Europa och sin stora kundbas till att etablera samarbete med

innehållsleverantörer.

Öppna värdekedjor

En annan drivkraft är utvecklingen mot allt öppnare värdekedjor. De

traditionella teleoperatörerna agerade i en sluten, mer eller mindre

integrerad värdekedja och producerade själva allt som krävdes för att

leverera nyckelfärdiga tjänster till slutkund.

Avregleringen och den tekniska utvecklingen gör att värdekedjorna

öppnas upp och många av de nya aktörerna väljer att etablera sig på

delar av värdekedjan och utifrån sina nischkompetenser utveckla starka

marknadspositioner.

Vad som tidigare var en och samma affär delas nu upp i ett antal

delaffärer, som access, applikationer, terminaler, transport, installation

och service.Till detta kommer nya delaffärer som portaler, hostingtjän-

ster, webb- och informationstjänster.

Öppna värdekedjor skapar nya branschstrukturer och nya markna-

der med delvis andra affärslogiker. Fram växer en grossistmarknad för

t ex nätkapacitet och applikationer och en detaljistmarknad för pake-

tering och integrering av produkter och tjänster till nyckelfärdiga lös-

ningar för slutkund.

Utvecklingen går från integrerade aktörer som agerar på lokal nivå

till specialiserade nischaktörer som agerar på regional eller global nivå.

Den förändrade branschstrukturen ökar aktiviteten på marknaden och

driver på tillväxten. För att Telia skall kunna agera framgångsrikt som

både grossist och detaljist och maximera försäljningen inom samtliga

sina delaffärer gjordes vid årsskiftet en justering av koncernstrukturen.

Ökad mobilitet

En tredje stark drivkraft är utvecklingen mot allt högre grad av mobilitet.

Transport Access

En aktör

Integrerad värdekedja

Applikationer

Tjänster

till slut-

kund

Carrier

Access

Applikationer

Grossist Detaljist

Öppen värdekedja

Service provider

Tjänster

till slut-

kund

Avreglering och teknisk utveckling  öppnar den tidigare integrerade värdekedjan inom telekom-

branschen. Fram växer en grossistmarknad för till exempel nätkapacitet och en detaljistmark-

nad för lösningar till slutkund.

En viktig satsning är att utveckla

tjänsteleverantörsrollen så att 

koncernen drar full nytta av bransch-

glidningen och tillgodoser kundernas

växande behov av mera heltäckande

lösningar.
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till IT-mognaden, jämfört 55 länder och rankar Sverige som nummer 1.

Sverige passerade under året USA vad gäller tillgången till persondato-

rer och Internet i hemmen.

Den höga IT-mognaden gör att den svenska telekommarknaden upp-

visar ett förhållandevis högt värde trots landets låga population. Total-

marknaden i Sverige uppskattades 1999 till 50 GSEK, vilket placerar

Sverige på sjunde plats bland teleekonomierna i EU. 1999 svarade den

svenska marknaden för 85 procent av koncernens totala intäkter och

för en stor andel av det positiva kassaflödet.

Telia har, trots den tilltagande konkurrensen under 1980- och 1990-

talen, fortfarande en stark position i Sverige inom merparten av de

områden där koncernen har närvaro. På nya områden som Internet och

IP-baserade tjänster utvecklar koncernen allt starkare positioner.

På Sverigemarknaden kommer Telia att uppgradera sina nät och tjän-

steplattformar och utveckla nya typer av tjänster för både privatkunder

och företag. Ambitionen är att driva utvecklingen och ligga i framkant

på bredbandsområdet, inom Internet/IP-baserade tjänster, bl a elektro-

nisk handel och mobila datatjänster samt inom nätgrossistaffären.

För att hålla uppe lönsamheten och konkurrensförmågan sker fort-

satt rationalisering och effektivisering av verksamheten i Sverige. Effek-

tiviseringarna gäller i princip hela produktionen från utveckling till

marknadsföring, drift och underhåll. En särskild satsning planeras för

att förbättra de operativa stödsystemen.

Avsikten är att i Sverige ha egna nätresurser och ett brett utbud av

tjänster för privatkunder, företagskunder och organisationer.

En viktig satsning blir att utveckla tjänsteleverantörsrollen så att

koncernen drar full nytta av branschglidningen och tillgodoser kunder-

nas växande behov av mera heltäckande lösningar.

För att förbättra servicen och göra utbudet mera tillgängligt för kun-

derna planeras stora satsningar på utveckling av portaler och andra

elektroniska marknadskanaler. Ambitionen på sikt är att kunderna inte

bara snabbt skall kunna beställa tjänster och service utan även ges möj-

lighet att påverka tjänsteutvecklingen. Under 2000 kommer bl a en

portal för bredbandstjänster att utvecklas för de svenska hushållen.

När det gäller befintlig verksamhet kommer Telia att på ett aggressi-

vare sätt än tidigare försvara nuvarande marknadspositioner. Det bety-

der bl a att nuvarande principer för prissättning kommer att ses över.

Företagsmarknaden

Telia avser stärka sin position på företagsmarknaden i Sverige. Snabba

åtgärder kommer att vidtas som säkrar företagets position även inom

segmentet mindre och medelstora företag.

De tjänster som utvecklas för företagsmarkna-

den kommer att baseras på IP-teknologi och tyngd-

punkten ligga på applikationer för elektronisk han-

del, business to business, över Internet.Telia har som

målsättning att applikationerna skall kunna distribu-

eras till kunden över nätet. För att stärka rollen som

ASP, Application Service Provider, planeras samar-

bete med strategiska partners på mjukvaruområdet.

2000 förväntas genombrott för elektronisk han-

del i Sverige och de svenska företagen anses vara väl

positionerade för att i större skala utveckla en nät-

baserad handel som binder samman kunder, leveran-

törer, distributionskanaler och servicepersonal i

gemensamma nätverk.

Ett växande utbud av applikationer, tjänster och

hårdvara samt allt kortare produktlivcykler och

snabba teknikskiften gör att företagskunderna i

ökad omfattning efterfrågar leverantörer som för-

mår integrera egna och andras produkter till för kun-

derna optimala lösningar.

För att möta behovet av integrerade lösningar

kommer Telia att stärka kompetensen inom system-

integration. En särskild satsning skall göras på

utveckling av nätövervakningsaffären för att tillgo-

dose kundernas växande behov av att outsourca övervakning och drift

av datakommunikationsnätverk, t ex LAN och WAN.

Privatkundsmarknaden

Privatkundsmarknaden anses nu vara mogen för en mera omfattande

bredbandssatsning.Telia planerar därför för en snabb implementering av

den bredbandsstrategi som utvecklades 1999. Strategin innebär att med

hjälp av olika tekniker, som ADSL, LAN och bredbandig fast radio erbjuda

hushållen en bredbandig kommunikationsplattform. På plattformen

kommer Telia i samarbete med leverantörer av innehåll att utveckla

attraktiva tjänster för information, underhållning, elektronisk handel

samt interaktiv-tv.

Ambitionen är att ta en ledande position på bredbandsområdet och

vara den ledande leverantören av bredbandstjänster till svenska folket.

Närområdet
Till det geografiska närom-

rådet räknar Telia övriga

nordiska länder, Baltikum,

Polen samt nordvästra delen

av Ryssland. Ambitionen är

att ha egna nätresurser och

erbjuda ett brett utbud av

tjänster till i första hand

företagskunderna.

De nordiska länderna

uppvisar stora likheter vad

gäller IT-mognad och kon-

sumtionsmönster och län-

derna har utvecklat en

omfattande bilateral handel, vilket skapar efterfrågan på bl a nordiska

kommunikationslösningar.

De baltiska länderna, Polen och delar av europeiska Ryssland, befin-

ner sig i en ekonomisk tillväxt med ett kraftigt ökat utbyte av handel

och andra kontakter med omvärlden, inte minst med de nordiska län-

derna. Utvecklingen ökar i sin tur efterfrågan på kommunikationstjän-

ster och väl utbyggda nätstrukturer.

Telia strävar efter att få kommersiell kontroll över befintliga verk-

samheter i närområdet och verka för att synergier och stordriftsförde-

lar tas tillvara inom regionen och att närheten till Sverigemarknaden

utnyttjas.Avsikten är att tjänster som utvecklats på Sverigemarknaden

Marknadsstrategi i Sverige

Företag Privatpersoner

Operatörer 

och service 

providers

Elektronisk handel,

systemintegration,

outsourcing

Interaktiva bred-

bandstjänster;

underhållning,

information, shop-

ping

Nätgrossistaffärer;

telefoni, IP-konnek-

tivitet, kapacitet,

infrastruktur

Egna nätresurser, ett brett utbud av tjänster, heltäckande lösningar och offensiv

produktutveckling är hörnstenarna i den svenska strategin.

Utöver närområdet – Norden, Balti-

kum, Polen och delar av Ryssland –

koncentreras expansionen i huvudsak

till de fem stora marknaderna i

Europa: Storbritannien,Tyskland, Ita-

lien, Frankrike och Spanien. På det

mobila området och på carrierområ-

det är ambitionen att ha ett fotfäste

även i USA.
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inom främst mobil datakommunikation (bl a mobilt Internet), IP- base-

rade tjänster (bl a elektronisk handel), bredband, systemintegration och

outsourcing skall lanseras även i närområdet.

På det mobila området är avsikten att verka som nätoperatör och ha

operativ kontroll över den mobila affären i närområdet. Expansionen på

det mobila området skall ske genom strategiska företagsförvärv, för-

värv av UMTS-licenser och genom att Telia etablerar sig som MISP

(Mobile Internet Service Provider).

Ambitionen är att Telia skall vara den ledande mobiloperatören i

Norden och Östersjöområdet avseende både omsättning och tjänste-

utbud.

Det investeringsprogram som antagits för carrierverksamheten

kommer att fullföljas, vilket innebär fortsatta investeringar i ett skandi-

naviskt höghastighetsnät samtidigt som det pan-europeiska IP-nät

som är under uppbyggnad förgrenas vidare in i Baltikum, Polen och

delar av Ryssland.

Internationella marknaden
Avregleringen inom EU 1998 skapar möjligheter för Telia att ta ett

ordentligt kliv ut på Europamarknaden. Telia planerar för fokuserade

satsningar inom carrierverksamheten, mobil kommunikation (mobilt

Internet) samt vissa typer av IP-baserade tjänster, främst webhosting.

På det mobila området är avsikten att etablera Telia som Mobile Inter-

net Service Provider och utnyttja möjligheten att agera som virtuell

nätoperatör och erbjuda tjänster till slutkund över andra operatörers nät.

Den internationella expansionen koncentreras i huvudsak till de fem

stora marknaderna Storbritannien, Tyskland, Italien, Frankrike och Spa-

nien. På det mobila området är ambitionen att få ett fotfäste även i USA.

Inom carrierverksamheten är avsikten att tillhöra de ledande i värl-

den och vara den främste transportören av trafik över Atlanten. Målet är

att snabbt etablera en kostnadseffektiv IP-baserad nätplattform. Upp-

byggnad pågår nu av ett pan-europeiskt nät. Nätresurserna i Europa

kan därefter användas för bytesaffärer med nätägare i t ex USA. Två

sådana bytesaffärer har genomförts och gett Telia tillgång till ett fibe-

roptiskt nät som täcker de större amerikanska metropolerna.

Verksamheter som saknar industriella synergier kommer att avyttras.

Den internationella carrierverksamheten har sin 

tyngdpunkt i Europa och USA, där Telia investerar i 

fiberoptiska nät.

Närmarknaden: Norden, Baltikum, Polen

och nordvästra Ryssland

Brett utbud med tyngdpunkt
på företagsmarknaden

Utnyttja synergier och stordriftsfördelar.

Lansera tjänster som utvecklats för 

Sverigemarknaden.

Hemmamarknaden: Sverige

Driva utvecklingen, ligga i framkant.

Brett utbud, breda målgrupper.

Brett utbud av tjänster och service för privatkun-

der, företag och organisationer.

Driva utvecklingen inom nya områden som bred-

bandstjänster, Internet/IP-baserade tjänster, bl a

elektronisk handel, mobila datatjänster, bl a

mobilt Internet, samt nätgrossistaffärer.

Uppgradera nät och tjänsteplattformar.

Utveckla tjänsteleverantörsrollen.

Effektivisera verksamheten.

Nordens ledande Internet- och kommunikationsföretag

Det övergripande målet är att utveckla Telia till Nordens ledande Inter-

net- och kommunikationsföretag med basen i Sverige och med starka

positioner på den internationella marknaden inom prioriterade till-

växtområden.

Prioriterade internationella marknader: Storbritannien,

Tyskland, Frankrike, Italien och Spanien.

Nischstrategi inom tillväxtområden

Prioriterade tillväxtområden:

Mobil kommunikation, Internet/IP-baserade tjänster,

carrierverksamhet.

Expansion genom etablering av Virtuell nätoperatör (VNO),

Mobile Internet Service Provider (MISP), UMTS-licenser,

förvärv och partnerskap samt lansering av fasta IP-baserade

tjänster, bland annat elektronisk handel och webhosting.
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Mobila Internetportaler, som görs till-

gängliga genom nya handterminaler, t ex WAP-tele-

foner, är ett av Telias stora satsningsområden. Genom lanseringen av MyDOF, en

av världens första WAP-portaler, har många Teliakunder redan tillgång till en rad

avancerade tjänster oberoende av var de befinner sig.

”MyDof har gett oss ett försprång när vi går på offensiven internationellt

med våra mobila portaler”, säger Håkan Persson, chef för New business concepts

på Telia Mobile International.

”Ett informationsinnehåll som anpassas både efter tid, geografisk belägen-

het och individuella behov och önskemål är hörnstenarna i det nya konceptet.

Befinner man sig i Paris vill man inte få tips om

restauranger i Berlin eller veta om det ska

regna i London. Den mobila portalen blir flexibel

på ett intelligent sätt och som individ ska du ha

kontroll över din information.”

”För att få tillgång till kraftfulla accesser och attrak-

tivt innehåll kommer vi att samarbeta med strategiska

partner världen över. I vår internationella satsning koncen-

trerar vi oss på övriga Norden, Baltikum och de större länder-

na i Europa samt delar av USA.”

Flera av innehållstjänsterna är Internetbaserade såsom börs-, väder-

och nyhetsinformation. Utöver att vara ett personligt ”Internet på fickan”

kan de nya mobila tjänsterna också fungera som ”fjärrkontroll” av olika funktio-

ner genom att kommunicera med datanät i t ex intelligenta hus och bilar. I ökad

utsträckning blir det också möjligt att utföra enkla betalningstjänster i t ex par-

kerings- eller kaffeautomater via mobiltelefonen.

De nya tjänsterna styrs av användarens geografiska positionering som avlä-

ses via GSM-nätet när portalen anropas.

”Är man i Paris vill man inte 

veta om det ska regna i London”
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M O B I L

globalt perspektiv, berikat

branschen med ett flertal tek-

niska och kommersiella land-

vinningar. Affärsområdet har

en pådrivande roll i utveck-

lingen av det mobila informa-

tionssamhället.

Utvecklingen följer två lin-

jer. Talkommunikationen för-

flyttas successivt från de fasta

till de mobila näten. Samtidigt

sker en konvergens mellan de

mobila tjänsterna och Inter-

net. Det betyder att en allt större del av de bredbandskrävande inter-

aktiva tjänsterna kommer att kunna nås från mobila terminaler.

Utvecklingen går mot koncept för Personlig Kommunikation med möj-

lighet för kunderna att nå merparten av Telias tjänsteutbud från

mobiltelefonen.

Brett spektrum av tjänster

På den svenska marknaden marknadsför Mobil sina tjänster under

främst två varumärken. Telia Mobitel omfattar bassortimentet och rik-

tar sig till massmarknaden. Avancerade tjänster för mobiltelefoni och

mobil datakommunikation inryms i konceptet DOF, Department of the

Future, vilket vänder sig till de mer krävande kunderna.

Totalt sett spänner utbudet över ett brett spektrum av tjänster från

personsökning, traditionell mobiltelefoni och flyg- och satellittelefoni

till trådlös multimedia och Maskin- till Maskinkommunikation. Därutö-

ver erbjuds radiokommunikationstjänster för transportföretag och sjö-

farten.

Marknadsledande i Sverige

Affärsområdets andel av den svenska mobilmarknadens värde upp-

gick  till 52 procent och antalet kunder till 2 638 000 vid slutet av året.

I Danmark och Finland uppgick kundantalet till 203 000.

NMT-kunderna minskade ytterligare i antal. I december 2000 kom-

mer NMT 900 att avvecklas.

Full konkurrens råder på marknaden och ett stort antal aktörer posi-

tionerar sig som service providers d v s tjänsteleverantörer.Telias mobila

nät öppnades under året för utomstående aktörer och dessa kan idag

utnyttja affärsområdets nätresurser för att nå slutkunderna med sina

tjänster. Under 1999 fick tre service providers tillgång till affärs-

områdets mobila infrastruktur. Ytterligare 36 roamingavtal knöts med

utländska operatörer.

Affärsområdets innovativa kompetens och framsynthet är en unik

Pådrivare i det mobila 

kommunikationssamhället

Affärsområde Mobil har ansvaret för utveckling och marknadsföring av

mobila tjänster och trådlös kommunikation på koncernens samtliga

marknader. Egna tekniska innovationer parade med innehållstjänster

från externa leverantörer och partners ger Mobil möjligheter att

erbjuda såväl företag som privatkunder ett heltäckande utbud av

moderna tjänster. En delaffär utgörs av försäljning av nätkapacitet till

service providers utanför Telia.

Affärsområdet hade 1999 sin tyngdpunkt på den svenska marknaden.

Därutöver finns en omfattande verksamhet i Danmark och Finland.

Dessutom sköter Mobil drift och underhåll av radiobaserade anlägg-

ningar på entreprenad åt stora organisationer och myndigheter i Sverige.

Telia bedriver mobil verksamhet i ett 15-tal länder utanför Norden.

Ansvaret för den internationella verksamheten har tidigare legat hos

affärsområde International. Hela den mobila verksamheten kommer

dock under 2000 att samlas hos Mobil. (För 1999 redovisas telekom-

verksamheten utanför Norden under affärsområde Enterprises.)

Mobils tjänsteutbud distribueras via ett flertal säljkanaler på den

svenska marknaden, främst inom affärsområdena Privat och Företag

samt via ett vittförgrenat nätverk av externa återförsäljare. För vissa

tjänster har affärsområdet egna kanaler direkt till marknaden.

Internationell föregångare

Mobil är en föregångare inom den mobila utvecklingen och har, även i

Telia är föregångare inom utvecklingen av mobil kommunikation och har berikat branschen

med en rad tekniska och kommersiella landvinningar. Innovativ kompetens, ett brett tjänste-

utbud och en stark position på hemmamarknaden är konkurrensfördelar som affärsområ-

det nu utnyttjar för att expandera internationellt.

MSEK 1999 1998 1997

Nettoomsättning 10 436 9 497 7 894

varav extern 8 386 7 298 6 206

Operativ bruttomarginal,% 33,3 27,2 27,0

Operativt resultat 2 316 1 492 1 237

Investeringar 1 261 1 494 1 600

Antal anställda 1 734 1 659 1 761

Kommentar. Den ökade nettoomsättningen beror på kraftigt ökad försäljnings-

volym då priset sänktes med 13 procent under året. Bakom förbättringen av det

operativa resultatet ligger en kombination av ökad försäljning och effektiviseringar.

Resultatöversikt

Mobils andel av den svenska

mobilmarknadens värde uppgick

vid slutet av året till 52 procent

och antalet kunder till 2 638 000.

Trots sjunkande priser, fortsatt

avreglering och ytterligare 

konkurrens har affärsområdet

förbättrat sin lönsamhet kraftigt

under 1999.



styrka som ger stora konkur-

rensfördelar även i ett inter-

nationellt perspektiv. Bredd-

en i tjänsteutbudet, en hög

penetration och Europas bästa

nationella täckning befäster

positionen ytterligare.

Förbättrad lönsamhet trots sjunkande priser

Trots sjunkande priser på mobiltelefonitjänster och regulatoriska för-

ändringar som öppnat för ytterligare konkurrens har Mobil kraftigt för-

bättrat sin lönsamhet under 1999. Rationaliseringar i produktionsappa-

raten och pressade priser på utrustning har gett ett önskat resultat.

Målet är att skapa ett värde per kund som ligger i nivå med världens

ledande aktörers.

Omstrukturering av verksamheten

Ett behov av anpassning till den snabba marknadsutvecklingen har lett

till en omstrukturering av affärsområdet.Två affärsenheter sköter rela-

tionerna till hemmamarknaden respektive den internationella markna-

den. En tredje enhet skall utveckla nya affärer baserade på innovativa

idéer och projekt i teknikens framkant. Samtidigt har en för affärsområ-

det gemensam enhet för utveckling och forskning inrättats. I verksam-

heten ingår ett antal intressebolag som tillför kompetens vid utveckling

av nya trådlösa tillämpningar.

Refillkorten - en försäljningssuccé

Affärsområdets försäljning ökade med tio procent under året. Ökningen

har främst skett inom GSM, där de förbetalda telefonkorten svarat för

merparten av tillväxten på den svenska marknaden. Refillkorten är ett

starkt växande produktområde, som räknade totalt 923 000 kunder vid

årsskiftet. 2/3 av nyförsäljningen av abonnemang utgjordes av Telia Refill.

Många nya tjänster har lanserats under året. Bassortimentet har utö-

kats med möjligheten att fylla på refillkorten över postgiro samtidigt

som Telia Mobitel Refill har öppnats för användning utomlands.

Lanseringen av SMS-tjänsten inom Refill för överföring av text-

meddelanden mellan mobiltelefoner har varit mycket framgångsrik

och väckt stort gehör hos främst ungdomar. SMS-användningen har

en tekniktillvänjande effekt och fungerar som inkörsport till mer

avancerade tjänster.
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En av världens första WAP-portaler

Marknaden drivs alltså inte bara framåt av den snabba tekniska utveck-

lingen utan kanske i lika hög grad av användarnas ökande medvetenhet

om mobiltelefonins potential. Allt fler kunder ställer idag krav på tråd-

lösa bredbandstjänster.

Inom ramen för varumärket DOF har Mobil utvecklat det trådlösa

applikationsprotokollet WAP för GSM-nätet. WAP gör det möjligt att

"koppla ihop" mobiltelefonen med Internet. Användaren får access till

specialanpassade Internetsidor på displayen i sin mobiltelefon.

Affärsområdet ligger långt framme på detta område och kunde under

året pilottesta en av världens första WAP-portaler, den s k MyDOF. Por-

talen, som utvecklats tillsammans med Oracle, fungerar som ingång till

en rad utvalda Internettjänster av nyttokaraktär, t ex börs- och väderin-

formation. MyDOF har väckt stort internationellt intresse.

Spjutspetstjänster

Unified Messaging är en annan av DOF:s spjutspetstjänster. Den funge-

rar som en gemensam brevlåda för fax, röstmeddelanden, mobilsvar

och e-post. Under året har också Röststyrning lanserats.Tjänsten inne-

bär i ett första utvecklingsskede att uppringning av telefonnummer och

uppläsning av e-post kan röststyras.

Ytterligare en internationellt uppmärksammad tjänst från affärsom-

rådet har lanserats under året.Telia HomeRun vänder sig till affärsrese-

närer och erbjuder bredbandig, trådlös access till hemmaföretagets

elektroniska nätverk och till Internet från t ex flygplatser och hotell.

Maskin till Maskin är det gemensamma begreppet för en rad trådlösa

kommunikationslösningar. Affärsområdet har inlett en utveckling på

detta område inom ramen för intressebolaget Wireless Maingate AB.

Ett flertal order har tagits hem under året, bl a på tjänster för fjärravläs-

ning av elmätare, hissar och annan teknisk utrustning.

Minskad churn

Mobil har haft en bra utveckling av den så kallade churn-kurvan, d v s

kundernas benägenhet att byta mellan olika operatörer. Under året

sjönk churn från 14 procent till nio. Affärsområdet har lyckats säker-

ställa en stor andel lojala kunder med hjälp av attraktiva tjänster och

stort täckningsområde.

Nordenmarknaden pådrivande

Gränserna mellan mobil telefoni, Internet och informationsinnehåll
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Marknaden drivs framåt inte bara av

den tekniska utvecklingen utan kan-

ske i lika hög grad av användarnas

ökande medvetenhet om mobiltele-

fonins potential.

Källa: Eurodata och OECD
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suddas ut allt mer. ”Internet i fickan” är redan verklighet genom lanse-

ringen av WAP-portalen MyDOF, som förväntas få snabb spridning.

De viktigaste drivkrafterna bakom den snabba utvecklingen mot

ökad mobilitet är ändrade kundbehov och nya kommunikationsmön-

ster. I de nordiska länderna, som har världens i särklass högsta penetra-

tion av mobil telefoni, efterfrågar kunderna i snabb takt allt mer avan-

cerade tjänster utöver rena taltjänster. Framtidens kommunikations-

tjänster kommer att vara trådlösa och möjliggöra kommunikation oav-

sett plats och terminal. Olika tekniker och tekniska plattformar kom-

mer att kopplas samman och integreras och kunderna behöver inte

hålla reda på vilken teknik som används utan kan ta emot och sända

information utan tekniska begränsningar.

Nya innovativa tjänster

I samarbete med partners har affärsområdet inlett en satsning för att

utveckla nya innovativa lösningar för det trådlösa samhället med tjän-

ster för kommunikation Maskin till Maskin, fjärrstyrning, positionsbe-

stämning, underhållning, information och elektronisk handel bl a.

Ett sådant exempel är satsningen på utveckling av trådlösa kommu-

nikationslösningar för bilar och andra fordon i syfte att skapa den Intel-

ligenta Bilen. Bilens kommunikationsanläggning skall t ex kunna avläsa

trycket i däcken, ge trafikinformation och vägbeskrivningar. Utveck-

lingen sker i samarbete med Volvo och Ericsson i det gemensamma

bolaget WirelessCar AB.

Samtidigt som Mobil har ambitionen att ligga i teknikens framkant

så utnyttjar affärsområdet även befintlig teknik för nya tjänster. En unik

kompetens ligger i förmågan att få redan befintliga system att sam-

verka med nya.

Teknologiskt generationsskifte

Under 2000 kommer det befintliga GSM-nätet att uppgraderas med

hjälp av High Speed Circuit Digital System, HSCDS, till överföringshas-

tigheter på 28,8 kbit/sek, vilket motsvarar ett standardmodem för pc.

Därefter kan inte bandbredden ökas ytterligare utan användning av ny

teknik. Mobil satsar därför på GPRS, en teknik som bygger på paketför-

medlad överföring. Betydligt större informationsmängder kommer

med denna teknik att kunna transporteras i nätet. Överföringshastig-

heten blir 120 kbit/s.

Nästa steg leder till en helt ny generation mobiltelefoni. UMTS, Uni-

versal Mobile Telecommunication Systems, är IP-baserat och kan över-

föra både tal, text, bild, och data med överföringshastigheter mellan

384kbit/s och 2Mbit/s, d v s upp till 200 gånger snabbare än i GSM-nätet.

UMTS kommer att kunna nås via flera olika accesser, bl a GSM.

År 2001 avser Post- och Telestyrelsen att fördela licenserna för

UMTS i Sverige. I september 1999 ringdes det första samtalet i det

svenska testnätet i Telias och Ericssons gemensamma UMTS-center i

Kista. Affärsområdet har en pådrivande roll i det internationella stan-

dardiseringsarbetet.

Teknikutvecklingen bidrar även till att förändra den framtida prisbil-

den. Redan införandet av GPRS möjliggör volymbaserad prissättning

där kunden betalar för förbrukad volym, inte för uppkopplingstid.

Denna utveckling kommer att ske gradvis och kräva stora investeringar

i infrastruktur.

Internationell expansion

Under 2000 flyttas även den internationella mobilverksamheten över

till Mobil. Omorganisationen signalerar ett kraftfullt framtida fokus på

internationell expansion.

Den snabba utvecklingen inom mobiltelefoniområdet ställer opera-

törerna inför nya krav. Strategiska satsningar på att öka kundbaserna

måste göras för att sprida utvecklingskostnader och öka intäkterna.

Sett i ett internationellt perspektiv är den svenska marknaden relativt

begränsad och har dessutom hög penetration. Tillväxtmöjligheterna

måste därför i större utsträckning sökas utanför Sverige.

Ett avancerat tjänsteutbud och en stark position på hemmamarkna-

den är den plattform som Mobil skall utnyttja för att expandera på nya

marknader, främst i Norden, Baltikum,Västeuropa och USA.

Tonvikt på Norden och Baltikum

Prioritet läggs på den nordiska marknaden och Baltikum där målet är

att bli den i särklass ledande mobiloperatören både vad gäller storlek

och tjänsteutbud. I Danmark och Finland skall anläggningen av GSM

1800-nät i befolkningstäta områden fortsätta under det kommande

året. Nationell roaming etableras med andra GSM-operatörer för att få

nationell täckning. I Finland har Mobil erhållit en av fyra UMTS-licenser.

I övriga Europa är strategin att snabbt skapa en stark position genom

partnerskap och förvärv men också genom export av tjänstekoncept till

andra operatörer.

I framtiden måste europeiska operatörer som har en betydande

andel av marknaden sannolikt öppna sina nät för andra aktörer. En

utveckling som gör det möjligt för Mobil att etablera sig på nya mark-

nader och där lansera tjänster till slutkunder. Målet är att befästa sin

ställning i Europa som Mobile

Internet Service Provider.

Affärsområdet avser därutö-

ver att etablera sig i USA. Ste-

get in på den amerikanska

marknaden skall tas med

hjälp av förvärv, partnerskap

och licenser.

Mobil telefoni i Sverige, andel av

totalmarknaden (värde)

52%

När de större europeiska opera-

törerna öppnar sina nät kan Mobil 

etablera sig på nya marknader 

och lansera sina tjänster till slut-

kunderna.
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International Carrier säljer transport av

telefoni och IP-baserad trafik samt nät-

kapacitet och infrastruktur i första hand på

marknaderna i Europa och USA. Men som

global carrier erbjuder Telia tjänsterna även till

kunder på andra marknader.

Potentialen kan illustreras i framgångarna för

Telia France, som etablerades i början av 1999. På ett

drygt år har mer än 15 teleoperatörer och Internet Service

Providers tecknat avtal med Telia France.

”Vi erbjuder hela sortimentet av nättjänster”, säger Muriel Vergnes,

som är försäljningschef på Telia France. ”Det är oerhört stimulerande att arbeta i

en så dynamisk “start up”- atmosfär som hos oss, samtidigt som vi har Telias hela

support och solida struktur att stå på. Men naturligtvis får vi inget gratis. Vi

måste vara mycket kreativa

kommersiellt för att vinna den

franska marknaden. Så långt ser det

mycket bra ut. Min vision är att vi skall vara en

av tre ledande aktörer i Frankrike 2003.”

International Carrier har i dag verksamhet med egna dotterbolag också i

Danmark, Finland, Polen, Storbritannien, Sverige, Tyskland och USA samt ett

representationskontor i Singapore. Under 2000 kommer dotterbolag att etable-

ras även i Belgien, Italien, Nederländerna, Norge, Ryssland, Schweiz, Spanien,

Österrike och Hongkong.

Carrier & Nät

Konsten att få Frankrike i nätet
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C A R R I E R  &  N Ä T

kapacitet, infrastruktur samt smal- och bredbandsaccesser.

Utbudet riktas till Telias affärsenheter och till andra operatörer och

service providers.

Tyngdpunkten ligger på den

svenska marknaden men verk-

samheten omfattar även

Norge, Finland och Danmark

där telefonitrafik och nätkapa-

citet är huvudprodukter.

Växande antal aktörer

Stor aktivitet råder på nätmarknaden.Antalet aktörer växer snabbt och

rymmer idag såväl traditionella operatörer som nytillkomna nischade

service providers. Ett starkt växande tjänsteutbud och pressade priser

leder till ökad konkurrens. På hemmamarknaden möter Nät störst kon-

kurrens från infrastrukturägare och andra nätoperatörer.

Nät är den dominerande aktören på den svenska marknaden och kan

uppvisa den bästa marknadstäckningen i Skandinavien. Dominansen är

tydligast inom telefoniområdet där affärsområdet under 1999 levere-

rade drygt 43 800 miljoner trafikminuter. Telefonitrafiken ökade med

17 procent vilket är den högsta tillväxten någonsin. Drivkraften i denna

positiva utveckling är en fortsatt ökande Internetanvändning, ökande

trafik till och från mobiltelefoninäten och en hög ISDN-tillväxt. Inter-

nettrafikens andel av den lokala trafiken var 38 procent. Av all trafik

över Internet stod ISDN för 25 procent. Efterfrågan på höghastighets-

förbindelser ökade under året och totalt uthyrdes 363 000 förbindelser

i Sverige.

Näts konkurrensfördelar ligger i en stark position som marknadsle-

dande operatör med ett komplett och i vissa fall avancerat tjänsteut-

bud. Hög teknisk kompetens samt driftövervakning och felavhjälp-

ning dygnet runt lyfter servicenivån och bidrar till att öka värdet i

verksamheten.

Omfattande nätförändringar

Fyra viktiga händelser har satt sin prägel på Näts tekniska förändrings-

verksamhet under året. För att förbereda övergången till ett nytt mil-

lennium och införandet av förvalsreformen Lika tillträde, nummerpor-

tabilitet och det nya utlandsprefixet 00 har Nät slutfört det mest

omfattande ombyggnadsarbetet hittills i telefoninätet. På 18 månader

har 106 AXE lokalstationer avvecklats, 1,9 miljoner telefonislutkun-

ders placering i AXE-noderna flyttats och samtliga kvarvarande 143

AXE-noder har fått nya processorer och ny programvara. Tack vare

effektivare arbetsmetoder och förbättrade gränssnitt mot Telias leve-

rantörer har man på kort tid kunnat genomföra en förändring som tidi-

gare skulle ha tagit många år att göra. Det resurskrävande arbetet har

Redan en av Europas ledande nätaktörer

Affärsområde Carrier & Nät producerar och säljer nättjänster i form av

infrastruktur, accesser, nätkapacitet, IP-konnektivitet och telefonitrafik

på hemmamarknaden, i närområdet och globalt på attraktiva mark-

nadsplatser främst i Europa och Nordamerika. Affärsområdets kunder

har främst varit Teliakoncernens olika slutkundaktörer. Under det

gångna året har affärsområdet utvidgat sin leverantörsroll till att i

större skala omfatta operatörer och service providers utanför Telia.

Utbudet av tjänster har ytterligare produktifierats och förädlats. Den

slutna värdekedja som tidigare varit basen för produktionen har öpp-

nats upp i ett antal separata delaffärer. I sin nya roll kommer affärsom-

rådet att kunna dra större nytta av branschens tillväxt och få avsättning

för den överkapacitet som nätet skapar.

Som ett led i ansträngningarna att synliggöra och stärka sin roll som

nätgrossist har affärsområdet påbörjat en strukturomvandling. Två fri-

stående affärsenheter, Nät och International Carrier, har bildats. Verk-

samheten av entreprenadkaraktär, främst nätbyggnad, nätservice och

dokumentation, drivs i dotterbolag (Swedia Network AB) och divisioner.

Nätgrossist på Nordenmarknaden

Enheten Nät har ansvar för affärsområdets Nordenmarknad. På gros-

sistbasis erbjuds produkter och tjänster som operatörer och service

providers behöver för att kunna bära fram sina tjänster till slutkunden.

Dit hör telefoni, IP-konnektivitet för anslutning till det globala IP-nätet,

Stor aktivitet råder på nätmarknaden och affärsområde Carrier & Nät driver utvecklingen

framåt med kraftfulla satsningar på bredband och IP-teknologi. Investeringar i storskaliga

carriernät i Europa och USA placerar redan idag Telias internationella carrierverksamhet

bland de ledande i Europa. Målet är att snabbt etablera en kostnadseffektiv IP-baserad

nätplattform.

Nät har en klar dominans på den

svenska marknaden.Tydligast är

den inom telefoni som 1999 hade

den högsta tillväxten någonsin.

MSEK 1999 1998 1997

Nettoomsättning 25 347 24 512 20 590

varav extern 4 619 3 900 2 891

Operativ bruttomarginal,% 32,5 35,8 44,3

Operativt resultat 3 392 4 410 4 565

Investeringar 5 066 3 981 4 589

Antal anställda 8 218 8 168 8 407

Kommentar. Nettoomsättningen ökade med tre procent. Prissänkningar på tio

procent innebar en volymökning med 13 procent. Minskningen av det operativa

resultatet beror på ökade kostnader för uppbyggnad av den internationella carrier-

verksamheten samt ombyggnader i nätet inför millennieskiftet, förvalsreformen,

nummerportabilitet och nytt utlandsprefix.

Resultatöversikt
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dock fört med sig att andra

angelägna projekt har fått

ställas åt sidan under denna

period.

Satsning på bredband och IP

Marknaden anses idag vara mogen för en bredbandssatsning i stor

skala. Med förbindelser på 2 Mbit/s och mer kan stora mängder tal, data

och bild skickas över nätet utan fördröjning. Nät har under året satsat

på uppbyggnad av infrastrukturer för bredbandsanslutningar med

ambitionen att bli marknadsledande. Under 2000 räknar man med att

kunna distribuera bredbandstjänster till en miljon hushåll i Sverige.

Om hushållen skall få tillgång till högkvalitativa interaktiva tjänster

on-line krävs inte bara en bredbandsaccess. Transportnätet i övrigt

måste baseras på IP-teknologi. Ett stort arbete har påbörjats för att

konvertera nätet till den nya teknologin. Konverteringen innebär i kort-

het att telefonstationer och transmissionsutrustning lyfts bort och

ersätts med routrar för olika våglängder vilka ansluts direkt till den fibe-

roptiska kabeln. Vanlig kopplad telefoni kommer fortsatt att utgöra en

intressant produkt många år framöver.

I oktober 1999 gjordes den första stora bredbandsaffären med HSB i

Malmö. Nät bygger där världens största nät för bredbandig access.Affä-

ren omfattar 35 000 accesser baserade på LAN i fastigheter och ADSL i

kopparnätet.

Antalet kilometer fiberpar i det svenska nätet har de senaste åren

ökat med 30 procent årligen och uppgick till 1,6 miljoner kilometer vid

slutet av 1999.

Det första kontraktet på produktion av fast telefoni åt en kund utan-

för Telia tecknades under året med vattenfallsägda abonnera.com.

Telia Clearing House är exempel på en ny tjänst i teknikens framkant.

Tjänsten utvecklades från idé till färdig produkt på sex månader och

lanserades tidigt 1999.Telia Clearing House vänder sig till Internet Ser-

vice Providers som vill bredda sitt utbud med internationell telefoni och

dessutom få trafikavräkning till låga priser.Tjänsten har snabbt placerat

sig som den tredje största inom området på världsmarknaden.

Ny teknik ökar kravet på näten

En fortsatt utveckling av mikroelektroniken kommer inom en snar

framtid att ge betydligt kraftfullare processorer och större minnen, vil-

ket ökar möjligheten att bearbeta komplex information i näten. Denna

utveckling leder till ett väsentligt ökat behov av bandbredd. Samtidigt

sker en revolution på mjukvaruområdet. Öppna system baserade på

Java och webb-teknik medger radikalt förkortade utvecklingstider och

lägre utvecklingskostnader för nya tjänster. Nät möter denna utveck-

ling genom att ytterligare öka kapaciteten och effektiviteten i näten.

I syfte att skapa mesta möjliga trafikströmmar avser Nät att gå ytter-

ligare ett steg på vägen mot ett helt öppet nät. I mars 2000 kommer

accessnätet att öppnas upp och göras tillgängligt för externa aktörer.

Under våren 2000 skall Näts produktsortiment samlas under nytt

varumärke för att skilja nätgrossistprodukterna från Telias slutkunds-

produkter.

International Carrier 

I mars 1999 bildades International Carrier som en fristående enhet

inom affärsområdet med uppgift att producera och sälja internatio-

nella nättjänster till operatörskunder och service providers över i prin-

cip hela världen. Avregleringen av de europeiska telekommarknaderna

har skapat en ny marknad inom detta område.Affärsmöjligheten är att

erbjuda transporter som är oberoende av geografisk lokalisering och

nationella avräkningssystem.

International Carrier hade vid årsskiftet redan etablerat dotterbolag i

åtta länder. Dessa äger licenser och nätdelar i respektive land. Andra

enheter inom affärsområdet stödjer den internationella verksamheten

med resurser för bl a nätplanering och driftövervakning.

Produktutbudet är fokuserat på fyra tjänster: Voice för transport av

telefonitrafik, IP-konnektivitet för anslutning till globala IP-nät, uthyr-

ning av kapacitet för förbindelser från punkt till punkt samt försäljning

av infrastruktur.

F n har International Carrier affärskontakter med drygt 400 kunder.

Det största antalet affärer görs i Europa men marknaden sträcker sig i

princip över hela världen. Dotterbolagen i Europa och USA fungerar som

säljkanaler och produktionsenheter. De kompletteras med centralt pla-

cerad säljpersonal som agerar i de övriga länder där Telia har verksamhet.

Hårdnande konkurrens

Den internationella nätmarknaden präglas av hård konkurrens med ett

stort antal kapitalstarka aktörer.

Dessa är globala företag som MCI

Worldcom, Teleglobe, Qwest och

Level 3 och små växande uppstickare

i Europa som GTS, Colt och Equant.

Konkurrenterna erbjuder hela spek-

tret av tjänster och utvidgar sin verk-

samhet längs hela värdekedjan från

infrastruktur till detaljistledet. Dessutom utökar de sin upptagningsför-

måga genom en allt mer finmaskig nätstruktur.

Utgångsläget gentemot konkurrenterna är gott. Efterfrågan ökar i

takt med att nya aktörer etablerar sig i slutkundsledet. Räknat efter

omsättning ligger verksamheten på sjätte plats i Europa. Redan idag är

International Carrier en ledande europeisk aktör på transatlantisk trafik .

Den internationella carrierverksamheten ser sitt heltäckande inter-

nationella tjänsteutbud som sin största styrka.Affärsområdets samlade

tekniska kompetens och möjligheten att utnyttja anläggnings- och tek-

nikresurser på hemmaplan ger också ett försprång gentemot många

konkurrenter.

Storskaliga internationella nät

Ett stort antal operatörer i Europa och USA bygger ut nät som skall

användas för framtida bredbandstjänster. International Carrier deltar i

denna utbyggnad genom att anlägga egna storskaliga carriernät mellan

attraktiva marknadsplatser. Beslut har tagits att satsa nära 8 GSEK i

ökad nätkapacitet. En stor del av investeringarna skall finansieras med

Antalet kilometer fiberpar i det

svenska nätet har de senaste åren

ökat med 30 procent årligen och

uppgick till 1,6 miljoner kilometer 

vid slutet av 1999.

International Carrier erbjuder

transporter som är oberoende

av lokalisering och nationella

avräkningssystem.100

99,8

99,6

99,4

99,2

99

Framkomlighet i nätet, %

96 97 98 99

Andelen fiber i det svenska

transportnätet

98%

Nätgrossistaffären i Sverige,

andel av totalmarknaden

(värde)

70%



särskilt framgångsrik i Ryssland och östra Europa. Telia Clearing House

fick stor uppmärksamhet vid lanseringen. Telefoni var det största seg-

mentet under 1999. Telia transporterade mer än 2,3 miljarder interna-

tionella telefoniminuter.

Avregleringen av telemarknaden i kombination med en revolutione-

rande teknisk utveckling leder till en fortsatt ökande konkurrens med sjun-

kande priser. Efterfrågan på internationella carriertjänster väntas öka.

De närmast kommande åren ger ett gott handlingsutrymme för

investeringar i nya infrastrukturer som snabbt väntas ge god avkast-

ning. En konsolidering av marknaden beräknas inträffa om 2-4 år. När

väl en konsolidering har skett

blir konkurrensen hårdare

och en tidig och snabb eta-

blering av den internationella

carrierverksamheten blir där-

för strategiskt viktig. Interna-

tional Carrier har ambitionen

att på ett par år säkra mark-

nadens mest kostnadseffek-

tiva produktionsapparat

genom de pågående investe-

ringarna i infrastruktur och

försäljning av infrastruktur.

Detta är en förutsättning för

att kunna följa med i en framtida priskonkurrens.

Nätet växer

Under 2000 skall nya infrastrukturer byggas eller anskaffas genom

bytesaffärer i Tyskland, Frankrike, Italien, Österrike, Spanien och Hol-

land. Marknadsnärvaro kommer att etableras i ytterligare sju länder i

Europa. Målet är att bli den tredje största carriern i Europa och en av

världens tre stora leverantörer av transatlantisk kapacitet. För att

lyckas med detta är International Carrier beroende av att avreglering-

arna i de forna öststaterna fortsätter och att konkurrensen i Europa

ökar. De viktigaste affärerna görs idag med de nya uppstickarna på

nätmarknaden.

intäkter från försäljning av infrastruktur.Tack vare tillgång till överkapa-

citet ges möjligheter att byta kapacitet med andra operatörer för att

öka täckningen i nätet, så kallad swap. International Carrier har bl a

använt fiber i Europa för byteshandel med USA och har därmed fått ett

eget fiberoptiskt nät på den amerikanska kontinenten. Nätet täcker alla

storstadsområden i USA.

En offensiv satsning på europeisk infrastruktur har gjorts under året

med investeringar i ett pan-europeiskt fibernät,Viking Network. De för-

sta sträckningarna mellan Århus och Hamburg och mellan Paris och

London har satts i trafik. I mars 2000 beräknas sträckan från Frankfurt

till München, Berlin och Düsseldorf bli klar.

Investeringar har också gjorts i den transatlantiska TAT-14-kabeln

där Telia disponerar 5,9 procent av kapaciteten. Kabeln beräknas tas i

drift vid årsskiftet 2000/01. Dotterbolag har etablerats i Frankrike,Tysk-

land och Polen.

Under 1999 har också ett skandinaviskt höghastighetsnät, Scandi-

navian Ring, byggts upp. Detta nät är operativt under första kvartalet

2000 och de första avtalen har redan slutits.

Vid slutet av året omfattade nätet i Europa 4 070 kilometer fiberop-

tisk kabel, en ökning med 3 055 kilometer jämfört med föregående år.

Under 2 000 kommer nätet att täcka mer än 40 storstäder i Europa

och USA samt ha en sträckning på 30 000 kabelkilometer.

Efterfrågan på oförädlad fiber ökade starkt under slutet av 1999 lik-

som efterfrågan på IP-konnektivitet. Satsningen på IP-affärer har varit
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Ett stort antal operatörer i

Europa och USA bygger ut nät

som skall användas för framtida

bredbandstjänster.Telia deltar

genom att anlägga storskaliga

carriernät mellan attraktiva

marknadsplatser. Beslut har

tagits att satsa närmare 8 GSEK i

ökad nätkapacitet.

Telias fiberoptiska nätverk i USA och Europa

Redan klart eller beräknas klart under 2000

Klart i slutet av 2001

För att utveckla den internationella carrierverksamheten investerar Telia i fiber-

optiska nät i Europa. Genom byte av infrastruktur, så kallad swap, får koncernen

tillgång till nät bl a i Nordamerika.
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”Som kund är det viktigt att kunna ha en öppen och ärlig dialog på

affärsmässig grund”, säger Bengt-Åke Eriksson, CIO i MeritaNordbanken.

”Telia MegaComs score card som beskriver status, omfattning och kvalitet i pågå-

ende affär skapar tillsammans med kundportalen ett betydande mervärde i

affärsrelationen.”

Telia MegaCom har kommit långt när det gäller att arbeta systematiskt med

sina kundrelationer. Det handlar dels om personligt engagemang på olika nivåer i

affärsrelationen, dels om tydlig och funktionell dokumentation på varje nivå, som

används för att öka kvaliteten, ta fram nya lösningar och fördjupa samarbetet.

”I grund och botten handlar det om att ge kunden full transparens i relationen

med oss”, säger Stellan Fernquist, affärs- och partneransvarig för MeritaNord-

banken på Telia MegaCom, som vänder sig till stora företagskunder. ”Med det som

utgångspunkt kan vi skapa ett äkta och aktivt partnerskap som riktar in sig på kun-

dens framgångsfaktorer, såsom intern effektivitet och time to market.Värdet för

oss är helt avhängigt av hur skickligt vi kan skapa värde för kunden.”

Varje kund har ett

dedicerat kundteam

som lär sig kunden på

djupet. För MeritaNord-

banken finns ett nordiskt

team med affärsansvariga i varje

land och gemensamma nyckelresurser

som kvalitetschef för leverans- och driftåta-

ganden samt affärskoordinering.

”Plattformen för kunddialogen och relationsbygget är kundteamportalen,

som alla i teamet har tillgång till. Där har vi alla kunddata och annan relevant

information samlad och den kan även göras tillgänglig hos kunden. Portalen

säkerställer ett konsekvent agerande också internationellt och för MeritaNord-

banken håller vi nu på att rulla ut den i Danmark och Finland.”

Kundteamportalen är ett bra exempel på hur Telia använder sin egen teknik

för att säkerställa värdeskapandet i den dagliga verksamheten. Både för kunden

och för Telia.

Företag

”Kundteamportalen är 

plattformen för relationsbygget”
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F Ö R E T A G

Affärsområdet hade 1999, räknat i värde, närmare 80 procent av den

totala företagsmarknaden för fasta telefonitjänster, 40 procent vad

avsåg Internetaccess, och 60 procent för datakommunikation. Även

inom nya områden som t ex elektronisk handel, IP-baserad telefoni och

outsourcing skapas en allt starkare position.

Förvalsreformen har inte påverkat affärsområdet i samma utsträck-

ning som affärsområde Privat, som vänder sig till privatpersoner. En för-

klaring är att företagskunderna har varit aktiva i sina val av operatör

redan innan reformen infördes.

Genombrott för elektronisk handel

Utvecklingen av tjänstekoncept för elektronisk handel i samarbete med

VeriSign, ett ledande amerikanskt företag som utvecklar säkerhetslös-

ningar för överföring av betaltransaktioner på Internet, har lett till en

inbrytning på marknaden för elektronisk handel. Tillväxtpotentialen för

elektronisk handel är hög och ett flertal viktiga affärer gjordes under

året, bl a med Merita Nordbanken, Stockholms stad och ett antal butiker.

Ett flertal gruppanslutningsaffärer genomfördes. Affärsområdet slu-

ter ramavtalen med fastighetsbolagen medan Privat upprättar avtalen

med de lokala bostadsrättsföreningarna och levererar tjänsterna. Stra-

tegiskt viktiga ramavtal för bredbandskommunikation slöts under året

med HSB.

Ökad efterfrågan på data och Centrex

Efterfrågan på datakommunikationstjänster ökade med ca 15 procent

Inbrytning på marknaden för 

elektronisk handel

Företag marknadsför och säljer Teliakoncernens sortiment av produkter

och tjänster till företagsmarknaden. Affärsområdet utvecklar och för-

ädlar dessutom i hög grad egna tjänster och applikationer baserade på

det fasta nätet. Rollen utvecklas alltmer till att bli en service provider

med ett utbud som spänner från enklare telefoniprodukter till system-

integration. För att kunna garantera kunden heltäckande lösningar

söker affärsområdet i ökad utsträckning samarbete med strategiskt

intressanta partners och leverantörer. Fokus läggs på att kombinera

egna och andras produkter till målgruppsanpassade, integrerade kom-

munikationserbjudanden.

Tyngdpunkten i produktutbudet ligger i nuläget på tjänster för fast

telefoni och datakommunikation. Marknadsföring och distribution

sköts av särskilda marknadsbolag för olika kundsegment. Telia Mega-

Com vänder sig till riktigt stora företag och organisationer med geogra-

fiskt spridd och ofta global verksamhet. Medelstora och mindre företag

handhas av Telia Företag.Telia PubliCom ansvarar för relationerna med

kommuner, landsting, statliga verk och intresseorganisationer. Telia

Handel sköter kontakterna med externa återförsäljare.

Stark position på Sverigemarknaden

Affärsområdet har en stark position i Sverige. På den traditionella mark-

naden för företagstjänster inom telefoni och datakommunikation är

affärsområdet marknadsledande liksom på marknaden för Internet-

accesser.

Nya tjänster för företagsmarknaden baseras på IP-teknologi.Tyngdpunkten ligger på

utveckling av applikationer för elektronisk handel. Kunderna kräver ofta skräddarsydda

lösningar vilket sporrar affärsområdet att utveckla sin roll som systemintegratör.

Företagens efterfrågan på outsourcing är en annan tilltagande trend.

MSEK 1999 1998 1997

Nettoomsättning 14 878 14 475 11 911

varav extern 11 720 11 281 10 400

Operativ bruttomarginal,% 5,7 4,9 2,5

Operativt resultat 578 464 73

Investeringar 243 401 260

Antal anställda 3 542 3 776 3 945

Kommentar. Ökningen av nettoomsättningen beror på volymtillväxt då priset 

sänktes med sex procent under året. Förbättringen av det operativa resultatet beror

på ökad försäljning, effektiviseringar samt sänkta priser på den trafik som köptes

från affärsområde Carrier&Nät.

Resultatöversikt

Utvecklingstrender inom företagsmarknaden

Företagskunderna efterfrågar alltmer skräddarsydda lösningar, business to business.

Hård- och
mjukvara

Nätverk och
infrastruktur

Applikationer

Tid

Lösningar

Produkter

e-post

Hemsidor

Elektronisk handel

B2B- lösningar

Wireless

PC
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bl a på grund av företagens ökade användning av elektronisk post och

intranätlösningar samt ökade behov av att få snabb åtkomst till infor-

mation lagrad i olika servrar.

Datakommunikationsanvändningen leder till ökad efterfrågan på

större bandbredd. Försäljningen av bredbandstjänster ökade ytterligare

både avseende ADSL och ATM. 1999 infördes möjligheten att via ADSL

få access till det rikstäckande ATM-nätet, vilket innebär minskade kost-

nader för kunderna.

Den ökade efterfrågan på bredband från kommuner och landsting

syftar bl a till ökad samverkan mellan olika sjukhus.

Under året intensifierades satsningen på att utveckla pan-nordiska

kommunikationstjänster, som fungerar på ett enhetligt och “sömlöst”

sätt över hela Nordenmarknaden.

Efterfrågan på nätbaserade kontorsväxelfunktioner uppvisade fort-

satt tillväxt. Försäljningen av Centrex-lösningar och virtuella call center

ökade med drygt 40 procent 1999.

Globala nätverk

Under året har en av affärsområdets leverantörer av globala nätlös-

ningar för telefoni och datakommunikation, Unisource, avvecklats. För

att lösa kundernas internationella kommunikationsbehov kommer

affärsområdet att nyttja Infonets globala nätverk för telefoni, IP och

data samt koncernens egna carrierresurser. Under året utvecklades

internationella kommunikationslösningar för ett antal större kunder,

bl a Sandvik (nära 200 globala anslutningar) och Statoil (650 anslut-

ningar).

Ett stort arbete har lagts ned på att hjälpa kunderna över millennie-

skiftet. Ambitionen att skapa en störningsfri övergång till det nya år-

tusendet förde också med sig en omfattande genomgång av affärsom-

rådets alla processer, produkter och tjänster. En rad åtgärder har gjorts för

att eliminera framkomna brister och höja effektiviteten och kvaliteten i

verksamheten.

Koncept för systemintegration

Kunderna, inte minst landets kommuner, efterfrågar i ökad utsträck-

ning integrerade kommunikationslösningar och affärsområdet har här

utnyttjat sitt heltäckande sortiment för att ta hem ett flertal affärer.

Under det gångna året har affärsområdet öppnat upp sin värdekedja

och inlett samarbete med externa partners för att kunna erbjuda mark-

naden optimala kommunikationslösningar.

Företag avser att utveckla och stärka sin roll som systemintegratör.

Inom ramen för systemintegrationskonceptet skall företagskunderna

få tillgång till avancerad rådgivning och i slutändan skräddarsydda

kommunikationslösningar, som integrerar Telias men även andra leve-

rantörers produkter. I konceptet ingår även möjlighet för kunden att

outsourca hela eller delar av kommunikationsanläggningen till affärs-

området. De mer avancerade lösningarna skräddarsys av Promotor, som

inom affärsområdet har rollen som systemintegratör.

Efterfrågan på outsourcing har ökat kraftigt i takt med att komplexi-

teten i nätverk och applikationer blivit allt större. Företag har på detta

område påbörjat en utveckling för att utöka utbudet av nätbaserade

drifttjänster, uppgradering och uthyrning av programvara m m.

Telekom och IT konvergerar

I branschen sker idag en migration från den traditionella telekommuni-

kationsvärlden in i IT-världen. Konkurrensen hårdnar i takt med att nya

aktörer uppträder på marknaden. Totalmarknaden för Information and

Communication Technology, ICT, har dragit till sig många aktörer från

såväl hård- och mjukvaruleverantörssidan som konsulter och IT-före-

tag. Den teknologiska utvecklingen och övergången till IP-teknik har

medfört att aktörerna nu söker sig nya positioner på denna snabbt väx-

ande marknad. Affärsområdet

planerar för en kraftfull inbryt-

ning på ICT-marknaden genom

bl a utveckling av integrerade

lösningar baserade på IP-platt-

form.

Satsning på moduluppbyggda IP-tjänster

Telia Light har inom affärsområdet utvecklat och lanserat ett flertal

tjänster som ligger i framkanten när det gäller integration av tal och

data över IP-nätet. En sådan tjänst är Telia SiteCall som gör det möjligt

för besökare på företagens hemsidor att gratis ringa upp kundtjänsten

direkt från sin pc.

De nya tjänster som affärsområdet i framtiden utvecklar kommer att

uteslutande baseras på IP-teknologi. Tjänsterna byggs upp som modu-

Utveckling pågår av pan-nordiska

kommunikationstjänster som

fungerar ”sömlöst” över hela

Nordenmarknaden.
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ler, vilket underlättar anpassning till enskilda kunders behov och bidrar

till en kostnadseffektiv produktionsplattform.Affärsområdet skall sam-

tidigt stärka sin roll som Application Service Provider, genom att

utveckla tillämpningar som kan distribueras till kunderna via nätet.

Microsoft och ett ledande tyskt mjukvaruföretag deltar i utvecklingsar-

betet som strategiska partners.

Stor kraft kommer även att läggas på utveckling av trådlösa kommu-

nikationssystem.Tonvikten läggs på accessoberoende tjänster och mul-

tiaccess, vilket innebär att tjänsterna blir tillgängliga från olika typer av

terminaler som pc, fast telefon och mobil telefon.

Satsning på kundrelationerna

Affärsområdet flyttar nu successivt tyngdpunkten från en produktstyrd

verksamhet till ökat fokus på kunderna och deras behov av specialan-

passade lösningar. Under 2000 kommer ytterligare steg att tas för att

underlätta kundernas kontakter med Telia och tillgången till Telias tjän-

ster och support.

En intensiv utveckling kommer att göras på så kallade Customer

Relations Management, CRM, innehållande bl a Contact Centers och

webbaserade kundsidor. I nästa steg kommer kunden själv att kunna

konfigurera och beställa hem tjän-

ster via nätet.

CRM kommer att innebära kraf-

tigt förbättrad service till kunderna

samtidigt som affärsområdet ges

möjlighet att fördjupa kundrelatio-

nen, vilket blir av avgörande bety-

delse när Telias accessnät öppnas för

konkurrerande leverantörer.

Export av tjänstekoncept

Företag har sin bas i Sverige men räknar även övriga Norden som sin

hemmamarknad. Verksamheten i Norge avyttrades i samband med

fusionsplanerna, men affärsområdet avser upprätthålla verksamhet i

Norge även fortsättningsvis.

I Danmark och Finland har affärsområdet rollen som uppstickare. I

Danmark erbjuds kunderna en bred produktportfölj i huvudsak baserad

på det svenska sortimentet.

I Finland erbjuds ett mer framtidsinriktat utbud med bl a IP-baserade

tjänster.

Den ökade konkurrensen på den inhemska marknaden avser affärs-

området möta med bl a expansion på den internationella marknaden.

En stark position i Sverige som service provider med avancerat utbud

skall utgöra plattformen för export av tjänstekoncept till det geogra-

fiska närområdet och till vissa prioriterade länder i Europa.

Affärsområdets nya IP-base-

rade tjänster byggs upp som

moduler vilket underlättar

anpassningen till enskilda

kunders behov och bidrar till

en kostnadseffektiv produk-

tionsplattform.

Ett flertal IP-baserade tjänster utvecklades

under året, bland annat Telia SiteCall som 

gör det möjligt för besökare på företagens

hemsidor att gratis ringa upp kundtjänsten

direkt från sin pc.
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Snödjupet 16 cm, perfekt för

snowboard! Och en ny backe, som man

kan kolla on-line innan man sticker. Kalle 15, har

navigerat i sin egen zon, där Snowboard är en av rubrikerna.

”Telias konsumentportal av tredje generationen blir en revolution på kom-

munikationsområdet”, säger Karin Moberg,VD för Telias ”e-bolag”. ”Här kommer

en rad branscher att mötas i ett personligt gränssnitt.Varje kund gör ett eget val

från ett generöst uppdukat smörgåsbord av Internettjänster. Man kan välja de

områden, som man löpande vill ha information om och även välja vilken typ av

företag eller branscher man vill ha erbjudanden från”.

Portalen, som lanseras under kvartal fyra 2000, kommer att vara accessobe-

roende men naturligtvis är det bredband som ger de stora möjligheterna.

Bredband är ett samlingsnamn på mycket

snabba uppkopplingar, som möjliggör kraftfulla

kombinationer av ljud, bild och olika slags inter-

aktivitet. I första steget kan man få tjänsterna till

sin dator.

”Beroende på intressen och önskemål kan man

få en kombination av realtidsuppdaterad, dynamisk

information på olika delar av skärmen i samma ögonblick

man knäpper på den. Efter en snabb överblick kan man få full

screen på det man vill. Det kan handla om nyheter, om relevant

extern information som har med ens jobb eller utbildning att göra, om

utbudet av nöjen, rörlig resereklam med erbjudanden, och så vidare. Man

kan också följa tv-program på en del av skärmen och interagera med beställning-

ar och frågor. Det handlar om att definiera ’sin zon’ helt enkelt.”

Telia kan leverera bredbandstjänsterna via egna nät eller konkurrenternas.

Telia säljer LAN (lokala nät) samt ADSL (modem till telefonjacket) för att tillhan-

dahålla bredbandsaccess. Kostnaden för kunden är strax under 1000 kronor för

installationen och sedan cirka 200 kronor i månaden.

Privat

”Välkommen till  din egen

informationszon”
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P R I V A T

erbjuder personlig service när

det gäller försäljning, rådgiv-

ning, installation och service

dygnet runt. Kunderna kan också

beställa varor och tjänster via

webbplatsen telia.se eller den te-

lefonbaserade automatiska kund-

tjänsten.

Affärsområdet har årligen totalt ca 38 miljoner kundkontakter. Delar

av sortimentet säljs även via externa återförsäljare.

Webbplatsen har utvecklats till en uppskattad kanal mellan affärs-

området och kunderna. Antalet besökare har stadigt ökat under 1999

och enligt SIFO låg antalet unika besökare på 598 000 per månad. Där-

med placerade telia.se sig på 16:e plats bland Sveriges mest besökta

hemsidor och på åttonde plats bland de mest frekventerade företagen

på nätet.

Mina Sidor prisnominerad

Mina Sidor är en ny tjänst på telia.se som erbjuder kunderna att följa

sitt räkningssaldo, tillgång till telefonkatalogens Vita Sidor, gratis skicka

SMS-meddelanden, d v s textmeddelanden till mobiltelefon, och prova

IP-telefoni. Mina Sidor har rönt stor uppmärksamhet och är nominerad i

två världsomspännande tävlingar för nya webb- och IT-satsningar.

Under 2000 kommer Mina Sidor att utvecklas vidare så att kundernas

möjlighet till självbetjäning ökar.

Efter införandet av förvalsreformen Lika tillträde i september har kon-

kurrensen hårdnat när det gäller utlands- och Sverigesamtal samt trafik

till mobiltelefoner. När accessnätet öppnas för konkurrenterna i mars

2000 får andra operatörer möjlighet att hyra sista biten av teleledningen

fram till kunden. En följd av detta kan bli att Privat förlorar direktkontak-

ten med de kunder som väljer en annan operatör. En viktig satsning blir

därför attraktiva, prisvärda erbjudanden och spännande nya tjänster

som kan skapa kundlojalitet under de kommande åren. Under 2000

kommer sannolikt förval med Lika tillträde att införas för lokalsamtal

vilket leder till att konkurrensen  ökar även på detta område.

Unika konkurrensfördelar

Privat har sin största styrka i den stora kundbasen, en väl utbyggd kund-

service och ett stort distributionsnät. Den långvariga närvaron på pri-

vatkundsmarknaden har resulterat i ett av Sveriges mest kända varu-

märken.

Andra konkurrensfördelar är det breda och heltäckande produktsor-

timentet i kombination med dygnet-runt service.

Sverige är ett av Europas billigaste telefoniländer. Konkurrensen och

den tekniska utvecklingen påverkar i ökande grad prissättningen på

Revolution på gång i hemmets kommunikation

Bredbandiga teknikplattformar skall utgöra basen för ett brett spektrum av nya on-line 

tjänster till hemmen. Kommunikation, underhållning och information är exempel på tjän-

ster som kommer att finnas tillgängliga för hushållen via en särskild portal.

MSEK 1999 1998 1997

Nettoomsättning 18 922 19 299 17 861

varav extern 17 704 17 745 16 292

Operativ bruttomarginal,% 8,9 6,6 2,6

Operativt resultat 1 597 1 168 413

Investeringar 111 118 178

Antal anställda 4 056 3 981 4 230

Kommentar. Den minskade nettoomsättningen beror på prissänkningar och den

förvalsreform som genomfördes hösten 1999. Förbättringen av det operativa resul-

tatet är en följd av rationaliseringar och sänkta priser på den trafik som köptes från

affärsområde Carrier & Nät.

Mina sidor är en ny, internatio-

nellt uppmärksammad webb-

tjänst, som ger kunderna större

möjligheter till självbetjäning.

Resultatöversikt

Affärsområde Privat marknadsför och säljer Teliakoncernens hela sorti-

ment av produkter och tjänster på marknaden för privatkunder  och

småföretag. Affärsområdet utvecklar egna tjänster för Internet, bred-

band och fast telefoni. I sin roll som detaljist och service provider bred-

dar affärsområdet successivt sitt utbud med externa leverantörers pro-

dukter. Den huvudsakliga uppgiften är att förädla och paketera utbudet

till målgruppsanpassade erbjudanden.

Utbudet omfattar fasta telefonitjänster, Internettjänster, kundut-

rustning och dataprodukter, installation och service, korttjänster,

publika telefonautomater, försäljning och kundservice av mobiltelefo-

nitjänster samt datakommunikation och nätkapacitet i mindre omfatt-

ning. Sortimentet baseras på standardutföranden som kan kombineras i

olika erbjudanden för att passa varje kunds behov.Affärsområdet bedri-

ver dessutom entreprenadverksamhet inom drift och underhåll av det

fasta nätet.

Sverige är den viktigaste marknaden för Privat.Affärsområdet agerar

också som så kallade uppstickare i de nordiska grannländerna och stär-

ker där successivt sin position.

Många kanaler

Telias kunder kan nå Privat på ett flertal olika sätt.Via marknadsbolaget

Telia Nära täcks Sverige in av 35 lokala områden med kundtjänst, buti-

ker och servicepersonal samt tre nationella kundtjänster. Kundtjänsten



i nära samarbete med andra

affärsenheter inom koncer-

nen. Målet är att ge slutkun-

derna tillgång till interaktiva

informations- och underhåll-

ningstjänster till konkurrens-

kraftiga priser.

Ett 15-tal produkter lanse-

rades under 1999, varav den

mest framgångsrika har varit

Telia DuoCom, en paketerad

tjänst innehållande ISDN, Telesvar, Nummerpresentation och Interne-

tabonnemang. En annan tjänst riktar sig till kunder som inte har vanligt

abonnemang hos Telia. Dessa erbjuds ändå möjligheter att genom ett

särskilt trafikabonnemang utnyttja  Telias tjänster. En ny generation text-

telefoner har tagits fram för de synskadades räkning.

Fördelar för värdekunder

På tvärs över affärsområdets kundsegment särskiljs en viktig grupp av

värdekunder med stor betydelse för lönsamheten. En värdekund har

som regel flera engagemang hos Telia. För att öka andelen värdekunder

satsar Privat på så kallat helkundskoncept. Det innebär att kunder som

utnyttjar Telias tjänster inom både fast telefoni, Internet och mobil

telefoni erbjuds specialerbjudanden och prisrabatter.

Efterfrågan på snabbare och mer avancerade accesstjänster ökar.

Enbart den särskilda DuoCom-kampanj som genomfördes i slutet av

1999 gav affärsområdet 36 500 nya ISDN-kunder. Vidareutveckling av

DuoCom och bredbandslösningar är därför viktiga satsningsområden.

Under året inleddes satsningen med att effektivisera affärsområdets

sälj- och distributionskanaler. Den webbaserade försäljningen ökade

kraftigt. Portalen telia.se skall utvecklas ytterligare och målet är att den

på sikt skall bli privatkundernas viktigaste kanal in i Telia och till Telias

utbud. Försäljning via Internet ger affärsområdet möjlighet att ge kun-

derna lättåtkomlig, fördjupad information om produkter och tjänster.

Samtidigt blir det enkelt för kunden att göra sin beställning under alla

tider på dygnet.

marknaden. Privat har gjort ett flertal prisjusteringar under året. De

senaste åtta åren har samtalspriserna totalt gått ner med nära 30 pro-

cent och ligger klart under konsumentprisindex. Priserna på utlands-

samtal sjunker successivt. I juni 1999 sänktes priset på trafiken från det

fasta nätet till mobiltelefon och under hösten sänktes t ex priset på

samtal till USA. Prissänkningar till ytterligare ett antal länder med mel-

lan 10 och 22,5 procent gjordes i slutet på året. Mer än en miljon kunder

har någon form av TeleBonus, vilket ger upp till 25 procents rabatt på

samtalspriserna.

Snabb utveckling i expansiv marknad

Marknaden för fasta telefonitjänster har expanderat under året och

bärs i huvudsak upp av kraftiga ökningar i trafiken till mobilnäten och av

ökad Internetanvändning.

I oktober 1999 infördes Nummerportabilitet vid uppgradering av

vanligt abonnemang till ISDN inom samma riktnummerområde. Fr o m

januari 2000 är det möjligt för kunder med vanligt telefonabonnemang

att behålla telefonnumret vid flyttning inom riktnummerområdet.

Inför förvalsreformen Lika tillträde gick affärsområdet ut med direkt-

information till alla kunder. De riktade aktiviteterna stöttades med

annonsering i dagspressen. Under sista kvartalet, bara några månader

efter reformen, valde ett betydande antal kunder att återvända till

Telia.

Tydligare spelregler för marknaden är en lärdom som gjorts efter

reformens införande. Likaså att kunderna ofta upplever Telias men även

andra operatörers priser som högre än de i verkligheten är.Affärsområ-

det kommer under 2000 att försöka skapa en mer realistisk uppfattning

bland kunderna om priserna på Telias produkter och tjänster.

Gruppanslutning allt vanligare

Det har blivit allt vanligare med mellanhänder även på privatkunds-

marknaden. En sådan mellanhand kan vara en fastighetsägare som

erbjuder gruppanslutning av de boende i fastigheten till en och samma

operatör.

Affärsområdet har under året medverkat i ett flertal gruppanslut-

ningsaffärer och har ambitionen att bli ledande på den marknaden.

Arbete pågår med att utveckla attraktiva koncept för gruppanslutning
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På tvärs över kundsegmenten sär-

skiljs en viktig grupp av värde-

kunder med flera engagemang hos

Telia. För att öka andelen värde-

kunder satsar Privat på helkunds-

koncept med specialerbjudanden

och prisrabatter.
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Fler IP-baserade tjänster

Satsningar på att tydliggöra och bredda utbudet av IP-baserade tjänster

är en av affärsområdets stora uppgifter. För närvarande erbjuds tre

typer av IP-telefoni. Med Telia iCall kan kunden ringa från sin pc och

samtidigt surfa på nätet. Telia Budget Call förbetalas via postgiro eller

kontokort och innebär att kunden till ett lågt pris kan ringa från sin tele-

fon till hela världen. Mikrosamtal är ytterligare ett sätt att ringa billigt

från en vanlig telefon. Betalning sker i efterskott via telefonräkningen.

Kunden måste tillsvidare räkna med vissa kvalitetsförsämringar i tal-

överföringen, vilket dock för många uppvägs av det låga priset.

Bildkonferens är en tjänst som gör det möjligt för upp till 20 använ-

dare, utrustade med enkla webbkameror, att mötas eller arbeta tillsam-

mans över nätet.

Stor potential   

Det finns en stor potential när det gäller att utveckla hemmens kom-

munikation. Ambitionen är att Telia skall bli den ledande leverantören

av nya typer av tjänster till hemmen. Telia inriktar sig därför på att

utveckla bredbandiga teknikplattformar som möjliggör tjänster och

applikationer för kommunikation, underhållning, information, distans-

arbete, säkerhets- och trygghetslösningar samt styrning och övervak-

ning av utrustningar i hemmet. Trådlösa LAN skall göra det möjligt att

knyta samman flera pc i ett “hemnätverk”.

Tjänsterna kommer att utvecklas i partnerskap med bl a innehållsle-

verantörer och med leverantörer av vitvaror och hemelektronik. Kun-

derna skall kunna vara uppkopplade på nätet och ha ständig tillgång till

tjänster on-line. Inom tre år beräknas 80 procent av hushållen ha till-

gång till denna typ av tjänster.

På sikt avser affärsområdet att utnyttja sin position på bredbands-

området i Sverige för att etablera sig med olika typer av tjänstekoncept

för privatkunder och småföretag i närområdet.

Mina Sidor på www.telia.se ger kunden möjlig-

het att bland annat följa sitt räkningssaldo.
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Länsförsäkringar Wasa

har lagt ut sin IT-drift på

entreprenad till Telia. Avtalet är

ett av de största outsourcingavtal som

skrivits i Sveriges IT-historia. Länsförsäkringar Wasa

är en försäkrings- och utvecklingskoncern inom Länsförsäkringsgruppen och ägs

av de 24 länsförsäkringsbolagen.

”Att byta från fyra leverantörer till en innebär att vi och de åtta länsförsä-

kringsbolag, som omfattas av avtalet, minskar våra driftkostnader på IT-området

med cirka 25 procent”, säger Sören Holmberg, teknikchef på Länsförsäkringar

Wasa. ”Men huvudtanken är förstås att vi genom det här samarbetet kan fokuse-

ra än mer på våra kärnverksamheter: försäkringar och kapitalförvaltning.”

”Hela avtalet är byggt på partnerskap”, säger Anna Perlis, Operations mana-

ger på Telia IT-Service med ansvar för drift och

utveckling av avtalet. ”Vår uppgift är att bistå

Länsförsäkringar i att bli den mest framgångsri-

ka aktören på sin marknad.”

Avtalet omfattar datordrift, datakommunika-

tion, drift av lokala nät och servrar, helpdesk, arbets-

platsstöd, Internet och brandväggar. Telia svarar därmed

för all IT från tangentbordet till driftsservern. Telia IT-

Service är det bolag som utför större delen av Telias åtagande,

men hela Telias kompetens står till kundens förfogande. Det inne-

bär samverkansmöjligheter även inom områden som call center-lös-

ningar, webblösningar, bredband och elektronisk handel.

”Att säkra hela IT-driften och en kostnadseffektiv IT-miljö är grunden i upp-

draget, men att utveckla nya tjänster som ger Länsförsäkringar konkurrensförde-

lar är lika viktigt”, säger Anna Perlis. ”Vi bevakar teknikutvecklingen och driver på

och kunden måste vara med hela vägen. Det är som i ett äktenskap, man måste

kunna ge och ta…”

Enterprises

”Det är som ett äktenskap,

man får ge och ta”
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Telia Latvija har på kort tid etablerat sig som en av de fyra stora Inter-

netbolagen i Lettland med en snabbt växande andel av företagsmark-

naden.

Latvijas Mobilais Telefons ökade sin kundbas med 60 procent och

företaget hade vid årsskiftet en marknadsandel på 80 procent.

Polen

Netia, som i Polen bygger och driver fasta nät för nationell och lokal

telefoni i konkurrens med den statligt kontrollerade försteoperatören,

fördubblade försäljningen tack vare kraftigt ökad kundtillströmning och

starkt ökad trafikvolym på installerade linjer. Antalet företagskunder

ökade med 20 procent till drygt 51 000. Företaget utvecklades fortsatt

positivt under året och uppvisade ett positivt operativt resultat fjärde

kvartalet 1999.

Netias telefonilicenser täcker 13 miljoner av Polens 40 miljoner

invånare. Den licens för nationell datakommunikation som erhölls

1999 gör att företaget kan binda samman sina lokala nät och erbjuda

nationella Internettjänster och olika typer av bredbandstjänster. I

februari 2000 erhöll Netia licens för etablering och drift av nationellt

nät.Vid årsskiftet hade Netia anlagt 3 000 km fiberkabel i Polen. Under

året introducerades Netia, som första polska företag, framgångsrikt på

Nasdaqbörsen i USA.

Ryssland

I början av 2000 förvärvades 29,4 procent i First National Holding, som

i sin tur äger 85 procent av det ryska investeringsbolaget Telecomin-

vest. Telecominvest har intressen i ett 30-tal telebolag, främst i nord-

västra Ryssland.

Telia är sedan tidigare minoritetsägare i mobilföretaget North West

GSM, Rysslands näst största GSM-operatör med basen i St Petersburg.

Telia var, tillsammans med Telecominvest, en av initiativtagarna till

North West GSM. Företaget ökade antalet kunder med närmare 40 pro-

cent under året. Den stora andelen företagskunder har gjort att bolaget

inte påverkats av landets ekonomiska kris i samma utsträckning som

andra operatörer.

Storbritannien

Det helägda dotterbolaget Telia UK ökade försäljningen med 30 pro-

cent, tack vare kraftig tillväxt inom carrierverksamheten. Under året

träffades avtal med en av Storbritanniens största banker om leverans av

telefonitjänster till bankens kortkunder.

Irland

I samband med börsintroduktionen av Irlands ledande telekombolag,

Samlar tre typer av verksamheter

Telekominvesteringar utanför Norden
Investeringarna i telekomverksamhet utanför Norden syftar till att

bredda Telias marknad i det geografiska närområdet och till att bygga

värde som kan realiseras på kort eller medellång sikt.

Baltikum

Resultatutvecklingen för investeringarna i Baltikum har varit god. Eko-

nomisk tillväxt och låg inflation i regionen har skapat stark efterfrågan

på telekommunikationstjänster och moderna infrastrukturer.

Det omstruktureringsarbete som påbörjades 1998 av Litauens för-

steoperatör på fast telefoni, Lietuvos Telekomas, har varit framgångsrikt

och bl a gjort att företaget kraftigt förbättrat sitt resultat. Mobilopera-

tören Omnitel stärkte sin position trots kraftigt ökad konkurrens på

mobiltelefoniområdet i Litauen.

Estniska staten sålde under året 23 procent av aktierna i det statligt

ägda holdingbolaget Eesti Telekom.Telias ägande i de operativa bolagen

Eesti Telefon och Eesti Mobiiltelefon övergick därmed i ett ägande av

Eesti Telekom tillsammans med Sonera. Eesti Telekom börsnoterades

med framgång och med en kraftig kursuppgång under hela 1999. Bola-

gets exklusiva rättigheter på nationell och internationell telefoni för-

väntas upphöra 2001.

Eesti Mobiiltelefon ökade marknadsandelen till 60 procent och

kundbasen med 60 procent under 1999. Det helägda dotterbolaget

Tre typer av verksamheter har samlats i affärsområdet Enterprises. Verksamheter som

efter analys kommer att överföras till något av de övriga affärsområdena, verksamheter

som fungerar som support och stöd till fler än ett affärsområde samt verksamheter som

kommer att ägarbreddas eller avyttras.

MSEK 1999 1998 1997

Nettoomsättning 17 686 16 923 18 238

varav extern 9 667 9 344 9 876

Operativ bruttomarginal,% 15,2 10,3 13,8

Operativt resultat 1 490 462 958

Investeringar 5 464 5 696 4 052

Antal anställda 12 548 11 672 12 446

Kommentar. Den ökade nettoomsättningen beror bl a på ökad försäljning av

informationstjänster. Förbättringen av det operativa resultatet hänförs i huvudsak

till telekomverksamheten utanför Norden.

Resultatöversikt
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Eircom, sålde irländska staten 65 procent av aktierna i bolaget.Telia och

det holländska telebolaget KPN utnyttjade samtidigt sina optioner och

ökade därmed ägandet till 14 procent respektive 21 procent. Telia och

KPN har tillsammans med Eircom bedrivit en rad förnyelseprojekt för

att förbereda företaget inför den ökande konkurrensen på Irland. Eir-

coms värde har sexfaldigats sedan 1996.

Spanien

Telia förvärvade under året Unisource Iberia, en nätgrossist som erbjuder

IP-baserade tjänster till företagskunder. Företaget, som i början av 2000

bytte namn till Telia Iberia, bygger och driver ett nationellt IP-baserat nät

i Spanien, vilket ger Telia en plattform på IP-området i södra Europa.

Unisource

Den europeiska telekommarknaden har genomgått dramatiska förän-

dringar sedan Unisourcealliansen bildades för sju år sedan och delä-

garna har successivt omdefinierat sina internationella strategier.1999

avyttrades resterande bolag inom Unisource-gruppen. För att garantera

Unisource ursprungsaffär, att leverera internationella kommunika-

tionstjänster till delägarnas företagskunder, har avtal slutits med Info-

net som innebär att företaget tar över verksamheten i AUCS Communi-

cations Services, dvs det bolag i Unisource som haft i uppdrag att

utveckla och sälja tjänster till multinationella bolag.

Infonet

Infonet Services Corporation, ett globalt tele- och datakommunika-

tionsföretag, där Telia är störste ägare med sina drygt 20 procent, note-

rades framgångsrikt på börserna i New York och Frankfurt. Infonet

Svenska AB, som ägs till 100 procent av Telia, distribuerar Infonets tjän-

ster i Sverige. Det svenska bolaget ökade försäljningen med 60 procent

under året.

Telia Overseas

Telia Overseas, som ägs till 65 procent av Telia, investerar i telekom-

verksamhet i tillväxtregioner i första hand inom det mobila området

med inriktningen att kunna realisera investeringarna på kort eller

medellång sikt.

Investeringarna i mobil telefoni i Brasilien, Uganda, Namibia, Indien,

Kina och Slovenien utvecklades fortsatt positivt. Samtliga operatörer

ökade kundunderlaget och ett flertal av bolagen introducerade förbe-

talda kontantkort på marknaden.

I Brasilien har mobiloperatören Tess på kort tid etablerat ett TDMA-

nät för Sâo Paulo-regionen. Redan vid utgången av 1999 hade Tess teck-

nat avtal med 345 000 kunder. 2000 planeras lansering av bl a mobila

datatjänster.Telia utökade under året investeringarna i Tess.

Telia Swedtel

Konsultbolaget Telia Swedtel kommer i fortsättningen att koncentrera

sina insatser till att stödja Telia vid etablering och utveckling av koncer-

nens internationella verksamheter.

Kundplacerad utrustning, service och installation
Affärsområdet ansvarar för utveckling och design av kundplacerad

utrustning samt service- och installationstjänster.

Verksamheten spänner över ett brett område, från stora företagssys-

tem (kontorsväxlar, CTI-lösningar som knyter samman telefoni och

data, call centers m m) bredbandsnät i fastigheter och lokala nät (LAN).

I sortimentet, som till största delen riktar sig till företagssegmentet,

ingår produkter från världsledande leverantörer som Ericsson, Nortel

och Cisco.

Försäljningen sker genom affärsområdena Företag och Privat samt

externa återförsäljare. Affärsområdet har sin huvudsakliga marknad i

Sverige men delar av sortimentet erbjuds även i övriga nordiska länder,

vilka under 1999 svarade för nio procent av nettoomsättningen.

Marknaden för kundplacerad utrustning, service och installation är

starkt konkurrensutsatt med fallande priser. Efterfrågan på service av

IT-system ökar kraftigt liksom efterfrågan på leverantörer som kan

integrera tele- och data och även åtar sig drift och uppgradering av sys-

temen.

Unik kompetens ger stora outsourcingkontrakt

Affärsområdet besitter unik kompetens inom telekomområdet och har

även kompetens för att integrera tele- och datamiljöer till kundanpas-

sade systemlösningar. För att erbjuda förstklassig service av datanät-

verk och dataarbetsplatser bildades 1998 Telia IT-Service AB. Redan för-

sta året fick servicebolaget motta utmärkelsen Årets Helpdesk av Insti-

tute for International Research.
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Den största outsourcingaffären hittillls i Sverige genomfördes när

Telia IT-Service AB övertog driften och uppgraderingen av Länsförsäk-

ringar Wasas IT-miljöer. Liknande avtal har tecknats även med EDS och

Previa .

Försäljningen av kundplacerad utrustning minskade något under året

på grund av prissänkningar.

Affärsområdet försvarade under 1999 sin ledande position på mark-

naden för företagssystem i Sverige, där marknadsandelen beräknades

till 65 procent. Positionen är starkast inom segmentet stora växlar (70

procent). På mindre växlar, där konkurrensen är hårdare, är positionen

också svagare (45 procent).

Service en växande marknad

Marknaden för service av ljud- och datakommunikationslösningar

visade fortsatt tillväxt. Serviceaffärens lönsamhet har förbättrats kraf-

tigt samtidigt som lansering av Telia FöretagsService nya servicekon-

cept Telia Care och Partner mottagits väl av marknaden. Ett flertal

större kontrakt togs hem under året där MeritaNordbanken,Astra, Sca-

nia och Skandia tillhör de större.

Under året har Telia FöretagsService även introducerat en Internetba-

serad tjänst som gör att kunden kan följa sin serviceorder över Internet.

Installationstjänsterna omfattar främst växlar och fastighetsnät.

Affärsområdet har stärkt sin ställning ytterligare på området och gjort

en inbrytning på marknaden för installation av bredband i fastigheter.

Såväl precision som kvalitet i leveranser och service förbättrades

kraftigt under året.

Finansiella tjänster
Tjänsterna inom finansiering och betalservice skall stärka Telias konkur-

renskraft genom att tillföra mervärde åt koncernens produkter och tjän-

ster, skapa förutsättningar för långsiktiga kundrelationer samt säkra

betalningarna.Tyngdpunkten ligger på Nordenmarknader men tjänsterna

kan erbjudas på i princip samtliga marknader där koncernen agerar.

Framgångsrik kundfinansiering

Kundfinansieringen utgör den dominerande verksamheten.Affärsområ-

det är ledande på Sverigemarknaden vad avser finansiering av IT-pro-

dukter och stärker successivt sin ställning i övriga Norden. Kundfinansi-

ering av främst externa leverantörers produkter har ökat kraftigt de

senaste åren. Den kontrakterade försäljningsvolymen låg 1999 på

samma höga nivå som 1998. Kontrakten med externa partners utgjorde

41 procent av volymen. Finansieringen av datorpaket för hemmen hade

fortsatt stor omfattning även om nivån var något lägre än 1998.

Affärsområdet bedriver försäkringsverksamhet som täcker koncer-

nens behov av företags- och personförsäkringar. Dessutom erbjuds

kunderna försäkringslösningar för en del av koncernens produkter, som

mobiltelefoner och leasingutrustning. Försäkringar till privata konsu-

menter tillhandahålls även via Internet, som blir en allt viktigare kanal

också vid marknadsföring av de finansiella tjänsterna.

Effektivare indrivning

Affärsområdet har ett komplett utbud av tjänster inom kredit- och

betalservice. Effektivisering av verksamheten har lett till att den åter-
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kort eller medellång sikt.
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vunna andelen av koncernens utestående fordringar ökade till 80 pro-

cent under året. I samarbete med SVEFO Sverige AB erbjuds fordrings-

tjänster även till kunder utanför Telia. Båda verksamheterna förbätt-

rade under året såväl omsättning som resultat.

Affärsområdet hanterade under året ca 40 miljoner telefakturor med

en i det närmaste hundraprocentig tillförlitlighet. Under året har kon-

cernens nya faktureringssystem tagits i drift liksom den tredje genera-

tionens IP-baserade ta betalt-lösningar.

Betallösningar har utvecklats för Internet. Med Telia PayIT erbjuds

företag och konsumenter, som handlar över Internet, säkra betallös-

ningar via konton eller teleräkningen.

Ytterligare expansion i Norden

Under de kommande åren sker fortsatt expansion av finans- och betal-

tjänster i de nordiska grannländerna. Samtidigt skall kundfinansiering

prövas även på privatkundsmarknaden. Internetbaserade betallös-

ningar, t ex PayIT, kommer att utvecklas ytterligare.

Informationstjänster
Informationstjänsterna omfattar i huvudsak katalogtjänster, upplys-

ningstjänster, call center-tjänster, portaler samt televisionstjänster.

Den sammanhållande affärsidén är att skapa reklam- och användarfi-

nansierade mötes- och marknadsplatser som knyter samman säljare

och köpare.Tjänsterna riktas dels mot företagsmarknaden, där köparen

ser produkten som en marknadsföringstjänst, dels mot konsument-

marknaden, där köparen ser produkten som en informationstjänst.

Informationstjänsterna erbjöds under 1999 i sammanlagt elva län-

der i Europa, med tyngdpunkt på närmarknaden, Norden och Öster-

sjöområdet.

Stark utveckling av katalogtjänster

Katalogtjänsterna, som utgör den dominerande verksamheten, utveck-

lades positivt och affärsområdet stärkte sin position på marknaden.

Nettoomsättningen ökade med tolv procent främst på grund av kraf-

tigt ökade reklamintäkter från tryckta kataloger och från Gula Sidorna

Gula Sidorna på Internet utsågs till Årets Bästa Sajt 1999.
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på Internet. Internetguiden utsåg

gulasidorna.se till Årets Bästa Sajt

1999. I början av 2000 fattades

beslut om att börsintroducera kata-

logverksamheten.

När det gäller Upplysningstjän-

ster, som idag huvudsakligen utgörs

av nummerupplysning, dominerar

affärsområdet den svenska mark-

naden. Upplysningstjänsterna under

varumärket 118 118 fick under året

konkurrens från nya aktörer, vilket

affärsområdet kompenserat med

fortsatt pris- och produktdifferenti-

ering.

Kraftig tillväxt av call center-

tjänster 

Call center-tjänsterna, som erbju-

der företagskunderna stöd vid

marknadsföring och övriga kontak-

ter med omvärlden, befinner sig i

ett uppbyggnadsskede. Tillväxttak-

ten är hög då allt fler företag väljer

att outsourca denna typ av verk-

samhet. Flera prestigefyllda upp-

drag har vunnits i hård konkurrens.

Välbesökta portaler

Affärsområdet etablerade tidigt en

ledande position på marknaden för

Internetportaler. Idag är Passagen den största svenska sajten med

drygt 1,9 miljoner unika besökare per månad. 1998 slogs Passagen

samman med norska Scandinavia Online, som ägs av Schibsted och

Telenor. Telia äger numera 40 procent av SOL. Reklammarknaden på

Internet har vuxit kraftigt och nya intäkter skall skapas med tjänster för

bl a elektronisk shopping.

I Finland äger Telia portalen Sirkus, vilken på kort tid skaffat sig en

stark position. I Danmark har Telia gått in som delägare i underhåll-

ningssajten Egmont Online och i ungdomsorienterade Chili som är en

kombination av reklamfinansierad tidning och sajt.

Telia, Schibsted och Telenor enades i början av 2000 om att samla sina

portaler i ett nordiskt portalbolag, där Telia beräknas äga 26 procent.

Uppgradering av kabel-tv-näten

Telia är Europas sjätte största kabeloperatör med en teknikplattform

som erbjuder såväl analoga tv-tjänster som nya digitala tv- och bred-

bandstjänster för interaktiv kommunikation. Tjänsterna marknadsförs

under varumärket com hem. Antalet kunder uppgick till 1,3 miljoner

hushåll 1999.Verksamhet finns även i Danmark, Estland och Lettland.

Digitaliseringen har kraftigt ökat kapaciteten i näten och gett

väsentligt bättre kvalitet på ljud och bild.Vid årsskiftet hade 1,1 miljo-

ner hushåll möjlighet att använda digital-tv. Efterfrågan på digital-tv

ökade starkt under hösten sedan kunderna i stället för att köpa erbjöds

att hyra set top-boxar.

En kraftfull satsning har gjorts på uppgradering av kabel-tv-näten till

bredband för att bl a erbjuda höghastighetsinternet. Utbyggnaden

påbörjades under 1999 och sker i första hand i Sveriges 35 största stä-

der. Inom en treårsperiod väntas merparten av com hems kunder få till-

gång till interaktiva tjänster.

Den internationella verksamheten ökar snabbt och har god lönsamhet i

Estland och Lettland. Lansering av inter-

aktiva tjänster har förberetts i Riga och

Tallinn. I Danmark erbjuds kunderna

höghastighetsinternet.

2000 planeras utbyggnad av kabel-

tv-nät i S:t Petersburg.

I början av 2000 fattades beslut om att avyttra den svenska kabel-tv-

verksamheten.

Stärka positionen i närområdet

Starka varumärken och framgångsrika koncept för marknadsföring och

direktförsäljning av informationstjänster i kombination med tidig

anpassning till nya mediaformat, bl a Internet, utgör basen för den fort-

satta expansionen.

Efterfrågan på interaktiva tjänster förväntas öka kraftigt och rekla-

mintäkterna i interaktiva media beräknas fördubblas årligen den när-

maste tiden. I den internationella expansionen är huvudmålet att ytter-

ligare stärka positionen i närområdet.Viss expansion kommer även att

ske på andra marknader i Europa.

Efterfrågan på digital-tv

ökade när kunderna er-

bjöds hyra set top-boxar.

Katalogtjänster Call center-tjänster TV-tjänster Portaler

Informationstjänster 1999 12 31. I Sverige handhar Telia även upplysningstjänster.
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”Välkommen till Telia FöretagsService,

Myrna Dahlin”.

Det är inte av en tillfällighet det

låter så, när man ringer till Myrna Dahlin i

Malmö – eller för den delen till någon av

hennes kollegor med kundkontakt.Telia Före-

tagsService driver Telias serviceaffär för utrust-

ning placerad hos kunder. En gemensam häls-

ningsfras är ett av greppen för att skapa en enhetlig-

het i mötet med kunden.

Telia FöretagsService är ett av de bästa exemplen i Telia på

hur humankapitalmätningar kan användas för att skapa en bättre

arbetsplats och en högre servicenivå. Mätningen 1998 visade att det fanns

stora brister i hur teamen upplevde sin egen kompetens. Medarbetarna var också

osäkra på vilka mål enheten hade och ledarskap och motivation fick låga betyg.

Det ambitiösa förbättringsprogrammet hade kunden och kundrelationen

som utgångspunkt.Tydliga mål formulerades runt serviceprecision och bemötan-

de.Varje team fick en egen budget. Och befogenheten att ta egna initiativ för att

skapa nöjda kunder.

Myrna Dahlin är teamledare för 40 kollegor:

”När vi är ute på serviceuppdrag är det oftast ytterligare något som kun-

den vill ha hjälp med”, säger hon. ”Tidigare gav vi ett kundtjänstnummer. Idag

försöker vi lösa problemet

omgående eller tar med det

hem. I och med att vi informerats

om problemet är det vårt, inte kundens.

Återkoppling är ett annat viktigt inslag, alltid

tala om för kunden vad som gjorts.”

Humankapitalmätningen för 1999 visade på dramatiska förbättringar.

Kompetens, befogenheter och motivation ökade med mellan 12–22 procenten-

heter, de två senare långt över genomsnittet för ett antal serviceföretag. Mål och

ledarskap ökade med 20 respektive 22 enheter, också långt över benchmark.

”Nu är vi många som bygger relationer. Kunderna får en personlig relation med

teknikerna och ringer gärna direkt till dem. De flesta av våra kunder upplever att vi

tar hand om dem bättre och på ett mer personligt sätt idag”, säger Myrna Dahlin.

Värdeskapandet 

”I och med att vi informerats om 

problemet är det vårt,

inte kundens”
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V Ä R D E S K A P A N D E T  

Organisationskapitalet väl genomlyst

I Telias organisationskapital finns faktorer som kundbehovskompetens,

organisatorisk effektivitet, samarbete och processer. (Organisationska-

pitalet täcker således både human- och strukturkapital).

Organisationskapitalet måste nå vissa kritiska värden för att påver-

kan på marknadskapitalet skall bli av någon större betydelse. Samban-

det mellan organisations- och marknadskapital blir tydligare ju större

komplexitet en affär har. Därför är sambandet mycket tydligt på före-

tagsmarknaden, där kundbehovsbaserad kompetens är en grundläg-

gande affärskritisk tillgång. Även på privatmarknaden finns i dag kund-

segment som har förväntningar på sin telekomleverantör som sträcker

sig långt förbi leveranssäkerhet och noll fel. Kraven på kundbehovskom-

petens och relationsförmåga ökar generellt.

Både strukturkapitalet och humankapitalet i Telia följs kontinuerligt.

Strukturkapitalmätningen ”Raka Rör” initierades 1998 och fokuserar på

kärnprocesser inom produktutveckling, affärsstyrning, marknadsföring

och försäljning samt tjänsteproduktionen. Humankapitalet värderas

sedan 1996 i ett ”humankapitalindex”. Mätningarna görs för koncer-

nen, för de olika affärsområdena samt för enskilda enheter som önskar

delta.

Hur organisationen tar till sig mätresultaten och omsätter dessa i

konkreta handlings- och åtgärdsprogram utgör den så kallade verk-

ningsgraden. Verkningsgraden genomsnittligt ligger på cirka 40 pro-

cent, vilket är en ökning men ändå inte tillfredsställande. Det goda

exemplets makt är dock stor.Affärsenheter med hög verkningsgrad har

en mycket god utveckling av både organisations- och marknadskapital

samt av sin lönsamhet.

För att öka möjligheterna att omsätta mätresultaten i praktiska

handlingsprogram lagras all information om humankapitalet i Telia på

teamnivå, dvs den organisationsnivå där medarbetarna arbetar gemen-

samt i den dagliga verksamheten och där också kundmötet sker.

Stadig uppgång i humankapitalindex

Humankapitalindex har mätts två gånger under 1999. Mätningarna

visade på en fortsatt uppgång i humankapitalindex för koncernen i sin

helhet, om än i lägre takt än vad som målsatts. Humankapitalindex har

mätts sex gånger i Telia sedan 1996 och visar på en stadig och kontinu-

erlig uppgång. Utvecklingen ser

olika ut i olika affärsområden.

Några befinner sig på eller nära

en nivå som kan betecknas som

”business excellens” medan fler-

talet har en bra bit att gå för att

nå uppsatta mål.

Fusionsarbetet under året

Engagerade medarbetare, tydliga ledare och

nöjda kunder skall bygga marknadskapitalet

Affärsstyrningen i Telia sker genom personlig delegering från en nivå i

organisationen till nästa. Utgångspunkten är Telias affärsplan på kon-

cernnivå. Den personliga delegeringen innebär att VD och affärsområ-

descheferna träffar överenskommelser om vilka mål och satsningar

som skall uppnås på kort sikt, som regel ett år.

Målen ”bryts ned” genom hela affärsområdesorganisationen ända ut

till de enskilda teamen. Överenskommelserna dokumenteras i ett styr-

kort. Styrkorten översätts i handlingsplaner som följs upp kvartalsvis på

en rad indikationer. Utfallet är kopplat till Telias bonussystem.

De fyra perspektiven i Telias styrkort är organisationen (medarbetare

och processer), marknad/kunder, förnyelse/affärssatsningar och ekono-

misk effektivitet. Organisationens förmåga att skapa värde för kunderna

är avgörande för den ekonomiska effektiviteten på kort och lång sikt.

En grundtanke i Telias styrmodell är att organisationskapitalet driver

både marknadskapitalet och den ekonomiska effektiviteten. Värdeska-

pande i kundledet förutsätter en hög kvalitet på organisationskapitalet

med kundorientering och effektivitet i hela serviceleveransen. Värde-

skapande i ägarledet förutsätter också inre effektivitet, inte minst kost-

nadseffektivitet. Detta innebär att organisationskapitalet tillsammans

med förnyelse och affärssatsningar är nyckeln till framtida intjäning. En

kontinuerlig förädling av organisationskapitalet är nödvändig för att

hantera förändringarna i marknaden, både i kundledet och hos konkur-

renterna som också successivt skärper sina prestationer.

Organisationens förmåga att skapa värde för kunderna är avgörande för den ekonomiska

effektiviteten på kort och lång sikt. En grundtanke i Telias styrmodell är att organisations-

kapitalet driver både marknadskapitalet och den ekonomiska effektiviteten. Stora satsningar

görs nu för att stärka både den professionella och sociala kompetensen.

Humankapitalindex har mätts 

sex gånger sedan 1996 och visar

på en stadig och kontinuerlig

uppgång, om än i lägre takt än

vad som målsatts.

Styrkortets fyra perspektiv

Organisationen 

(medarbetare och processer)

Marknad och kunder

Förnyelse/affärssatsningarEkonomisk effektivitet
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Från problemfokus till kundbehovsfokus

Marknadskapitalet visar vilket värde företaget levererar till kunderna,

vilket i sin tur är basen för värderingen av Telia.

Telia arbetar med marknadskapitalet i tre dimensioner – förmåga att

leverera, förmåga att förstå kundernas behov och förmåga att tillgo-

dose kundernas behov.

På grund av fusionsarbetet har marknadskapitalet endast mätts via

stickprovsundersökningar under andra halvåret 1999. En sammanfatt-

ning visar att kunderna har större tillit till Telia när det gäller teknik,

kompetens och allmänt förtroende än när det gäller mer mjuka varia-

bler som service och kundbemötande.

Human- och marknadskapitalundersökningarna har koordinerats på

en rad frågor för att visa på skillnader mellan kundernas och Telia-

medarbetarnas uppfattning om Telias prestationer i kundmötet. Både

kunderna och Telias medarbetare anser att Telia är bra på att hålla givna

löften och att vidta åtgärder för att rätta till fel. På andra områden skiljer

sig uppfattningarna och ger Telia klara signaler för det fortsatta förbätt-

ringsarbetet.

De mätsystem Telia hittills har tillämpat när det gäller kundernas

uppfattning har till stor del varit problemfokuserade. Mätningarna har

gjorts som uppföljning på olika åtgärder, att en installation genomförts

eller fel åtgärdats. Att mäta Telias effektivitet vad gäller reaktiv pro-

blemlösning är viktigt, men i produkt- och serviceutveckling är proaktiv

problemlösningsförmåga ännu viktigare. De problemfokuserade mät-

ningarna ger inte en full bild av hur nöjda kunderna är med företaget i

ett ”normalläge”.

Telias kvalitet i termer av framkomlighet i näten är extremt hög

(99,8 procent 1999). Ett genomsnittligt abonnemang i Telia har pro-

blem vart tolfte år.

Nya mätmetoder för att värdera marknadskapitalet

Telia har under de senaste tre åren arbetat med att utveckla relations-

baserade mätningar, som skall säkerställa Telias position gentemot kon-

kurrenterna på de marknader där Telia är aktiv samt ge en god bild av

företagets ställning ur ett kapitalmarknadsperspektiv.

Under 1999 började Telia övergå till Nöjd-Kund-Index (NKI), som är

EU-standard och mäter kundnöjdheten på bredden och i normalläge.

Kundnöjdhetsindex (ACSI) har i USA visat sig ha hög korrelation med

börsutvecklingen (Dow Jones Index). Höga och förbättrade NKI-värden

erkänns här av kapitalmarknaden som ett mått på den långsiktiga intjä-

ningsförmågan. Endast två affärsområden i Telia mätte sitt marknads-

kapital enligt NKI-modellen 1999, men flera kommer att övergå till det

nya mätsystemet 2000. De nya mätmetoderna skall också ge bättre

underlag för bedömning av kundlojaliteten och därmed det långsiktiga

marknadskapitalet.

Parallellt med kundnöjdhe-

ten skall Telia börja mäta sitt

förtroendekapital (Society

Trust) i ett nytt mätsystem

som tas fram i samarbete

med ett annat publikt storfö-

retag. Det har föregåtts av en

analys av förutsättningarna för image- och relationsbygge i en rad olika

intressentgrupper, såsom allmänhet, media och kapitalmarknad.

innebar hårda påfrestningar på orga-

nisationen. Det skapade också en

temporär distans mellan ledare och

medarbetare, eftersom de förra var

djupt engagerade i arbetet med

fusion och börsintroduktion, varvid

medarbetarna fick minskat stöd i sitt

arbete med kunderna och den

löpande verksamheten.

Trots detta har Telias ledarskapsprofil förbättrats under 1999. Ledar-

nas förmåga att driva förändringsarbete samt att samla resurser och

eliminera hinder påverkar humankapitalet starkt. Forskning visar att en

förutsättning för ett högt humankapital och ett effektivt förändrings-

arbete är att ledarens egenskaper bejakas av minst 60 procent av med-

arbetarna. För Telia som helhet har detta mål tangerats under 1999.

Medarbetare som ”kan, vill, får och törs”

Utifrån undersökningarna har ett program formulerats för att stärka

organisationskapitalet i Telia. Medarbetare som ”kan, vill, får och törs”

är grunden för ett starkt företag, som har förmågan att löpande

ompröva sina förutsättningar och snabbt genomföra förändringar när

kundens behov och marknadens utveckling kräver det.

Centrala byggstenar i organisationskapitalbygget är utveckling av

kompetens och professionalism i alla led, såväl tekniskt som i relationer

och att skapa förutsättningar för snabbhet och proaktivt beteende, så

att Telia kan ligga steget före både kunder och konkurrenter. Ett tydligt

strategiskt ledarskap, som lägger stor vikt vid medarbetarnas förutsätt-

ningar och utveckling i arbetet men även har egen kundkontakt är

också centralt, liksom system och processer som stödjer medarbetarna

i varje led av värdeskapandet.

Delaktighet är ett nyckelord. De enheter i Telia som har högst värden

på humankapitalet är också de där medarbetarna engagerats djupt i

arbetet med att formulera mål och handlingsplaner för enheten. Jämfö-

relser med mätningar i andra företag visar att Telia generellt har höga

värden när det gäller medarbetarnas möjligheter till initiativ och ansvar.

Satsning på kompetensutveckling

Telias karaktär av kompetens- och serviceföretag skärps hela tiden.

”Kompetens” definieras i Telia som förmågan att hantera olika situatio-

ner. För att kunna upprätta kompetensprofiler och identifiera kompe-

tensgap både hos enskilda medarbetare, i olika affärsenheter och i kon-

cernen som helhet har en kartläggning av kompetensbehoven gjorts

med utgångspunkt från koncernens affärer och strategiska inriktning.

Olika undersökningar visar att kundbehovskompetensen behöver

förstärkas ytterligare i koncernen. Att rätt förstå kundens behov och

vad som bygger nöjdhet och lojalitet blir avgörande i konkurrensen

framöver. Här kombineras social kompetens med teknisk professiona-

lism och den dagliga serviceleveransen – vilka alla är högt prioriterade

områden i Telias kompetensutveckling.

Telia prövar sedan ett drygt år en ny arbetsledningsmodell, där två

ledare delar på ansvaret – den ena med ansvar för medarbetarnas kom-

petens, den andra med ansvar för det operativa arbetet.

Telias internationella verksamhet ställer stora krav på medarbetarna

både vad gäller specialistkompetens och social kompetens i de nya mil-

jöerna. Under de senaste tre åren har personalutveckling i affärsmässig-

het och social träning pågått på bred front inom affärsområde Mobils

internationella verksamhet. Dessutom har närmare 100 medarbetare

fått fördjupad specialistutbildning i mobil kommunikation, samtidigt

som de genomgått språk- och kulturträning. I samma anda intensifiera-

des under året arbetet med att öka mångfalden på hemmaplan vad

avser kön, ålder och etnisk bakgrund.

Företaget har bättre förutsättningar att bygga social kompetens om

dess egen sammansättning speglar samhällets mångfald. I Telias riktlin-

jer för ledarförsörjning har slagits fast att vid tillsättning av nya ledare

skall minst fem kandidater prövas och minst en av dem vara kvinna.

Delaktighet är ett nyckel-

ord. Jämförelser med andra

företag visar att Telia har

höga värden när det gäller

medarbetarnas möjligheter

till initiativ och ansvar.

Företaget har bättre förutsättningar

att bygga social kompetens om

dess egen sammansättning speglar

samhällets mångfald.
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Förutsättningarna för affärsförnyelse och utveckling på telekommark-

naden har förändrats drastiskt under de senaste åren. Marknaden blir

allt mer snabbrörlig och tiden för utveckling av nya produkter förkortas

ständigt. Ett resultat av detta är att företagen måste arbeta ännu effek-

tivare och producera resultat i snabbare takt än tidigare.

Idag är det ofta viktigare att komma ut tidigt på marknaden med en

första grundversion av en produkt, än att avvakta och förfina produkten

ytterligare. Utvecklingstiden för nya produkter har med andra ord blivit

en kritisk framgångsfaktor för aktörerna på telekom- och IT-marknaden.

Den snabba teknikutvecklingen ställer stora krav på företagens tek-

nik- och affärsstrategier, i och med att antalet tillgängliga alternativa

lösningar och affärsroller snabbt ökar. Samtidigt måste tunga investe-

ringar genomföras så framtidssäkert som möjligt så att de optimala

lösningarna snabbt kan väljas.

En annan konsekvens av den allt snabbare teknikutvecklingen är

företagens ökande behov av partnerskap med konkurrenter och leve-

rantörer. Syftet med partnerskap är

tredelat - riskspridning, ökad styrka

och snabbhet i utvecklingsprocessen,

samt att snabbare nå samsyn i bran-

schen kring en standard eller en pro-

dukt.

Just strävan efter standardisering

är en kraft som har stor påverkan på

företagens affärsförnyelse och

utveckling. Ett enskilt företag, nästan

oavsett storlek, får allt svårare att nå

acceptans för en teknisk lösning på

egen hand. Bildandet av olika forum

och allianser de senaste åren, är ett

tydligt uttryck för denna strävan

efter riskspridning, samsyn och kor-

tare utvecklingstider.

Telia har en väl utbyggd infra-

struktur för affärsförnyelse och pro-

duktutveckling. Under 1999 låg

tyngdpunkten i utvecklingsarbetet på:

• Personlig, mobil kommunikation

• IP/Internet och e-handel

• Hemmets och företagets kommu-

nikation

Affärsområdenas roll och ansvar 

Telias fem affärsområden spelar en

mycket viktig roll i arbetet med

affärsförnyelse och utveckling.

Respektive affärsområde har som sitt

ansvar att driva utvecklingen av nya

tjänster och produkter inom sitt spe-

cifika område, för att hela tiden ligga i

den absoluta framkanten i branschen.

Utvecklingsportföljen – en av företagets 

viktigaste tillgångar

Telia har en väl utbyggd infrastruktur för forskning, affärsförnyelse och produktutveck-

ling. Den ska inte bara säkerställa företagets framtida intjäning utan även bidra till att

Sverige behåller sitt försprång som IT-nation.

Mobil Carrier & Nät PrivatFöretag Enterpises

Partners i världsklass
Apple
Dell
Ericsson
Microsoft
Nokia
Nortel
SAP
Siemens
ST Microelectronics
Sun Microsystems
Texas Instruments
VeriSign
Volvo

Telia ProSoft Telia Promotor

Demotel

Externa leverantörer
Cisco
Ericsson
Lotus
Nokia
Oracle
Sun Microsystems
VeriSign

Stödjer produktutveckling

Affärsområdena utvecklar och integrerar tjänster och

produkter till helhetslösningar för slutkund

Framtida fokusområden

Nya affärer, nya företagEntreprenörer

Telias infrastruktur för affärsförnyelse och produktutveckling

MIT Digital Life, MIT Industrial Liaison Program

KTH, Chalmers TH, Lunds TH, Luleå TU

SICS

Institute for the Future

EURESCOM, ETSI, 3GPP, ITU, IETF 

Telia Research

Telia Business Innovation

Telias deltagande i forskning, utveckling och standardisering
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För att säkerställa detta samarbetar affärs-

områdena med leverantörer, kunder och part-

ners, samt köper färdiga lösningar från såväl

interna som externa leverantörer. Trenden är

tydlig mot att allt mer partnerskap och färdiga

lösningar används.

Affärsområdenas viktigaste uppgift är att

integrera olika tjänster och produkter med

stödsystem och support till en helhetslösning

för kunden. Ett exempel är affärsområde Pri-

vats produkt ”Mina sidor”, en avancerad one-

to-one-lösning, som nyligen vann pris i USA

(Oracle Stars of E-business). Denna produkt

har utvecklats i samarbete med bl a Sun Micro-

systems, Broadvision och de interna bolagen

Telia ProSoft samt Telia Promotor.

Ett annat av Telias offensiva utvecklingsom-

råden är mobila Internettjänster. Genom ett

nära samarbete med Oracle var Telia och affärs-

område Mobil en av de första i världen med att

erbjuda WAP-portalen MyDOF.

Övriga fokusområden är e-handel och IP, där

exempelvis affärsområde Företag bedriver ett

nära samarbete med bland annat Cisco och

Lotus.

Telia Research - koncernens forsknings-

och utvecklingsbolag

Telia Research är koncernens forsknings- och

utvecklingsbolag. Huvuduppdraget för Telia

Research är att genom forskning och utveck-

ling på internationellt ledande nivå säkra kon-

cernens förmåga till uthållig utveckling samt

agera pådrivare i koncernens affärsförnyelse

och innovation.

Vidare skall Telia Research stödja affärsom-

rådena i deras produktutveckling genom att tillföra strategisk spets-

kompetens inom nya områden. Telia Research skall också skapa ett

flöde av produkt- och affärsförslag samt utgöra ett verktyg för rekryte-

ring av medarbetare med strategisk spetskompetens.

Under 1999 har Telia Research utvecklat ett antal nya koncept för

hemmets kommunikation och utvecklat nyckelteknologier för att reali-

sera visionen om det uppkopplade hemmet. Genom att vara en ledande

aktör på området har Telia Rese-

arch kunnat etablera strategiska

partnerskap med ett antal aktö-

rer. Exempel på ett sådant sam-

arbete är det som inletts med

Sun kring genombrottsteknolo-

gin Jini som gör det enkelt för

användaren att koppla ihop

olika typer av ”apparater” i

hemmet.

Telia Research har aktivt bi-

dragit till utvecklingen av mobilt

Internet. På systemsidan har

företaget haft stor påverkan på globala standarder som UMTS och

Hiperlan2 och Telia Research har som enskild aktör föreslagit och drivit

igenom flest anpassningar för IP, vilket ger Telia en stark position inför

framtiden.

Trenden går mot mer partnersamarbeten även för Telia Researchs del

och för närvarande finns ett samarbete med de stora telebolagen Swis-

scom och KPN kring omvärldsbevakning. Andra partners är Ericsson

(mobil och trådlös kommunikation) samt Sun Microsystems och Apple

(hemmets kommunikation).

Telia Research ansvarar för koncernens patentstrategi. Telia har

under ett antal år byggt upp en betydande patentportfölj med tyngd-

punkt på områdena mobil kommunikation och transmissionsteknik (IP,

ATM,VDSL mm). Att Telia har en mycket konkurrenskraftig patentport-

följ framgår av nedanstående jämförelse med andra teleoperatörer.

Telia Business Innovation – ett renodlat riskkapitalbolag

Telia Business Innovation (TBI) startades under 1999 och är Telias ren-

odlade riskkapitalbolag och ett medel för koncernens affärsförnyelse.Telia

Business Innovation investerar i infokom-affärer  som exploaterar de nya

möjligheter som bland annat Internet, bredbandsteknologier och trådlös

kommunikation erbjuder. Med infokom avses den marknad som uppstår i

konvergensen mellan telekom, data, media och information.

TBI kommer 2000 att få en något annorlunda finansiering och inrikt-

ning än under 1999. Verksamheten kommer att bedrivas med hjälp av två

fonder, samt med en årlig budget från koncernen som satsas på program

inom områden som bedöms intressanta för framtiden:

• Sådd- och Etableringsfonden – en fond om 300 miljoner som ägs till

100 procent av Telia och investerar i företag som befinner sig i en upp-

startsfas

Omsättning 1997 Antal patent

Teleoperatör miljarder kr 1997

France Telecom 196 175

Deutsche Telekom 285 170

British Telecom 175 135

Telia 46 90

KPN 58 50

Under 1999 har stora satsningar gjorts på utveckling av mobila datatjänster.

Telia har under ett antal år byggt

upp en betydande patentportfölj

med tyngdpunkt på områdena

mobil kommunikation och trans-

missionsteknik. I förhållande till

företagets storlek är Telias

patentportfölj mer än 

dubbelt så stor som de stora

europeiska konkurrenternas.
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• Tillväxt- och Expansionsfonden – en fond om 500 miljoner som inves-

terar i företag som kommit längre i sin utveckling. Avsikten är att

bidraga till företagets expansion. Denna fond kommer att ägas gemen-

samt av Telia och av en institutionell placerare.

• Program för Entreprenöriell affärsutveckling – investeringar i särskilt

intressanta framtidsområden som omfattas av TBIs investeringsfokus.

Finansiering sker över Telias koncernbudget med 30 miljoner årligen.

Utöver dessa tre investeringsprogram har Telia Business Innovation

ett verksamhetsområde som kallas VentureLab. VentureLab är en

kuvösverksamhet för nystartade företag och tanken är att de genom

VentureLab skall kunna få praktiskt stöd med bland annat lokaler, admi-

nistration, ekonomi och rekrytering.

Demotel – en pionjärverksamhet inom kundanpassad 

forskning och utveckling

Demotel är en nätverksorganiserad enhet inom Telia. Enheten har inga

anställda utan köper sina resurser från andra enheter som till exempel

Telia Research.Telias Demotelprogram har under ett antal år givit goda

resultat och bidragit till de senaste årens exempellösa utveckling inom

IT-området i Sverige.

Demotels verksamhet bygger på värdeskapande hos kund och en

metodik att snabbt prova och utvärdera nya idéer och innovationer i

samarbete med kunden. Resultaten överförs sedan till de olika affärs-

områdena. HomeRun-tjänsten, som utvecklades av Demotel under

1998 för att senare överföras till affärsområde Mobil, är ett aktuellt

exempel. Demotel deltar vidare, som inviterad och enda deltagare från

Europa, i Innovation Lab på MIT Alfred P. Sloan School of Management -

det ledande forskningsinstitutet i världen för användardriven innova-

tion och utveckling.

Telias påverkan på forskning och utveckling utanför koncernen

Styrelsearbete och sponsring av professurer

Telia har påverkan även på forskning och utveckling utanför koncernen.

Bland annat sponsrar Telia

nyinrättandet av vissa profes-

surer inom för koncernen vik-

tiga utbildningsområden.

Telia bidrar även med cirka

fem miljoner varje år till kom-

petensnoder vid bland annat

Luleå Tekniska Universitet,

Kungliga Tekniska Högskolan,

Chalmers Tekniska Högskola och Lunds Tek-

niska Högskola.

Vidare deltar enskilda personer inom Telia

aktivt i styrelse- och beredningsarbete i ett

antal svenska forskningsinstitut. Syftet med

deltagandet är att dessa forskningsinstitut

skall bevaka och utveckla nya framtida tekni-

kområden som idag inte har en plats inom

företagens ordinarie organisationer.

Internationell forskning och  

standardisering

Telia deltar i det av 22 europeiska operatörer

bildade forskningssamarbetet inom EURES-

COM.Telia ingår också för närvarande i tre

EU-projekt inom ramen för EUs femte ram-

program. Slutligen är Telia medlem i MITs

(Massachusetts Institute of Technology)

forskningsprogram Digital Life på Medialab

samt har ett övergripande samarbete för

forskningsbevakningen på MIT genom delta-

gande i MIT Liaison Program.

Telia deltar även aktivt i standardiserings- och specificeringsarbetet

för nästa generation mobilsystem UMTS. Telia är den enskilda aktör i

världen som föreslagit och drivit igenom flest anpassningar för IP och

har därigenom positionerat sig som en ledande mobil IP-utvecklare i

Norden och i världen.Telia har även en framträdande roll inom standar-

diseringen för e-handel, till exempel vad gäller elektroniska signaturer

och kryptering.

TELDOK –  en nätverksorganiserad ”think tank”

TELDOK är närmast en nätverksorganisation ”think tank”, i syfte att ge

viktiga opinionsbildare, liksom allmänheten i främst Sverige, tillgång till

sakliga och engagerande beskrivningar av tidig IT-användning, för att på

så sätt öka kunskaper, insikter och acceptans beträffande hela det

område där Telia är verksamt. Genom TELDOK tar Telia ett ansvar som

marknadsledande aktör och bidrar till hela marknadens utveckling.

TELDOK samverkar också med andra nätverk, exempelvis med Data-

föreningen samt med ett externt forskningsråd i en gemensam fram-

tidsinriktad skriftserie ( T 2004), www.teldok.org.

FutureComFactory – ett forum för framtidens fokusområden

FutureComFactory är en ny satsning som har initierats av Telia, Ericsson

och AP-fastigheter gemensamt, för att bidra till att driva forskningen

och utvecklingen inom infokomområdet framåt. Avsikten är att öka

antalet ”founders”, det vill säga deltagare som går in på samma villkor

som de ursprungliga grundarna, till ett 10-tal.

FutureComFactory är en neutral och opolitisk ekonomisk förening

utan vinstintressen, där internationellt inflytelserika personer inom

infokomområdet skall mötas på neutral mark för att diskutera, reflek-

tera och agera kring den framtida utvecklingen av infokomområdet.

Målet är att FutureComFactory skall vara ett globalt forum för kommu-

nikation, där ny kunskap genereras, idéer utbyts samt nya möjligheter

skapas och sprids.

De första ämnena som skall behandlas inom ramen för FutureCom-

Factory är miljö och infokom (maj 2000) samt mobilt Internet (hösten

2000).Varje ämne utreds och förbereds noga av specialister enligt en väl

utvecklad metodik. Därefter diskuteras ämnet under 24 timmar vid

rundabordsliknande förhållanden.

En expertmoderator finns hela tiden med för att leda och styra pro-

cessen.

När forumet avslutats finns rika informations- och marknadsförings-

resurser att tillgå för att föra vidare och understödja utvecklingen av det

som framkommit under processen.

Värde

Sådd och etablering

Entreprenöriell

affärsutveckling

Tillväxt och expansion

Tid

VentureLab

Telia deltar aktivt i standardi-

serings- och specificeringsarbetet

för nästa generation mobilsystem,

UMTS.Telia är den enskilda aktör i

världen som föreslagit och drivit

igenom flest anpassningar för IP.

Telia Business Innovation Finansieringsmodell



T
E

L
I

A
 

Å
R

S
R

E
D

O
V

I
S

N
I

N
G

 
1

9
9

9

44

Med hjälp av elektronisk kommunikation

bidrar vi till ett långsiktigt hållbart samhälle

Ökad användning av IT och telekommunikation minskar miljöbelastningen.Tjänster i

stället för prylar på allt fler områden – det är Telias bidrag till en hållbar utveckling.

Informationstekniken är en av lösningarna på vår tids miljöproblem.

Telia har en mycket viktig roll i att förse människor och företag med

lättanvända, smarta och prisvärda IT-tjänster. Ju bättre vi klarar den

uppgiften, desto mindre blir belastningen på miljön.Tjänster i stället för

prylar på allt fler områden – det är Telias bidrag till en hållbar utveck-

ling.

Bredbandsteknologin ger svenska hushåll och företag tillgång till

snabbare kommunikationer och därmed till en rad nya tjänster och

applikationer. Många av dessa tjänster kommer att ha klara miljöförde-

lar, exempelvis intelligenta hem som styr uppvärmning, e-handel som

minskar transportbehoven samt distansmöten i olika former, som

ersätter resor.

IT-propositionen, som kom under våren 2000, innehåller ett beslut

av regeringen att se över hur miljöfördelarna med IT kan tas tillvara.

Genom att använda IT för att skapa miljöanpassning kan Sverige få ett

kraftfullt verktyg för att nå de nationella miljömålen och skapa fram-

tida konkurrenskraft.

Nya miljörelaterade krav och affärsmöjligheter

Miljörelaterade krav ställs på företagens agerande. Att uppfylla kraven

är allt oftare en förutsättning för att få en affär och för att skapa trovär-

dighet. Majoriteten av Telias bolag får miljörelaterade krav eller förfråg-

ningar från sina kunder. Dessa krav och frågor gäller Telias miljöarbete

samt produkter och tjänster.

Ökad insikt om miljöproblem innebär nya möjligheter för miljöan-

passade IT-lösningar och företag som levererar dessa. Enligt ”Faktor 10”

uppnås hållbar utveckling när produktionen kan ske med högst en tion-

del av de resurser som går åt idag. För många ter sig detta som en utopi,

men med hjälp av IT och telekommunikation går det till och med att

hitta resurssnåla alternativ långt bättre än faktor 10. TeleSvar, telefon-

svarare i telenätet, har en faktor på mellan 100 och 800!

1999 ett viktigt miljöår för Telia

Fusionsarbetet med Telenor tog mycket kraft, inte minst från miljöarbe-

tet, och alla mål och intentioner inom miljöområdet har inte nåtts

under året. Trots detta så innehöll 1999 många viktiga miljöhändelser.

Tre enheter fattade beslut om ISO 14001 certifiering, tre livscykelana-

lyser genomfördes och arbetet med världens första miljödeklaration av

IT-tjänster startade.

Livscykelanalyser, LCA, har genomförts för tre tjänster – Centrex

(Telias virtuella telefonväxel i nätet), radiolänk jämfört med utrustning

i telenätet och IP-telefoni jämfört med kopplad telefoni. Tack vare de

LCA-studier som Telia genomfört de senaste åren börjar bilden av tjän-

sternas miljöfördelar och telenätets miljöbelastning att bli i det när-

maste komplett.

Telia tog 1999 initiativet till en branschgemensam miljödeklaration

av telekommunikationsutrustning samt påbörjade ett arbete för att

hitta formerna för en miljödeklaration av IT-tjänster. Miljödeklarationer

av IT-tjänster är något alldeles nytt och Telia är, såvitt känt, först med

detta. Den första tjänsten som miljödeklareras är den virtuella telefon-

växeln Centrex. Deklarationen sker inom ramen för Miljöstyrningsrå-

dets system och under våren 2000 fastställs riktlinjer för miljödeklara-

tioner för IT-tjänster. Miljödeklarationer för IT-utrustning fastställs

också under våren 2000.

Ambitionen i vårt miljöarbete:

• Telia utvecklar tjänster och produkter som gör det enklare och

naturligare att kommunicera på ett miljöanpassat sätt och stimu-

lerar kunder att utnyttja Telias produkter i sitt miljöagerande.

• Telia är ett föredöme som en miljömedvetet driven koncern, bl a

genom konsekvent användning av egna tjänster och produkter.

• Telias verksamhet bedrivs resurseffektivt och med minimal belast-

ning för miljön.

• I Telia betraktar vi gällande lagstiftning som minimikrav.

• Telia ställer miljökrav på leverantörer.Vi ser också till att anlitade

entreprenörer och konsulter tillämpar miljöpolicyns principer.

• Alla ledare i Telia har ansvar för miljöarbetet.Telias koncernchef har

det övergripande ansvaret.

• För att utveckla och koordinera arbetet finns en miljöchef på kon-

cernnivå.

• I varje ledningsgrupp för bolag och enheter finns en utpekad per-

son som svarar för att miljöfrågorna beaktas vid diskussioner och

beslut inom enheten. För den löpande bevakningen och samord-

ningen av miljöarbetet finns en miljösamordnare.

• Alla medarbetare i Telia har kunskap för att kunna agera ansvars-

fullt i enlighet med miljöpolicyn.

• Miljömål och nyckeltal finns i affärsområdens och bolagens affärs-

planer.

• Telia främjar forskning, utveckling och spridning av information

inom området miljö kopplat till vår verksamhet.

• Öppenhet mot kunder, media, allmänhet och myndigheter präglar

miljöarbetet.

• Miljöarbetet är en process av ständigt pågående förbättringar. Pro-

cessen drivs och följs upp enligt ISO14001.

• Miljöpolicyn ses över årligen och revideras vid behov.
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M I L J Ö

Carrier & Nät, som äger och driver det fasta nätet, utvecklade miljö-

arbetet starkt under 1999. På hösten beslöts att integrera miljöstrate-

gierna med enhetens affärsstrategier. Idag är verksamheten ISO 9001-

certifierad och under 2001 ska den certifieras enligt ISO 14001.

Carrier & Nät står för cirka 30 procent av Telias totala inköp. Under

1999 infördes omfattande miljökrav vid alla inköp. Miljödeklarationen

av samtliga kablar i Telias infrastruktur har också slutförts. Deklaratio-

nerna redovisar bland annat innehåll och återvinningssätt.

Under 1999 genomgick cirka 4 800 personer Telias  miljöutbildning

och totalt har utbildningen nu genomgåtts av 8 815 personer, vilket

utgör knappt 30 procent av medarbetarna.

Antalet Telemöten i Telia har ökat, vilket bland annat kan förklaras av

en Teliaintern marknadsföring. Bildkonferensernas minskning i antal

kan troligen förklaras av att TeleMöte anses vara ett fullgott alternativ

för möte på distans. Flexibelt arbete har vuxit som företeelse i koncer-

nen. Till stor del kopplar medarbetarna upp sig dagtid från framförallt

hem, arbetscentraler och kunder. En genomsnittlig användare är upp-

kopplad knappt 15 timmar i månaden (medianvärde).

Telia stödjer forskning inom elektromagnetiska fält och har anslagit

tre miljoner kronor till oberoende extern forskning för den närmaste

treårsperioden

Enligt Finanstidningens koldioxidindex (antal ton CO2-utsläpp i rela-

tion till omsättning i MSEK) uppgår Telias index till 2. Detta kan jämfö-

ras med andra branscher som skog 70, bygg 30, energi 60 och flyg 100.

Systematiskt miljöarbete ur ett livscykelperspektiv

Telias miljöarbete bedrivs ur ett livscykelperspektiv. Det innebär att

miljöaspekterna vägs in i hela kedjan från inköp och drift till avveckling

och resthantering.

Miljöarbetet drivs enligt ISO 14001. Något koncerngemensamt

beslut om certifiering har inte fattats. På bolags- och enhetsnivå fattas

beslut om eventuell certifiering av miljöledningssystemet, och tre

bolag arbetar idag mot  ISO 14001 certifiering.

Telias miljöarbete utgår från områden med väsenlig miljöpåverkan.

Positiv påverkan utgörs av de möjligheter som IT har att minska miljö-

belastningen hos kunder och i samhället. I Telias negativa miljöpåver-

kan ingår fordonsanvändning, transporter, resor, energiförbrukning

samt förbrukning av material. Miljömål utgår ifrån områden med

väsentlig miljöpåverkan och sätts i bolag och enheter.

Lagkrav

Telia bedriver i dagsläget ingen verksamhet som kräver tillstånd enligt

Miljöbalken. Avveckling av freoner pågår i enlighet med lagkrav.

Beslutet om producentansvar för elektronikprodukter fattades

under våren 2000 och förordningen träder i kraft den 1 juli 2001. Produ-

centansvaret innebär att Telia får ansvar för returhantering av bland

annat importerade växlar och telefoner.

Miljöredovisningen finns  på www.telia.se/miljo

Kostnaden för Telias miljöarbete för 1999 uppgick till totalt 36,5 MSEK.

En grovt uppskattad kostnad för 2000 uppgår till 47,8 MSEK*. Personal-

kostnader och nedlagd tid för till exempel utbildning ingår inte i detta.

Uppskattningsvis kräver det direkta årliga miljöarbetet i koncernen

cirka tolv manår.

Miljöredovisningen för 1999 finns att tillgå på Telias hemsida. Den kan

också beställas i tryckt form. Telias externa revisorer har granskat miljö-

redovisningen.

*Ökningen beror på avvecklingskostnaden för freoner.

Nedan återfinns direkta kostnader som är att hänföra till miljö. Personal-

kostnader och nedlagd tid för till exempel utbildning ingår inte.Uppskatt-

ningsvis motsvarar det direkta årliga miljöarbetet i koncernen cirka tolv

personers heltidstjänst.

Kostnader 1999 i kSEK

Miljökommunikation 1 200

Trycksaker

Annonser

Miljöredovisning

Sammanställning av goda exempel 850

LCA 280

Miljöutbildning 3 200

Forskning och Utveckling 700

IT och Miljö vid Lunds Universitet

Elektromagnetiska fält

Institutet för Fiber och Polymerteknik

Miljöledning 1 200

Genomgångar

Revisioner

Verktyg

Freonavveckling 19 100

Utveckling av affärskoncept 1 200

Miljöstationer 6 700

Miljöavgifter 70

Övriga driftkostnader miljöstaben exkl personal 2 000

Summa 36 500

Miljöekonomi

Uppskattning av större kostnader för 2000

Forskning IT och Miljö vid Lunds Universitet 600

Forskning elektromagnetiska fält 1 000

Avveckling freoner, HCFC 38 000

ISO certifieringar 3 000

Miljökommunikation 2 000

Samarbete FutureComFactory 3 000

Projekt med Vägverket 150

Summa 47 750

Telia har i dagsläget valt att se alla poster som kostnader.Poster som hän-

för sig till utbildning skulle kunna ses som investering i framtida kompe-

tensuppbyggnad på området.
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Operativt resultat. Resultatnivå för uppföljning av koncernens affärs-

segment. Rörelseresultat före realisationsresultat (exklusive realisa-

tionsresultat från telekominvesteringar utanför Norden) och kostnader

för personalomstrukturering (inklusive avtalspensioner), gemensamma

pensionsåtaganden, år 2000-anpassning samt förberedelser för inte-

gration med Telenor.

EBITDA. Rörelseresultat med av- och nedskrinvningar återlagda.

Justerat eget kapital. Redovisat eget kapital minskat med föreslagen

utdelning.

Substansvärde. Redovisat eget kapital plus dold reserv i marknadsno-

terade aktier efter avdrag för uppskjuten skatt beräknad till aktuell

skattesats.

Sysselsatt kapital. Balansomslutningen minskad med redovisade ej

räntebärande skulder och avsättningar samt med föreslagen utdelning.

Operativt kapital. Sysselsatt kapital minskat med finansiella tillgångar

med andelar i intressebolag och ej räntebärande fordringar återlagda.

Räntebärande nettoskuld. Räntebärande skulder och avsättningar

minskade med räntebärande tillgångar med andelar i intressebolag

återlagda.

Nettolåneskuld. Räntebärande skulder minskade med räntebärande

tillgångar med andelar i intressebolag återlagda.

Operativ bruttomarginal (operativ EBITDA-marginal). Operativt resul-

tat plus av- och nedskrivningar uttryckt i procent av nettoomsättning.

Bruttomarginal (EBITDA-marginal). Rörelseresultat plus av- och ned-

skrivningar uttryckt i procent av nettoomsättning.

Operativ marginal (operativ EBIT-marginal). Operativt resultat ut-

tryckt i procent av nettoomsättning.

Rörelsemarginal (EBIT-marginal). Rörelseresultat uttryckt i procent

av nettoomsättning.

Vinstmarginal. Rörelseresultat plus finansiella intäkter uttryckt i pro-

cent av nettoomsättning.

Nettomarginal. Resultat efter finansiella poster uttryckt i procent av

nettoomsättning.

Totalkapitalets omsättningshastighet. Nettoomsättning dividerad

med genomsnittlig balansomslutning.

Sysselsatt kapitals omsättningshastighet. Nettoomsättning divide-

rad med genomsnittligt sysselsatt kapital.

Räntabilitet på totalt kapital. Rörelseresultat plus finansiella intäkter

uttryckt i procent av genomsnittlig balansomslutning.

Räntabilitet på sysselsatt kapital. Rörelseresultat plus finansiella

intäkter uttryckt i procent av genomsnittligt sysselsatt kapital.

Räntabilitet på eget kapital. Nettoresultat uttryckt i procent av

genomsnittligt justerat eget kapital.

Soliditet. Justerat eget kapital uttryckt i procent av balansomslutningen.

Skuldsättningsgrad. Räntebärande nettoskuld dividerad med justerat

eget kapital.

Räntetäckningsgrad. Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat

med finansiella kostnader.

Självfinansieringsgrad. Kassaflöde från löpande verksamhet dividerat

med bruttoinvesteringar.

Balanslikviditet. Omsättningstillgångar dividerade med kortfristiga

skulder.

Nettokassaflöde. Ökning (–) eller minskning (+) av räntebärande net-

toskuld.

Data per aktie. Resultat per aktie avser vägt genomsnittligt antal aktier

medan utdelning, eget kapital respektive substansvärde per aktie avser

antal aktier vid periodens slut.

Utdelningsandel. Utdelning per aktie dividerad med resultat per aktie.

ISDN-kanaler. Varje basaccess räknas som två kanaler och varje primär-

access som 30 kanaler.

Churn. Antal kunder som lämnat företaget uttryckt i procent av

genomsnittligt antal kunder.

ARPU. Genomsnittlig månadsintäkt per abonnemang.

Arbetsproduktivitet. Procentuell förändring mellan åren av kvoten

mellan nettoomsättning i fast pris och medelantal anställda.

Beloppsuppgifter. I enlighet med svensk och internationell standard

används följande beteckningar:

Prefix

tusen k miljarder G

miljoner M

Valutor

Svenska kronor SEK Japanska yen JPY

Brasilianska real BRL Lankesiska rupier LKR

Tyska mark DEM Lettiska lat LVL

Danska kronor DKK Litauiska litas LTL

Estniska kroon EEK Namibiska dollar NAD

Spanska pesetas ESP Nederländska gulden NLG

Europeiska euro/ecu EUR/XEU Norska kronor NOK

Finska mark FIM Filippinska pesos PHP

Franska franc FRF Polska zloty PLN

Brittiska pund GBP Ryska rubler RUR

Irländska punt IEP Slovenska tolar SIT

Indiska rupier INR Ugandiska shilling UGX

Hong Kong-dollar HKD US-dollar USD

Definitioner av begrepp och nyckeltal 



F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E

T
E

L
I

A
 

Å
R

S
R

E
D

O
V

I
S

N
I

N
G

 
1

9
9

9

47

Försäljning och resultat

Teliakoncernens försäljning ökar efter justering för avyttrad verksam-

het med drygt 6 procent till 52 121 (49 569) MSEK. Ökningen genere-

ras av volymtillväxt. Priserna sänktes med 6 procent under året.

Operativt resultat ökar med 23 procent till 6 727 (5 459) MSEK.

Rörelseresultatet belastas av kostnader för personalomstrukturering

med 722 MSEK och år 2000-anpassning med 604 MSEK. Avyttringar av

icke strategiskt viktig verksamhet ger realisationsvinster om 582 

(4 929) MSEK.

Sammantaget försämras rörelseresultatet till 5 946 (7 220) MSEK.

Resultatutvecklingen analyseras i avsnitten Kommentarer till resultat-

räkningen respektive Resultatanalys.

Finansiell ställning

Koncernens finansiella ställning är god. Kapitalomsättningshastig-

heten försämras något då balansomslutningen ökar med 14 procent

till 76 604 (67 278) MSEK.

Soliditeten är 41,0 (41,5) procent. Eget kapital ökar med 12 procent

till 32 893 MSEK. Disponibla vinstmedel är 5 651 (2 201) MSEK.

Koncernens finansiella ställning beskrivs vidare i avsnittet Kom-

mentarer till balansräkningen.

Finansiering och investeringar

Under året förlängdes kapitalbindning och räntebindning på låneskul-

den. Räntetäckningsgraden är 8,5 (10,4).

Sammantaget ökar investeringarna något, främst genom fortsatta

satsningar i telekomverksamheten utanför Norden. Årets avskrivningar

uppgick till 7 652 (7 146) MSEK.

Finansiering och investeringar behandlas ytterligare i avsnittet

Kommentarer till kassaflödesanalysen.

Styrelsen och verkställande direktören avger härmed redovis-

ning för verksamheten i Telia under 1999.

Telia AB är ett av svenska staten helägt bolag och moderbolag 

i Teliakoncernen. Telia AB skall med huvudinriktning i Sverige, övriga

Norden och inom Östersjöområdet, direkt eller genom dotter- eller

intressebolag erbjuda telekommunikationstjänster i vid mening och

därpå baserade informationstjänster samt bedriva annan därmed

förenlig verksamhet. Bolaget hade vid utgången av verksamhetsåret

omkring 60 direktägda rörelsedrivande svenska och utländska dot-

terbolag.

Personal

Antalet anställda i koncernen per den 31 december är 30 643 (30 593)

personer. Exklusive division Personalförsörjning och justerat för avytt-

rade verksamheter ökar antalet anställda med 1 463 personer till 

30 333.

Antalet anställda i Sverige ökar med 323 personer till 25 527 och

på övriga marknader med 1 140 till 4 806 personer.

1999 1998 1997

Antal anställda 30 643 30 593 32 549

Medelantal anställda 29 546 31 320 33 930

Nettoomsättning per anställd (kSEK) 1 764 1 583 1 346

Nettoresultat per anställd (kSEK) 143 160 65

Förädlingsvärde per anställd (kSEK) 835 858 665

Medelantalet anställda totalt minskar med sex procent. Andelen kvin-

nor är 38 (42) procent och andelen män 62 (58) procent. Medelantalet

anställda utomlands är 4 132 (3 780), varav 40 (41) procent kvinnor

och 60 (59) procent män.

Löner och ersättningar under 1999 var totalt 9 184 (9 098) MSEK,

en ökning med en procent. Arbetsgivaravgifterna ökar med fem pro-

cent till 2 895 (2 762) MSEK. Löner till anställda utomlands var 

1 158 (1 033) MSEK.

Marknadsposition

Telia behöll under året sin starka position på den svenska marknaden,

även om marknadsandelarna inom vissa områden minskade något till

följd av förvalsreformen Lika tillträde och ökat konkurrenstryck. I övri-

ga Norden och i Östersjöområdet stärktes koncernens ställning.

Den internationella carrierverksamheten har på kort tid etablerat

sig som en av de stora nätgrossisterna på den globala marknaden.

Strategisk inriktning

Den nordiska IT-marknaden uppvisar en stark utveckling. IDC/World

Times har utifrån ett antal kriterier på IT-mognad, jämfört 55 länder

och rankar Sverige som nummer ett, strax före USA.

Telia är en betydande aktör på den svenska marknaden. Koncernen

kommer att fortsätta bearbeta Sverigemarknaden genom att utveckla

tjänster och nätplattformar i teknikens framkant och använda den

starka positionen i Sverige som bas för en omfattande internationell

expansion.

Expansionen sker i två dimensioner – geografisk dimension och

produktdimension. I det geografiska närområdet Norden och Östersjö-

området fullföljer Telia strategin att erbjuda ett brett spektrum av

tjänster till stora kundgrupper.

Inom expansiva tillväxtområden, där koncernen besitter unik kom-

petens, skall expansion ske även utanför närområdet, på europeisk eller

Förvaltningsberättelse 

Teliakoncernens försäljning ökar med sex procent jämfört med föregående år. Resultatet

är det bästa i Telias historia. Koncernens finansiella ställning är fortsatt stabil. Invester-

ingarna ökar något främst till följd av satsningarna utanför Norden. Under året gjordes

vissa justeringar av koncernens strategiska inriktning och organisationsstruktur.
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tionslösningar för hemmen samt elektronisk handel.

Under året kunde Telia som en av de första operatörerna i världen

lansera en s k WAP-portal, som möjliggör Internet över mobil access.

Regulatoriska förändringar

Efter beslut av Post- och Telestyrelsen (PTS) infördes förval av teleope-

ratör den 11 september. Nummerportabilitet, som gör det möjligt att

byta fastnätsoperatör med bibehållet telefonnummer, infördes succes-

sivt under hösten 1999. Enligt Telias egna beräkningar har 14 procent

av privatkunderna valt annan operatör än Telia. Inom företagssegmen-

tet är påverkan av förvalsreformen begränsad, då företagskunderna

redan tidigare aktivt valt teleoperatör.

Inom det mobila området förbereds en lagändring som ger skyldig-

het för tillståndsinnehavare att, om det finns tillgänglig kapacitet, på

marknadsmässiga villkor upplåta kapacitet i mobila telenät åt andra.

Telia valde att redan under 1999 öppna det egna nätet för tre utomstå-

ende aktörer.

PTS föreslog i december 1999 att det på den svenska marknaden

införs en skyldighet för mobiloperatörer att sluta avtal om nationell roa-

ming, vilket gör det möjligt för operatörer att vidga täckningsområdet.

Telia föreslog under året regeringen att den särskilda prisreglering-

en av Telias telefonabonnemang skall upphöra. Regeringen ställer sig

positiv till förslaget och avser att pröva frågan.

I Finland fördelades under 1999 världens första UMTS-licenser, var-

vid Telia fick en av tre. Under 2000 förväntas ett antal åtgärder vidtas för

att förbättra konkurrensen, bland annat nationell roaming UMTS-GSM.

År 2000

Millennieskiftet var för Teliakoncernen helt störningsfritt och alla

tjänster fungerade fullt normalt efter årsskiftet.

Euro-omställning

Telia bedriver sedan hösten 1998 ett aktivt förberedelsearbete för

euro-omställning. Syftet är att skapa möjligheter för Telias kunder att

hantera euro och att säkerställa utvecklingen av euro-baserade tjäns-

ter till kunderna i den takt och omfattning som efterfrågas.

Avbrutet samarbete med Telenor

Enligt överenskommelse mellan svenska och norska staten den 30

mars 1999 om samgående mellan Telia AB och Telenor AS tillsköt sven-

ska staten den 18 oktober 1999, i enlighet med ett emissionsbeslut

samma dag, samtliga aktier i Telia AB som apporttillskott till det nybil-

dade, av de båda staterna samägda, bolaget Newtel AB. Sedan staterna

i december 1999 enats om att avbryta samgåendet, återkallades i

januari 2000 hos Patent- och registreringsverket anmälan om nyemis-

sionen. Verket avskrev ärendet, varvid emissionsbeslutet enligt

bestämmelserna i aktiebolagslagen var förfallet.

Avvecklingen av samarbetet mellan Telia och Telenor genomförs

utan problem, beroende på att de affärer som de två koncernerna gjort

tillsammans naturligt kan hänföras till endera parten och att någon

integration av affärsområdenas verksamheter inte genomförts.

Enligt styrelsens bedömning får det avbrutna samarbetet inte

andra redovisningsmässiga konsekvenser än att Telias resultat belastas

med 226 MSEK, exklusive eget arbete.

I samband med EU-kommissionens prövning av samgåendet åtog

sig Telia bland annat att sälja överlappande verksamhet. Kommissionen

har meddelat att Telia inte längre är bundet av dessa åtaganden.

global nivå. De tillväxtområden där Telia nu satsar är i första hand

mobil kommunikation, Internet/IP-baserade tjänster samt carrierverk-

samheten.

Den internationella expansionen kommer att ske genom företags-

förvärv, partnerskap, licenser samt export av tjänstekoncept.Telia kom-

mer att utnyttja regulatoriska spelregler och öppnare värdekedjor till

att bland annat erbjuda tjänster direkt till slutkund över andra opera-

törers nät och till att expandera den egna nätaffären.

Ny affärsorganisation

Fem affärsområden har bildats i början av 2000. Affärsområdena är

Mobil, Carrier & Nät, Företag, Privat och Enterprises.

Telia har valt att inte bilda ett särskilt affärsområde för Internet/IP-

baserade tjänster. Orsaken är det pågående teknikskiftet, som gör att

samtliga teknikplattformar och tjänster på sikt kommer att baseras på

IP-teknologi. Det innebär att affärsområdena utvecklar IP-baserade

tjänster för sina respektive kundsegment och fungerar därmed som ISP

(Internet Service Provider).

Affärsområde Mobil ansvarar för den mobila affären; mobila nät,

mobila tjänster och andra trådlösa applikationer. Carrier & Nät ansvarar

för nätgrossistaffären i Norden och den internationella carrierverksam-

heten.Affärsområdet säljer nättjänster, kapacitet och accesser till Telias

detaljister och andra operatörer och detaljister (service providers).

Affärsområdena Företag och Privat fungerar som koncernens de-

taljister (service providers) på sina respektive slutkundsmarknader.

Affärsområdena skall utveckla och paketera egna och andras produkter

till målgruppsanpassade erbjudanden.

Till affärsområde Enterprises hör affärsenheterna Infomedia,

System och Service, Financial Services samt telekominvesteringar

utanför Norden. Dessutom ingår utvecklingsenheterna Telia Research

och Telia Business Innovation samt ett antal supportenheter.

Miljö

Enligt en inventering av fastigheter där Telia tidigare bedrivit impreg-

nering kvarstår inget legalt ansvar efter 1997 års sanering beträffande

dessa fastigheter.

I takt med att användandet av mobiltelefoner ökar, tilltar också

debatten kring de eventuella hälsorisker som följer av att använda

mobiltelefon och att vistas i närheten av basstationer. Telia följer noga

utvecklingen inom området, stödjer forskning och är drivande i

branschsamarbetet. Den samlade vetenskapliga forskningen ger inga

belägg för att det skulle vara farligt att använda mobil telefoni.

Telia instiftade våren 1999 ett vetenskapligt råd inom ämnesområ-

det elektromagnetiska fält och hälsoeffekter. Rådet skall följa forsk-

ningen på området och fungera som Telias referensgrupp.

Under året har livscykelanalyser, LCA, genomförts på IP-telefoni,

Centrex och radiotransmission. Ett av syftena med LCA är att belysa tele-

kommunikationens miljöfördelar jämfört med annan kommunikation.

Tillämpad forskning och utveckling

Den snabba utvecklingen på telekommunikationsområdet ställer krav

på Telias förmåga att förnya och utveckla affärer och produkter.

Tyngdpunkten förskjuts alltmer från egen utveckling till samverkan

med leverantörer. Under året satsade Telia 1 570 (1 709) MSEK på 

tillämpad forskning och utveckling, huvudsakligen produktutveckling.

Utvecklingsinsatserna koncentrerades till tillväxtområden som

Internet, bredband, IP-baserad kommunikation, mobilitet, kommunika-
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Moderbolaget

I moderbolaget Telia AB, vars styrelse har sitt säte i Stockholm, bedrivs

koncernens verksamhet inom utveckling, anläggning och drift av fasta

nät samt grundläggande nättjänstproduktion. Den 1 januari 1999

överfördes företagsservice och entreprenadverksamheten till dotter-

bolaget Telia System & Service AB. Därutöver finns i moderbolaget, för-

utom koncernledningsfunktioner, ett antal supportenheter och kon-

cernens internbank.

Nettoomsättningen är 25 983 (28 833) MSEK, varav 22 508 

(25 584) MSEK avser fakturering på dotterbolag. Resultat före bok-

slutsdispositioner och skatt förbättras till 8 362 (5 601) MSEK, främst

genom avveckling av personalförsörjningsdivisionen.

Redovisat resultat efter bokslutsdispositioner och skatt är 5 095 

(2 293) MSEK. Eget kapital uppgår till 19 739 (16 044) MSEK och de

disponibla vinstmedlen till 9 084 (5 389) MSEK.

Balansomslutningen ökar till 73 791 (66 746) MSEK. Kassaflödet

från löpande verksamhet är 3 052 (3 824) MSEK och det operativa kas-

saflödet -6 115 (-6 491) MSEK. Nettolåneskulden minskar till 13 828

(16 262) MSEK. Likvida medel uppgår till 1 368 (66) MSEK.

Balanslikviditeten är 1,08 (0,88). Soliditeten (inklusive någon kapi-

talandel av obeskattade reserver) förbättras till 43,8 (39,0) procent.

Investeringarna uppgår till 8 595 (8 564) MSEK, varav 3 500 (3 976)

MSEK i maskiner och inventarier, främst teleanläggningar. Övriga

investeringar om 5 095 (4 588) MSEK avser i huvudsak kapitaltillskott

till dotter- och intressebolag.

I tillämpad forskning och utveckling satsades under året 1 076 

(1 087) MSEK.

Antal anställda den 31 december är 6 514 (8 610) personer. Minsk-

ningen beror på avveckling av personalförsörjningsdivisionen och över-

föring av verksamhet till dotterbolag.

Medelantalet anställda under året är 6 637 (18 340), varav 24 (32)

procent kvinnor och 76 (68) procent män. Löner och ersättningar upp-

går totalt till 2 117 (5 269) MSEK.Arbetsgivaravgifterna är 700 (1 773)

MSEK.

Utdelning 1999

Styrelsen föreslår bolagsstämman en utdelning om 1 470 (1 400)

MSEK, motsvarande 167,05 (159,09) SEK per aktie. Bolagsstämma

hålls den 5 maj 2000.

Utsikter 2000

Telias nya strategiska inriktning innebär att koncernen genom fokuse-

ring kommer att kunna exploatera sina unika kompetenser även på

europeisk och global nivå.

Utsikterna för 2000 är goda och visar på fortsatt tillväxt.



Extern nettoomsättning per tjänst 1999 1998 1997

MSEK % MSEK MSEK

Fasta tjänster 34 043 +3 32 926 29 583

Telefoni 23 121 –1 23 391 21 989

Hyrda förbindelser 1 560 +9 1 429 1 561

Datakommunikation 1 919 +18 1 632 1 262

Internet/bredband 1 356 +38 982 511

International Carrier 2 137 +72 1 243 1 002

Övrigt 3 950 –7 4 249 3 258

Mobila tjänster 8 386 +15 7 298 6 206

Informationstjänster 4 283 +13 3 788 3 908

Kundutrustning och service 3 585 –1 3 628 3 498

Övrigt 1 824 –5 1 929 2 470

Totalt 52 121 +5 49 569 45 665

Fasta tjänster ökade försäljningen med tre procent samtidigt som pris-

nivån sjönk med sju procent vilket innebär en volymökning med tio

procent. På den svenska marknaden var försäljningsökningen en pro-

cent, prisnivåsänkningen sex procent och volymökningen därmed sju

procent.

Stark ökning skedde för tillväxtområdena Internet/bredband som

ökade med 38 procent till 1 356 MSEK, datakommunikation som ökade

med 18 procent till 1 919 MSEK och International Carrier som ökade

försäljningen med 72 procent till 2 137 MSEK.

Fast telefoni minskade med en procent på den svenska marknaden.

Prisnivån sänktes med fem procent vilket innebär en volymökning med
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Resultatanalys

De senaste årens resultatförbättringar beror på en kombination av volymtillväxt och

effektiviseringar.Teliakoncernen behöll under 1999 sin ledande position på den svenska

marknaden samtidigt som koncernen stärkte sin ställning ytterligare i det geografiska

närområdet.

Utvecklingen i sammandrag 1999 1998 1997

MSEK MSEK MSEK

Nettoomsättning 52 121 49 569 45 665

Omsättningsökning (%) 5,2 8,6 7,6

Bruttomarginal/EBITDA-marginal (%) 26,1 29,0 23,0

Operativt resultat 6 727 5 459 4 851

Rörelseresultat 5 946 7 220 3 218

Rörelsemarginal/EBIT-marginal (%) 11,4 14,6 7,0

Resultat efter finansnetto 5 980 7 143 3 128

Nettoresultat 4 222 5 011 2 222

Räntabilitet på sysselsatt kapital (%) 14,4 17,6 8,6

Investeringar 12 145 11 738 10 864

Försäljning

Tillväxten på telekommarknaden fortsätter. Internet och mobil kom-

munikation står för den kraftigaste tillväxten. I Sverige ökar volymmäs-

sigt den mobila marknaden med drygt 30 procent per år och markna-

den för fast telefoni med cirka tio procent. Med hänsyn till sjunkande

priser uppgår marknadstillväxten i värde till 22 respektive fyra procent.

Telia behöll under året sin starka position på den svenska markna-

den även om marknadsandelarna inom vissa områden minskade något

till följd av förvalsreformen Lika tillträde och ett ökat konkurrenstryck.

I övriga Norden och i Östersjöområdet stärktes koncernens ställning.

Den internationella carrierverksamheten har på kort tid etablerat sig

som en stor nätgrossist på den globala marknaden.

I Sverige var marknadsandelarna för utlandssamtal 55 (60) procent

och för nationella samtal 87 (91) procent vid slutet av 1999. För mobi-

la tjänster uppgick marknadsandelen till 53 (58) procent och för

Internet 40 (40) procent.

Marknadspositionen för kundutrustning och service var i stort oför-

ändrad. Marknadsandelarna för kontorsväxlar med applikationer var 65

procent, terminaler 55 procent och service på företagssystem 75 pro-

cent. IT-service hade en marknadsandel på något mindre än tio procent.

Telia försvarade sin ledande position på kundfinansiering av IT-pro-

dukter. Finansiering av andra IT-leverantörers produkter fortsatte att

ligga på en hög nivå.

För kabel-tv i Sverige var marknadsandelen 61 procent.

Telias försäljning ökade med fem procent under 1999. Prisnivån

sänktes med sex procent, vilket innebär att volymtillväxten var tolv

procent. Under 1998 ökade försäljningen med nio procent och prisni-

vån sjönk med två procent vilket innebär att volymtillväxten var elva

procent.

Den externa försäljningen för affärsområde Mobil ökade med 15

procent 1999 vid en prisnivåsänkning med sju procent, vilket innebär

23 procent i volymökning. Tillväxten skedde dels genom ökad kundtill-

strömning, dels genom ökad trafik per kund. Under 1998 var försälj-

ningsökningen 18 procent vid en i huvudsak oförändrad prisnivå.
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fyra procent. Stark ökning av samtal till mobila nät och ökade intäkter

från fasta avgifter kunde till stor del kompensera en minskning av

intäkterna för nationella och internationella samtal. Under 1998 ökade

fasta tjänster med elva procent vid en betydligt lägre prisnivåsänkning

än under 1999.

Kundutrustning och service minskade med en procent vid en pris-

sänkning med sju procent. Under 1998 ökade försäljningen med fyra

procent vid en prissänkning med fyra procent. Service IT och installa-

tion stod för större delen av försäljningsökningen.

Katalogverksamheten inom informationstjänster ökade starkt

1999. Även 1998 var försäljningsutvecklingen god, men genom att por-

talverksamheten överfördes till intressebolag och avyttringen av det

österrikiska katalogbolaget Herrold Business Data i slutet av 1997 blev

omsättningen lägre 1998 än 1997.

Mellan 1997 och 1998 skedde en stark utveckling inom kundfinan-

siering, framförallt av externa IT-leverantörers produkter. Denna positi-

va utveckling fortsatte 1999.

Intressebolagen inom fasta och mobila tjänster utanför Norden

(exkl Unisource) ökade omsättningen med 15 procent under 1999.

Framförallt var tillväxten stark för Netia i Polen, Tess i Brasilien och

Latvijas Mobilais Telefons i Lettland. Motsvarande  ökning 1998 var 23

procent.

Volym- och prisförändringar 1999 1998

MSEK % MSEK %
Operativt resultat föregående år 5 459 4 851

Försäljning

– volymökning 5 585 12 4 971 11

– lägre prisnivå –3 033 –6 –1 067 –2

Rörelsekostnader

– volymökning –1 904 5 –3 970 11

– lägre prisnivå 715 –2 1 063 –3

– reservering förlustkontrakt – 613

Avskrivningar

– volymförändring –506 7 152 –2

Resultatandelar i intressebolag

– förändring 1 024 –541

Operativt resultat innevarande år 6 727 5 459

Resultat

Koncernens resultat förbättrades kraftigt under åren 1997-1999.

Under 1998 påverkades rörelseresultatet av betydande realisations-

vinster genom utförsäljningen av det italienska mobilföretaget

Omnitel och kommersiella fastigheter. Operativt resultat, vilket är ren-

sat för bland annat realisationsvinster, ökade med 23 procent 1999

och 13 procent 1998.

Ökade marginaler genom volymtillväxt och effektivisering var i

huvudsak anledningen till resultatförbättringen under de två åren.

Under 1999 åstadkoms marginalförbättringen trots betydande pris-

sänkningar. Resultatförbättringen 1999 orsakades också av ökade

resultatandelar från intressebolag.

Resultatökningen under 1999 genererades främst av affärsområdet

Mobil som ökade det operativa resultatet med 55 procent genom hög

volymtillväxt och effektiviseringsåtgärder. Vidare bidrog inom affärs-

område Enterprises avvecklingen av bolag inom Unisource starkt till

det positiva resultatet. Informationstjänster samt kundutrustning och

service gav också ett positivt bidrag.

Fasta tjänster, sammantaget för affärsområdena Företag, Privat

och Carrier & Nät, minskade resultatet något. Exklusive reservering för

förlustkontrakt avseende satellitkapacitet förbättrades dock resultatet

något.

Under 1998 genererades resultatförbättringen till stor del av fasta

tjänster. Hög volymtillväxt samtidigt som prisnivån sjönk betydligt

mindre än 1999 bidrog till resultatförbättringen. Stark resultatökning

skedde också i den svenska mobilaffären, men etableringskostnader i

Danmark och Finland minskade resultatökningen. Informationstjänster

och Kundutrustning och service förbättrade resultatet medan en resul-

tatförsämring skedde för finansiella tjänster och telekomverksamhe-

ten utanför Norden.

Operativt resultat och rörelseresultat 1999 1998 1997

MSEK % MSEK MSEK

Mobil 2 316 +55 1 492 1 237

Carrier & Nät 3 392 –23 4 410 4 565

Företag 578 +25 464 73

Privat 1 597 +37 1 168 413

Enterprises1 1 490 +322 462 958

Övrigt, koncerngemensamt –2 646 –4 –2 537 –2 395

Operativt resultat 6 727 +23 5 459 4 851

Personalomstrukturering –722 –2 473 –1 871

Centrala pensioner 189 –147 –641

År 2000-anpassning –604 –548 –40

Integrationsförberedelser –226 — —

Realisationsresultat1 582 4 929 919

Rörelseresultat 5 946 7 220 3 218

Sedan 1990 har antalet anställda i Sverige minskat med cirka 22 000

personer. Vid införandet av en mer marknadsinriktad organisation års-

skiftet 1995/1996 bildades division Personalförsörjning för att ge med-

arbetare som inte kunde beredas plats i den nya organisationen utbild-

ning och träning inom områden där Telia behöver kompetenstillskott

men även möjlighet till att förbereda sig för ett arbete utanför koncer-

nen. Personalförsörjningsdivisionen avvecklades den 1 januari 1999 och

ansvaret för övertalighet återfördes till linjeorganisationen.Totalt 6 547

medarbetare har passerat divisionen. 2 256 har efter kompetensutveck-

ling fått nytt arbete i Telia. 3 614 har valt att lämna koncernen, varav 

2 241 med avtalspension. Resterande 674 deltog fortfarande i olika

typer av omställningsaktiviteter vid slutet av 1998. Aktiviteterna har

fortsatt under 1999 och är nu i stort sett avslutade vilket medför att

kostnaderna minskar kraftigt jämfört med föregående år.

Vid bolagsbildningen 1993 fick Telia ta över pensionsåtaganden för

redan pensionerad personal från affärsverkstiden. Som Centrala pen-

sioner redovisas i huvudsak kostnader för dessa åtaganden samt för

andra anställningsvillkor från den statliga tiden, vilka innebär att vissa

personalgrupper kan gå i pension före 65 års ålder.

Inför millennieskiftet har en omfattande omställning av IT-systemen

bedrivits. Omställningen genomfördes planenligt och utan problem.

Under 1999 har rörelseresultatet belastats med kostnader för det i

december avbrutna integrationsarbetet med Telenor.

Konsult- och programvaruföretaget AU-System liksom koncernens

holländska telefonkatalogrörelse och den interna fordonsverksamhe-

ten avyttrades under året, i samtliga fall med realisationsvinst. Under

1998 gav försäljningen av italienska Omnitel och koncernens innehav

av kommersiella fastigheter omfattande realisationsvinster. 1997 års

realisationsvinster härrör i huvudsak från försäljning av koncernens

verksamhet inom säkerhets- och trygghetssystem.

1
Realisationsresultat från telekominvesteringar utanför Norden (exkl. Omnitel) ingår i operativt resultat
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Mobil
Mobil uppvisade kraftig tillväxt. Försäljningen ökade med tio procent,

trots prissänkningar med i genomsnitt 13 procent. Det betyder en

volymökning med 23 procent under året. God försäljningstillväxt samt

effektiviseringar förbättrade det operativa resultatet med 55 procent.

Försäljningskostnaderna minskade dels genom förmånligare avtal med

Telias marknadsbolag, dels genom minskade subventioner av mobilte-

lefonförsäljningen. Åtgärder vidtogs också för att pressa kostnaderna i

den danska och finska verksamheten.

Resultatökningen härrör främst från den svenska verksamheten.

Resultatet i Danmark förbättrades men är fortsatt negativt. I Finland

försämrades resultatet beroende på svårigheterna att erhålla avtal för

nationell roaming. Den finska konkurrensmyndigheten fastställde dock

under året att Telia har rätt till sådana avtal.

MSEK 1999 1998 1997

Totalt

Nettoomsättning 10 436 9 497 7 894

varav extern 8 386 7 298 6 206

Operativ bruttomarginal (%) 33,3 27,2 27,0

Operativt resultat 2 316 1 492 1 237

Investeringar 1 261 1 494 1 600

Sverige

Nettoomsättning 10 009 9 305 7 831

varav extern 7 971 7 179 6 206

Operativ bruttomarginal (%) 40,1 36,0 27,0

Försäljningsökningen skedde främst inom GSM, där kontantkorten sva-

rade för två tredjedelar av kundtillströmningen. Antalet kortkunder var

vid årsskiftet 923 000. Det totala antalet mobilkunder i Sverige ökade

med 432 000 till 2 638 000. I Danmark och Finland ökade kundantalet

från 120 000 till 203 000.

MSEK 1999 1998 1997

Extern nettoomsättning per affär

Sverige 7 971 7 179 6 206

Fasta avgifter 1 236 1 257 1 213

Trafikavgifter 5 438 4 870 4 123

Samtrafik och roaming 882 621 415

Personsökning mm 415 431 455

Övriga Norden

Danmark 345 105 0

Finland 70 14 —

Totalt 8 386 7 298 6 206

En rad nya tjänster introducerades. Inom ramen för varumärket DOF

lanserades till exempel en av världens allra första WAP-portaler,

MyDOF. Affärsområdets nät öppnades under året för utomstående

aktörer. Tre service providers fick tillgång till Mobils infrastruktur och

därmed möjlighet att erbjuda tjänster till slutkund.

Den totala trafiken i det svenska mobilnätet ökade med tio procent

per kund under året. Affärsområdet har haft en god utveckling av

churnkurvan, d v s kundernas benägenhet att byta mellan olika opera-

törer. Under året sjönk churn från 14 procent till nio procent.

Marknadsdata 1999 1998 1997

Sverige

Mobila abonnemang (1000-tal) 2 638 2 206 1 935

varav kontantkort 923 313 —

Månadsintäkt per abonnemang (SEK) 332 362 345

exklusive kontantkort 427 390 345

Churn GSM (%) 9 14 12

Danmark

Mobila abonnemang (1000-tal) 170 112 —

Finland

Mobila abonnemang (1000-tal) 33 8 —

Av investeringarna avser 913 MSEK insatser i Sverige för att öka kapa-

citeten och utveckla tjänster i nätet. I Danmark och Finland har inves-

teringar gjorts för att skapa täckning och utveckla tjänster i de större

städerna.

Under 1998 ökade försäljningen med 20 procent vid en i huvudsak

oförändrad prisnivå. Operativt resultat nästan fördubblades på den

svenska marknaden, men etableringskostnader i Danmark och Finland

medförde att ökningen i operativt resultat stannade vid 21 procent

1998.

Carrier & Nät
Försäljningen ökade med tre procent. Prissänkningar på tio procent

innebar en volymökning på 13 procent under året. Målmedvetna sats-

ningar på rationalisering och övergång till ny teknik har haft en positiv

inverkan på kostnaderna och gett utrymme för prissänkningar.

MSEK 1999 1998 1997

Totalt

Nettoomsättning 25 347 24 512 20 590

varav extern 4 619 3 900 2 891

Operativ bruttomarginal (%) 32,5 35,8 44,3

Operativt resultat 3 392 4 410 4 565

Investeringar 5 066 3 981 4 589

Sverige

Nettoomsättning 23 930 23 133 20 001

varav extern 3 623 3 466 2 834

Operativ bruttomarginal (%) 33,3 39,5 44,3

Kostnaderna ökade genom uppbyggnad av en försäljningsorganisation

för carrierverksamheten, ombyggnader i nätet inför millennieskiftet,

förvalsreformen, nummerportabilitet och nytt utlandsprefix. Dess-

utom gjordes en förlustreservering för outnyttjad kapacitet i en telesa-

tellit med 613 MSEK. Sammantaget sjönk det operativa resultatet med

23 procent.

Trafiktillväxten i den svenska grossiströrelsen var 17 procent.

Drivkrafterna är ökad Internetanvändning, ökad trafik till och från

mobila nät samt hög ISDN-tillväxt. Internets andel av lokaltrafiken var

38 procent. Även i övriga Norden ökade efterfrågan på nätkapacitet

kraftigt.

En satsning har gjorts på utbyggnad av bredbandsaccesser med

målet att under år 2000 kunna offerera bredbandstjänster till en mil-

jon hushåll i Sverige. Den första stora bredbandsaffären gjordes med

HSB i Malmö. Affären omfattar 35 000 accesser baserade på LAN i fas-

tigheter och ADSL i kopparnätet.
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MSEK 1999 1998 1997

Nettoomsättning per affär

Nätgrossist, Sverige 21 425 20 924 17 960

Nätgrossist, Övriga Norden 1 588 929 562

International Carrier 3 466 2 143 1 800

Entreprenad 6 444 6 200 6 500

Avgår internförsäljning –7 576 –5 684 – 6 232

Totalt 25 347 24 512 20 590

Extern nettoomsättning per affär

Nätgrossist, Sverige 1 823 2 332 1 708

Nätgrossist, Övriga Norden 395 121 55

International Carrier 2 137 1 243 1 002

Entreprenad 264 204 126

Totalt 4 619 3 900 2 891

Operativ bruttomarginal per affär (%)

Nätgrossist, Sverige 33,3 40,5 47,4

Nätgrossist, Övriga Norden 13,8 1,9 13,5

International Carrier 20,4 20,2 22,2

Entreprenad 3,1 2,5 1,9

Antalet kilometer fiberpar i det svenska nätet har de senaste åren ökat

med 30 procent årligen och uppgick till 1,6 miljoner kilometer vid slutet

av 1999. Det fiberoptiska nätet når huvudorten i landets alla kommuner.

En satsning på europeisk infrastruktur har gjorts under året med

investeringar i ett pan-europeiskt IP-nät,Viking Network. Investeringar

har också gjorts i den transatlantiska TAT-14-kabeln där Telia disponerar

sex procent av kapaciteten. Under 1999 har även ett skandinaviskt hög-

hastighetsnät, Scandinavian Ring, byggts upp.Vid slutet av året omfatta-

de nätet i Europa 4 070 kilometer fiberoptisk kabel, en ökning med 3 055

kilometer jämfört med föregående år.

För att öka nätets täckning byter affärsområdet kapacitet med

andra operatörer. En första sådan bytesaffär gjordes under året och gav

tillgång till ett fiberoptiskt nät i USA.

MSEK 1999 1998 1997

Investeringar

Nätgrossist, Sverige 3 583 3 312 4 188

Nätgrossist, Övriga Norden 451 495 350

International Carrier 1 005 142 26

Entreprenad 27 32 25

Totalt 5 066 3 981 4 589

Huvudparten av investeringarna i grossistaffären i Sverige under 1999

utgjordes av plattform för förval och nummerportabilitet samt utbygg-

nad av det optiska fibernätet. Investringarna i International Carrier steg

kraftigt genom satsningarna på Viking Network och Scandinavian Ring.

Under 1998 slutfördes moderniseringen av telefonnätet med AXE,

vilket innebar att investeringarna i grossistaffären i Sverige sjönk jäm-

fört med tidigare år.

Företag
Försäljningen ökade med tre procent. Under året sänktes prisnivån

med i genomsnitt sex procent, vilket innebär att försäljningsvolymen

ökade med nio procent.

MSEK 1999 1998 1997

Totalt

Nettoomsättning 14 878 14 475 11 911

varav extern 11 720 11 281 10 400

Operativ bruttomarginal (%) 5,7 4,9 2,5

Operativt resultat 578 464 73

Investeringar 243 401 260

Sverige

Nettoomsättning 13 892 13 510 10 963

varav extern 10 661 10 371 9 463

Operativ bruttomarginal (%) 9,1 8,0 6,6

Rationalisering och effektivisering i produktionsapparat och distribu-

tionsled samt sänkta priser på köpt trafik från affärsområde Carrier &

Nät gjorde att kostnadsökningen kunde begränsas till två procent.

Det operativa resultatet ökade med 25 procent. Resultatförbätt-

ringen hänförs i huvudsak till Sverigemarknaden. Lönsamheten i

Danmark och Finland förbättrades, men verksamheten redovisade

fortfarande negativt operativt resultat.

MSEK 1999 1998 1997

Nettoomsättning per affär

Fast telefoni 8 212 7 826 6 882

Nätkapacitet 1 861 1 705 1 536

Internet/bredband 791 408 270

Datakommunikation 2 002 1 726 1 365

Övrigt 2 012 2 810 1 858

Totalt 14 878 14 475 11 911

Extern nettoomsättning per affär

Fast telefoni 7 066 7 240 6 956

Nätkapacitet 1 529 1 404 1 413

Internet/bredband 547 380 253

Datakommunikation 1 912 1 621 1 248

Övrigt 666 636 530

Totalt 11 720 11 281 10 400

Försäljningsökningen beror på kraftig tillväxt inom Internetaccess och

datakommunikation. Försäljningen av Telia Internet Access ökade med

95 procent. Även efterfrågan på bredband ökade kraftigt. En inbrytning

på marknaden för elektronisk handel gjordes och ett antal viktiga avtal

slöts.

Under året infördes möjligheten att via ADSL få access till det riks-

täckande ATM-nätet, vilket innebär minskade kostnader för kunderna.

MSEK 1999 1998 1997

Nettoomsättning per marknad

Sverige 13 892 13 510 10 963

Danmark 577 529 562

Finland 141 164 199

Norge 268 272 187

Totalt 14 878 14 475 11 911

Extern nettoomsättning per marknad

Sverige 10 661 10 371 9 463

Danmark 606 529 562

Finland 152 143 188

Norge 301 238 187

Totalt 11 720 11 281 10 400

Förvalsreformen Lika tillträde har inte påverkat affärsområdets trafik-

intäkter i samma utsträckning som Privat. En förklaring är att företags-

kunderna varit aktiva i valet av operatör redan innan reformen genom-

fördes.

MSEK 1999 1998 1997

Extern nettoomsättning fast telefoni, Sverige

Fasta avgifter 2 635 2 443 2 118

Nationella samtal 1 675 2 076 2 145

Internationella samtal 436 464 611

Samtal till mobil 1 310 1 334 1 195

Övriga samtal 477 378 421

Övrigt 76 93 109

Totalt 6 609 6 788 6 599

På den svenska marknaden minskade trafikintäkterna för fast telefoni

med åtta procent, i huvudsak resultatet av prissänkningar. Intäkts-

minskningen uppvägdes till stor del av ökade intäkter från fasta avgif-

ter genom ökad försäljning av ISDN-abonnemang och nätbaserade

växelfunktioner, som Centrex och virtuella call center. I övriga Norden

ökade försäljningen med två procent.
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Privat
Försäljningen minskade med en procent under året. Den genomsnittli-

ga prisnivån sänktes med tre procent, vilket betyder att försäljningsvo-

lymen ökade med två procent. Omsättningen i övriga Norden ökade

sammantaget med 42 procent. Ökningen skedde i Danmark och Norge.

MSEK 1999 1998 1997

Totalt

Nettoomsättning 18 922 19 299 17 861

varav extern 17 704 17 745 16 292

Operativ bruttomarginal (%) 8,9 6,6 2,6

Operativt resultat 1 597 1 168 413

Investeringar 111 118 178

Sverige

Nettoomsättning 18 438 18 957 17 793

varav extern 17 245 17 403 16 224

Operativ bruttomarginal (%) 10,8 7,9 3,4

Rationalisering och sänkta priser på trafikleveranser från affärsområde

Carrier & Nät minskade produktionskostnaderna.

Affärsområdets operativa resultat ökade med 37 procent jämfört

med föregående år. Resultatet i Danmark och Finland var fortfarande

negativt och åtgärder har satts in för att effektivisera verksamheten

och öka försäljningen.

MSEK 1999 1998 1997

Nettoomsättning per affär

Fast telefoni 16 154 16 151 15 175

Internet/bredband 830 619 258

Kundutrustning 1 021 1 243 1 137

Övrigt 917 1 286 1 291

Totalt 18 922 19 299 17 861

Extern nettoomsättning per affär

Fast telefoni 16 055 16 130 15 175

Internet/bredband 809 602 258

Kundutrustning 812 944 761

Övrigt 28 69 98

Totalt 17 704 17 745 16 292

I den svenska telefonirörelsen sänktes prisnivån på trafikavgifter med

fem procent medan prisnivån på fasta avgifter var i stort sett oförän-

drad. Sänkta trafikpriser i kombination med förvalsreformen Lika till-

träde i september 1999 bidrog till att trafikintäkterna minskade med

tre procent.

MSEK 1999 1998 1997

Extern nettoomsättning fast telefoni, Sverige

Fasta avgifter 6 089 5 946 5 776

Nationella samtal 5 367 5 679 5 218

Internationella samtal 933 1 123 1 196

Samtal till mobil 2 583 2 341 1 981

Övriga samtal 363 371 397

Övrigt 335 389 420

Totalt 15 670 15 849 14 988

Antalet privata, fasta abonnemang ökade för första gången på många

år. DuoCom, en paketerad lösning som innehåller ISDN, Telesvar,

Nummerpresentation och Internetaccess utvecklades positivt och den

försäljningskampanj som genomfördes vid slutet av året gav 36 500

beställningar.

Internetverksamheten utvecklades fortsatt positivt, och antalet

Telia Internetabonnemang ökade med 35 procent.

MSEK 1999 1998 1997

Nettoomsättning per marknad

Sverige 18 438 18 957 17 793

Danmark 294 193 57

Finland 48 49 —

Norge 142 100 11

Totalt 18 922 19 299 17 861

Extern nettoomsättning per marknad

Sverige 17 245 17 403 16 224

Danmark 287 193 57

Finland 48 49 —

Norge 124 100 11

Totalt 17 704 17 745 16 292

Webbplatsen telia.se placerade sig på åttonde plats bland de mest

frekventerade företagssajterna på nätet. Den nya tjänsten Mina Sidor

som gör att kunderna kan följa sitt räkningssaldo, prova IP-telefoni och

gratis skicka textmeddelande till mobiltelefonen har fått stor upp-

märksamhet.

Enterprises
Informationstjänster

Försäljningen ökade med nio procent. Prisnivån höjdes med i genom-

snitt fyra procent, vilket betyder att volymökningen var fem procent.

MSEK 1999 1998 1997

Totalt

Nettoomsättning 4 698 4 296 4 404

varav extern 4 283 3 788 3 908

Operativ bruttomarginal (%) 21,7 16,0 7,9

Operativt resultat 687 424 56

Investeringar 338 347 359

Det operativa resultatet ökade med 62 procent. Kraftig försäljningsök-

ning och effektivisering i katalogverksamheten, förbättrad lönsamhet

inom Nummerupplysningen och minskat underskott i Portalverksam-

heten förklarar merparten av resultatökningen.

MSEK 1999 1998 1997

Nettoomsättning per affär

Katalogtjänster 3 146 2 816 2 693

Nummerupplysning & Call center 946 694 666

Kabel-TV 808 747 768

Övrigt, interneliminering –202 39 277

Totalt 4 698 4 296 4 404

Extern nettoomsättning per affär

Katalogtjänster 2 899 2 589 2 423

Nummerupplysning & Call center 581 428 545

Kabel-TV 797 741 768

Övrigt 6 30 172

Totalt 4 283 3 788 3 908

Katalogverksamheten i Sverige visar stark tillväxt bland annat på grund

av ökade reklamintäkter från såväl tryckta kataloger som Gula Sidorna

på Internet. gulasidorna.se, som utnämnts till Årets Bästa Sajt 1999,

hade vid slutet av året 354 000 unika besökare per månad.

Betydande försäljningsökning skedde även inom call center-

verksamheten, som befinner sig i uppbyggnadsfas.
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MSEK 1999 1998 1997

Nettoomsättning per marknad

Sverige 3 618 3 147 3 411

Danmark 590 493 477

Finland 206 150 116

Norge 31 65 46

Östersjöområdet 159 125 99

Övriga länder 94 316 255

Totalt 4 698 4 296 4 404

Extern nettoomsättning per marknad

Sverige 3 240 2 677 2 915

Danmark 556 493 477

Finland 204 150 116

Norge 30 27 46

Östersjöområdet 159 125 99

Övriga länder 94 316 255

Totalt 4 283 3 788 3 908

I den svenska kabel-tv-verksamheten ökade efterfrågan på digital-tv

sedan kunderna istället för att köpa erbjöds att hyra set top-boxar.

Under 1998 förbättrades resultatet kraftigt jämfört med 1997, i

huvudsak en effekt av omfattande effektivisering och omstrukturering

av i första hand katalog- och nummerupplysningsverksamheterna.

Finansiella tjänster

De finansiella tjänsterna omfattar kundfinansiering och tjänster inom

kredit- och betalservice. Kundfinansieringen utgör den dominerande

delen av verksamheten.

MSEK 1999 1998 1997

Orderingång och finansierad volym

Orderingång,Telias produkter och tjänster 4 261 4 504 4 419

Orderingång, externa IT-leverantörer 2 957 2 622 1 342

varav hem-pc 996 1 228 249

Finansierad volym 8 075 7 691 5 778

Resultat

Resultat efter finansnetto 362 296 436

Räntabilitet på eget kapital (%) 24 19 30

Kundfinansiering av främst externa leverantörers produkter har ökat

kraftigt de senaste åren. Den totala kontrakterade försäljningsvolymen

låg 1999 på samma höga nivå som 1998, medan försäljningsvolymen

för externa leverantörer ökade med 13 procent. Kontrakten med exter-

na partners utgjorde 41 procent av försäljningsvolymen. Finansiering

av datorpaket för hemmen visade fortsatt god utveckling även om

nivån var lägre än 1998 då försäljningen nådde en kulmen. Den höga

volymtillväxten medförde att resultat efter finansnetto ökade med 22

procent under 1999.

Resultatet för 1998 minskade jämfört med 1997 trots en kraftig

tillväxt. Lägre marginaler inom kundfinansieringen bidrog till resultat-

minskningen. Vidare belastades resultatet av kostnader för ett nytt

datasystem för affärssatsningar.

Kundutrustning och service

Försäljningen ökade med tre procent. Prisnivån sänktes med i genom-

snitt sju procent, vilket innebär ökad försäljningsvolym med tio procent.

Det operativa resultatet ökade med 13 procent. Genomförda effek-

tivitetsåtgärder innebar att lönsamheten i den svenska verksamheten

ökade trots betydande prissänkningar, medan effektiviseringsåtgärder-

na ännu inte hunnit slå igenom i de övriga nordiska länderna.

MSEK 1999 1998 1997

Totalt

Nettoomsättning 6 565 6 370 5 804

varav extern 3 585 3 628 3 498

Operativ bruttomarginal (%) 8,5 7,8 3,6

Operativt resultat 452 400 133

Investeringar 167 85 51

Försäljning av kundutrustning minskade något på grund av prissänk-

ningar. Omsättningen ökade dock genom internförsäljning av engångs-

karaktär, drygt 400 MSEK.

MSEK 1999 1998 1997

Nettoomsättning per affär

Kundutrustning/Konsulting 2 576 2 123 2 142

Service Ljud/CTI 1 125 1 240 1 262

Service IT 2 092 2 398 1 943

Installation och övrigt 772 609 457

Totalt 6 565 6 370 5 804

Extern nettoomsättning per affär

Kundutrustning/Konsulting 1 906 2 032 1 867

Service Ljud/CTI 957 936 1 081

Service IT 194 111 133

Installation och övrigt 528 549 417

Totalt 3 585 3 628 3 498

Efterfrågan på service av telefoni- och dataprodukter uppvisade fort-

satt kraftig ökning, men försäljningen minskade på grund av betydande

prissänkningar.Telia IT-Service genomförde den hittills största outsourc-

ingaffären i Sverige genom att överta driften och uppgraderingen av

Länsförsäkringar Wasas IT-anläggningar. Liknande avtal tecknades med

ett flertal andra företagskunder.

Telia FöretagsService introducerade en ny tjänst som gör att kun-

derna kan följa sin serviceorder via Internet. Under året gjordes inbryt-

ning på marknaden för installation av bredband i fastigheter.

MSEK 1999 1998 1997

Nettoomsättning per marknad

Sverige 5 993 5 819 5 258

Finland 380 357 321

Norge 179 182 208

Övriga länder 13 12 17

Totalt 6 565 6 370 5 804

Extern nettoomsättning per marknad

Sverige 3 056 3 086 2 964

Finland 356 355 317

Norge 169 182 208

Övriga länder 4 5 9

Totalt 3 585 3 628 3 498

Efter ett omfattande effektiviserings- och omstruktureringsarbete för-

bättrades resultatet betydligt 1998 jämfört med 1997. Olönsamma

produkter togs ur sortimentet samtidigt som ett mer industrialiserat

arbetssätt infördes.

Telekominvesteringar utanför Norden

Investeringarna i mobil och fast telefoni utanför Norden utvecklades

positivt. Efterfrågan på telefonitjänster ökade kraftigt i Baltikum, sär-

skilt på det mobila området. Polska Netia, som tillhandahåller fast lokal

telefoni, fördubblade omsättningen och erhöll i början av 2000 licens

även för nationell telefoni.

MSEK 1999 1998 1997

Totalt

Nettoomsättning 1 084 903 1 020

varav extern 1 021 899 962

Operativt resultat 277 –865 –421

Investeringar 4 255 4 016 1 168

Ägarandelen i Eircom, Irlands försteoperatör, utökades liksom invester-

ingarna i Tess, som bygger och driver nät för mobil telefoni i São Paulo-

regionen i Brasilien.

De delägda bolagen Eircom, Eesti Telekom, Netia samt Infonet

Services Corporation börsnoterades med gott resultat.

Resterande bolag inom Unisourcegruppen avyttrades med undan-

tag för AUCS Communications Services, som utvecklar internationella

tjänster.Telias andel av realisationsvinsten uppgick till 3,3 GSEK.

Den kraftiga resultatförbättringen beror främst på dessa försälj-

ningar, men även verksamheterna i Baltikum och Irland har inverkat

positivt på resultatet.

Realisationsvinsterna i Unisource har inte fått fullt genomslag på

resultatet då kvarvarande goodwill skrivits ned och en reservering

gjorts för framtida omstrukturering av AUCS. Netto uppgick resultat-
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andelen från Unisource till 1 534 (–588) MSEK. Orealiserade kursför-

luster och ökad ägarandel i brasilianska Tess samt orealiserade kursför-

luster i Netia har haft en negativ resultatpåverkan.

Försämringen av resultatet för 1998 jämfört med 1997 var en följd

av etableringskostnader för Tess, expansionskostnader för Netia samt

ogynnsamma prisrelationer på nätkapacitet för Telia UK.

MSEK 1999 1998 1997

Investeringar

Infonet Services Corp. 1 903 — —

Baltikum 89 2 743 10

Polen 640 32 59

Övriga Europa 85 17 14

Overseas 1 505 1 144 277

Övrigt 33 80 806

Totalt 4 255 4 016 1 166

Merparten av investeringarna under året gjordes i Infonet, Tess och

Netia. Under 1998 avsåg investeringarna i huvudsak förvärven av

Lietuvos Telekomas och Omnitel i Litauen samt kapitaltillskott till Tess.

Nedan redovisas marknadsutveckling och ekonomisk utveckling för

intressebolag och utomstående bolag inom telekomverksamheten

utanför Norden. Vissa bolag ägs via Telias delägda dotterbolag Telia

Overseas.

Intressebolag och utomstående bolag. Marknadsutveckling

Antal kunder Marknads- Penetra-
Mobila tjänster Dec. 1998 Dec. 1999 Ökning (%) andel (%) tion (%)

Eesti Telekom/Eesti Mobiiltelefon 152 000 244 000 61 60 25
Latvijas Mobilais Telefons 125 000 202 000 62 83 10
Omnitel 139 000 196 000 41 61 8
North West GSM 97 000 133 000 37 n/a 1
Eircom; Eircell* 415 000 646 000 56 67 31
Si. Mobil — 20 000 n/m 5 25
Mobile Telecommunications Ltd 22 000 43 000 95 100 3
MTN Uganda Ltd 16 000 67 000 319 70 0,3
JT Mobiles Ltd 55 000 74 000 35 36 0,1
Tess S.A. 18 000 345 000 n/m 23 9
Peoples’Telephone Co. 158 000 301 000 91 8 54
Punwire Paging Services 20 000 20 000 0 n/a n/a

Totalt 1 217 000 2 291 000 88

Fasta tjänster

Eesti Telekom/Eesti Telefon 493 000 510 000 3 100 35
Lietuvos Telekomas 1 111 000 1 160 000 4 100 31
Netia Holdings 148 000 252 000 70 4 24
Eircom* 1 515 000 1 643 000 8 95 45
Infonet Services Corp.** n/a 1 150 n/a n/a n/a
Digitel (Filippinerna) 210 000 300 000 43 n/a 4

* Eircom har brutet räkenskapsår.Alla värden avser 1 april 1999.

** Infonet har brutet räkenskapsår.Alla värden avser 31 mars 1999. Bolaget erbjuder datakommunikationstjänster i 180 länder.Antal kunder avser 

multinationella företag.
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Intressebolag. Ekonomisk utveckling 

MSEK 1999 1998 1997 MSEK 1999 1998 1997

Eesti Mobiiltelefon Eesti Telefon

Omsättning 828 746 497 Omsättning 1 354 890 677

Rörelseresultat 330 261 200 Rörelseresultat 221 198 162

Nettoresultat 285 194 147 Nettoresultat 175 144 121

Ägarandel (%) 24,5 24,5 24,5 Ägarandel (%) 24,5 24,5 24,5

Latvijas Mobilais Telefons Tess S.A.

Omsättning 905 616 339 Omsättning 841 66 —

Rörelseresultat 380 222 82 Rörelseresultat –1 102 –307 —

Nettoresultat 274 151 19 Nettoresultat –3 416 –905 —

Ägarandel (%) 24,5 24,5 24,5 Ägarandel (%) 52,6 49 —

Omnitel Lietuvos Telekomas

Omsättning 730 735 394 Omsättning 2 024 1 809 1 291

Rörelseresultat 305 176 46 Rörelseresultat 340 432 230

Nettoresultat 265 145 30 Nettoresultat 295 196 187

Ägarandel (%) 27,5 27,5 — Ägarandel (%) 30 30 —

Si. Mobil Netia Holdings

Omsättning 112 — — Omsättning 520 274 118

Rörelseresultat –98 –36 — Rörelseresultat –76 95 –120

Nettoresultat –116 –38 — Nettoresultat –875 –468 –200

Ägarandel (%) 25 — — Ägarandel (%) 30 25 28

Mobile Telecommunications Ltd Eircom

Omsättning 152 98 70 Omsättning 16 062 15 366 13 379

Rörelseresultat 70 44 23 Rörelseresultat 1 209 2 738 2 539

Nettoresultat 47 30 19 Nettoresultat 690 1 747 1 233

Ägarandel (%) 26 26 26 Ägarandel (%) 14 8 8

MTN Uganda Ltd Unisource

Omsättning 229 14 — Omsättning 6 292 11 312 12 501

Rörelseresultat –23 –17 — Rörelseresultat 9 942 –2 810 –2 438

Nettoresultat –45 –17 — Nettoresultat 9 822 –1 846 –528

Ägarandel (%) 30 — — Ägarandel (%) 33,3 33,3 33,3

JT Mobiles Ltd Infonet Services Corp.

Omsättning 183 128 20 Omsättning 2 504 2 343 2 031

Rörelseresultat –448 –436 –463 Rörelseresultat 15 –22 –80

Nettoresultat –619 –551 –495 Nettoresultat 29 –27 –57

Ägarandel (%) 26 26 26 Ägarandel (%) 20,4 19,7 19,7

Punwire Paging Services Ltd

Omsättning 8 10 6

Rörelseresultat –29 –38 –38

Nettoresultat –37 –44 –43

Ägarandel (%) 49 49 —



MSEK 1999 1998 1997

Nettoomsättning Not 6, 39, 40 52 121 49 569 45 665

Produktionskostnader Not 7 –31 206 –30 988 –29 634

Bruttoresultat 20 915 18 581 16 031

Försäljnings-, administrations- och FoU-kostnader Not 7 –14 887 –15 045 –13 456

Övriga rörelseintäkter och rörelsekostnader Not 8 –805 4 388 806

Resultatandelar i intressebolag Not 11, 39, 40 723 –704 –163

Rörelseresultat Not 39, 40 5 946 7 220 3 218

Finansiella intäkter och kostnader Not 13 34 –77 –90

Resultat efter finansiella poster 5 980 7 143 3 128

Skatter Not 14 –1 754 –2 092 –946

Minoritetsandelar i årets resultat –4 –40 40

Årets resultat 4 222 5 011 2 222

Resultat per aktie (SEK) Not 21 480 569 252

Kvartalsuppgifter

1999 Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Totalt

Nettoomsättning 12 397 13 066 11 771 14887 52 121

Operativt resultat (Not 39, 40) 817 1 971 1 423 2 516 6 727

Rörelseresultat 682 1 609 1 150 2 505 5 946

Resultat efter finansiella poster 682 1 609 1 244 2 445 5 980

Nettoresultat/Årets resultat 480 1 118 869 1 755 4 222

1998 Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Totalt

Nettoomsättning 11 338 12 496 11 871 13 864 49 569

Operativt resultat (Not 39, 40) 1 160 1 505 1 194 1 600 5 459

Rörelseresultat 742 3 466 1 897 1 115 7 220

Resultat efter finansiella poster 688 3 469 1 892 1 094 7 143

Nettoresultat/Årets resultat 487 2 415 1 299 810 5 011

1997 Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Totalt

Nettoomsättning 10 578 11 439 10 909 12 739 45 665

Operativt resultat (Not 39) 1 345 934 1 154 1 418 4 851

Rörelseresultat 140 971 1 195 912 3 218

Resultat efter finansiella poster 189 872 1 215 852 3 128

Nettoresultat/Årets resultat 90 647 800 685 2 222
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Koncernens resultaträkning
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Försäljningen ökar med drygt sex procent efter justering för avyttrad

verksamhet. Försäljningsökningen genereras i likhet med föregående år

av volymtillväxt. Under 1999 sänktes priserna med sex procent.

Försäljningen på marknader utanför Sverige ökar till 8 040 (6 068)

MSEK, eller drygt 15 procent av omsättningen. Inklusive Telias andel av

intressebolagens omsättning minskar andelen utlandsförsäljning

något till 21 (22) procent; en följd av avvecklingen av Unisource.

För de mobila tjänsterna i Sverige ökar försäljningen med elva pro-

cent. Tillväxten sker i GSM genom dels ökad kundtillströmning, dels

ökad trafik per kund. Tillväxten är också hög i Danmark. NMT i Sverige

är under avveckling.

Telias försäljning av fasta tjänster ökar med tre procent. I Sverige är

ökningen en procent. Införandet av Lika tillträde med förval den 11

september ger ett visst intäktsbortfall, främst inom privatkundsseg-

mentet.Tillväxten för Internet och trafik till mobila nät fortsätter.

Telias katalogverksamhet utvecklas positivt, medan varuförsäljning

och installation möter minskad efterfrågan.

Konkurrensen på Sverigemarknaden fortsätter att pressa priserna

på de mest lönsamma tjänste- och kundsegmenten inom alla affärs-

verksamheter. Volymtillväxten och insatta rationaliseringsåtgärder ger

emellertid positiv effekt. Resultatet i den svenska etablerade verksam-

heten förbättras jämfört med föregående år. Bruttomarginalerna i de

fasta och mobila tjänsterna ligger väl till i jämförelse med konkurreran-

de jämförbara operatörer.

Nyckeltal (%) 1999 1998 1997

Bruttomarginal 26,1 29,0 23,0

Rörelsemarginal 11,4 14,6 7,0

Räntabilitet på sysselsatt kapital 14,4 17,6 8,6

Räntabilitet på eget kapital 14,2 19,2 9,3

För att säkra långsiktig tillväxt investerar Telia i nya förädlade tjänster

och i geografisk expansion. Satsningarna ger ökade kostnader för tjän-

ste- och produktutveckling. Bland annat görs omfattande satsningar

på tjänster baserade på Internet- och bredbandsteknik. Den geografis-

ka expansionen och marknadspositioneringen skapar långsiktig värde-

tillväxt, men ger på kort sikt etableringskostnader för samtliga affärs-

verksamheter.

Nätverksamheten belastas med en reservering om 613 MSEK på ett

förlustkontrakt avseende trafikkapacitet i en telesatellit. Realisering av

värden vid avvecklingen av intressebolaget Unisource förbättrar resul-

tatet kraftigt i telekomverksamheten utanför Norden. Samtidigt ger

valutakursoro och etableringskostnader i Telias brasilianska och polska

intressebolag negativa resultateffekter.

Sammantaget ökar koncernens operativa resultat med 23 procent.

MSEK 1999 1998 1997

Operativt resultat och rörelseresultat

Mobil 2 316 1 492 1 237

Carrier & Nät 3 392 4 410 4 565

Företag 578 464 73

Privat 1 597 1 168 413

Enterprises
1

1 490 462 958

Övrigt, koncerngemensamt –2 646 –2 537 –2 395

Operativt resultat 6 727 5 459 4 851

Personalomstrukturering –722 –2 473 –1 871

Centrala pensioner m m 189 –147 –641

År 2000-anpassning –604 –548 –40

Integrationsförberedelser –226 — —

Realisationsresultat1 582 4 929 919

Rörelseresultat 5 946 7 220 3 218

Telia har under en treårsperiod genomfört en omfattande personalom-

strukturering i alla verksamheter. Omstruktureringen har hanterats

genom en personalförsörjningsdivision i moderbolaget. Aktiviteterna i

divisionen är nu i stort sett avslutade och kostnaderna minskar kraftigt

jämfört med föregående år. De centrala pensionskostnaderna påverkas

av ett förändrat realränteantagande vid beräkning av pensionsskulden.

Inför millennieskiftet har en omfattande omställning av IT-system

bedrivits. Omställningen genomfördes planenligt och utan problem.

Rörelseresultatet belastas med kostnader för det i december avbrutna

integrationsarbetet med Telenor.

Under året har konsult- och programvaruföretaget AU-System lik-

som koncernens holländska telefonkatalogrörelse och den interna for-

donsverksamheten avyttrats. Samtliga försäljningar genererar realisa-

tionsvinster, dock inte i nivå med föregående års försäljning av italien-

ska Omnitel och koncernens innehav av kommersiella fastigheter.

Kommentarer till resultaträkningen

1
Realisationsresultat från telekominvesteringar utanför Norden (ex-klusive Omnitel) ingår i operativt resultat.
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Koncernens balansräkning

MSEK 1999 1998 1997

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar Not 15 2 146 1 844 1 566

Materiella anläggningstillgångar Not 16 33 318 34 801 39 239

Finansiella anläggningstillgångar Not 17 18 023 12 553 8 666

Summa anläggningstillgångar 53 487 49 198 49 471

Omsättningstillgångar

Varulager m m. Not 18 971 946 982

Fordringar Not 19 20 369 16 451 13 898

Kortfristiga placeringar Not 20 1 264 202 517

Kassa och bank 513 481 1 042

Summa omsättningstillgångar 23 117 18 080 16 439

Summa tillgångar 76 604 67 278 65 910

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet kapital

Aktiekapital 8 800 8 800 8 800

Bundna reserver 18 442 18 343 14 268

Fritt kapital

Fria reserver 1 429 –2 810 197

Årets resultat 4 222 5 011 2 222

Summa eget kapital 32 893 29 344 25 487

Minoritetsintresse i eget kapital 210 210 306

Avsättningar

Avsatt för pensioner och anställningsvillkor Not 23 3 246 1 733 6 933

Övriga avsättningar Not 24 6 629 6 002 5 329

Summa avsättningar 9 875 7 735 12 262

Skulder

Räntebärande

Långfristiga lån Not 25, 31 9 123 6 491 7 082

Kortfristiga lån Not 26, 31 6 934 7 062 7 731

Ej räntebärande

Långfristiga skulder Not 27 649 114 200

Kortfristiga skulder Not 28 16 920 16 322 12 842

Summa skulder 33 626 29 989 27 855

Summa eget kapital och skulder 76 604 67 278 65 910

Ställda säkerheter Not 32 76 69 875

Ansvarsförbindelser Not 32 1 616 1 103 1 466
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Koncernens finansiella ställning är god. Kapitalomsättningshastig-

heten försämras något då balansomslutningen ökar med 14 procent,

jämfört med omsättningstillväxten på fem procent. Balanslikviditeten

ökar genom en relativt sett högre andel omsättningstillgångar och

långfristiga lån.

Nyckeltal 1999 1998 1997

Balansomslutningstillväxt (%) 13,9 2,1 5,4

Kapitalomsättningshastighet (ggr) 0,72 0,74 0,71

Balanslikviditet (ggr) 0,97 0,77 0,80

Soliditet (%) 41,0 41,5 36,8

Anläggningstillgångarna ökar under året då fortsatt god tillväxt av

leasingverksamheten och förbättrat resultat i intressebolag överstiger

försäljning och utrangering av materiella tillgångar.

Anläggningstillgångarnas andel av den totala tillgångsmassan sjun-

ker till 70 (73) procent. Särskilt andelen materiella tillgångar minskar

över tiden, som en följd av den tekniska utvecklingen med sjunkande

pris/kapacitetsrelation, korta avskrivningstider och avyttring av icke

strategiskt viktiga tillgångar.

Även omsättningstillgångarna ökar, bland annat genom leasing-

verksamhetens tillväxt och utlåning till intressebolag för förvärv av

ytterligare aktier i Eircom.

Det fjärde kvartalet är det omsättningsmässigt starkaste med för

varje år ökande kundfordringar vid årsskiftet. Kundfordringarna är 10 637

(9 501) MSEK, vilket efter justering för mervärdesskatt utgör 16 (15)

procent av omsättningen. Inklusive interimsposter är de totala kundfor-

dringarna 13 867 (12 144) MSEK. Kundförlusterna minskar till 332 (354)

MSEK, motsvarande 0,6 (0,7) procent av omsättningen.

Icke räntebärande avsättningar ökar genom högre skatteavsätt-

ningar. Ökningen av rörelseskulderna avser förutom fakturerade och

upplupna leverantörsskulder, vilka ökar till 4 703 (4 585) MSEK, främst

inkomstskatt och förskottsfakturering till kunder.

Sysselsatt och operativt kapital

MSEK 1999 1998 1997 1996 1995

Anläggningstillgångar 53 487 49 198 49 471 47 399 44 368

Omsättningstillgångar 23 117 18 080 16 439 15 116 14 093

Räntelösa skulder –19 039 –17 836 –14 252 –15 053 –14 730

Räntelösa avsättningar –6 629 –6 002 –5 329 –4 042 –3 374

Räntelös finansiering –25 668 –23 838 –19 581 –19 095 –18 104

Summa sysselsatt kapital 50 936 43 440 46 329 43 420 40 357

Eget kapital 31 423 27 944 24 277 23 261 22 083

Minoritetskapital 210 210 306 218 13

Räntebärande långfristiga skulder 9 123 6 491 7 082 4 424 2 020

Räntebärande kortfristiga skulder 6 934 7 062 7 731 5 413 2 493

Avsatt för pensioner 3 246 1 733 6 933 10 104 13 748

Extern finansiering 19 303 15 286 21 746 19 941 18 261

Summa finansiering 50 936 43 440 46 329 43 420 40 357

Aktier och andelar i utomstående 

bolag –527 –800 –1 176 –1 081 –970

Räntebärande fordringar och övriga

räntebärande tillgångar –11 249 –7 719 –5 961 –5 326 –5 226

Operativt kapital (not 39, 40) 39 160 34 921 39 192 37 013 34 161

Kommentarer till balansräkningen
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Koncernens kassaflödesanalys

MSEK 1999 1998 1997

Nettoresultat 4 222 5 011 2 222

Av- och nedskrivningar 7 661 7 153 7 298

Resultat vid avyttring/utrangering av anläggningstillgångar –568 –5 444 –845

Resultat i intressebolag –226 1 158 222

Pensioner, övriga avsättningar samt reserveringar 427 290 959

Finansiella poster –19 374 516

Skatter Not 14 313 1 447 426

Minoritetsintresse, övrigt icke likviditetspåverkande 242 56 –23

Kassaflöde före förändringar av rörelsekapital 12 052 10 045 10 775

Ökning (–)/Minskning (+), rörelsefordringar –1 387 –1 060 –967

Ökning (–)/Minskning (+), varulager m m –34 36 57

Ökning (+)/Minskning (–), rörelseskulder –396 2 291 –366

Förändring av rörelsekapital –1 817 1 267 –1 276

Betalda räntor –628 –1 551 –848

Erhållna räntor 791 636 145

Räntor 163 –915 –703

Kassaflöde från löpande verksamhet 10 398 10 397 8 796

Förändring av långfristiga ej räntebärande fordringar –229 42 51

Förvärv av immateriella och materiella anläggningstillgångar –7 887 –7 663 –9 627

Avyttring av immateriella och materiella anläggningstillgångar 1 092 1 451 1 382

Förvärv av aktier, andelar och verksamhet Not 17 –4 426 –4 115 –1 264

Avyttring av aktier, andelar och verksamhet Not 17 993 9 335 1 235

Lämnade lån och andra investeringar –318 –522 –497

Återbetalning av lämnade lån och andra investeringar 51 76 661

Investering i leasingfordringar –3 578 –3 549 –1 662

Amortering av leasingfordringar 2 638 1 791 1 301

Gottgörelse från/avsättning till pensionsstiftelse 2 057 –5 508 –3 900 

Nettoförändring i förskott och kortfristiga lån till intressebolag mm –1 323 –263 –55

Kassaflöde från investeringsverksamhet –10 930 –8 925 –12 375

Operativt kassaflöde –532 1 472 –3 579

Utdelning –1 400 –1 210 –1 152

Transaktioner med minoritetsägare 61 156 129

Upptagna lån 2 711 109 4 526

Amorterade lån –70 –696 –1 982

Förändring av långfristiga ej räntebärande skulder 546 –138 73

Nettoförändring av räntebärande skulder med kort löptid –297 –660 2 375

Kassaflöde från finansieringsverksamhet 1 551 –2 439 3 969

Årets kassaflöde 1 019 –967 390

Likvida medel vid årets början 543 1 445 1 062

Årets kassaflöde 1 019 –967 390

Kursdifferens i likvida medel 13 65 –7

Likvida medel vid årets slut Not 20 1 575 543 1 445
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Det operativa kassaflödet är negativt. Effekten av ökande räntebärande

fordringar och investeringar samt ett högre rörelsekapital uppvägs inte

av ett positivt kassaflöde från verksamheten i övrigt. 1998 års kassa-

flöde påverkades positivt av försäljningen av koncernens kommersiella

fastigheter och innehavet i italienska Omnitel.

MSEK 1999 1998 1997

Räntebärande nettoskuld 7 527 6 767 14 609

Nettolåneskuld 4 281 5 034 7 676

Genomsnittlig lånekostnad (%) 0,10 1,63 2,70

exklusive kundfinansiering (%) 6,86 6,85 9,05

Räntetäckningsgrad (ggr) 8,5 10,4 5,3

Nettokassaflöde –760 7 842 –1 075

Pensionsskuldsavsättningen ökar till följd av gottgörelse från pensions-

stiftelserna. Åtgärder för att undvika nyupplåning i samband med mil-

lennieskiftet ökar temporärt Kortfristiga placeringar. Detta i kombina-

tion med högre utlåning till intressebolag och god tillväxt i leasing-

verksamheten ökar de räntebärande fordringarna till 11 249 (7 719)

MSEK och begränsar tillväxten av det operativa kapitalet.

Investeringsaktiviteter

Koncernens totala investeringar ökar något, främst genom fortsatta

satsningar i telekomverksamheten utanför Norden. I relation till för-

säljningen var investeringarna 23 (24) procent.

Investeringarna i Sverige är 6 266 (6 160) MSEK. På marknaderna

utanför Sverige minskar aktiviteterna i övriga Norden till 1 133 (1 607)

MSEK och ökar utanför Norden till 4 746 (3 971) MSEK.

Årets av- och nedskrivningar uppgår till 7 652 (7 146) MSEK. Inga

generella förändringar av avskrivningstider genomfördes under året.

Avskrivningarna i procent av omsättningen var 15 (14) och i procent av

anläggningarnas totala anskaffningsvärden 10 (10).

Investeringarna i immateriella och materiella anläggningstillgångar

ligger totalt sett i nivå med föregående år. Fastighetsinvesteringarna

minskar efter avyttringen av de kommersiella fastigheterna. Fastnäts-

investeringarna domineras i Sverige av insatser för att åstadkomma

Lika tillträde och Nummerportabilitet (med en total investering om

drygt 1 GSEK) och internationellt av satsningen på Viking Network.

MSEK 1999 1998 1997

Investeringar

Goodwill 335 223 50

Övriga immateriella tillgångar 373 248 233

Fastigheter 53 370 1 478

Fasttelefonianläggningar 3 364 2 158 3 023

Mobiltelefonianläggningar 1 166 1 273 1 360

Övriga maskiner och inventarier 2 745 3 614 3 543

Maskiner och inventarier 7 275 7 045 7 926

Aktier och andelar 4 109 3 852 1 177

Totalt 12 145 11 738 10 864

Investeringarna i aktier och andelar avser främst amerikanska Infonet 

1 903 MSEK,Tess i Brasilien 1 196 MSEK och Netia i Polen 640 MSEK.

Finansieringsaktiviteter

Under året inriktades upplåningsaktiviteterna på att förlänga såväl

kapitalbindning som räntebindning på låneskulden, samtidigt som

diversifieringsgraden i upplåningen ökade i och med att Telias Euro

Medium Term Note Program (EMTN) för första gången utnyttjades.

Telias svenska upplåningsprogram, Flexible Term Notes (FTN), som

har en programram om 8 000 MSEK, svarar dock tillsammans med Euro

Commercial Paper Program (ECP) fortsatt för huvuddelen av låneakti-

viteterna.

Förändring av 

räntebärande nettoskuld 1999 1998 1997 1996

Ingående balans 6 767 14 609 13 534 12 065

Ökning (+)/Minskning (–),

långfristiga lån 2 632 –591 2 658 2 404

Ökning (+)/Minskning (–),

kortfristiga lån –128 –669 2 318 2 920

Ökning (–)/Minskning (+),

räntebärande fordringar –2 163 –2 258 –299 –426

Ökning (–)/Minskning (+),

kortfristiga placeringar –1 062 315 –345 586

Ökning (–)/Minskning (+),

kassa och bank –32 561 –87 –371

Förändring av nettolåneskuld –753 –2 642 4 246 5 113

Ökning (+)/Minskning (–),

avsatt för pensioner 1 513 –5 200 –3 171 –3 644

Förändring av räntebärande 

nettoskuld 760 –7 842 1 075 1 469

Utgående balans 7 527 6 767 14 609 13 534

Kommentarer till kassaflödesanalys
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Förändring av koncernens eget kapital

Över Kapital- Övriga Ack. kurs- Fritt Ack. kurs-

Aktie- kurs- andels- bundna differens, eget differens,

MSEK kapital fond fond reserver bundn. res. kapital fria reserv. Totalt

Utgående balans 1994-12-31 8 800 1 855 97 4 945 3 4 107 35 19 842

Förändring av  uppskattningar, bedömningar 

och redovisningsprinciper — — — 1 672 –1 19 –19 1 671

Justerad utgående balans 1994-12-31 8 800 1 855 97 6 617 2 4 126 16 21 513

Utdelning — — — — — –900 — –900

Förskjutning bundet/fritt kapital — — 77 1 898 — –1 975 — —

Årets kursdifferens — — — — –30 — 16 –14

Årets resultat — — — — — 2 484 — 2 484

Utgående balans 1995-12-31 8 800 1 855 174 8 515 –28 3 735 32 23 083

Utdelning — — — — — –1 000 — –1 000

Förskjutning bundet/fritt kapital — — –43 2 389 — –2 346 — —

Årets kursdifferens — — — — –50 — 43 –7

Årets resultat — — — — — 2 337 — 2 337

Utgående balans 1996-12-31 8 800 1 855 131 10 904 –78 2 726 75 24 413

Utdelning — — — — — –1 152 — –1 152

Förskjutning bundet/fritt kapital — — 215 1 240 — –1 455 — —

Årets kursdifferens (not 21) — — — — 1 — 3 4

Årets resultat — — — — — 2 222 — 2 222

Utgående balans 1997-12-31 8 800 1 855 346 12 144 –77 2 341 78 25 487

Utdelning — — — — — –1 210 — –1 210

Förskjutning bundet/fritt kapital — — 155 3 865 — –4 020 — —

Årets kursdifferens (not 21) — — — — 55 — 1 56

Årets resultat — — — — — 5 011 — 5 011

Utgående balans 1998-12-31 8 800 1 855 501 16 009 –22 2 122 79 29 344

Utdelning — — — — — –1 400 — –1 400

Kapitaltillskott från utomstående (not 10) — — 332 — — 281 — 613

Förskjutning bundet/fritt kapital — — 341 –622 — 281 — —

Årets kursdifferens (not 21) — — — — 48 — 66 114

Årets resultat — — — — — 4 222 — 4 222

Utgående balans 1999-12-31 8 800 1 855 1 174 15 387 26 5 506 145 32 893
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Moderbolagets resultaträkning

MSEK 1999 1998 1997

Nettoomsättning Not 6 25 983 28 833 25 840

Produktionskostnader Not 7 –20 686 –23 855 –20 520

Bruttoresultat 5 297 4 978 5 320

Försäljnings-, administrations- och FoU-kostnader Not 7 –3 895 –6 569 –4 649

Övriga rörelseintäkter och rörelsekostnader Not 8 –598 –163 8

Rörelseresultat 804 –1 754 679

Finansiella intäkter och kostnader Not 13 7 558 7 355 4 161

Resultat efter finansiella poster 8 362 5 601 4 840

Bokslutsdispositioner Not 22 –1 628 –2 448 –2 840

Resultat före skatt 6 734 3 153 2 000

Skatter Not 14 –1 639 –860 –448

Årets resultat Not 21 5 095 2 293 1 552



T
E

L
I

A
 

Å
R

S
R

E
D

O
V

I
S

N
I

N
G

 
1

9
9

9

66

Moderbolagets balansräkning

MSEK 1999 1998 1997

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar Not 15 648 588 469

Materiella anläggningstillgångar Not 16 22 397 23 527 24 249

Finansiella anläggningstillgångar Not 17 24 267 19 721 19 434

Summa anläggningstillgångar 47 312 43 836 44 152

Omsättningstillgångar

Varulager m m Not 18 18 19 48

Fordringar Not 19 25 093 22 825 15 676

Kortfristiga placeringar Not 20 1 055 40 350

Kassa och bank 313 26 354

Summa omsättningstillgångar 26 479 22 910 16 428

Summa tillgångar 73 791 66 746 60 580

Eget kapital och skulder 

Eget kapital Not 21

Bundet kapital

Aktiekapital 8 800 8 800 8 800

Andra fonder 1 855 1 855 1 855

Fritt kapital

Balanserad vinst 3 989 3 096 2 754

Årets resultat 5 095 2 293 1 552

Summa eget kapital 19 739 16 044 14 961

Obeskattade reserver Not 22 17 456 15 829 13 381

Avsättningar

Avsatt för pensioner och anställningsvillkor Not 23 1 919 1 803 5 062

Övriga avsättningar Not 24 563 513 572

Summa avsättningar 2 482 2 316 5 634

Skulder

Räntebärande 

Långfristiga lån Not 25 8 841 6 365 6 783

Kortfristiga lån Not 26 17 557 17 567 13 456

Ej räntebärande

Långfristiga skulder Not 27 642 67 80

Kortfristiga skulder Not 28 7 074 8 558 6 285

Summa skulder 34 114 32 557 26 604

Summa eget kapital och skulder 73 791 66 746 60 580

Ställda säkerheter Not 32 60 59 22

Ansvarsförbindelser Not 32 1 884 1 287 2 342



M O D E R B O L A G E T S  K A S S A F L Ö D E S A N A L Y S

T
E

L
I

A
 

Å
R

S
R

E
D

O
V

I
S

N
I

N
G

 
1

9
9

9

67

Moderbolagets kassaflödesanalys

MSEK 1999 1998 1997

Årets resultat 5 095 2 293 1 552

Av- och nedskrivningar 4 658 4 481 4 424

Resultat vid avyttring/utrangering av anläggningstillgångar –559 116 –885

Resultat i handelsbolag — 3 19

Pensioner, övriga avsättningar samt reserveringar 873 715 72

Finansiella poster 373 387 266

Koncernbidrag och bokslutsdispositioner –4 711 –5 469 –477

Skatter Not 14 556 409 –30

Kassaflöde före förändring av rörelsekapital 6 285 2 935 4 941

Ökning (–)/Minskning (+), rörelsefordringar –621 –96 –247

Ökning (–)/Minskning (+), varulager m m 0 29 57

Ökning (+)/Minskning (–), rörelseskulder –2 223 1 711 –202

Förändring av rörelsekapital –2 844 1 644 –392

Betalda räntor –3 867 –2 199 –1 147

Erhållna räntor 3 478 1 444 1 662

Räntor –389 –755 515

Kassaflöde från löpande verksamhet 3 052 3 824 5 064

Långfristiga fordringar, ej räntebärande –125 540 54

Immateriella anläggningstillgångar — –186 –219

Materiella anläggningstillgångar –3 681 –3 978 – 4 018

Aktier och andelar –4 899 –4 400 –4 927

Avyttring av anläggningstillgångar m m 1 169 301 2 376

Lämnade lån och andra investeringar –1 599 –156 –41

Återbetalning av lämnade lån och andra investeringar 18 3 417 1 048

Gottgörelse från/avsättning till pensionsstiftelse 2 055 –4 055 –3 900

Nettoförändring av kortfristiga räntebärande fordringar –2 105 –1 798 –748

Kassaflöde från investeringsverksamhet –9 167 –10 315 –10 375

Operativt kassaflöde –6 115 –6 491 –5 311

Utdelning –1 400 –1 210 –1 152

Utbetalda koncernbidrag 7 916 3 383 4 799

Upptagna lån 2 364 4 937 8 127

Amorterade lån –1 933 –6 036 –3 734

Förändring av långfristiga skulder, ej räntebärande 575 –13 –394

Nettoförändring av kortfristiga räntebärande skulder –105 4 792 –2 235

Kassaflöde från finansieringsverksamhet 7 417 5 853 5 411

Årets kassaflöde 1 302 –638 100

Likvida medel vid årets början 66 704 604

Årets kassaflöde 1 302 –638 100

Likvida medel vid årets slut Not 20 1 368 66 704

Förändring av räntebärande nettoskuld 1999 1998 1997 1996

Ingående balans 16 262 13 730 15 454 9 885

Ökning (+)/Minskning (–), långfristiga lån 2 476 –418 2 200 1 869

Ökning (+)/Minskning (–), kortfristiga lån –10 4 111 –55 7 574

Ökning (–)/Minskning (+), räntebärande fordringar –3 714 1 460 259 119

Ökning (–)/Minskning (+), kortfristiga placeringar –1 015 310 –340 435

Ökning (–)/Minskning (+), kassa och bank –287 328 240 –263

Förändring av nettolåneskuld –2 550 5 791 2 304 9 734

Ökning (+)/Minskning (–), avsatt för pensioner 116 –3 259 –4 028 –4 165

Förändring av räntebärande nettoskuld –2 434 2 532 –1 724 5 569

Utgående balans 13 828 16 262 13 730 15 454
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Ändringar och nyheter

Under årets integrationsförberedelser med Telenor och som en del av arbetet inför en

kommande börsintroduktion genomfördes en fullständig genomlysning av Teliakoncer-

nens redovisningsprinciper i relation till existerande och kommande rekommendatio-

ner från Redovisningsrådet, International Accounting Standards Committee (IASC) och

amerikanska Financial Accounting Standards Board (FASB).

Genomlysningen har lett till beslut om förändring av uppskattningar och bedöm-

ningar samt byte av vissa redovisningsprinciper. I syfte att underlätta internationella

jämförelser har vidare principbeslut fattats om att upprätta Teliakoncernens bokslut i

enlighet med IAS och att lämna vissa tilläggsupplysningar som fordras enligt U.S. GAAP.

Samtliga förändringar har inneburit en övergång till principer som förordas av

Redovisningsrådet och IASC. IASC saknar anvisningar för hur medel avsatta till svensk

pensionsstiftelse skall redovisas i balansräkningen. I likhet med tidigare år har mark-

nadsvärdet av dessa medel reducerat redovisad pensionsförpliktelse.

På grund av omständigheterna har, med avsteg från gällande normer, förändringar-

na genomförts i årsbokslutet för 1999. Samtliga jämförelsevärden, inklusive kvartals-

uppgifter och tabellen ”Fem år i sammandrag” har omräknats till nya uppskattningar,

bedömningar och principer.

I början av 2000 infördes en ny affärsorganisation i koncernen. I årsredovisningen

angivna affärsområdesvärden har omräknats pro forma.

Räkenskaperna för moderbolaget Telia AB har upprättats i enlighet med svensk lagstift-

ning och svensk god redovisningssed.Teliakoncernens räkenskaper har upprättats i enlig-

het med den svenska årsredovisningslagen och med tilllämpning av International

Accounting Standards (IAS) I balansräkningen reduceras redovisad pensionsförpliktelse

med marknadsvärdet av medel avsatta till Telias pensionsstiftelser.

Rekommendationerna IAS 36, IAS 37 och IAS 38 har tillämpats före deras egentliga

ikraftträdandedatum. Tillämpningen av IAS 36 ”Impairment of Assets” har inte medfört

någon väsentlig resultateffekt under 1999. Tillämpningen av IAS 37 ”Provisions,

Contingent Liabilities and Contingent Assets” har inte föranlett någon förändring av eget

kapital för tidigare år. I enlighet med övergångsreglerna i IAS 38 ”Intangible Assets” har

tidigare aktiverade utgifter för internt utvecklad programvara, vilka gjorts enligt i IAS 38

angivna kriterier, inte återförts.

Rekommendationen IAS 39 ”Financial Instruments” träder i kraft den 1 januari 2001.

Bedömning av eventuell resultateffekt vid tillämpning av rekommendationen har inte

gjorts.

Avvikelser mellan tillämpade principer och amerikanska redovisningsprinciper (U.S.

GAAP) behandlas i särskild not.

För att kunna upprätta redovisningen enligt god redovisningssed måste företagsled-

ningen göra bedömningar och antaganden som påverkar i bokslutet redovisade till-

gångs och skuldposter respektive intäkts och kostnadsposter samt lämnad information

i övrigt, bland annat om ansvarsförbindelser. Det faktiska utfallet kan skilja sig från

dessa bedömningar.

Allmänt. Koncernredovisningen omfattar moderbolaget Telia AB och samtliga bolag i

vilka Telia direkt eller indirekt äger mer än 50 procent av röstetalet eller eljest har ett

bestämmande inflytande. Koncernbokslutet bygger på redovisningshandlingar upprät-

tade för samtliga koncernbolag per 31 december och har, liksom tidigare år, upprättats

enligt förvärvsmetoden. I koncernens resultaträkning ingår under året förvärvade eller

avyttrade bolag endast med värden avseende innehavstiden.

I ej helägda dotterbolag redovisas som minoritetsintresse utomstående aktieäga-

3 Koncernredovisning 

2 Användning av bedömningar  

1 Redovisningskonvention 

res andel av eget kapital och obeskattade reserver. I resultaträkningen redovisas minori-

tetens andel av resultatet efter skatt.

Intern försäljning, övriga mellanhavanden och internvinster inom koncernen elimi-

neras i koncernredovisningen.

Omräkning av utländsk verksamhet. Koncernens utländska dotterbolag är självstän-

diga. Ett antal dotterbolag i koncernen har utländska självständiga filialer. Koncernen

har ingen verksamhet i höginflationsländer. Räkenskaperna för utlandsverksamheten

förs i den valuta respektive koncernenhet bedriver sin affärsverksamhet.

Resultat- och balansräkningar för utländska verksamheter (dotterbolag, intresse-

bolag och filialer) omräknas till svenska kronor enligt dagskursmetoden, vilket innebär

att balansräkningarna omräknas till balansdagens kurser förutom eget kapital, som

omräknas till historisk kurs. Resultaträkningarna omräknas till periodens genomsnitts-

kurs. Kursdifferenserna vid omräkning, liksom realiserade och orealiserade vinster

respektive förluster efter skatt på finansiella instrument använda för säkring av utländ-

ska nettoinvesteringar, påverkar inte resultatet utan förs direkt till eget kapital.

Intressebolag. Bolag där Teliakoncernen har ett långsiktigt ägarengagemang och

direkt eller indirekt äger aktier eller andelar i den omfattningen att mellan 20 och 50

procent av rösträtten kontrolleras, redovisas som intressebolag.

Innehav i intressebolag redovisas i koncernens resultat- och balansräkningar enligt

kapitalandelsmetoden. I resultaträkningen redovisas koncernens andel av intressebola-

gens nettoresultat i rörelseresultatet, då verksamheten i intressebolagen är telekomori-

enterad och det ingår i koncernstrategien att kapitalisera kunnande genom satsningar i

delägda verksamheter. I denna post ingår också avskrivningar på koncernmässiga övervär-

den i intressebolagen samt realisationsresultat vid försäljning av andelar i intressebolag.

Internvinster elimineras i förekommande fall.

Affärssegment. Koncernens verksamhet styrs och rapporteras primärt per affärs-

område och sekundärt per geografisk marknad. Segmenten konsolideras enligt samma

principer som koncernen i dess helhet. Vid överföring av verksamhet mellan affärsom-

råden omräknas jämförelseperioder pro forma.

Transaktioner i utländsk valuta omräknas till svenska kronor till den valutakurs som

föreligger vid transaktionstidpunkten. Monetära tillgångar och skulder i utländsk valuta

samt valutaterminer omräknas till balansdagens kurs, varvid kursdifferenser resultat-

förs. Såväl realiserade som orealiserade kursdifferenser redovisas således över resultat-

räkningen. Kursdifferenser avseende rörelsefordringar och skulder redovisas i rörelsere-

sultatet, medan kursdifferenser hänförliga till finansiella tillgångar och skulder redovi-

sas som resultat från finansiella investeringar.

Årets händelser

Den 1 mars förvärvades 28 procent av aktierna i Wireless MainGate AB, som utvecklar tråd-

lös kommunikation mellan maskiner. I Finland förvärvades den 1 januari 60 procent av

aktierna i Turun Sähkövalvonta Oy, senare namnändrat till ViestiTuote Turku Oy. Bolaget är

återförsäljare av bland annat mobiltelefoner. I december förvärvades ytterligare 65 pro-

cent av aktierna i Smålandsbörsen Data AB.Telia äger därmed 91 procent av bolaget, som

säljer och hyr ut rekonditionerade persondatorer till företag och privatpersoner.

Telia förvärvade i december Securitas samtliga aktier i Multicom Security AB, som

är marknadsledande i Sverige inom området övervakad larmöverföring. Multicom

Security är därmed ett helägt dotterbolag.

I februari förvärvades en mindre aktiepost i AS Eesti Telekom i samband med detta

bolags börsintroduktion. Under andra kvartalet byttes Telias innehav i AS Eesti Telefon

och AS Eesti Mobiiltelefon mot aktier i Eesti Telekom, som Telia nu äger till 24,5 procent.

Under första kvartalet omstrukturerades Telias ägande i Polen. Innehaven i intresse-

bolagen Netia Telekom S.A. och Netia South Sp. z o.o. överläts till Netia Holdings S.A. i

utbyte mot aktier i detta bolag. Netia Telekom och Netia South är därmed helägda dot-

terbolag till Netia Holdings, i vilket Telia per 31 december äger 30 procent av aktierna. I

slutet av juli noterades Netia Holdings som första polska bolag på Nasdaqbörsen i USA.

Som ett led i omstruktureringen av Unisourcegruppen förvärvades den 30 septem-

ber Unisource Iberia, som erbjuder IP-baserade nättjänster på den spanska marknaden.

I juli utnyttjades en option att tillsammans med holländska KPN förvärva ytterliga-

5 Förändringar i koncernens sammansättning

4 Transaktioner i utländsk valuta 

Noter Samtliga belopp avser MSEK om ej annat anges
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re 15 procent av aktierna i den irländska försteoperatören Eircom plc i samband med

bolagets börsintroduktion.Telias ägarandel uppgår därmed till 14 procent.

Genom aktieförvärv under året utökade Telia sitt ägande i amerikanska Infonet

Services Corporation, så att bolaget nu är intressebolag. I december noterades Infonet

med framgång på New York Stock Exchange och på Frankfurtbörsen.

I december förvärvades 30 procent av aktierna i brasilianska Eriline Celular S.A.

Detta bolag äger en mindre aktiepost i mobiloperatören Tess S.A. med verksamhet i sta-

den São Paulo.

I december inträdde 6:e AP-fonden som hälftenägare i Telias riskkapitalbolag

Slottsbacken Venture Capital KB. Telia Business Innovation förvärvade under året äga-

randelar i ett antal mindre utvecklingsföretag, bland andra Maila Nordic AB, UPEC

Security AB, IMP International AB och Mobile Community AB.

Per den 1 januari avslutades avknoppningen av Telias centrala logistikverksamhet då

Schenker-BTL förvärvade resterande 25 procent av aktierna i NLV Logistics Village AB.

I mars såldes samtliga aktier i det helägda litauiska UAB Lietelija till Lietuvos

Telekomas, i vilket Telia tillsammans med finska Sonera äger 60 procent av aktierna.

Telia avyttrade den 31 mars sitt 47-procentiga innehav i programutvecklingsbola-

get AU-System Invest AB. Telias supportverksamhet för katalogproduktion överfördes

den 1 april till det helägda dotterbolaget Any Media Solutions AB, varefter 70 procent

av aktierna i bolaget sålts till Elanders AB med tillträde den 30 juni.

Större förvärv och avyttringar under de tre senaste åren

Under räkenskapsåren 1999, 1998 och 1997 har Telia förvärvat och avyttrat ett antal

bolag och verksamheter från oberoende externa parter. Inga av dessa förvärv eller

avyttringar är av den storleken att de, individuellt eller sammantaget, skulle ha en

materiell inverkan på koncernens pro forma omsättning eller nettovinst för det året då

transaktionerna genomfördes, eller det år som närmast föregick detta.

Framtida händelser

Per den 1 januari 2000 har merparten av koncernens verksamhet i Norge försålts till

Enitel ASA.Telia kommer i viss utsträckning att leverera tjänster till Enitel. Nettoskulderna

i den avyttrade verksamheten är 311 MSEK och nettoomsättningen under 1999 uppgick

till 629 MSEK.Avyttringen ger en realisationsvinst om cirka 1,5 GSEK.

Styrelsen har i februari 2000 fattat inriktningsbeslut om att börsnotera koncernens

katalogverksamhet och att avyttra den svenska kabel-TV-verksamheten. I mars 2000

fattades inriktningsbeslut om att avyttra ägarandelen i Eircom plc.

Nettoomsättningen upptas till försäljningsvärde efter avdrag för mervärdesskatt och

reklamskatt och utgörs huvudsakligen av trafikavgifter inklusive samtrafik och roam-

ing, abonnemangs-, anslutnings- och serviceavgifter samt försäljning av kundutrust-

ning och annonsutrymme i kataloger. Intäktsredovisning görs i den period tjänsten

utförs eller produkten levereras. Abonnemangsavgifter intäktsförs över abonnemangs-

perioden. Katalogintäkter redovisas i den period respektive katalog publiceras.

Nettoomsättningens fördelning på affärssegment framgår av noten ”Koncernens

affärsområden”.

Fakturerad reklamskatt uppgår till 184 (171) MSEK.

Av koncernens totala nettoomsättning avser 15,4 (12,2) procent försäljning på och

export till marknader utanför Sverige. Utlandsförsäljningen per ekonomiskt samarbets-

område fördelar sig på följande sätt:

KONCERNEN TELIA AB

1999 1998 1999 1998

EU 4 584 4 095 1 076 646

EES 1 085 823 285 136

Övriga Europa 1 226 341 183 110

NAFTA 399 144 274 93

Övriga länder 746 665 230 203

8 040 6 068 2 048 1 188

Försäljningen (inklusive export) på Nordenmarknaden utanför Sverige uppgår till 4 465

(3 519) MSEK, medan försäljningen i Baltikum, Polen och Ryssland var 345 (239) MSEK.

Nettoomsättningens fördelning på geografiska affärssegment framgår av noten

”Koncernens geografiska marknader”.

6 Nettoomsättning 

I funktionen Produktion ingår samtliga kostnader för sålda tjänster och produkter samt

för installation, underhåll och service.

Kostnader för provisioner till återförsäljare, annonsering och annan marknadsfö-

ring resultatförs löpande.

Kostnader för produktutveckling och tillämpad forskning, resultatförs i sin helhet

den period de uppstår.

Kostnader för underhåll och anpassning av programvara för millennieskiftet och för

euroomräkning anses som ordinärt underhåll och resultatförs i den takt de uppstår.

Funktionellt fördelar sig kostnaderna på följande sätt:

KONCERNEN TELIA AB

1999 1998 1999 1998

Produktion 31 206 30 988 20 686 23 855

Försäljning 6 508 6 689 830 1 160

Administration 6 809 6 647 1 989 4 322

Forskning och utveckling 1 570 1 709 1 076 1 087

Övriga funktioner 14 887 15 045 3 895 6 569

Totalt 46 093 46 033 24 581 30 424

I respektive funktion ingår också av- och nedskrivningar, enligt specifikation i noten

”Avskrivningar enligt plan och nedskrivningar”.

I moderbolaget redovisas som rörelsekostnad per funktion även kostnader av

engångskaraktär, såsom omstrukturerings- och avvecklingskostnader i form av reserve-

ringar för förtida pensioneringar, uppsägningslöner och liknande, i den mån de motsva-

ras av avkastning eller gottgörelse från pensionsstiftelse.

Rörelsens kostnader fördelar sig på följande kostnadsslag:

KONCERNEN TELIA AB

1999 1998 1999 1998

Varuinköp 9 105 9 071 2 627 2 699

Nätkostnader, samtra-

fik, utlandsavräkning 6 100 6 958 6 518 6 139

Förändring i varulager 64 38 — —

15 269 16 067 9 145 8 838

Löner och ersättningar 9 184 9 098 2 117 5 269

Arbetsgivaravgifter 2 895 2 762 700 1 773

Aktiverat eget arbete –282 –42 — –

Pensionskostnader 1 051 2 224 –522 1 895

Övriga personalkostnader 1 043 801 417 569

13 891 14 843 2 712 9 506

Hyror och leaseavgifter 1 377 1 083 898 557

Energikostnader 191 211 189 162

Resekostnader 753 742 472 259

Konsulttjänster 2 731 2 161 2 183 1 975

Marknadsföringskostnader 1 355 1 250 251 617

Kundförluster 332 354 0 58

IT-kostnader 864 992 1 902 1 577

Övriga kostnader 1 809 1 268 2 171 2 396

9 412 8 061 8 066 7 601

Av- och nedskrivningar 7 521 7 062 4 658 4 479

46 093 46 033 24 581 30 424

Koncernens kostnader för annonsering uppgår till 444 MSEK, 427 MSEK och 326 MSEK

för åren 1999, 1998 respektive 1997. Av- och nedskrivningarnas fördelning på typ av

anläggning framgår av noten ”Avskrivningar enligt plan och nedskrivningar”.

Som övrig rörelseintäkt respektive rörelsekostnad redovisas bland annat realisationsre-

sultat vid försäljning av verksamhet eller aktier i bolag som ej är intressebolag (se

noten ”Resultatandelar i intressebolag”), nettoresultat vid försäljning och utrangering

av immateriella och materiella anläggningstillgångar, samt kursdifferenser av rörelse-

karaktär. Här redovisas även 1999 års kostnader för det avbrutna samarbetet med

Telenor och andra betydande poster av engångskaraktär.

8 Övriga rörelseintäkter och rörelsekostnader 

7 Rörelsens kostnader 
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Övriga rörelseintäkter och rörelsekostnader fördelar sig på följande sätt:

KONCERNEN TELIA AB

1999 1998 1999 1998

Intäkter

Realisationsvinst, aktier 113 4 492 — —

Realisationsvinst, övriga

anläggningstillgångar 240 906 9 45

Kursvinster 57 62 37 41

Övriga intäkter 366 168 243 77

776 5 628 289 163

Kostnader

Realisationsförlust, aktier 11 38 — —

Realisationsförlust, övriga

anläggningstillgångar 7 293 0 0

Reservering för förlust-

kontrakt 613 — 613 —

Integrationsförberedelser 226 — 226 —

Kursförluster 7 71 4 5

Övriga kostnader 717 838 44 321

1 581 1 240 887 326

Resultateffekt, netto –805 4 388 –598 –163

Vid leverans av tjänster och produkter inom moderbolaget och mellan koncernbolagen

tillämpas affärsmässiga villkor och marknadsprissättning.

Moderbolagets nettoomsättning före eliminering av internförsäljning är 26 767

(37 812) MSEK. Efter eliminering med 784 (8 979) MSEK uppgår nettoomsättningen till

25 983 (28 833) MSEK. Moderbolagets försäljning till koncernbolag är 22 508 (25 584)

MSEK. Sammantaget för koncernen blev nettoomsättningen 52 121 (49 569) MSEK

efter eliminering av koncernintern försäljning med 56 322 (68 063) MSEK.

Moderbolagets inköp från koncernbolag uppgår till 8 809 (8 756) MSEK.

Svenska staten. Enligt överenskommelse mellan svenska staten och norska staten den

30 mars 1999 om samgående mellan Telia AB och Telenor AS tillsköt svenska staten den

18 oktober 1999, i enlighet med ett emissionsbeslut samma dag, samtliga aktier i Telia

AB som apporttillskott till det nybildade, av de båda staterna samägda, bolaget Newtel

AB. Sedan staterna i december 1999 enats om att avbryta samgåendet, återkallades i

januari 2000 hos Patent- och registreringsverket (PRV) anmälan om nyemissionen. PRV

avskrev ärendet, varvid emissionsbeslutet jämlikt bestämmelserna i 4 kap 10 och 12 §§

aktiebolagslagen (1975:1385) var förfallet.

Samarbetet mellan Telia och Telenor avvecklas utan problem, beroende på att de få

affärer som de två koncernerna gjort tillsammans naturligt kan hänföras till endera par-

ten och att någon integration av affärsområdenas verksamheter inte genomförts. Det

avbrutna samarbetet har inte haft andra redovisningsmässiga konsekvenser än att

resultatet belastats med 226 MSEK, exklusive eget arbete.

Teliakoncernens utbud av tjänster och produkter erbjuds svenska staten, dess myn-

digheter och statliga bolag i konkurrens med andra operatörer och på normala kom-

mersiella villkor. Vissa statliga bolag bedriver med Telia konkurrerande verksamhet. På

motsvarande sätt köper Telia tjänster från statliga bolag till marknadsmässiga priser

och i övrigt normala kommersiella villkor. Enskilt svarar varken staten, dess myndighe-

ter eller statliga bolag för en väsentlig andel av Telias nettoomsättning eller resultat.

Den svenska telemarknaden regleras av telelagen och teleförordningen samt av till-

ståndsvillkor utfärdade av Post- och Telestyrelsen (PTS). Enligt tillståndsvillkoren ska Telia

utan särskild ersättning upprätthålla viss telefonautomatservice i glesbygd.Telias kostna-

der för att driva dessa telefonautomater har varit 14 MSEK under 1999, 14 MSEK under

1998 och 14 MSEK under 1997. Enligt teleförordningen skall en operatör som har ett bety-

dande inflytande på den sammanlagda svenska marknaden för anmälningspliktiga tjänster

betala en avgift för finansiering av åtgärder mot allvarliga fredstida hot och påfrestningar

på telekommunikationsområdet. Telia är hittills den ende operatören med ett i lagens

mening betydande inflytande.Avgifterna har varit 100 MSEK under 1999, 100 MSEK under

1998 och 20 MSEK under 1997. Därutöver ska Telia, i likhet med övriga tillståndspliktiga

operatörer, betala årlig avgift till PTS för myndighetens verksamhet.Avgiften utgår med

0,85 promille på omsättningen i operatörens tillståndspliktiga verksamhet.Telia har erlagt

avgift med 24 MSEK under 1997, 26 MSEK under 1998 och 28 MSEK under 1999. Fr o m

2000 ökar avgiften till 1,5 promille på tillståndspliktig omsättning.

Unisource N.V. med dotterbolag. Telia äger Unisource till lika delar tillsammans

med Swisscom och holländska KPN. Under 1998 beslöt ägarna i enlighet med sina

internationella strategier att avveckla Unisource. All verksamhet, förutom AUCS

Communications Services, försåldes eller avvecklades under 1999. Telia sålde tjänster

och produkter till Unisourcegruppen för 161 MSEK under 1999, 698 MSEK under 1998

10 Transaktioner med närstående 

9 Transaktioner mellan koncernbolag 

och 867 MSEK under 1997. Telia köpte tjänster och produkter från Unisourcegruppen

för 313 MSEK under 1999, 1 347 MSEK under 1998 och 1 147 MSEK under 1997. Telia

hade per balansdagen 1999, 1998 respektive 1997 en nettoutlåning till Unisource-

gruppen om – MSEK, 431 MSEK respektive 991 MSEK. EU-kommissionen har efter

granskning konstaterat att 1998 och 1997 års transaktioner mellan Telia och Unisource-

gruppen skett på konkurrensneutrala villkor.

Under 1999 blev AUCS Communications Services ett helägt dotterbolag till

Unisource i samband med att AT&T sålde tillbaka sitt 40-procentiga innehav för nomi-

nellt värde och gav AUCS ett kapitaltillskott om 211 MEUR, motsvarande 1 839 MSEK.

Telias andel, som utgör 613 MSEK, har förts direkt mot eget kapital.

Unisource och dess delägare tecknade under 1999 ett treårigt managementavtal

med Infonet Services Corporation (se även nedan) rörande verksamheten i AUCS.

Avtalets innebörd är att en stor del av AUCS verksamhet säljs till Infonet. AUCS förvän-

tas komma att likvideras före eller under 2003. Enligt villkoren i andra avtal skall

Unisource utföra tjänster åt Infonet under treårsperioden. Dessutom svarar Unisource

och dess delägare för eventuella förluster i AUCS och skall ge Infonet en bonus om för-

lusterna är lägre än ett i avtalet specificerat belopp. Sammantaget innebär detta att

Telias andel av Unisource kostnader enligt nämnda avtal uppgår till minst 1 348 MSEK.

Telia erhöll ersättning för dessa åtaganden genom förvärv av 15 946 567 miljoner B-

aktier i Infonet, kort före detta bolags börsnotering, till ett pris understigande marknads-

värdet. Baserat på försäljningspriset vid noteringen var värdet på aktierna 2 758 MSEK

medan Telia erlade 110 MSEK. Den framtida vinsten på denna transaktion, d v s skillna-

den mellan marknadsvärdet på aktierna efter avdrag för köpeskillingen (2 648 MSEK)

och de skyldigheter som åligger Telia enligt ovan (1 348 MSEK), kommer att resultatföras

över den treårsperiod under vilken managementavtalet och övriga avtal löper.

Comsource UnLtd med intressebolaget Eircom plc. Telia äger tillsammans med hol-

ländska KPN det irländska bolaget Comsource UnLtd i relationen 40/60. Comsource äger

i sin tur 35 procent av aktierna i Eircom plc, av vilka 15 procent förvärvades under 1999.

Vid utgången av året hade Telia räntebärande lån till Comsource om 904 MSEK, givna

främst för finansiering av detta förvärv. Den 7 februari 2000 betalade Comsource en till-

äggsköpeskilling till irländska staten. Telia ökade därvid sin långivning till Comsource,

motsvarande Telias andel (577 MEUR) av tilläggsköpeskillingen. Telia sålde tjänster till

Eircom för 39 MSEK under 1999, 23 MSEK under 1998 och 17 MSEK under 1997.

Infonet Services Corp. Telia investerade under 1999 1 903 MSEK i Infonet Services

Corporation (förutom ovan beskrivna transaktioner med Unisource), som därmed blev

intressebolag till Telia i slutet av året.Telia sålde tjänster och produkter till Infonet för 29

MSEK under året och köpte tjänster och produkter för 117 MSEK. I samband med börsno-

teringen av Infonet i december sålde Telia 1 410 300 B-aktier med en förpliktelse att vid

överteckning sälja ytterligare 1 282 057 B-aktier. Denna transaktion verkställdes i januari

2000 till ett pris av 20 USD per aktie.

Tel Investimentos Ltda./Tess S.A. Under 1999 gick Telia AB in som delägare i Tel

Investimentos, som bildades under 1998 av Telias delägda dotterbolag Telia Overseas.

Operatörsbolaget Tess S.A. är i sin tur intressebolag till Tel Investimentos. Telia AB hade

vid utgången av 1999 räntebärande fordringar på Tess om 627 MSEK.

Any Media Solutions AB. Under året överfördes supportverksamheten för Telias

katalogproduktion till Any Media Solutions AB, i vilket bolag Elanders AB den 30 juni

gick in som ägare till 70 procent av aktierna. Telia köpte varor och tjänster från Any

Media för 80 MSEK under 1999.

Scandinavia OnLine AB. I detta bolag har Telia samt norska Schibsted och Telenor

samlat sina portalverksamheter. Telia hade vid utgången av 1999 utlåning till Scan-

dinavia OnLine om 53 MSEK.

Sontel UAB. Bolaget, som startade verksamheten under 1999 och levererar tjänster

till den litauiska försteoperatören Lietuvos Telekomas, samägs av Telia och finska

Sonera.Telia sålde under 1999 tjänster till Sontel för 34 MSEK.

NorSea Com AS. Bolaget, som samägs med norska Enitel, äger telekablar i Nordsjön.

Per balansdagen 1999 hade Telia räntebärande fordringar på NorSea Com om 31 MSEK.

Transaktionerna mellan Telia och dess intressebolag har gjorts på marknadsmässiga

villkor.

Här redovisas förutom koncernens andel av intressebolagens resultat efter skatt även

avskrivning på goodwill och övriga koncernmässiga justeringar vid förvärv av intresse-

bolag samt realisationsresultat vid avyttring av intressebolagsinnehav.

1999 1998 1997

Andel i årets resultat 996 –802 –22

Justering av andel i föregående

års resultat –4 –60 –9

Avskrivning på goodwill m m –672 –219 –144

Realisationsresultat 403 377 12

Resultateffekt, netto 723 –704 –163

Av det totala värdet för åren 1999, 1998 och 1997 hänför sig 1 534 MSEK, –588 MSEK

respektive –108 MSEK till Unisource N.V. och –1 278 MSEK, –288 MSEK respektive –

MSEK till Tel Investimentos Ltda, Eriline Celular S.A. och Tess S.A. Resultatets fördelning

på affärer och marknader framgår av noterna ”Koncernens affärsområden” och

”Koncernens geografiska marknader”.

11 Resultatandelar i intressebolag 
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Planenliga avskrivningar på immateriella och materiella anläggningstillgångar baseras

på historiska anskaffningsvärden och beräknade ekonomiska livslängder för olika grup-

per av anläggningar. På under året anskaffade tillgångar beräknas avskrivningar med

beaktande av anskaffningstidpunkt. Avskrivningar görs i huvudsak linjärt med följande

avskrivningssatser.

Goodwill Individuell prövning, minst 5%

Licenser för fast och mobil tele- Licensperioden

foni och därtill relaterad goodwill

Tidsbestämda nyttjanderättsavtal Nyttjanderättsperioden eller

tid motsvarande underliggande

materiell anläggningstillgång

Övriga immateriella tillgångar 10–20%

Byggnader 2–10%

Markanläggningar 5–20%

Förbättringsutgifter på annans fastighet Hyreskontraktets återstånde löptid

Fasttelefonianläggningar

Kopplings- och transmissionssystem 10–33%

Transmissionsmedia (kabel) 5–12,5%

Utrustning för specialnät 20–33%

Övriga anläggningar 3–33%

Mobiltelefonianläggningar 10–33%

Kabel-TV- och larmanläggningar 10–33%

Inventarier, verktyg och installationer 20–33%

Det bokförda värdet på koncernens materiella, immateriella och finansiella anlägg-

ningstillgångar prövas fortlöpande genom kassaflödesanalyser (odiskonterade och utan

räntebelastning) för enskilda eller naturligt samhörande typer av tillgångar. Om en

sådan analys indikerar ett för högt upptaget värde görs en jämförelse mellan tillgång-

ens bokförda värde och dess marknadsvärde, mätt som förväntat framtida diskonterat

kassaflöde. En nedskrivning utgörs av skillnaden mellan bokfört värde och marknads-

värde.

Årets av- och nedskrivningar på materiella och finansiella anläggningstillgångar

fördelar sig på följande tillgångsslag:

KONCERNEN TELIA AB

1999 1998 1999 1998

Goodwill 180 166 — 1

Övriga immateriella

tillgångar 156 78 118 65

Byggnader 109 205 — 4

Markanläggningar 1 6 — 1

Fasttelefonianläggningar 4 552 4 161 4 378 4 286

Mobiltelefonianläggningar 1 103 934 — —

Övriga maskiner och

inventarier 1 551 1 596 162 124

7 652 7 146 4 658 4 481

I den mån skattelagstiftningen tillåter högre avskrivningar redovisas dessa i de enskilda

koncernbolagen som bokslutsdispositioner respektive obeskattade reserver (se denna

not).

Årets av- och nedskrivningar fördelar sig på följande funktioner:

KONCERNEN TELIA AB

1999 1998 1999 1998

Produktion 7 011 6 629 4 548 4 415

Försäljning 259 256 97 48

Administration 214 135 0 3

Forskning och utveckling 37 42 13 13

Övriga rörelsekostnader 131 84 0 2

7 652 7 146 4 658 4 481

Av- och nedskrivningarnas fördelning på affärssegment framgår av noterna

”Koncernens affärsområden” och ”Koncernens geografiska marknader”.

12 Avskrivningar enligt plan och nedskrivningar 

KONCERNEN TELIA AB

1999 1998 1999 1998

Resultat från andelar 

i koncernbolag

Utdelningar m m — — 921 76

Realisationsresultat — — 29 –27

Koncernbidrag m m netto — — 6 339 7 916

— — 7 289 7 965

Resultat från andelar 

i intressebolag

Utdelningar — — 60 37

Realisationsresultat — — 554 1

— — 614 38

Resultat från övriga finansiella 

investeringar

Utdelningar 53 5 48 5

Realisationsresultat 23 10 –4 –47

76 15 44 –42

Övriga finansiella intäkter

Räntor från koncernbolag — — 3 449 1 226

Räntor på finansiell leasing 499 399 — —

Övriga ränteintäkter 227 234 113 91

Kursvinster 29 32 151 11

755 665 3 713 1 328

Övriga finansiella kostnader

Räntor från koncernbolag — — 3 297 900

Övriga räntekostnader 783 840 738 803

Aktiverade räntor — –89 — —

Kursförluster 14 6 0 63

Kapitalkostnadsandel i

årets pensionsavsättning — — 67 168

797 757 4 102 1 934

Resultateffekt, netto 34 –77 7 558 7 355

Beträffande beräkning av kapitalkostnadsandel i årets pensionsavsättning, se avsnittet

om svenska koncernenheter i noten ”Avsatt för pensioner och anställningsvillkor”.

Beträffande koncernbidrag i moderbolaget, se noten ”Obeskattade reserver och bok-

slutsdispositioner”.

Skattekostnad

I resultaträkningsposten Skatter redovisas aktuell och uppskjuten inkomstskatt för

svenska och utländska koncernenheter. Bolagen i koncernen är skattskyldiga enligt gäl-

lande lagstiftning i respektive land. Den statliga inkomstskattesatsen i Sverige uppgick

under året till 28 procent och beräknas på nominellt bokfört resultat med tillägg för ej

avdragsgilla poster och med avdrag för ej skattepliktiga intäkter samt övriga avdrag,

främst skattefria utdelningar från dotterbolag.

Vid redovisning av inkomstskatter tillämpas balansräkningsmetoden. Enligt denna

metod redovisas uppskjutna skatteskulder och fordringar för alla temporära skillnader

mellan redovisade respektive skattemässiga värden för tillgångar och skulder samt för

övriga skattemässiga avdrag eller underskott. Uppskjutna skatteskulder och skatteford-

ringar beräknas utifrån den förväntade skattesatsen vid tidpunkten för återföring av

den temporära skillnaden. Effekter av förändringar i gällande skattesatser resultatförs i

den period förändringen lagstadgats. Uppskjutna skattefordringar reduceras med en

värderingsreserv till den del som bolaget inte kan fastställa att det är sannolikt att den

underliggande skattefordran kommer att kunna realiseras inom en överskådlig framtid.

Uppskjutna skatteskulder avseende ej utdelade vinstmedel i utländska dotterbolag

redovisas ej i den mån dylika vinstmedel anses permanent investerade i länderna i

fråga. Uppskjutna skatteskulder avseende ej utdelade vinstmedel från svenska bolag

och utländska intressebolag redovisas ej då vinstmedlen kan erhållas skattefritt i form

av utdelning.

14 Skatter  

13 Finansiella intäkter och kostnader 
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Koncernens resultat efter finansiella poster uppgår till:

1999 1998 1997

Sverige, koncernbolag (inklusive

utländska filialer) 6 522 9 221 3 479

Sverige, intressebolag –58 –76 –16

6 464 9 145 3 463

Övriga länder, koncernbolag –862 –998 –176

Övriga länder, intressebolag 378 –1 004 –159

–484 –2 002 –335

5 980 7 143 3 128

Den redovisade skattekostnaden fördelar sig på följande sätt:

1999 1998 1997

Aktuell skatt

Sverige 1 680 1 565 485

Övriga länder 25 12 14

1 705 1 577 499

Uppskjuten skatt

Sverige 395 807 602

Övriga länder –346 –292 –155

49 515 447

1 754 2 092 946

Av årets kostnad för aktuell skatt för 1999, 1998 och 1997 hänför sig 47 MSEK, 3 MSEK

respektive 7 MSEK till tidigare års resultat. Skatt bokförd direkt mot eget kapital uppgår

till 36 MSEK, –19 MSEK och 7 MSEK för åren 1999, 1998 respektive 1997.

Skillnaden mellan nominell svensk skattesats och effektiv skattesats för koncernen

uppkommer på följande sätt:

% 1999 1998 1997

Svensk inkomstskattesats 28,0 28,0 28,0

Skillnad i skattesats i utländsk

verksamhet 0,1 0,0 0,2

Justering av skatt för tidigare perioder –0,8 0,4 –0,2

Förluster för vilka uppskjuten skatte-

fordran inte beaktats 1,6 1,5 1,5

Vinster för vilka uppskjuten skatte-

skuld inte beaktats –2,0 –0,6 –1,2

Ej avdragsgilla kostnader 2,4 0,8 3,1

Ej skattepliktiga intäkter 0,0 –0,8 –1,1

Skattesats enligt resultaträkningen 29,3 29,3 30,3

Skatt bokförd direkt mot eget kapital 0,6 –0,3 0,2

Effektiv skattesats 29,9 29,0 30,5

Skattesats, aktuell skatt 28,5 22,1 15,9

Ackumulerade skattemässiga förlustavdrag i Sverige, som kan utnyttjas under obegrän-

sad tid, uppgår till 298 (3) MSEK. Därtill kommer utländska förlustavdrag om motsva-

rande 492 (413) MSEK. Förlustavdragen kan utnyttjas under följande år.

Utnyttjandeår MSEK

2000 –

2001 35

2002 67

2003 7

2004 50

2005 och senare 284

Obegränsade 347

790

Uppskjutna skatteskulder och skattefordringar fördelar sig på följande sätt:

1999 1998 1997

Uppskjuten skatteskuld

Aktier och andelar 60 60 60

Övriga anläggningstillgångar 5 159 4 983 4 511

Avsättningar — 16 —

Kortfristiga fordringar och skulder 33 43 21

Poster utanför balansräkningen 734 293 71

5 986 5 395 4 663

Uppskjuten skattefordran

Aktier och andelar 917 787 448

Övriga anläggningstillgångar 103 23 48

Övriga långfristiga 

fordringar och skulder 128 125 104

Avsättningar 787 534 614

Kortfristiga fordringar och skulder 56 — —

Skattemässiga förlustavdrag 221 117 159

2 212 1 586 1 373

Värderingsreserv –61 –12 —

Netto uppskjuten skattefordran 2 151 1 574 1 373

Netto uppskjuten skatteskuld 3 835 3 821 3 290

Uppskjuten skatteskuld i övriga anläggningstillgångar avser i huvudsak obeskattade

reserver.

Moderbolaget följer svenska regler för skatteredovisning, vilket för närvarande

innebär att uppskjuten skatt inte redovisas. Den redovisade skattekostnaden avser

sålunda enbart löpande skatt. Moderbolagets uppskjutna skatteskuld i obeskattade

reserver uppgår till 4 888 MSEK, 4 432 MSEK och 3 747 MSEK för åren 1999, 1998

respektive 1997. Se även noten ”Obeskattade reserver och bokslutsdispositioner”.

I moderbolaget redovisas också en Beskattad reserv för anställningsvillkor, med en

uppskjuten skattefordran om 526 MSEK, 456 MSEK och 466 MSEK för åren 1999, 1998

respektive 1997.

Betalda skatter

Betalda skatter för respektive år uppgår till:

1999 1998 1997

Koncernen 1 441 645 520

Telia AB 1 083 451 478

Tillgångarna upptas i balansräkningen till anskaffningsvärde med avdrag för ackumule-

rade avskrivningar enligt plan. På under året anskaffade tillgångar beräknas avskrivning-

ar med beaktande av anskaffningstidpunkt.Tillämpade avskrivningssatser m m framgår

av noten ”Avskrivningar enligt plan och nedskrivningar”.

Direkta externa och interna utgifter för utveckling av programvara för eget adminis-

trativt bruk aktiveras i koncernredovisningen, under förutsättning att projektet är strate-

giskt viktigt för koncernen och att effektivitetsvinsten överstiger nedlagda utgifter.

Aktiviteter under förstudiefasen samt underhålls- och utbildningsinsatser kostnadsförs

löpande. Under 1999, 1998 och 1997 aktiverades 120 MSEK, 73 MSEK respektive 185

MSEK.Avskrivningar gjordes med 86 MSEK, 60 MSEK och – MSEK för respektive år.

15 Immateriella anläggningstillgångar
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KONCERNEN TELIA AB

Good- Övr. Good- Övr.

will tillg. Will tillg.

Ingående anskaffningsvärden 1 550 904 6 657

Inköp 335 373 — 181

Förvärvad verksamhet 12 5 — —

Försäljningar/utrangeringar –40 –30 – 6 —

Omklassificeringar –8 –12 — –3

Kursdifferenser –56 3 — —

Utgående ackumulerade 

anskaffningsvärden 1 793 1 243 — 835

Ingående avskrivningar –521 –89 –6 –69

Förvärvad verksamhet — –2 — —

Försäljningar/utrangeringar 33 6 6 —

Omklassificeringar 1 1 — —

Årets avskrivningar –130 –156 — –118

Kursdifferenser 13 0 — —

Utgående ackumulerade 

avskrivningar –604 –240 — –187

Ingående nedskrivningar — — — —

Årets nedskrivningar –46 — — —

Utgående ackumulerade 

nedskrivningar –46 — — —

Utgående planenligt restvärde 1 143 1 003 — 648

Det planenliga restvärdet fördelar sig på följande sätt:

KONCERNEN TELIA AB

1999 1998 1999 1998

Goodwill 1 143 1 029 – –

Administrativa stödsystem 421 434 328 434

Koncessioner, patent m.m 375 337 320 154

Hyresrätter m m 207 24 – –

Förskott – 20 – –

Summa restvärde 2 146 1 844 648 588

Allmänt

Tillgångarna upptas i balansräkningen till anskaffningsvärde med avdrag för ackumule-

rade avskrivningar enligt plan samt vad gäller kabel-tv-anläggningar även med avdrag

för kunders förskottsbetalda anslutningsavgifter (anläggningsbidrag). Som materiell

anläggningstillgång aktiveras även programvara som är en direkt förutsättning för pro-

duktion av koncernens tjänster.

På under året anskaffade tillgångar beräknas avskrivningar med beaktande av

anskaffningstidpunkt. Tillämpade avskrivningssatser m.m framgår av noten

”Avskrivningar enligt plan och nedskrivningar”. Värdering av pågående nyanläggningar

görs till nedlagda kostnader, inklusive beräknad ränta under installationstiden eller för

byggnader erlagda byggnadskreditivräntor.

Byggnader och mark

Koncernens fastighetsbestånd omfattar omkring 1 100 fastigheter. Det övervägande

flertalet är rena teknikfastigheter.

KONCERNEN TELIA AB

Ingående anskaffningsvärden 2 404 76

Inköp 53 8

Försäljningar/utrangeringar –332 —

Omklassificeringar –48 –48

Kursdifferenser –6 —

Utgående ackumulerade 

anskaffningsvärden 2 071 36

Ingående avskrivningar –721 –38

Försäljningar/utrangeringar 108 —

Omklassificeringar 15 15

Årets avskrivningar –109 —

Kursdifferenser 1 —

Utgående ackumulerade avskrivningar –706 –23

Ingående nedskrivningar — —

Årets nedskrivningar –3 —

Utgående ackumulerade nedskrivningar –3 —

Utgående planenligt restvärde 1 362 13

I anskaffningsvärdet ingår ränta med – MSEK, – MSEK och 6 MSEK för 1999, 1998

respektive 1997.

16 Materiella anläggningstillgångar 

Fastigheterna är åsatta följande taxeringsvärden:

KONCERNEN TELIA AB

1999 1998 1999 1998

Byggnader 786 897 — —

Mark och markanläggningar 89 114 — —

Taxeringsvärde 875 1 011 — —

Taxeringsvärde har under året åsatts ytterligare ett antal fastigheter.Totalt sett är dock

antalet taxerade fastigheter begränsat. Teknikfastigheterna är i huvudsak klassade som

kommunikationsbyggnad.

Maskiner och andra tekniska anläggningar

KONCERNEN TELIA AB

Ingående anskaffningsvärden 60 517 47 077

Inköp 5 775 3 259

Förvärvad verksamhet 12 —

Försäljningar/utrangeringar –768 –180

Omklassificeringar 216 881

Kursdifferenser –218 —

Utgående ackumulerade 

anskaffningsvärden 65 534 51 037

Ingående avskrivningar –31 504 –24 557

Försäljningar/utrangeringar 668 268

Omklassificeringar –96 –554

Årets avskrivningar –5 858 –4 378

Kursdifferenser 52 —

Utgående ackumulerade avskrivningar –36 738 –29 221

Ingående nedskrivningar — —

Årets nedskrivningar –100 —

Kursdifferenser 0 —

Utgående ackumulerade nedskrivningar -100 —

Anläggningsbidrag från kabel-

TV-kunder, netto –99 —

Utgående planenligt restvärde 28 597 21 816

I anskaffningsvärdet ingår ränta med 477 MSEK, 477 MSEK och 389 MSEK för 1999,

1998 respektive 1997.

Inventarier, verktyg och installationer

KONCERNEN TELIA AB

Ingående anskaffningsvärden 7 811 1 640

Inköp 1 514 637

Försäljningar/utrangeringar –2 297 –265

Omklassificeringar –102 –864

Kursdifferenser –80 —

Utgående ackumulerade 

anskaffningsvärden 6 846 1 148

Ingående avskrivningar –3 562 –671

Inköp — –369

Försäljningar/utrangeringar 1 299 82

Omklassificeringar 59 540

Årets avskrivningar –1 294 –162

Kursdifferenser 23 —

Utgående ackumulerade avskrivningar –3 475 –580

Ingående nedskrivningar — —

Årets nedskrivningar –12 —

Kursdifferenser 0 —

Utgående ackumulerade nedskrivningar –12 —

Utgående planenligt restvärde 3 359 568

Moderbolaget har under året övertagit tillgångar till bruttobokförda värden från annat

koncernbolag.
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Fördelning på tillgångsslag

De materiella anläggningstillgångarnas planenliga restvärde fördelar sig på följande

sätt:
KONCERNEN TELIA AB

1999 1998 1999 1998

Byggnader och mark

Förbättringsutgifter på

annans fastighet 94 87 — —

Byggnader 1 058 1 383 8 33

Mark och markanläggningar 210 213 5 5

1 362 1 683 13 38

Maskiner och andra 

tekniska anläggningar

Fast telefoni – kopplings-

system och kringutrustning 7 168 6 782 6 855 6 354

Fast telefoni – transmis-

sionssystem 4 722 4 708 4 112 4 229

Fast telefoni – transmis-

sionsmedia och mediabärare 10 538 11 032 10 333 10 766

Mobiltelefonianläggningar 4 023 3 950 — —

Kabel-TV-anläggningar 473 440 — —

Larmanläggningar 2 5 — —

Pågående nyanläggningar,

förskott 1 671 1 952 516 1 171

28 597 28 869 21 816 22 520

Inventarier, verktyg och

installationer 3 359 4 249 568 969

33 318 34 801 22 397 23 527

Pågående nyanläggningar avseende Maskiner och andra tekniska anläggningar består

huvudsakligen av anläggningar för fast och mobil telefoni.

Allmänt

Konsolidering av koncernbolag och intressebolag beskrivs i noten ”Koncernredovisning”.

Negativ kapitalandel redovisas i koncernen för några intressebolag där avtalsbundna för-

pliktelser att tillskjuta ytterligare kapital föreligger.Vissa transaktioner mellan intressebo-

lagen Unisource och Infonet beskrivs i noten ”Transaktioner med närstående”.

Långfristiga aktie- och obligationsinnehav värderas, med undantag för andelar i

intressebolag, till anskaffningsvärde om inte en prövning av marknadsvärdet påvisar

behov av nedskrivning (se noten ”Avskrivningar enligt plan och nedskrivningar”).

Beträffande leasingavtal, se även noten ”Kontraktsförpliktelser och leasingavtal”.

Marknadsvärdering av finansiella anläggningstillgångar behandlas i noten ”Finansiella

instrument”.

Andelar i intressebolag

KONCERNEN TELIA AB

Ingående bokförda värden 5 404 5 962

Förvärv 2 728 2 109

Kapitalandelar i tidigare dotterbolag 96 96

Nyemissioner och aktieägartillskott 1 858 1 502

Andel i resultat 992 —

Avskrivning på goodwill m m –672 —

Avyttringar –19 –94

Mottagna utdelningar –90 —

Omklassificeringar 3 356

Kursdifferenser –123 —

Utgående bokförda värden 10 177 9 931

Koncernens bokförda värden fördelar sig på följande sätt:

1999 1998 1997

Goodwill och andra koncern-

mässiga övervärden 2 327 2 363 683

Andel i eget kapital 7 850 3 041 2 154

10 177 5 404 2 837

17 Finansiella anläggningstillgångar

Fördelningen av bokförda värden på affärssegment framgår av noterna ”Koncernens

affärsområden” och ”Koncernens geografiska marknader”. Nedan återges intressebola-

gens sammantagna balans-och resultaträkningar i sammandrag.

1999 1998 1997

Anläggningstillgångar 47 828 48 544 15 691

Omsättningstillgångar 24 089 15 404 10 140

Långfristiga skulder och avsättningar 17 876 20 383 6 447

Kortfristiga skulder 21 907 24 889 14 231

Nettoomsättning 31 523 33 158 14 576

Bruttoresultat 13 280 12 938 4 099

Nettoresultat 6 075 –1 –702

Övriga finansiella anläggningstillgångar

KONCERNEN TELIA AB

Ingående bokförda värden 7 149 13 759

Inköp 2 242 1 888

Försäljningar/utrangeringar –1 001 –859

Omklassificeringar –542 –452

Kursdifferenser –2 —

Utgående bokförda värden 7 846 14 336

Fördelning på tillgångsslag

De finansiella anläggningstillgångarnas bokförda värden fördelar sig på följande sätt:

KONCERNEN TELIA AB

1999 1998 1999 1998

Koncern- och intressebolag

Andelar i koncernbolag — — 13 659 12 953

Fordringar hos koncern-

bolag, räntebärande — — — 3

Andelar i intressebolag 10 177 5 404 9 931 5 962

Fordringar hos intresse-

bolag, räntebärande 47 210 7 —

Fordringar hos intresse-

bolag, ej räntebärande 15 3 209 83

10 239 5 617 23 806 19 001

Andra värdepappersinnehav

Aktier och andelar 527 800 461 709

Övriga värdepapper — 7 — 7

527 807 461 716

Andra långfristiga fordringar

Räntebärande

Leasingavtal 4 113 3 800 — —

Tjänstefinansieringsavtal 401 389 — —

Lån till anställda 377 274 — —

Övriga 98 81 — 4

Ej räntebärande

Uppskjuten skattefordran 2 151 1 574 — —

Övriga 117 11 — —

7 257 6 129 — 4

18 023 12 553 24 267 19 721

Andelar i koncernbolag och intressebolag samt andra aktier och andelar, specificeras i

noten ”Specifikation av aktier och andelar”.

Kassaflöde från förvärv och avyttringar

Teliakoncernen omstruktureras löpande genom förvärv och avyttring av dotterbolag

eller verksamhetsgrenar respektive intressebolag och utomstående bolag. Marknads-

värdet av övertagna tillgångar och skulder i dotterbolag och det totala kassaflödet från

förvärv fördelar sig på följande sätt:

Koncernen 1999 1998 1997

Immateriella anläggningstillgångar 43 279 66

Materiella anläggningstillgångar 13 182 182

Fordringar, varulager m m 33 578 105

Likvida medel 8 239 0

Avsättningar — –42 —

Långfristiga skulder –13 — –35

Kortfristiga skulder –55 –718 –197

Total köpeskilling 29 518 121

Avgår likvida medel i förvärvade

koncernbolag –8 –239 –0

Kassaflöde från förvärvade koncern-

bolag, netto 21 279 121

Köpeskilling för övriga förvärv 4 405 3 836 1 143

Kassaflöde från förvärv 4 426 4 115 1 264
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Marknadsvärdet av överlåtna tillgångar och skulder i dotterbolag och det totala kassa-

flödet från avyttringar fördelar sig på följande sätt:

Koncernen 1999               1998                1997

Immateriella anläggningstillgångar 230 — 714

Materiella anläggningstillgångar 716 6 212 125

Fordringar, varulager m.m 90 — 761

Likvida medel 1 — 23

Långfristiga skulder — –2 511 –203

Kortfristiga skulder –46 –1 146 –555

Totalt försäljningspris 991 2 555 865

Avgår likvida medel i avyttrade

koncernbolag –1 — –23

Lösen av lån i avyttrade koncernbolag — 3 663 —

Kassaflöde från avyttrade koncern-

bolag, netto 990 6 218 842

Försäljningspris för övriga avyttringar 3 3 117 393

Kassaflöde från avyttringar 993 9 335 1 235

Förråd och lager värderas till det lägsta av anskaffningsvärde enligt först in/först ut-

metoden och verkligt värde. Separata inkuransavskrivningar görs per förråd.Vid bedöm-

ning av inkurans tas hänsyn till artiklarnas ålder och omsättningshastighet. Förän-

dringen mellan årets in och utgående inkuransreserv påverkar i sin helhet rörelseresul-

tatet.

Pågående arbeten värderas till nedlagda kostnader med beaktande av lägsta vär-

dets princip. Ränta under installationstiden aktiveras ej. Pågående arbeten består

huvudsakligen av katalogframställning samt installationer av kontorsväxlar och fastig-

hetsnät. Katalogframställning resultatavräknas i den period respektive katalog publice-

ras. Flertalet installationsuppdrag är kortvariga (en till tre månader) och resultatavräk-

ning görs när samtliga eller så gott som samtliga åtaganden är genomförda. För större

projekt tillämpas dock successiv vinstavräkning, där avslutade delmoment ligger till

grund för bedömning av färdigställandegrad. Då installationsarbeten utgör en mindre

andel av koncernens samlade nettoomsättning leder tillämpad metod till en redovis-

ning som i endast oväsentlig omfattning avviker från en fullständig tillämpning av suc-

cessiv vinstavräkning.

Efter avdrag för inkurans i förråd och lager fördelar sig balansposten på följande

sätt:

KONCERNEN TELIA AB

1999 1998 1999 1998

Råvaror och förnödenheter 107 40 19 14

Produkter under

tillverkning — 12 — —

Färdiga produkter 407 643 0 5

Pågående arbeten

Nedlagda kostnader 455 228 0 0

Fakturerade delbelopp –12 — — —

Reserv för inkurans 

och förlustrisker –1 –6 –1 —

442 222 –1 0

Förskott till leverantörer 15 29 — —

971 946 18 19

I Färdiga produkter ingår inköpt materiel som huvudsakligen består av materiel för upp-

förande av egna anläggningar samt för reparation och underhåll. 138 (418) MSEK är

centralt lagrad materiel och återstoden materiel i lokala lager samt på arbetsplatser.

18 Varulager m m

KONCERNEN TELIA AB

1999 1998 1999 1998

Kundfordringar

Fakturerade fordringar 11 144 9 993 1 152 670

Reserv för osäkra 

fordringar –507 –492 –84 –52

10 637 9 501 1 068 618

Övriga fordringar

Räntebärande

Fordringar hos koncernbolag — — 11 340 9 231

Fordringar hos intressebolag 1 594 270 1 594 88

Leasingavtal 2 609 1 932 — —

Fordringar hos övriga 233 73 103 73

Ej räntebärande

Fordringar hos koncernbolag — — 8 935 11 463

Fordringar hos intressebolag 213 97 207 47

Mervärdeskatt 148 168 — —

Övriga skattefordringar 91 9 — —

Utländska teleföretag 79 220 79 220

Fordringar hos övriga 567 518 25 300

5 534 3 287 22 283 21 422

Upplupna intäkter och 

förutbetalda kostnader

Fordringar hos koncernbolag — — 1 272 458

Samtalsmätningsavgifter 1 602 1 835 — —

Samtrafik och roaming 496 208 243 84

Övriga trafikavgifter 969 468 — —

Utförda, ej fakturerade kundorder 163 132 10 10

Förutbetalda hyror 115 122 11 14

Övrigt upplupet, förutbetalt 853 898 206 219

4 198 3 663 1 742 785

20 369 16 451 25 093 22 825

Reservering för osäkra kundfordringar vid massfakturering görs i huvudsak med scha-

blonmetod baserad på konstaterade förluster under tidigare år. Beträffande leasingav-

tal, se noten ”Kontraktsförpliktelser och leasingavtal”. Moderbolagets övriga räntebä-

rande fordringar på koncernbolag avser saldo på koncernkonto.

Kortfristiga placeringar utgörs främst av överskottslikviditet som placeras på dagslåne-

marknaden och värderas till anskaffningskostnad plus upplupen intäktsränta.

Marknadsvärdering av kortfristiga placeringar behandlas i noten ”Finansiella instru-

ment”.
KONCERNEN TELIA AB

1999 1998 1999 1998

Placeringar med löptid

över tre månader 202 140 — —

Placeringar med löptid

t o m tre månader 1 062 62 1 055 40

1 264 202 1 055 40

Placeringar med löptid t o m tre månader definieras tillsammans med balansposten

Kassa och bank som Likvida medel, vilka uppgår till:

1999 1998 1997

Koncernen

Placeringar 1 062 62 403

Kassa och bank 513 481 1 042

Likvida medel 1 575 543 1 445

Telia AB

Placeringar 1 055 40 350

Kassa och bank 313 26 354

Likvida medel 1 368 66 704

20 Kortfristiga placeringar, likvida medel 

19 Fordringar 
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Bundet och fritt eget kapital

Eget kapital delas enligt svenska regler in i icke utdelningsbara (bundna) respektive

utdelningsbara (fria) medel. I en koncern kan till aktieägarna endast utdelas det lägsta

av moderbolagets eller koncernens fria medel.

Aktiekapital och överkursfond/reservfond utgör bundet eget kapital. I koncernre-

dovisningen ingår endast den del av dotterbolagens fria egna kapital, som kan delas ut

till moderbolaget utan att aktierna i dotterbolaget behöver nedskrivas, i koncernens fria

egna kapital.

I koncernbalansräkningen redovisas vidare eget kapitaldelen av obeskattade reser-

ver som bundet eget kapital. Ej utdelat resultat i intressebolag redovisas i koncernens

eget kapital som kapitalandelsfond bland bundna reserver.

Kursdifferenser

Koncernen 1999 1998 1997

Skatteeffekt vid omräkning av 

utländska intressebolag 21 –10 5

Kursdifferens vid omräkning av

utländsk verksamhet –2 115 –20

Kursdifferens efter skatt på termins-

kontrakt för equity hedge 95 –49 19

114 56 4

Resultat per aktie

Koncernen 1999 1998 1997

Årets resultat, MSEK 4 222 5 011 2 222

Genomsnittligt antal aktier 8 800 000 8 800 000 8 800 000

Resultat per aktie, SEK 479,72 569,47 252,46

Utdelning per aktie, SEK 167,05 159,09 137,50

Inga aktieoptioner har utställts och ingen emission har beslutats under 1999.

Moderbolaget

Moderbolagets aktiekapital består av 8 800 000 aktier om nominellt 1 000 SEK. Antalet

aktier har varit oförändrat sedan 1993. Samtliga aktier berättigar till lika röstvärde och

lika andel i bolagets tillgångar.

Aktie- Reserv- Fritt eget

Telia AB kapital fond kapital Totalt

Utgående balans 96-12-31 8 800 1 855 3 906 14 561

Utdelning — — –1 152 –1 152

Årets resultat — — 1 552 1 552

Utgående balans 97-12-31 8 800 1 855 4 306 14 961

Utdelning — — –1 210 –1 210

Årets resultat — — 2 293 2 293

Utgående balans 98-12-31 8 800 1 855 5 389 16 044

Utdelning — — –1 400 –1 400

Årets resultat — — 5 095 5 095

Utgående balans 99-12-31 8 800 1 855 9 084 19 739

21 Eget kapital, resultat per aktie 

Skattelagstiftningen i Sverige och vissa andra länder ger företag möjlighet att skjuta

upp skattebetalning genom avsättning till obeskattade reserver i balansräkningen via

resultaträkningsposten Bokslutsdispositioner. Särskilt intressant för moderbolaget Telia

AB med sina omfattande infrastrukturinvesteringar är den svenska lagstiftningens

avskrivningsregler, vilka gör det möjligt att göra avskrivningar utöver de planenliga

(jämför noten ”Avskrivningar enligt plan och nedskrivningar”). I koncernredovisningen

redovisas dock inte obeskattade reserver och bokslutsdispositioner.

De enskilda koncernbolagen redovisar följande obeskattade reserver:

Ingående Av- Upp- Utgående

Samtliga enheter balans sättning lösning balans

Periodiseringsfond 983 1 562 –1 2 544

Överavskrivningar,

maskiner/inventarier 17 980 420 –305 18 095

Överavskrivningar,

byggnader 37 — — 37

Valutakursreserv 2 — –2 —

Säkerhetsreserv 64 13 — 77

19 066 1 995 –308 20 753

Ingående Av- Upp- Utgående

Telia AB balans sättning lösning balans

Periodiseringsfond 943 1 550 — 2 493

Överavskrivningar,

maskiner/inventarier 14 883 80 — 14 963

Valutakursreserv 3 — –3 —

15 829 1 630 –3 17 456

I koncernredovisningen har de obeskattade reserverna efter elimineringar delats upp i

uppskjuten skatteskuld respektive bunden reserv i eget kapital. Den senare kan, om den

framtas till beskattning, till största delen överföras till fria reserver. Jämför vidare

noterna ”Eget kapital” respektive ”Övriga avsättningar”.

I moderbolaget redovisas följande bokslutsdispositioner:

Telia AB 1999 1998 1997

Periodiseringsfond –1 550 –750 —

Överavskrivningar –80 –1 700 –2 840

Valutakursreserv 2 2 0

Resultateffekt, netto –1 628 –2 448 –2 840

Vinstöverföring i form av koncernbidrag kan under vissa förutsättningar ske mellan

svenska bolag i samma koncern. Lämnade bidrag är normalt avdragsgill kostnad för

givaren och skattepliktig intäkt för mottagaren.

Av moderbolaget mottagna och lämnade koncernbidrag inklusive aktieägartillskott

jämställs med utdelning och redovisas som resultat från andelar i koncernbolag, se

noten ”Finansiella intäkter och kostnader”.

Telia AB 1999 1998 1997

Lämnade aktieägartillskott –165 –49 –61

Mottagna koncernbidrag, netto 6 504 7 965 3 378

Resultateffekt, netto 6 339 7 916 3 317

Teliakoncernen

I det närmaste samtliga anställda i Sverige omfattas av förmånsbaserade pensionspla-

ner. Koncernens anställda i utlandet omfattas normalt av avgiftsbaserade pensionspla-

ner. Avgifterna till de sistnämnda planerna utgör normalt en procentuell andel av den

anställdes lön. Koncernens förmånsbaserade svenska pensionsåtaganden tryggas

genom två pensionsstiftelser. Telias Pensionsstiftelse tryggar samtliga pensionsut-

fästelser som Telia AB övertog vid bolagiseringen den 1 juli 1993. Telias Pensions-

stiftelse 2 tryggar dels resterande pensionsutfästelser i Telia AB, dels pensionsutfästel-

ser i svenska dotterbolag ägda till mer än 90 procent.

Pensionsförpliktelserna beräknas årligen, per balansdagen, enligt försäkringsteknis-

ka grunder.

Stiftelsernas tillgångar utgör förvaltningstillgångar avseende pensioner och värde-

ras till marknadsvärde. Då den ackumulerade försäkringstekniska vinsten eller förlusten

på pensionsförpliktelser och förvaltningstillgångar överstiger en korridor motsvarande

tio procent av det högsta av antingen pensionsförpliktelserna eller marknadsvärdet av

23 Avsatt för pensioner och anställningsvillkor

22 Obeskattade reserver och bokslutsdispositioner



N O T E R

T
E

L
I

A
 

Å
R

S
R

E
D

O
V

I
S

N
I

N
G

 
1

9
9

9

77

förvaltningstillgångarna, resultatförs det överstigande beloppet över de anställdas åter-

stående anställningstid.

De totala pensionskostnaderna i resultaträkningen fördelar sig på följande sätt:

1999 1998 1997

Pensioner intjänade under året 499 338 387

Ränta på pensionsavsättning 940 848 1 103

Förväntad avkastning på förvaltningstillgångar –1 186 –972 –578

Avskrivningar på balanserade intäkter –40 –40 –40

Pensionskostnader, förmånsbaserade planer 213 174 872

Kostnader för förtida avtalspensioner 347 1 135 885

Pensionskostnader, avgiftsbaserade planer 325 360 247

Löne- och avkastningsskatt, övriga

pensionskostnader 166 555 230

Totala pensionskostnader 1 051 2 224 2 234

Följande avsättningar för pensionsförpliktelser har gjorts i balansräkningen:

1999 1998 1997

Pensionsförpliktelser 15 784 17 661 14 609

Förvaltningstillgångarnas verkliga värde –16 703 –16 843 –9 400

Pensionsförpliktelser 
minus förvaltningstillgångar –919 818 5 209

Balanserade försäkringstekniska

vinster (+) och förluster (–) 3 838 548 1 317

Balanserade intäkter enligt

övergångsregler 327 367 407

Avsatt för pensioner 3 246 1 733 6 933

Den försäkringstekniska beräkningen av pensionskostnader och pensionsförpliktelser

baseras på följande viktigare antaganden:

% 1999 1998 1997

Diskonteringsränta 6,0 5,5 6,0

Förväntad löneökning 3,0 3,0 3,0

Förväntad avkastning på förvaltningstillgångar 7,0 7,5 8,0

Pensionsuppräkning 2,0 2,0 2,0

Pensionsförpliktelser, förvaltningstillgångar och avsättningar för pensionsåtaganden

samt försäkringstekniska nettovinster/-förluster för de svenska förmånsbaserade pen-

sionsplanerna har utvecklats på följande sätt: Utbetalda medel till arbetsgivaren avser

utbetalda medel för pensionskostnader som arbetsgivaren haft.

1999 1998 1997

Pensionsförpliktelser

Ingående balans 17 661 14 609 14 277

Förmåner intjänade under året 499 338 387

Räntekostnader 940 848 1 103

Betalda förmåner –1 104 –1 001 –1 028

Kostnader för förtida avtalspensioner 347 1 135 885

Försäkringstekniska vinster (–) 

och förluster (+) –2 559 1 732 –1 015

Utgående balans 15 784 17 661 14 609

Förvaltningstillgångar

Ingående balans 16 843 9 400 4 474

Förväntad avkastning på förvaltningstillgångar 1 1 86 972 578

Tillskjutna medel från arbetsgivaren — 5 508 3 900

Utbetalda medel till arbetsgivaren –2 057 — —

Försäkringstekniska vinster (+) 

och förluster (-) 731 963 448

Utgående balans 16 703 16 843 9 400

Avkastning på förvaltningstillgångar

Förväntad avkastning på

förvaltningstillgångar 1 186 972 578

Försäkringstekniska vinster (+) 

och förluster (-) 731 963 448

Verklig avkastning 1 917 1 935 1 026

Avsättning för pensionsförpliktelser

Ingående balans 1 733 6 933 10 104

Pensionskostnader, förmåns-

baserade planer 213 174 872

Betalda förmåner –1 104 –1 001 –1 028

Tillskjutna medel från arbetsgivaren — –5 508 –3 900

Utbetalda medel till arbetsgivaren 2 057 — —

Kostnader för förtida avtalspensioner 347 1 135 885

Utgående balans 3 246 1 733 6 933

Försäkringsteknisk nettovinst/-förlust att redovisa

1999 1998 1997

Ackumulerade försäkringstekniska

vinster (+) och förluster (-) 548 1 317 -146

”Korridorens” gränsvärden den 1 januari 1 766 1 461 1 428

Överskott – – –

Förväntad återstående tjänstgöringstid, år 15 15 15

Försäkringstekniska vinster (+) och

förluster (-) att redovisa – – –

Ingående balans, försäkringstek-

niska vinster (+) och förluster (-) 548 1 317 -146

Försäkringstekniska vinster (+) och

förluster (-) på pensionsförpliktelser 2 559 -1 732 1 015

Försäkringstekniska vinster (+) och

förluster (-) på förvaltningstillgångar 731 963 448

Utgående balans, försäkringstekniska

vinster (+) och förluster (-) 3 838 548 1 317

Förvaltningstillgångarna består huvudsakligen av aktier och räntebärande värdepapper,

med följande marknadsvärden på bokslutsdagen.

1999 1998 1997

Telias Pensionsstiftelse

Aktier 7 605 7 000 5 679

Räntebärande värdepapper m m 2 995 4 360 3 721

10 600 11 360 9 400

Telias Pensionsstiftelse 2

Aktier 3 839 3 186 —

Räntebärande värdepapper m m 2 264 2 297 0

6 103 5 483 0

16 703 16 843 9 400

Redovisning i svenska koncernenheter

Under Avsatt för pensioner och anställningsvillkor upptar svenska koncernenheter det

försäkringstekniskt beräknade värdet av samtliga åtaganden enligt gällande avtal.

Avsättningar för vissa åtaganden, främst avseende avtalad rätt till pension vid 55, 60

respektive 63 års ålder för vissa personalkategorier, utgör en beskattad reservering. Fr o m

1999 redovisas denna reserv i sin helhet i moderbolaget.

Moderbolaget och flertalet dotterbolag följer avtalet ITP-Tele, medan övriga bolag

följer annat ITP-avtal.Till övervägande del sker pensionsavsättning i egen regi.

Vid värdering av gjorda utfästelser används de grunder som fastställts i FPG/PRI-

systemet. Dessa grunder används även för i staten pensionerad personal för vilken Telia

AB övertagit betalningsansvaret.

Kapitalvärdet av de åtaganden som tryggas av Telias Pensionsstiftelse uppgår

enligt svenska beräkningsregler på balansdagen till 8 842 (9 323) MSEK. Avsättning till

stiftelsen gjordes under året med – (355) MSEK. Gottgörelse för pensionskostnader har

erhållits med 1 555 (500) MSEK.

Telias Pensionsstiftelse 2 tryggar pensionsutfästelser för 6 258 (5 814) MSEK.

Avsättning till stiftelsen gjordes under året med – (5 153) MSEK. Gottgörelse har erhål-

lits med 50 (2) MSEK.

Den i svenska koncernenheter bokförda pensionsskulden består av:

SAMTLIGA ENHETER TELIA AB

1999 1998 1999 1998

FPG/PRI-pensioner 8 290 7 844 5 452 6 108

Övriga pensions-

åtaganden 6 871 7 345 6 865 7 345

Beskattad reserv för

anställningsvillkor 1 879 1 905 1 879 1 629

Totalt åtagande 17 040 17 094 14 196 15 082

Avgår stiftelseför-

mögenhet –14 685 –14 804 –12 277 –13 279

Bokfört värde 2 355 2 290 1 919 1 803
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Den i svenska koncernenheter bokförda pensionskostnaden (inklusive pensionspremi-

er), med hänsyn tagen till avkastning i Telias pensionsstiftelser, är:

1999 1998 1997

Avtalspensioner

Intjänade under året 577 766 692

Löne- och avkastningsskatt 38 237 192

615 1 003 884

Förtida avtalspensioner

Förtidspensioner 364 1 173 908

Löneskatt 88 290 207

452 1 463 1 115

Räntekostnad på kapitalvärde

– bokförd som finansiell kostnad 85 222 325

– bokförd i rörelseresultatet 535 380 246

620 602 571

Avkastning i pensionsstiftelse

Total avkastning –1 917 –1 935 –1 026

Avgår reserverat för kommande år 431 1 537 –

–1 486 –398 –1 026

Resultateffekt, netto 201 2 670 1 544

Övervärdet i stiftelserna uppgår till 1 968 MSEK. Koncernens och moderbolagets andel

av företagsanknutna medel hos SPP uppgår enligt uppgift från SPP till 541 MSEK

respektive 275 MSEK. Beloppen har inte redovisats som intäkt och fordran i 1999 års

bokslut.

KONCERNEN TELIA AB

1999 1998 1999 1998

Uppskjuten skatteskuld 5 986 5 395 – –

Löneskatt på framtida

pensionsutbetalningar 456 447 456 395

Övriga skatteavsättningar 12 7 – –

Övriga avsättningar 175 153 107 118

6 629 6 002 563 513

KONCERNEN TELIA AB

1999 1998 1999 1998

Lån hos koncernbolag – – – 10

Checkräkningskredit 154 100 – –

Telia FTN/FTO 4 126 2 366 4 126 2 366

Terminssäkrade valutalån 4 390 3 664 4 390 3 664

Övrigt 453 361 325 325

9 123 6 491 8 841 6 365

Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår till 930 (844) MSEK. Av koncernens lån

förfaller 3 728 (3 807) MSEK och av moderbolagets lån 3 628 (1 042) MSEK till betal-

ning senare än fem år efter balansdagen. Se vidare noten ”Finansiella instrument”.

KONCERNEN TELIA AB

1999 1998 1999 1998

Lån hos koncernbolag – – 11 191 10 676

Lån hos intressebolag 24 187 24 187

ECP, utnyttjad del 3 397 3 715 3 397 3 715

Telia FTN 1 525 1 217 1 525 1 217

Terminssäkrade valutalån 1 420 1 176 1 420 1 176

Övriga banklån 568 767 – 596

6 934 7 062 17 557 17 567

Se vidare noten ”Finansiella instrument”.

26 Kortfristiga lån

25 Långfristiga lån 

24 Övriga avsättningar

KONCERNEN TELIA AB

1999 1998 1999 1998

Skulder till koncernbolag – – 48 39

Övrigt 649 114 594 28

649 114 642 67

Av koncernens skulder förfaller 9 (31) MSEK och av moderbolagets skulder – (–) MSEK

till betalning senare än fem år efter balansdagen.

KONCERNEN TELIA AB

1999 1998 1999 1998

Leverantörsskulder 4 181 4 186 1 220 1 143

Skulder till koncernbolag — — 1 150 1 811

Skulder till intressebolag 282 181 0 0

Skatteskulder 1 355 1 049 1 055 498

Övriga skulder

Telefonkortsreserv 398 118 — —

Samtalspotter 587 715 — —

Förskott, depositioner m m 378 354 276 9

Mervärdes- och reklamskatt 826 905 77 347

Personalens källskattemedel 287 290 64 156

Skulder till personal 78 212 11 185

Utländska teleföretag 70 16 — —

Övrigt 758 276 0 35

3 382 2 886 428 732

Upplupna kostnader 

och förutbetalda intäkter

Skulder till koncernbolag — — 1 378 1 711

Arbetsgivaravgifter 424 260 69 138

Löne- och avkastningsskatt 143 471 — 390

Semesterlöneskuld 677 798 169 501

Omstruktureringsreserv 73 129 — 81

Upplupna räntor 382 318 379 309

Abonnemangsavgifter 1 483 1 364 — —

Samtrafikavgifter 256 261 215 226

Återförsäljarprovisioner 161 202 — —

Leasingavgifter 980 946 — —

Leverantörer 522 399 499 60

Övrigt upplupet och 

förutbetalt 2 619 2 872 512 958

7 720 8 020 3 221 4 374

16 920 16 322 7 074 8 558

Telia som leasetagare

I egenskap av leasetagare har Telia ingått finansiella och operationella leasing- och

hyresavtal. För finansiella leasingavtal upptas i koncernredovisningen den förhyrda till-

gången som en materiell anläggningstillgång och den framtida förpliktelsen till uthyra-

ren som en skuld i balansräkningen. Övriga avtal är operationella avtal där hyreskostna-

den resultatförs jämnt över avtalsperioden.

Framtida åtaganden enligt icke uppsägningsbara operationella avtal gällande 31

december 1999 och där förpliktelsen överstiger ett år uppgår till:

KONCERNEN TELIA AB

2000 1 466 353

2001 1 189 349

2002 1 019 337

2003 799 322

2004 659 321

Senare år 1 199 701

6 331 2 383

Koncernens förhyrningar från utomstående avser främst lokaler och fordon. Totalt

erlagda hyror och leaseavgifter var 1 377 MSEK, 1 083 MSEK och 1 122 MSEK för åren

1999, 1998 respektive 1997. Moderbolaget förhyr främst lokaler och datorer från kon-

29 Kontraktsförpliktelser och leasingavtal

28 Kortfristiga skulder 

27 Långfristiga skulder  
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effekter som motverkar de som uppstår genom den position som hedgats.

Vid terminssäkring värderas underliggande fordran/skuld till avistakurs vid ter-

minskontraktets tecknande med tillägg för den del av terminspremien som är upplupen

per balansdagen.

Belopp som skall erläggas eller erhållas till följd av ränteswappar, vilka enligt ovan

uttalat och effektivt hedgar räntebärande tillgångar och skulder, redovisas löpande som

ränteintäkt eller räntekostnad.

Vinster och förluster i samband med att hedgekontrakt avslutas resultatförs vid

avslutandet av den hedgade positionen. I den mån hedgen kvarstår balanseras vin-

sten/förlusten och skrivs av/löses upp under hedgekontraktets kvarvarande löptid.

Derivatinstrument vilka inte uppfyller kriterierna för hedgeredovisning upptas i

balansräkningen till det lägre av anskaffningsvärde och verkligt värde. Därvid uppkom-

na orealiserade förluster redovisas som resultat från finansiella investeringar, medan ej

realiserade vinster balanseras.

Koncernens räntebärande upplåning (exklusive checkräkningskredit) uppgår till:

1999 1998 1997

Långfristiga lån 8 969 6 391 6 851

Kortfristiga lån 6 934 7 062 7 731

Räntebärande upplåning 15 903 13 453 14 582

Verksamheten finansieras normalt genom internt genererade medel och upplåning via

koncernens marknadsfinansieringsprogram. Dessutom har Telia ett antal bankkreditfa-

ciliteter. Koncernens utestående lån på balansdagen hade en genomsnittlig återstående

löptid om drygt tre år. Koncernens nettolåneskuld hade per balansdagen en duration

motsvarande cirka tre år.

Bankkreditfaciliteter

Koncernens Revolving Credit Facility, som kan användas för kortfristig finansiering och är

maximerad till 1 000 MUSD, var inte utnyttjad på balansdagen. Hos Europeiska

Investeringsbanken (EIB) har Telia lånat upp motsvarande 4 000 MSEK i fyra olika valutor.

Av Telias Euro Medium Term Note Program (EMTN) med ett rambelopp om 1 000

MUSD var på balansdagen motsvarande 204 (–) MUSD utnyttjat, med en genomsnittlig

löptid om drygt 8 år. Koncernens Euro Commercial Paper Program är maximerat till 

1 000 (600) MUSD. På balansdagen var motsvarande 399 (461) MUSD utnyttjat med

en genomsnittlig återstående löptid om 0,3 år.

På den svenska marknaden medger Telias Flexible Term Note Program (FTN) låne-

möjligheter upp till 8 000 MSEK. Utestående FTN på bokslutsdagen uppgick till totalt 

5 659 (3579) MSEK, med en genomsnittlig återstående löptid om cirka 3,5 år.

Förfallostruktur och lånevalutor

Koncernens räntebärande upplåning (exklusive checkräkningskredit) har vid årsskiftet

följande förfallostruktur:

Telia Internbank

Fast Rörlig Övriga Kon-

Förfalloår ränta ränta Totalt enheter cernen

2000 5 875 491 6 366 568 6 934

2001 1 244 198 1 442 – 1 442

2002 869 – 869 9 878

2003 1 853 243 2 096 10 2 106

2004 805 – 805 10 815

2005 eller senare 2 975 654 3 629 99 3 728

13 621 1 586 15 207 696 15 903

Internbankens upplåning på balansdagen har ett nuvärde om 15 819 MSEK. Årets

genomsnittskostnad är 4,98 procent och nettolåneskuldens vägda genomsnittliga åter-

stående löptid är 4,4 år. Genomsnittskostnaden för utestående lång- respektive kort-

fristig upplåning på balansdagen de tre senaste åren är:

% 1999 1998 1997

Långfristig upplåning 5,68 5,90 5,98

Kortfristig upplåning 4,72 4,14 6,73

Normalt swappas upplåning denominerad i utländsk valuta till SEK. Undantag är

upplåning som avser finansiering av koncernens utländska etableringar. Valutaränte-

swap- och ränteswapportföljen uppgick vid årsskiftet till nominellt 6 415 (4 604) MSEK.

Den långfristiga låneportföljen fördelar sig per balansdagen på följande sätt efter

ursprungsvaluta respektive i SEK efter swappar.

cernbolag. Villkoren för dessa hyresavtal är marknadsmässiga vad avser såväl priser

som avtalslängd. Totalt erlagda hyror och leaseavgifter var 442 MSEK, 186 MSEK och

176 MSEK för åren 1999, 1998 respektive 1997.

Telia som leasegivare

Telia äger tillgångar som leasas till kunder. Tillgångar som klassificeras som finansiella

leasingavtal redovisas till bruttoinvesteringen i leasingkontraktet minus ej intjänade

finansiella intäkter. Den normala avtalsperioden är tre år, men flertalet avtal innehåller

möjligheter till förlängning.

Nuvärdet av fordran avseende framtida leaseavgifter för icke uppsägningsbara

finansiella leasingkontrakt uppgick på balansdagen till:

Koncernen 1999 1998 1997

Bruttoinvestering i finansiella leasingavtal 7 498 6 498 4 447

Avgår ej intjänade finansiella intäkter –776 –766 –660

Nettoinvestering i finansiella leasingavtal 6 722 5 732 3 787

Ej garanterade restvärden som tillfaller

leasegivaren (diskonterade) –101 –87 –77

Nuvärde av fordran avseende framtida

minimileaseavgifter 6 621 5 645 3 710

Bruttoinvesteringen respektive framtida minimileaseavgifter som hänför sig till icke

uppsägningsbara finansiella avtal per balansdagen 1999 har följande förfallostruktur:

Nuvärde av

Brutto- fordr.Avs.

inve- framtida

Förfallotid stering leaseavg.

Inom ett år 3 209 2 834

Senare än ett år, men inom fem år 4 109 3 628

Senare än fem år 180 159

7 498 6 621

Leasingportföljen omfattar finansiering av IT-relaterade produkter framför allt i

Sverige, Norge, Danmark och Finland. Portföljen har växt kraftigt under 1998 och 1999

främst genom hem-PC-avtal. Portföljen består till cirka 50 procent av avtal med Telia

som leverantör, främst av kontorsväxlar.

Finansiering av övriga leverantörers produkter avser datautrustningar och kontors-

maskiner. Dessa avtals andel av den totala stocken har ökat från 25 procent 1997 till 50

procent 1999.Aktiviteten i de övriga nordiska länderna har ökat från sex procents andel

av leasingportföljen 1997 till tolv procent 1999.

Löptiden på avtalen i stocken uppgår till 17 kvartal. För nytecknade avtal under

1999 är löptiden 14 kvartal. 55 procent av avtalen har rörlig ränta och 45 procent fast

ränta.

Övriga förpliktelser

Koncernen och moderbolaget har per balansdagen även avtalsbundna förpliktelser om

att under 2000 förvärva materiella och finansiella anläggningstillgångar respektive

erlägga tilläggsköpeskilling eller kapitaltillskott till intressebolag.

KONCERNEN TELIA AB

Materiella anläggningstillgångar 1 396 1 366

Intressebolag 59 2

Förvärv av fastighetsbolag 373 373

Övrigt 74 —

1 902 1 741

Åtaganden avseende materiella anläggningstillgångar avser i huvudsak kontrakterad

utbyggnad av Viking Network, med planerat färdigställande under andra halvåret 2000.

Teliakoncernen erbjuder en diversifierad portfölj av tjänster och produkter på en redan

konkurrensutsatt marknad. Detta medför att koncernens beroende av individuella kun-

der, leverantörer, långivare, försålda produkter och tjänster, geografiska marknader,

anskaffat material, personal, köpta tjänster eller licenser är begränsat.

Allmänt

Telia använder sig av derivatinstrument (ränte- och valutaswappar, terminsavtal m m ) i

första hand för att kontrollera exponeringen mot fluktuationer i växelkurser avseende

utländska valutor och räntesatser.

För att balanser eller transaktioner skall anses som hedgade krävs att genomförda

hedgingåtgärder skall ha ett uttalat syfte att utgöra en hedge, ha en direkt korrelation

till den hedgade posten och skall vidare effektivt hedga posten genom att ge finansiella

31 Finansiella instrument 

30 Kreditrisker  
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1999 1998

Belopp Belopp

i resp. Ränta Belopp i resp. Ränta Belopp

Valuta valuta (%) i MSEK valuta (%) MSEK

Swappat till SEK

EUR/XEU 150 5,7 118 5,8

DEM 399 5,2 399 5,2

DKK — — 3 6,7

GBP 48 7,7 48 7,7

ESP 8 000 5,8 8 000 5,8

USD 25 5,9 — —

JPY 3 000 0,8 — —

Totalt 5,5 4 390 6,5 3 664

Ej swappat

SEK 4 458 4 458 2 691 2 691

USD 11 96 — —

LVL 2 24 1 15

FIM 0 1 — —

EEK — — 36 21

Totalt 4 579 2 727

8 969 6 391

Finansiell riskhantering

Valutarisk

Valutarisk utgör risken för att valutakursförändringar negativt påverkar koncernens

resultat- och balansräkning. Valutarisk indelas i transaktionsexponering och omräk-

ningsexponering. Transaktionsexponering utgör nettot av operativa (export/import)

och finansiella (räntor/amorteringar) in- och utflöden i valutor. Omräkningsexponering

utgörs av utländska dotter- och intressebolags eget kapital i utländsk valuta och even-

tuell goodwill i samband med förvärv.

Transaktionsexponering. Teliakoncernen har ett operativt behov av att köpa utländsk

valuta, föranlett av avräkningsunderskott i teletrafiken och import av materiel.

Detta medför att om den svenska kronan försvagas med en procent mot transak-

tionsvalutorna påverkas resultatet negativt med 20 MSEK på årsbasis. Av europeiska

valutor har Telia störst exponering i EUR och av ickeeuropeiska i USD.

Telias policy är att terminssäkra 50 –100 procent av känd transaktionsexponering i

utländsk valuta. I praktiken innebär detta att koncernen normalt har täckt in 3–6 månaders

valutaexponering vid varje enskild tidpunkt. Nettoutflödet fördelar sig på följande sätt:

1999 1998 1997

Belopp Andel Belopp Andel Belopp Andel

Valuta MSEK % MSEK % MSEK %

USD 1 173 59 1 386 63 1 500 50

EUR/XEU 356 18 176 8 210 7

DEM — — 176 8 300 10

FRF 136 7 88 4 — —

GBP 121 6 132 6 180 6

NLG 86 4 110 5 — —

ESP 75 3 — — — —

DKK –76 –4 –86 –4 300 10

NOK –9 0 34 2 210 7

Övriga valutor 109 7 184 8 300 10

Totalt motvärde 1 971 100 2 200 100 3 000 100

Omräkningsexponering. Koncernen växer relativt kraftigt i andra länder, vilket implice-

rar ökande omräkningsexponering. Här varierar Telias åtgärder beroende på bland annat

följande faktorer; tidsperspektiv på investeringen, storleken på engagemanget, etable-

ringsland och valutaslag. Sålunda skyddas normalt en omräkningsexponering som är

relativt kortsiktig, beloppsmässigt stor och belägen i ett land med väl fungerande

finansmarknad eller denominerad i en fritt tillgänglig valuta. Däremot skyddas inte i

samma utsträckning långsiktiga, eller beloppsmässigt mindre, exponeringar i länder

eller valutaslag som är svårhanterliga ur ett finansiellt perspektiv.

Telias utländska nettotillgångar, d v s summan av eget kapital och goodwill i sam-

band med förvärv, uppgick vid årsskiftet till 10 367 (5 910) MSEK. Av denna exponering

var Eircom och Unisource skyddade, motsvarande 2 198 (1 011) MSEK. De utländska

nettotillgångarna fördelar sig på följande sätt:

1999 1998 1997

Belopp Andel Belopp Andel Belopp Andel

Valuta MSEK % MSEK % MSEK %

LTL 2 816 27 2 697 46 –4 0

NLG 2 211 21 645 11 1 081 28

USD 1 926 19 35 1 16 0

IEP (1999 redovisad i EUR) 1 347 13 1 083 18 932 24

PLN 456 5 129 2 294 7

EEK 440 4 320 5 237 6

FIM 430 4 480 8 410 11

DKK 403 4 –108 –1 449 12

LKR 57 1 71 1 103 3

BRL –63 –1 324 5 — —

Övriga valutor 344 3 234 4 346 9

10 367 100 5 910 100 3 864 100

Valutaderivatinstrument. Telias portfölj av valutaränteswapkontrakt fördelar sig på föl-

jande valutor och förfallotider:

2005
Belopp och
i MSEK 2000 2001 2002 2003 2004 senare Totalt

Köp EUR

Bokfört 1 011 – – – – 1 284 2 295

Nuvärde 56 – – – – 73 129

Köp ESP

Bokfört – 412 – – – – 412

Nuvärde – 41 – – – – 41

Köp DEM

Bokfört – 815 – 438 492 – 1 745

Nuvärde – 52 – 47 25 – 124

Köp USD

Bokfört – 213 – – – – 213

Nuvärde – 13 – – – – 13

Köp JPY

Bokfört – – 245 – – – 245

Nuvärde – – 14 – – – 14

Köp GBP

Bokfört – – – 662 – – 662

Nuvärde – – – 25 – – 25

Bokfört 1 011 1 440 245 1 100 492 1 284 5 572

Nuvärde 56 106 14 72 25 73 346

Portföljen av valutaderivat som terminssäkrar lån och placeringar fördelar sig på följan-

de sätt:

Belopp i MSEK 2000

Sälj DKK 2 264

Sälj EEK 3

Sälj EUR 875

Sälj GBP 445

Sälj LVL 17

Sälj NOK 837

4 441

Köp USD -2 035

Netto 2 406

EMU-påverkan. Koncernens transaktionsmässiga valutaexponering är i nuläget koncen-

trerad till USD, medan cirka 32 procent avser valutor inom EMU.Telias kunder och leve-

rantörer bedöms i ökad utsträckning komma att ersätta SEK med EUR som önskad

avtalsvaluta även för handel inom Sverige, vilket i sin tur skärper kraven på Telias hante-

ring av valutarisk.

Ränterisk

Ränterisk utgör risken för att ränteförändringar påverkar koncernens räntenetto nega-

tivt. Telias finanspolicy anger riktlinjer för låneskuldens räntebindning respektive

genomsnittliga löptid. Utgångspunkten är att optimera ränterisken ur ett koncernmäs-

sigt perspektiv.

En betydande del av koncernens låneskuld avser finansiering av leasingkontrakt.

Dessa har i stor utsträckning en kortfristig räntebindning, vilket motiverar att koncer-

nen har en betydande andel lån med kortfristig räntebindning. För resterande del av

låneskulden skall räntebindningen ligga mellan ett och tre år. Under 1999 har ränte-

bindningen, för denna del av den räntebärande låneskulden, förlängts efter att ha legat i

den kortare delen av intervallet under 1998.

Koncernens räntebärande låneskuld, utöver upplåning föranledd av leasingkon-

trakt, var vid årets utgång cirka 8 GSEK, varför ränterisken totalt sett för närvarande är

relativt begränsad.

Portföljen av ränteswapkontrakt fördelar sig på följande sätt:

2005
och

2000 2001 2002 2003 2004 senare Totalt

Erhållen fast ränta

Bokfört – – – – – 100 100

Nuvärde – – – – – 10 10

Erhållen rörlig ränta

Bokfört – 100 400 243 – – 743

Nuvärde – 5 19 10 – – 34

Totalt erhållet

Bokfört 100 400 243 – 100 843

Nuvärde 5 19 10 – 10 44

Betald fast ränta

Bokfört – 100 400 243 200 – 943

Nuvärde – 7 25 14 16 – 62

Betald rörlig ränta

Bokfört – – – – – 100 100

Nuvärde – – – – – 4 4

Totalt betalt

Bokfört 100 400 243 200 100 1 043

Nuvärde 7 25 14 16 4 66
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KONCERNEN TELIA AB

1999 1998 1999 1998

Ställda säkerheter

Avseende off balance-instrument:

Spärrade bankmedel 34 33 34 33

Avseende depositioner från kunder:

Spärrade bankmedel 7 10 — —

Avseende långfristiga skulder till

kreditinstitut:

Fastighetsinteckningar 2 — — —

Företagsinteckningar 7 — — —

Aktier i intressebolag 26 26 26 26

76 69 60 59

Ansvarsförbindelser

Borgens- och an-

svarsförbindelser av-

seende dotterbolag — — 642 360

Kredit- och fullgöran-

degarantier m m 1 182 627 971 592

FPG/PRI 161 146 106 116

Övriga ansvars-

förbindelser 273 330 165 219

1 616 1 103 1 884 1 287

Vissa av koncernens lånearrangemang begränsar möjligheten att avyttra eller pantsät-

ta vissa tillgångar.

Inom ramen för den löpande affärsverksamheten är Telia från tid till annan part dels i

medlingsförfaranden mellan operatörer under ledning av Post- och Telestyrelsen (PTS),

dels i klagomål som behandlas av Konkurrensverket och Konsumentombudsmannen

(KO). För tillfället har Telia överklagat vissa villkor i tre licenser. Överklagandena avser

förtydliganden av licensvillkoren och tillägg till villkoren.

Telia är därutöver, från tid till annan, part i domstolsförfaranden eller andra juridis-

ka processer i Sverige och i övriga länder där koncernen bedriver löpande affärsverk-

samhet. Telia har för närvarande inte kännedom om några domstolsförfaranden, stäm-

ningar, klagomål eller andra påståenden som, individuellt eller sammantaget, skulle

kunna få en väsentlig negativ effekt på koncernens affärsverksamhet, finansiella ställ-

ning eller resultat.

Anställda, löner och sociala kostnader

Under året ökade antalet anställda till 30 643 (30 593) personer. Antalet anställda i

Sverige minskar med 675 personer. Fördelningen per affärssegment framgår av noten

”Koncernens affärsområden”. Utanför Sverige ökar antalet anställda genomgående,

främst i övriga Norden med en ökning om 635 personer (se vidare noten ”Koncernens

geografiska marknader”).

Med hänsyn tagen till avyttrade verksamheter ökar det totala antalet anställda

med 677 personer medan det i Sverige minskar med 463 personer.

34 Personal 

33 Tvister 

32 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Finansieringsrisk

Telia har normalt en längre kapitalbindning än räntebindning på låneskulden. På detta

sätt kan koncernen erhålla önskvärd ränterisk utan att påta sig en hög finansieringsrisk.

Telia AB har en mycket bra rating, vilket ger koncernen goda möjligheter att finan-

siera sig via upplåning i finansmarknaderna. Av kreditvärderingsinstitutet Standard &

Poor’s har Telia tilldelats högsta möjliga kortfristiga rating ”K-1” och ”A-1+”, för kort-

fristig upplåning i svenska kronor respektive utländsk valuta. För långfristig upplåning

har Telia ratingen ”AA” från Standard & Poor’s.

Telia har även högsta möjliga kortfristiga rating, ”P-1”, från kreditvärderingsinstitu-

tet Moody’s. För långfristig upplåning har Moody´s tilldelat Telia ratingen ”Aa3”.

I samband med det avbrutna samarbetet med Telenor satte de båda ratinginstitu-

ten Telias rating på observationslista.

Telia finansierar sig i huvudsak genom upplåning direkt i svensk och internationell

penning- och kapitalmarknad, men har även en betydande andel upplåning från

Europeiska Investeringsbanken (EIB).

I syfte att reducera finansieringsrisken har Telia AB en Revolving Credit Facility, d v s

bekräftade kreditlöften från ett konsortium av ledande internationella banker. Detta

kreditlöfte uppgår till 1 000 MUSD, eller motvärdet av detta i vissa andra valutor.

Dessutom har koncernen en betydande volym obekräftade kreditfaciliteter med banker.

Likviditets- och motpartsrisk

Teliakoncernen har normalt ingen överskottslikviditet. Om likviditet uppstår, placeras

den i mycket kortfristiga räntebärande instrument med hög kreditvärdighet. Tillåten

exponeringsvolym per motpart är beroende av hur stark rating parten ifråga har.

Koncernen nyttjar derivatinstrument i sin finansiella verksamhet. I huvudsak

används dessa för att erhålla önskvärd räntebindning på lånestocken, respektive önsk-

värd riskprofil i valutahanteringen.

Telia accepterar endast mycket kreditvärdiga motparter i finansiella transaktioner,

som ränte- och valutaswappar och andra derivattransaktioner. Krav på rating, liksom

ISDA-avtal, finns för att viss motpart skall godkännas. Tillåten exponeringsvolym per

motpart är beroende av hur stark rating parten ifråga har.

Vid årsskiftet uppgick den sammanlagda motpartsexponeringen i derivatinstru-

ment till 88 MSEK.

Försäkringar

Alla försäkringsbara risker i koncernen hanteras genom koncernens egna försäkringsbo-

lag som i sin tur återförsäkrar delar av den samlade riskexponeringen på den nordiska

och internationella återförsäkringsmarknaden. Försäkringsverksamheten omfattar

såväl egendoms- och ansvarsförsäkring som avbrottsförsäkring.

Beräknat marknadsvärde av finansiella instrument

Det beräknade marknadsvärdet av koncernens finansiella instrument baseras på mark-

nadspriser och allmänt vedertagna metoder. Angivna värden är indikativa och kommer

inte nödvändigtvis att realiseras.

Vid värdering har i första hand använts officiellt noterade marknadskurser eller

marknadspriser på bokslutsdagen. I de fall sådana saknas görs värdering genom diskon-

tering av framtida kassaflöden till noterad marknadsränta för respektive löptid.

Omräkning till SEK görs i förekommande fall till noterad kurs.

I nedanstående tabell anges bokfört värde och beräknat marknadsvärde för ränte-

bärande tillgångar och skulder. Kundfordringar och andra icke räntebärande poster är i

bokföringen upptagna till det verkliga värdet.

För leasingfordringar minskar eventuella kreditförluster vinster på försäljning av

återlämnad utrustning. Övriga lång- och kortfristiga räntebärande fordringar består

huvudsakligen av fordringar på intressebolag och personal. För dessa poster har därför

bokfört värde ansetts motsvara marknadsvärdet.

1999 1998

Bok- Mark- Bok- Mark-

fört nads- fört nads-

värde värde värde värde

Poster i balansräkningen

Andelar intressebolag 10 177 35 976 5 404 5 404

Andra värdepappersinnehav 527 452 807 658

Leasingfordringar 6 722 6 722 5 732 5 732

Övriga långfristiga fordringar 923 923 954 954

Övriga kortfristiga fordringar 1 827 1 827 343 343

Kortfristiga placeringar 1 264 1 264 202 202

Tillgångar 21 440 47 164 13 442 13 293

Långfristiga lån (exkl. derivat) 9 134 9 419 6 876 7 126

Kortfristiga lån (exkl. derivat) 6 953 7 084 7 062 7 105

Erhållna ränteswappar –843 –44 –943 –53

Betalda ränteswappar 1 043 66 1 143 62

Erhållna valutaränteswappar –5 572 –346 –4 145 –227

Betalda valutaränteswappar 5 188 346 3 460 227

Skulder 15 903 16 525 13 453 14 240

Poster utanför balansräkningen

Köpta valutaderivat 3 382 3 422 4 088 4 186

Sålda valutaderivat 8 837 8 874 5 423 5 625
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Medelantalet anställda var:
1999 1998

Totalt varav män Totalt varav män

Koncernen

Sverige 25 414 15 817 27 540 17 594

Danmark 1 273 755 1 095 654

Finland 662 401 521 322

Norge 460 262 413 282

Estland 209 73 64 27

Lettland 210 124 129 62

Litauen 199 100 174 67

Ryssland 172 69 216 81

Vitryssland 95 30 98 37

Ukraina 79 36 36 12

Storbritannien 134 84 153 95

Irland 53 50 28 24

Nederländerna — — 392 211

Brasilien 45 36 64 52

Sri Lanka 343 283 290 235

Övriga länder 198 158 107 79

29 546 18 278 31 320 19 834

Telia AB

Sverige 6 637 5 051 18 340 12 424

6 637 5 051 18 340 12 424

Den svenska verksamheten bedrevs i stort sett i hela landet och den utländska i 40 (32)

länder.

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader totalt uppgick till:

1999 1998

Sociala kost- Sociala kost-

Löner och nader (varav Löner och nader (varav

andra er- pensions- andra er- pensions-

sättningar kostnader) sättningar kostnader)

Koncernen 9 184 3 946 (1 051) 9 098 4 986 (2 224)

Telia AB 2 117 178 (–522) 5 269 3 668 (1 895)

Av koncernens pensionskostnader avser 23 (16) MSEK gruppen Styrelse och VD. Av

moderbolagets pensionskostnader avser 9 (7) MSEK gruppen styrelse och VD. Bolagets

utestående pensionsförpliktelser till dessa uppgår till 43 (37) MSEK. I pensionskostna-

derna ingår dessutom förtida avtalspensioner med 454 (1 463) MSEK i koncernen och

294 (1 226) MSEK i moderbolaget.

Löner och andra ersättningar fördelade mellan ledande befattningshavare och anställ-

da uppgick till:

1999 1998

Styrelse och Övriga Styrelse och Övriga

VD (varav anställda VD (varav anställda

tantiem o.d.) tantiem o.d.)

Koncernen

Sverige 71 (10) 7 949 47 (4) 8 018

Danmark 8 (2) 533 6 (0) 386

Finland 7 (1) 174 4 (–) 148

Norge 2 (0) 176 2 (0) 157

Estland 1 (0) 10 0 (0) 7

Lettland 1 (0) 11 1 (0) 13

Litauen 1 (1) 26 2 (–) 12

Ryssland 0 (0) 5 0 (0) 4

Vitryssland 0 (0) 2 0 (0) 1

Ukraina 0 (0) 0 0 (0) 0

Storbritannien 13 (0) 47 2 (1) 70

Irland — 20 — 11

Nederländerna — — 4 (1) 94

Brasilien 0 (–) 24 0 (–) 16

Sri Lanka 2 (–) 23 0 (–) 21

Övriga länder 5 (3) 73 6 (0) 66

111 (17) 9 073 74 (7) 9 024

Telia AB

Sverige 18 (2) 2 099 15 (1) 5 254

18 (2) 2 099 15 (1) 5 254

Reservering av kostnader för vinstdelning med de anställda har i dotterbolaget Telia

Finans AB gjorts med 4 (4) MSEK.

Ledande befattningshavares ersättningar

I enlighet med bolagsstämmans beslut om arvoden till styrelsens ordförande, vice ord-

förande, övriga valda ledamöter och fackliga företrädare samt suppleanter för dessa,

har utbetalats sammanlagt 1 002 866 kronor. Beloppet avser svenska ledamöter. Härav

har till styrelsens ordförande, Jan Stenberg, för tiden t o m den 1 november 1999, utbe-

talats 167 026 kronor.Till styrelsens ordförande för tiden fr o m den 2 november 1999,

Jan-Åke Kark, har styrelsearvode inte utbetalats.

Utöver styrelsearvoden har 2 629 818 kronor utbetalats till de fackliga företrädar-

na i styrelsen till följd av deras anställning i Teliakoncernen.

Lars Berg, verkställande direktör och koncernchef t o m den 28 februari, har erhållit

1 226 932 kronor i lön och övriga förmåner samt 877 700 kronor i bonus avseende

verksamhetsåret 1998. Berg hade rätt till pension enligt ITP-planen med 60 års pen-

sionsålder och viss utfyllnad av pensionen, så att den sammanlagda ålderspensionen

från 60 år skulle uppgå till 70 procent, och från 65 år till 50 procent av den pensions-

grundande lönen. I denna pensionsnivå ingick förmåner intjänade hos tidigare arbetsgi-

vare avsedda att utges före 65 års ålder.Vid uppsägning från bolagets sida hade han rätt

till avgångsvederlag motsvarande månadslönen i 18 månader. Berg lämnade Telia den 

1 mars för att övergå till annan anställning utanför koncernen.

Jan-Åke Kark, nytillträdd verkställande direktör och koncernchef fr o m den 1 mars,

och fr o m den 14 oktober arbetande styrelseordförande med anställning i bolaget som

Corporate Chief Advisor, har erhållit 4 134 417 kronor i lön och övriga förmåner. För

1999 kan bonusen i funktionen som verkställande direktör och koncernchef uppgå till

högst 35 procent av den fasta årslönen. Kark har rätt till pension enligt ITP-planen med

60 års pensionsålder och viss utfyllnad av pensionen, så att den sammanlagda ålders-

pensionen från 60 år kommer att uppgå till 70 procent av den pensionsgrundande

lönen. I denna pensionsnivå ingår förmåner intjänade hos tidigare arbetsgivare avsedda

att utges före 65 års ålder. Från 65 år är han tillförsäkrad viss utfyllnad av pensionen för

den del av lönen som överstiger 20 basbelopp. Vid uppsägning från bolagets sida har

Kark rätt till avgångsvederlag motsvarande månadslönen i tolv månader.

Stig-Arne Larsson, verkställande direktör och koncernchef fr o m den 14 oktober,

har erhållit 3 196 450 kronor i lön och övriga förmåner samt 410 000 kronor i bonus

avseende verksamhetsåret 1998. För 1999 kan bonusen uppgå till högst 30 procent av

den fasta årslönen. Larsson har rätt till pension enligt ITP-planen med 60 års pensions-

ålder och viss utfyllnad av pensionen, så att den sammanlagda ålderspensionen från 60

år kommer att uppgå till 70 procent av den pensionsgrundande lönen. I denna pen-

sionsnivå ingår förmåner intjänade hos tidigare arbetsgivare avsedda att utges före 65

års ålder. Från 65 år är han tillförsäkrad viss utfyllnad av pensionen för den del av lönen

som överstiger 30 basbelopp. Vid uppsägning från bolagets sida har Larsson rätt till

avgångsvederlag motsvarande månadslönen i 24 månader.

Koncernledningen, ledningarna för affärsområdena och dotterbolagen samt vissa

nyckelpersoner har förutom lön en bonus. Bonusen baseras på koncernens och/eller det

egna verksamhetsområdets resultat. Bonusen kan uppgå till högst 30 procent av den

fasta årsinkomsten.

I vissa högre chefers anställningsavtal finns bestämmelser om avgångsvederlag

och förtida ålderspension, innebärande att den anställde vid uppsägning från företagets

sida är berättigad till avgångsvederlag motsvarande månadslönen i tolv månader.

Bestämmelserna ansluter sig till regeringens riktlinjer rörande anställningsvillkor för

personer i företagsledande ställning i statliga bolag. Förtida ålderspension enligt ITP-

planen kan erhållas från 60 eller 62 års ålder med viss utfyllnad, så att den sammanlag-

da ålderspensionen fram till ordinarie pensionsålder kommer att uppgå till 70 procent

av den pensionsgrundande lönen.

Följande ersättningar har utgått till revisorer och revisionsföretag för revision och

annan granskning enligt tillämplig lagstiftning samt för rådgivning och annat biträde

som föranleds av iakttagelser vid granskningen. Ersättning har också utgått för friståen-

de rådgivning inom områdena Tax/Law, Corporate Finance samt Management

Consulting och andra konsulttjänster.

KONCERNEN TELIA AB

Ernst & Young AB

Revision 21 6

Fristående rådgivning 54 36

75 42

Riksrevisionsverket

Revision 0 0

0 0

Övriga revisionsföretag

Revision 0 0

Fristående rådgivning 8 0

8 0

83 42

Uppgifterna avser väsentliga koncernenheter i och utanför Sverige. Revisionstjänsterna

har utförts av revisorer och revisionsföretag utsedda i koncernenheterna. Fristående

rådgivning har lämnats av till valda revisionsbolag närstående bolag.

35 Revisionsarvoden 
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Förädlingsvärdet är ett mått på Teliakoncernens produktionsinsats, d v s den värdeök-

ning som åstadkoms i verksamheten. Förädlingsvärdet utgörs av koncernens nettoom-

sättning minskad med kostnader för inköp av varor och tjänster. Under året uppgick

förädlingsvärdet till 24 672 (26 888) MSEK.

Förädlingsvärdet fördelas mellan koncernens intressenter, d v s de anställda, långi-

varna, staten och ägaren. Resterande del, under året 9 110 (11 087) MSEK, behålls i kon-

cernen för att täcka kostnader för förslitning av maskiner, inventarier och anläggningar

(avskrivningar) samt för att möjliggöra fortsatt expansion av verksamheten.

Koncernen fungerar även som uppbördsman för mervärdesskatt, d v s den indirek-

ta skatt som utgår på det mervärde koncernen producerar. För att ge en heltäckande

bild av koncernens bidrag till intressenten staten, redovisas även ett med dessa skat-

teeffekter justerat förädlingsvärde.

1999 1998

Totalt kSEK/ Totalt

MSEK % anställd MSEK %

Nettoomsättning 52 121 100 1 764 49 569 100

Kostnader för inköp av

varor och tjänster –26 775 –27 153

Övriga intäkter och 

kostnader, netto –674 4 472

Summa varor och tjänster –27 449 –53 –929 –22 681 –46

Förädlingsvärde 24 672 47 835 26 888 54

Utgående mervärdesskatt 13 749 12 263

Ingående mervärdesskatt –6 873 –6 412

Justerat förädlingsvärde 31 548 1 068 32 739

Förädlingsvärdet fördelas mellan koncernens olika intressenter på följande sätt:

1999 1998

Totalt kSEK/ Totalt

MSEK % anställd MSEK %

Till de anställda

Löner totalt 9 184 37 311 9 098 34

Arbetsgivaravgifter 2 895 12 98 2 762 10

Avgår: aktiverade löner och

arbetsgivaravgifter –282 –1 –10 –42 0

11 797 48 399 11 818 44

Till långivare

Räntor m m 541 2 19 491 2

Till staten

Inkomstskatt 1 754 7 59 2 092 8

Till aktieägaren

Utdelning (för 1999 enligt 

styrelsens förslag) 1 470 6 50 1 400 5

Kvar i koncernen

Avskrivningar 7 652 31 259 7 146 27

Övrigt 1 458 6 49 3 941 14

9 110 37 308 11 087 41

Förädlingsvärde 24 672 100 835 26 888 100

Redovisad mervärdesskatt 6 876 5 851

Justerat förädlingsvärde 31 548 32 739

Utdelningen till aktieägaren (staten) uppgick för året till 6 (5) procent av förädlingsvär-

det respektive 12 (12) procent av koncernens totala löner och arbetsgivaravgifter.

Principskillnader

Telias koncernräkenskaper upprättas i enlighet med International Accounting Standards

(IAS). IAS skiljer sig i vissa avseenden från de av amerikanska Financial Accounting

Standards Board (FASB) fastställda riktlinjerna. Vid beräkning av nettovinst och eget

kapital skiljer sig principerna i följande avseenden.

Sale and lease back. Under 1998 avyttrades koncernens fastighetsrörelse till externa

köpare, samtidigt som koncernbolag kvarstod som hyrestagare. Den vinst som uppkom

vid avyttringen har enligt IAS resultatförts i sin helhet då hyreskontrakten bedömts vara

operationella och försäljningen skett till marknadsvärde. U.S. GAAP ställer andra krav

avseende resultatredovisning och tillåter i detta fall inte en omedelbar intäktsföring av

hela det överskott som uppstod vid avyttringen. Teliakoncernen har behållit mer än en

obetydlig, men mindre än en i det närmaste fullständig del av nyttjandet av fastigheterna.

Vid tillämpning av U.S. GAAP resultatförs under perioden 1998-2012, i proportion till

bruttohyresbetalninarna, den delen av vinsten som överstiger det diskonterade nuvärdet

37 Amerikanska redovisningsprinciper

36 Förädlingsvärde 

av framtida bruttohyresbetalningar vid tidpunkten för avyttring.

Utöver hyreskontrakten, som löper över 3–15 år beroende på fastighetstyp, finns

inga åtaganden eller andra omständigheter, som förutsätter eller medför något framtida

engagemang i de avyttrade fastigheterna från Teliakoncernens sida.

Finansiering av intressebolag. Koncernen resultatför räntekostnader som uppkom-

mer i samband med finansiering av intressebolag. U.S. GAAP kräver att dylika ränte-

kostnader skall aktiveras som en del av anskaffningsvärdet för intressebolaget. Vid till-

ämpning av U.S. GAAP korrigeras anskaffningsvärde, koncernens räntekostnader och

resultatandel för respektive berört intressebolag.

Marknadsnoterade värdepapper. I enlighet med IAS värderas aktier och andelar till

anskaffningsvärde, i förekommande fall nedskrivet i de fall en värdenedgång bedömts

som varaktig. Vid tillämpning av U.S. GAAP värderas noterade aktier och andelar och

alla obligationer mm som anses vara tillgängliga för försäljning (”available for sale”) till

marknadsvärde. Värdeförändringar redovisas som en särskild post i eget kapital och

påverkar ej årets resultat.

Skatteredovisning. Uppskjutna skattefordringar och skatteskulder beräknas för alla

skillnader mellan IAS och U.S. GAAP.

Omräkning till U.S. GAAP

Tillämpning av U.S. GAAP ger följande approximativa effekt på koncernens nettoresul-

tat och eget kapital:

Årets resultat

1999 1998 1997

Redovisat nettoresultat 4 222 5 011 2 222

Justeringar:

Sale and lease back 217 –1 805 —

Finansiering av intressebolag –3 24 —

Uppskjuten skatt –60 499 —

Beräknat nettoresultat enligt U.S. GAAP 4 376 3 729 2 222

Eget kapital

1999 1998 1997

Redovisat eget kapital 32 893 29 344 25 487

Justeringar:

Sale and lease back –1 588 –1 805 —

Finansiering  av intressebolag 21 24 —

Marknadsnoterade värdepapper –75 –149 –97

Uppskjuten skatt 460 541 27

Beräknat eget kapital enligt U.S. GAAP 31 711 27 955 25 417

Justeringarna skulle ha förändrat vissa poster i koncernens resultat- och balansräkning-

ar. Nedan återges i sammandrag resultat- och balansräkningar efter tillämpning av U.S.

GAAP.

Resultaträkningar

1999 1998 1997

Nettoomsättning 52 121 49 569 45 665

Rörelseresultat 6 160 5 415 3 218

Resultat efter finansiella poster 6 194 5 362 3 128

Skatter –1 814 –1 593 –946

Minoritetsandelar –4 –40 40

Årets resultat 4 376 3 729 2 222

Resultat per aktie (SEK) 497 424 252

Balansräkningar

1999 1998 1997

Anläggningstillgångar 53 898 49 620 49 401

Omsättningstillgångar 23 117 18 080 16 439

Summa tillgångar 77 015 67 700 65 840

Eget kapital 31 711 27 955 25 417

Minoritetsintressen 210 210 306

Avsättningar 9 881 7 742 12 262

Långfristiga skulder 9 772 6 605 7 282

Kortfristiga skulder 25 441 25 188 20 573

Summa eget kapital och skulder 77 015 67 700 65 840
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Comprehensive Income

För att ge en heltäckande bild skall räkenskaperna enligt FASB Statement No. 130

”Reporting Comprehensive Income” även innefatta resultatbegreppet Comprehensive

Income. I detta ingår nettoresultat för året samt poster som bokförts direkt mot eget

kapital. Beståndsdelarana i Comprehensive Income är:

Comprehensive Income

1999 1998 1997

Nettoresultat enligt U.S. GAAP 4 376 3 729 2 222

Omräkning av utländsk verksamhet 114 56 4

Orealiserade förluster på marknads-

noterade värdepapper 53 -37 -70

Kapitaltillskott från utomstående 613 – –

Övriga poster 780 19 -66

Comprehensive Income 5 156 3 748 2 156

Nyligen utgivna redovisningsrekommendationer

FAS 133. I juni 1998 utgavs FASB Statement No. 133 ”Accounting for Derivative

Instruments and Hedging Activities”. Rekommendationen har i juni 1999 komplette-

rats av FAS 137 som har till syfte att skjuta upp införandedatum för FAS 133. FAS 133

fastställer standards för redovisning och rapportering som kräver att alla derivatin-

strument, inklusive sådana som ingår som en komponent i andra derivat, skall tas upp i

balansräkningen antingen som en tillgång eller skuld, värderad till marknadsvärde.

Rekommendation kräver vidare att förändringen i derivatinstrumentens verkliga värde

skall resultatföras löpande i den mån de ej säkras av specifikt definierade hedgingåt-

gärder. FAS 133 blir obligatorisk för räkenskapsår som påbörjas efter den 15 juni 2000

och kan ej tillämpas med retroaktiv verkan. Bedömning av eventuell effekt på koncer-

nens resultat och ställning enligt U.S. GAAP vid framtida implementering av FAS 133

har inte gjorts.

FIN 43. I juni 1999 publicerades FASB Interpretation No. 43 ”Real Estate Sales, an

interpretation of FASB Statement No. 66”.Tolkningen skall tillämpas på försäljningar efter

den 30 juni 1999. Enligt tolkningen betraktas fiber i telekablar som fast egendom (”inte-

gral equipment”), vilket medför att lagfaren äganderätt måste övergå till leasetagaren för

att en leasingtransaktion skall kunna redovisas som en finansiell lease. Om detta villkor

inte uppfylls redovisas transaktionen som en operationell lease.Tillämpning av FIN 43 ger

ingen väsentlig påverkan på koncernens nettoresultat enligt U.S. GAAP för 1999.

SOP 98-1. AICPA/AcSEC Statement of Position 98-1 ”Accounting for the Costs of

Computer Software Developed or Obtained for Internal Use” ger riktlinjer för redovisning

av egenutvecklad eller förvärvad programvara för eget bruk. Telia har tidigare aktiverat

väsentliga externa utgifter för detta ändamål. Enligt SOP 98-1 skall aktivering även ske av

löner och andra personalrelaterade utgifter direkt hänförbara till projekt för utveckling av

internt använd programvara. Även väsentliga ränteutgifter relaterade till utvecklingspro-

jekt skall aktiveras. För 1999 har Telia genom förtida tilllämpning av IAS 38 i allt väsentligt

följt SOP 98-1. För tidigare år har Telia i enlighet med övergångsreglerna i IAS 38 ej åter-

fört aktiveringar som uppfyller kriterierna i IAS 38.

Före tillkomsten av SOP 98-1 saknades riktlinjer för hantering av programvara för

eget bruk. FASB Statement No. 86 ”Accounting for the Costs of Computer Software to Be

Sold, Leased, or Otherwise Marketed” behandlar inte denna fråga.Tidigare års aktivering-

ar, som gjorts i överensstämmelse med IAS 38, har bibehållits och skrivs av över sin eko-

nomiska livslängd. Telia bedömer att dessa aktiveringar gjorts även i överensstämmelse

med vid respektive tidpunkt gällande U.S. GAAP och har därför inte behandlat aktivering

av programvara för eget bruk under 1998 och tidigare år som en avvikelse mot U.S. GAAP.

I årsbokslutet har vissa uppskattningar, bedömningar och redovisningsprinciper förän-

drats (se vidare avsnittet ”Ändringar och nyheter” ovan). Efter genomgång av koncer-

nens kundfinansieringsavtal har merparten av de avtal som tidigare redovisats som

operationella bedömts vara finansiella leasingavtal. Redovisningsprinciperna har

ändrats i följande avseenden.Vid beräkning av koncernens pensionsskuld och pensions-

kostnad tillämpas IAS 19 i stället för svenska redovisningspinciper. Uppskjutna skatte-

fordringar åsätts värden i koncernredovisningen. Ränta under installationstid aktiveras

även för andra materiella anläggningstillgångar än fastigheter. Därutöver har några

under 1999 rättade fel återlagts till 1998.

I tidigare årsredovisning och i 1999 års delårsrapporter redovisad nettoomsättning

samt redovisat nettoresultat och eget kapital har därvid förändrats på följande sätt:

Koncernen 1999 1998 1997 1996 1995

Nettoomsättning för respektive år

Tidigare redovisad n/a 51 372 46 816 43 324 39 830

Ny bedömning n/a –1 803 –1 151 –894 –877

Justerad nettoomsättning n/a 49 569 45 665 42 430 38 953

Nettoresultat för respektive år

Tidigare redovisat n/a 4 484 2 732 2 304 2 234

Ny bedömning n/a –3 78 — —

Nya principer n/a 530 –588 33 250

Justerat nettoresultat n/a 5 011 2 222 2 337 2 484

Eget kapital 01-01 respektive år

Tidigare redovisat 27 600 24 041 22 463 21 169 19 842

Ny bedömning 75 78 — — —

Nya principer 1 669 1 368 1 950 1 914 1 671

Justerat eget kapital 29 344 25 487 24 413 23 083 21 513

1999
Koncernen Jan–sep Jan–jun Jan–mar

Nettoomsättning för respektive period

Tidigare redovisad 38 947 26 566 13 013

Ny bedömning –1 713 –1 103 –616

Justerad nettoomsättning 37 234 25 463 12 397

Nettoresultat för respektive period

Tidigare redovisat 2 790 1 977 703

Ny bedömning 43 17 –4

Nya principer –366 –396 –219

Justerat nettoresultat 2 467 1 598 480

Eget kapital per balansdagen respektive period

Tidigare redovisat 28 640 28 148 28 007

Ny bedömning 121 95 74

Nya principer 1 480 1 246 1 439

Justerat eget kapital 30 241 29 489 29 520

38 Ändring av uppskattningar, bedömningar
och redovisningsprinciper



N O T E R

T
E

L
I

A
 

Å
R

S
R

E
D

O
V

I
S

N
I

N
G

 
1

9
9

9

85

39 Koncernens affärsområden
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1999 (pro forma)

Intressebolag

Nettoomsättning Av- och Resultat- Kapital Operativt Rörelse- Operativt Investe- Antal

MSEK totalt extern nedskr. andel andel resultat resultat kapital ringar anställda

Mobil 10 436 8 386 1 156 -12 22 2 316 2 337 4 215 1 261 1 734

Carrier & Nät 25 347 4 619 4 852 6 47 3 392 3 288 25 762 5 066 8 218

Företag 14 878 11 720 266 – – 578 375 1 071 243 3 542

Privat 18 922 17 704 79 – – 1 597 1 246 1 214 111 4 056

Enterprises 17 686 9 667 1 202 729 10 108 1 490 1 823 12 822 5 464 12 548

Övrigt, koncerngemensamt -35 148 25 97 – – -2 646 -3 123 -5 924 – 545

Totalt 52 121 7 652 723 10 177 6 727 5 946 39 160 12 145 30 643

1998 (pro forma)

Intressebolag

Nettoomsättning Av- och Resultat- Kapital Operativt Rörelse- Operativt Investe- Antal

MSEK totalt extern nedskr. andel andel resultat resultat kapital ringar anställda

Mobil 9 497 7 298 1 095 – – 1 492 1 434 4 492 1 494 1 659

Carrier & Nät 24 512 3 900 4 361 1 44 4 410 3 972 26 099 3 981 8 168

Företag 14 475 11 281 245 – – 464 270 2 959 401 3 776

Privat 19 299 17 745 110 – – 1 168 988 933 118 3 981

Enterprises 16 923 9 344 1 286 -705 5 360 462 5 171 8 349 5 696 11 672

Övrigt, koncerngemensamt -35 137 1 49 – – -2 537 -4 615 -7 911 48 1 337

Totalt 49 569 7 146 -704 5 404 5 459 7 220 34 921 11 738 30 593

1997 (pro forma)

Intressebolag

Nettoomsättning Av- och Resultat- Kapital Operativt Rörelse- Operativt Investe- Antal

MSEK totalt extern nedskr. andel andel resultat resultat kapital ringar anställda

Mobil 7 894 6 206 897 – – 1 237 1 237 3 869 1 600 1 761

Carrier & Nät 20 590 2 891 4 559 0 1 4 565 4 815 25 792 4 589 8 407

Företag 11 911 10 400 228 – – 73 73 3 767 260 3 945

Privat 17 861 16 292 44 – – 413 413 565 178 4 230

Enterprises 18 238 9 876 1 567 -163 2 836 958 1 514 9 655 4 052 12 446

Övrigt, koncerngemensamt -30 829 0 3 – – -2 395 -4 834 -4 456 185 1 760

Totalt 45 665 7 298 –163 2 837 4 851 3 218 39 192 10 864 32 549

1999

Intressebolag

Nettoom- Av- och Resultat- Kapital Operativt Rörelse- Operativt Investe- Antal

MSEK sättning nedskr. andel andel resultat resultat kapital ringar anställda

Sverige 46 760 6 864 357 132 7 723 6 846 22 850 6 266 25 837

Övriga Norden 3 665 609 –10 57 –1 525 –1 525 3 727 1 133 2 755

Östersjöområdet 167 14 –182 3 983 606 606 4 089 785 1 039

Övriga länder 1 529 165 558 6 005 –77 19 8 494 3 961 1 012

Totalt 52 121 7 652 723 10 177 6 727 5 946 39 160 12 145 30 643

1998

Intressebolag

Nettoom- Av- och Resultat- Kapital Operativt Rörelse- Operativt Investe- Antal

MSEK sättning nedskr. andel andel resultat resultat kapital ringar anställda

Sverige 45 246 6 612 –80 22 7 918 6 376 23 949 6 160 26 512

Övriga Norden 2 713 423 –15 61 –1 610 –1 610 4 497 1 607 2 120

Östersjöområdet 144 14 –50 3 257 –125 –130 3 557 2 809 700

Övriga länder 1 466 97 –559 2 064 –724 2 584 2 918 1 162 1 261

Totalt 49 569 7 146 –704 5 404 5 459 7 220 34 921 11 738 30 593
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Telia AB

Ägarandel Nom värde i Bokfört värde

Dotterbolag, organisationsnummer, säte % Antal aktier resp. valuta 1999 1998

Svenska bolag

Telia Mobile AB, 556025-7932, Haninge 100 550 000 550 1 000 1 000

Telia Global Cast Internetworking AB, 556559-5948, Stockholm 95 8 550 1 1 –

Thoreb ITMobile AB, 556480-1180, Göteborg 51 510 0 6 3

Telia Nära AB, 556430-0142, Göteborg 100 3 000 000 300 1 223 1 223

Telia Företag AB, 556240-6396, Malmö 100 1 150 000 115 305 305

Telia PubliCom AB (publ), 556458-7011, Norrköping 100 650 000 65 205 205

Telia MegaCom AB, 556248-6240, Stockholm 100 40 000 40 621 621

Telia Light AB, 556228-0445, Stockholm 100 1 000 0 5 0

Telia TeleCom AB, 556027-2287, Haninge 100 275 000 275 1 393 1 393

Telia Electronic Commerce AB, 556228-8976, Stockholm 100 27 500 28 28 28

Telia Promotor AB, 556255-1902, Haninge 100 11 400 1 26 26

Telia Outsourcing Partner AB, 556468-4388, Stockholm 100 10 000 1 5 5

Telia exBN AB, 556455-2304, Stockholm 100 250 000 25 512 512

Telia Nättjänster Norden AB, 556459-3076, Stockholm 100 10 000 1 125 125

Telia Teknikfastigheter AB, 556368-4801, Stockholm 100 5 000 1 169 169

Swedia Networks AB, 556555-1073, Stockholm 100 1 000 0 190 190

Multicom Security AB, 556527-2001, Stockholm 100 1 000 0 305 0

Telia InfoMedia Reklam AB, 556445-1846, Stockholm 100 500 000 50 165 165

Telia InfoMedia Respons AB, 556476-5294, Stockholm 100 90 000 90 180 180

Telia InfoMedia Interactive AB, 556138-5781, Stockholm 100 250 000 25 8 8

Telia CableTV Holding AB, 556572-1486, Stockholm 100 1 000 0 0 –

Nordisk Betal-TV AB, 556248-8410, Stockholm 100 150 000 15 15 –

Telia InfoMedia Partner AB, 556429-6688, Stockholm 100 90 000 90 182 182

TeleMedia Group TMG AB, 556429-6704, Stockholm 100 100 000 100 202 202

Telia Finans AB, 556203-0576, Stockholm 100 122 000 122 207 207

Telia Card AB, 556468-4545, Stockholm 100 20 000 0 5 5

Telia Trading AB, 556262-8254, Stockholm 100 1 000 0 0 0

Smålandsbörsen Data AB, 556434-1179,Växjö 65 4 392 0 5 –

Sergel Kredittjänster AB, 556264-8310, Stockholm 100 5 000 1 8 8

SVEFO Sverige AB, 556527-5418, Göteborg 100 1 000 0 5 5

Telia Försäkring AB, 516401-8490, Stockholm 100 1 000 000 100 100 100

Telia System & Service AB, 556283-0702, Stockholm 100 1 000 000 100 250 250

Telia IT-Service AB, 556329-5566, Haninge 100 450 000 45 145 145

Facit Service AB, 556454-5977, Stockholm 100 100 000 10 15 15

Combinator Service AB, 556456-1669, Upplands Väsby 100 2 000 0 15 15

Telia Swedtel AB, 556114-9492, Stockholm 100 12 000 12 28 13

Telia Overseas AB, 556528-9138, Stockholm 65 10 684 210 1 068 1 147 813

Telia Holdings Éire AB, 556414-5323, Stockholm 100 1 000 0 587 587

Telia International AB, 556352-1284, Stockholm 100 20 000 20 453 453

Infonet Svenska AB, 556263-3080, Stockholm 100 40 000 4 13 13

Telia Scanswitch AB, 556345-6622, Stockholm 100 500 1 8 8

Telia Handel AB, 556323-0258, Stockholm 100 350 000 35 80 80

Telia Business Innovation AB, 556559-2473, Stockholm 100 100 000 10 10 10

Telia Research AB, 556235-8738, Haninge 100 20 000 20 25 25

Telia ProSoft AB, 556527-5863, Stockholm 100 75 000 8 48 48

Telia Validation AB, 556396-3015, Stockholm 100 10 000 1 23 8

Telia Fastigheter AB, 556343-6434, Stockholm 100 50 000 000 500 1 415 1 415

IN good company AB, 556283-7301, Umeå 100 200 000 20 131 131

InTraffic AB, 556287-3983, Umeå 100 81 670 8 40 40

Telia Satellite Services AB, 556412-0292, Stockholm 100 1 000 0 1 1

Övriga och vilande bolag 0 367

41 Specifikation av aktier och andelar 
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Telia AB

Nom värde i Bokfört värde

Dotterbolag, organisationsnummer, säte Ägarandel % Antal aktier resp. valuta 1999 1998

Utländska bolag

Telia A/S, 221505, Glostrup 100 6 000 DKK 6 554 554

Telia Stofa A/S, 30460, Horsens 100 160 000 DKK 16 198 198

Telia Finland Oy, 0814830-9, Helsingfors 100 12 500 FIM 13 521 521

Oy Telia InfoMedia Ab, 0100130-4, Åbo 100 60 000 FIM 6 15 15

Direct Response Service Oy, 1043430-4, Esbo 100 100 FIM 0 1 1

Telia Service Oy, 0676258-3, Helsingfors 50 5 FIM 0 5 5

Telia Viesti Oy, 0845065-5, Helsingfors 100 100 FIM 0 30 30

Telia Product Oy, 0673363-5, Esbo 13 995 FIM 1 1 1

Telia Norge AS, 975961176, Bærum 100 2 000 NOK 2 189 189

SIA Telia Latvija, 000305757, Riga 100 122 280 LVL 6 94 46

SIA Telia Multicom Kabeltelevizija, 000321580, Riga 49 9 672 LVL 0 3 3

Telia Multicom Dati A/S, 000340396, Riga 33 5 000 LVL 0 3 —

Telia Polska S.A., RHB48265,Warszawa 100 100 PLN 0 1 1

Telia Telekommunikation GmbH, HRB66174, Hamburg 100 1 DEM 40 178 24

Telia France S.A, Paris 99 2 494 FRF 100 131 0

Telia Reinsurance S.A., B53015, Luxemburg 100 130 000 SEK 13 13 13

Unisource Iberia S.A., Madrid 100 64 000 ESP 64 64 —

Telia North America, Inc.,Wilmington, DE 100 100 USD 0 23 23

Övriga och vilande bolag 0 25

13 659 12 953

Koncernen

Kapitalandel Bokfört värde
Nom värde i i koncernen i resp bolag

Intressebolag, organisationsnummer, säte Ägarandel  % Antal aktier resp. valuta 1999 1998 1999 1998

Moderbolagets innehav

Svenska bolag

Amber Mobile Teleholding AB, 556554-7774,

Stockholm 50 500 0 733 681 686 686

Baltic Tele AB, 556454-0085, Stockholm 50 50 000 5 175 160 98 98

ELLEMTEL Utvecklings AB, 556203-5252, Stockholm 50 5 000 1 1 1 1 1

Telia Venture Capital AB, 556531-2245, Stockholm 50 500 0 0 — 0 —

Slottsbacken Venture Capital KB, 969626-1313, Stockholm 50 — — 96 — 96 —

Entry Point AB, 556548-8177, Stockholm 50 4 990 0 0 — 1 —

Scandinavia Online AB, 556551-9989, Stockholm 40 40 400 4 0 –13 46 46

Wireless MainGate AB, 556551-9690, Ronneby 30 733 420 0 21 — 32 —

Övriga och vilande bolag 0 8 0 50

Utländska bolag

Tel Investimentos Ltda., São Paulo 56 223 609 442 BRL 224 –193 — 999 —

Amber Teleholding A/S, 244793, Köpenhamn 50 250 DKK 0 2 150 2 052 2 053 2 053

NorSea Com AS, 979696892, Bærum 50 25 000 NOK 25 22 23 26 26

Panorama Polska Sp. Z o.o., RHB31000,Warszawa 49 110 672 PLN 6 135 126 119 119

Punwire Paging Services Ltd, Chandigarh 49 14 699 780 INR 147 0 0 29 29

Unisource N.V., 236833, Hoofddorp 33 30 666 NLG 31 2 748 680 2 416 2 416

Netia Holdings S.A., RHB23383,Warszawa 30 7 950 355 PLN 48 414 22 884 244

Eriline Celular S.A., São Paulo 30 6 560 000 BRL 7 65 — 64 —

J T Mobiles Ltd, Bangalore 26 78 000 000 INR 780 28 0 178 178

Latvijas Mobilais Telefons SIA, Riga 25 2 695 USD 0 141 93 2 2

Infonet Services Corp., El Segundo, CA 20 95 649 465 USD 1 1 674 — 2 116 —

AS Eesti Telekom, 10234957,Tallinn 12 16 142 523 EEK 161 234 122 85 2

Övriga och vilande bolag 0 8 0 12

9 931 5 962

I samtliga bolag överensstämmer kapitalandel med rösträttsandel. Telia Trading AB

äger ytterligare 26 procent av aktierna i Smålandsbörsen Data AB. Resterande aktier i

Telia Service Oy ägs av Telia Viesti Oy. Resterande aktier i Telia Product Oy ägs av Telia

Service Oy och Telia Viesti Oy. I SIA Telia Multicom Kabeltelevizija har Telia AB bestäm-

mande inflytande genom aktieägaravtal. Bolaget äger resterande andel av Telia

Multicom Dati A/S. Övriga och vilande bolag disponerar ej över koncernmässiga till-

gångar av väsentligt värde. Förutom ovan nämnda bolag äger moderbolaget indirekt

ett antal rörelsedrivande och vilande dotterdotterbolag.
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Koncernen

Kapitalandel Bokfört värde
Nom värde i I Koncernen i resp bolag

Intressebolag Ägarandel  % Antal aktier resp. valuta 1999 1998 1999 1998

Dotterbolagens innehav

Svenska bolag

Defacto AB, 556556-8812, Stockholm 50 500 0 2 2 5 2

Netpool Sverige AB, 556557-4554, Stockholm 49 490 0 1 1 4 2

UPEC Security AB, 556257-5802, Sundbyberg 34 3 457 0 5 — 5 —

Any Media Solutions AB, 556559-5922, Stockholm 30 300 6 6 — 2 —

Övriga aktier och andelar 0 23 0 13

Utländska bolag

Tess S.A., São Paulo 50 365 788 521 BRL 366 256 222 1 091 788

Comsource UnLtd, Dublin 40 40 000 IEP 0 1 361 1 092 827 827

Railtelia Oy, 0735240, Helsingfors 40 400 FIM 4 24 20 8 8

AS Teabeliin,Tallinn 40 204 EEK 2 1 1 2 1

Egmont Online A/S, 67583, Köpenhamn 33 500 DKK 1 1 11 18 13

MTN Uganda Ltd, Kampala 30 300 UGX 3 48 34 86 52

Mobile Telecommunications Ltd (MTC),Windhoek 26 6 500 000 NAD 7 18 21 32 32

Operators Clearing House A/S, 224592, Köpenhamn 25 250 DKK 0 1 — 0 —

Si Mobil d.d, Ljubljana 25 426 317 SIT 426 0 7 31 23

Chili A/S, 226151, Köpenhamn 23 780 DKK 1 5 3 11 5

Ultranett AS, 977568706, Drammen 20 1 000 NOK 1 1 1 1 1

Övriga och vilande bolag 3 3 3 3

10 177 5 404

Ägarandel Antal aktier Nom värde i Bokfört värde

Utomstående bolag, organisationsnummer, säte % resp. valuta 1999 1998

Moderbolagets innehav

Svenska bolag

Övriga aktier och andelar 0 0

Utländska bolag

Shanghai Skycell Telecommunications Network Ltd, Shanghai 13 — USD 1 10 10

AOZT North West GSM, S:t Petersburg 13 394 953 RUR 3 949 18 18

Digital Telecommunications Philippines Inc, Manila-Quezon City 9 600 000 000 PHP 600 262 262

Vision Capital L.P., Menlo Park, CA 7 — USD 2 8 6

Inmarsat Holdings Ltd., 3674573, London 1 99 642 GBP 0 53 —

New Skies Satellites N.V.Amsterdam 0 36 988 NLG 0 15 15

Andelar i telesatellitorganisationer 95 132

Övriga och vilande bolag 0 266

461 709

Dotterbolagens innehav

Svenska bolag

IMP International AB, 556559-3190, Göteborg 19 307 500 0 4 —

Maila Nordic AB, 556516-4455, Stockholm 17 2 800 0 3 —

Mobile Community AB, 556575-8546, Stockholm 5 57 570 0 1 —

Övriga aktier och andelar 0 0 18

Utländska bolag

Peoples Telephone Company Ltd., Hong Kong 11 47 630 000 HKD 48 57 53

Övriga och vilande bolag 1 20

527 800

Baltic Tele AB äger ytterligare 26 procent av aktierna i AS Eesti Telekom. Telia AB har i

aktieägaravtal avstått från bestämmande inflytande i Tel Investimentos Ltda.

Jämförelseårets kapitalandel och bokförda värde för Netia Holdings S.A. respektive AS

Eesti Telekom avser Netia Telekom S.A. och Netia South Sp. Z o.o. respektive AS Eesti

Mobiiltelefon.

Ett antal intressebolag och utomstående bolag är noterade. Innehaven hade per

bokslutsdagen följande börsvärden: AS Eesti Telekom 1 966 MSEK, Netia Holdings S.A.

1 195 MSEK, Infonet Services Corp. 21 118 MSEK och Digital Tele-communications

Phils. Inc. 187 MSEK.Telias andel, via Comsource UnLtd, av börsvärdet på Eircom plc var

11 249 MSEK.
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Teliakoncernen

Enligt koncernens balansräkning den 31 december 1999 uppgår fritt

eget kapital till 5 651 (2 201) MSEK.

Telia AB

SEK

Balanserad vinst 3 989 314 466

Årets resultat 5 094 449 115

Summa fritt eget kapital 9 083 763 581

Vinstdisposition 

Styrelsen föreslår att beloppet disponeras på följande sätt.

Till ägaren utdelas 1 470 000 000

I ny räkning överförs 7 613 763 581

Summa 9 083 763 581

Stockholm, 2000-04-27

Lars-Eric Petersson

Ordförande

Carl Bennet Anders Igel Birgitta Johansson-Hedberg Elof Isaksson Ronny Käck Berith Westman Jan-Åke Kark

Verkställande direktör och 

Koncernchef

Till bolagsstämman i Telia AB (publ)

Org.nr 556103-4249

Vi har granskat årsredovisningen, koncernredovisningen och bokföring-

en samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning i Telia AB

(publ) för räkenskapsåret 1999. Det är styrelsen och verkställande

direktören som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvalt-

ningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen, koncernre-

dovisningen och förvaltningen på grundval av vår revision.

Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det

innebär att vi planerat och genomfört revisionen för att i rimlig grad

försäkra oss om att årsredovisningen och koncernredovisningen inte

innehåller väsentliga fel. En revision innefattar att granska ett urval av

underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingar-

na. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och sty-

relsens och verkställande direktörens tillämpning av dem samt att

bedöma den samlade informationen i årsredovisningen och koncernre-

dovisningen. Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi

granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att

kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktö-

ren är ersättningsskyldig mot bolaget. Vi har även granskat om någon

styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har hand-

lat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsord-

ningen.Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden

nedan.

Årsredovisningen och koncernredovisningen har upprättats i enlig-

het med årsredovisningslagen och ger därmed en rättvisande bild av

bolagets och koncernens resultat och ställning i enlighet med god

redovisningssed i Sverige.

Vi tillstyrker att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och

balansräkningen för moderbolaget och för koncernen, disponerar vin-

sten i moderbolaget enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och

beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfri-

het för räkenskapsåret.

Revisionsberättelse

Stockholm 2000-04-28

Ernst & Young AB Gunnar Widhagen Filip Cassel

Auktoriserad revisor Revisionschef,Auktoriserad revisor,

av Riksrevisionsverket

förordnad revisor

Peter Norberg

Auktoriserad revisor
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Fem år i sammandrag

Teliakoncernen - finansiell information  och nyckeltal 1999 1998 1997 1996 1995

Resultaträkning (MSEK)

Nettoomsättning 52 121 49 569 45 665 42 430 38 953

Rörelseresultat 5 946 7 220 3 218 3 264 3 296

Resultat efter finansiella poster 5 980 7 143 3 128 3 353 3 410

Årets resultat 4 222 5 011 2 222 2 337 2 484

Operativt resultat 6 727 5 459 4 851 5 488 4 067

Av- och nedskrivningar 7 652 7 146 7 298 7 154 7 378

EBITDA 13 598 14 366 10 516 10 418 10 674

Balansräkning (MSEK)

Immateriella anläggningstillgångar 2 146 1 844 1 566 1 809 941

Materiella anläggningstillgångar 33 318 34 801 39 239 38 366 37 703

Finansiella anläggningstillgångar 18 023 12 553 8 666 7 224 5 724

Omsättningstillgångar 23 117 18 080 16 439 15 116 14 093

Summa tillgångar 76 604 67 278 65 910 62 515 58 461

Eget kapital 32 893 29 344 25 487 24 413 23 083

Minoritetskapital 210 210 306 218 13

Avsättningar 9 875 7 735 12 262 14 146 17 122

Räntebärande skulder 16 057 13 553 14 813 9 837 4 513

Ej räntebärande skulder 17 569 16 436 13 042 13 901 13 730

Summa eget kapital och skulder 76 604 67 278 65 910 62 515 58 461

Sysselsatt kapital 50 936 43 440 46 329 43 420 40 357

Operativt kapital 39 160 34 921 39 192 37 013 34 161

Räntebärande nettoskuld 7 527 6 767 14 609 13 534 12 065

Kassaflöden (MSEK)

Kassaflöde från löpande verksamhet 10 398 10 397 8 796 9 791 11 392

Kassaflöde från investeringsverksamhet –10 930 –8 925 –12 375 –14 752 –10 295

Operativt kassaflöde –532 1 472 –3 579 –4 961 1 097

Kassaflöde från finansieringsverksamhet 1 551 –2 439 3 969 4 784 –1 146

Årets kassaflöde 1 019 –967 390 –177 –49

Investeringar (MSEK)

Immateriella och materiella tillgångar 8 036 7 886 9 687 9 044 9 246

Aktier och andelar 4 109 3 852 1 177 1 964 1 331

Summa investeringar 12 145 11 738 10 864 11 008 10 577

Nyckeltal (definitioner, se sid 46)

Bruttomarginal (%) 26,1 29,0 23,0 24,5 27,4

Rörelsemarginal (%) 11,4 14,6 7,0 7,7 8,5

Vinstmarginal (%) 13,0 15,9 8,4 9,5 10,3

Nettomarginal (%) 11,5 14,4 6,8 7,9 8,7

Av- och nedskrivningar i % av nettoomsättning 14,7 14,4 16,0 16,9 18,9

Av- och nedskrivningar i % av historiska anskaffningsvärden 10,1 10,1 11,1 12,1 14,3

Totalkapitalets omsättningshastighet (ggr) 0,72 0,74 0,71 0,70 0,69

Sysselsatt kapitals omsättningshastighet (ggr) 1,10 1,10 1,02 1,01 0,99

Räntabilitet på totalt kapital (%) 9,4 11,9 6,0 6,6 7,1

Räntabilitet på sysselsatt kapital (%) 14,4 17,6 8,6 9,6 10,2

Räntabilitet på eget kapital (%) 14,2 19,2 9,3 10,3 11,8

Balanslikviditet (ggr) 0,97 0,77 0,80 0,81 0,88

Soliditet (%) 41,0 41,5 36,8 37,2 37,8

Skuldsättningsgrad (ggr) 0,24 0,24 0,60 0,58 0,55

Räntetäckningsgrad (ggr) 8,5 10,4 5,3 6,1 6,7

Självfinansieringsgrad (ggr) 0,86 0,89 0,81 0,89 1,08

Aktiedata (definitioner, se sid 46)

Utdelning (MSEK), för 1999 enligt styrelsens förslag 1 470 1 400 1 210 1 152 1 000

Antal aktier 8 800 000 8 800 000 8 800 000 8 800 000 8 800 000

Resultat per aktie (SEK) 480 569 252 266 282

Utdelning per aktie (SEK) 167,05 159,09 137,50 130,91 113,64

Utdelningsandel (%) 34,8 27,9 54,5 49,3 40,3

Eget kapital per aktie (SEK) 3 738 3 334 2 896 2 774 2 623

Substansvärde per aktie (SEK) 5 842 3 322 2 888 2 774 2 623

U.S. GAAP-jämförelser (MSEK)

Nettoomsättning 52 121 49 569 45 665 42 430 38 953

Nettoresultat 4 376 3 729 2 222 2 337 2 484

Eget kapital 31 711 27 955 25 417 24 413 23 083

Balansomslutning 77 015 67 700 65 840 62 515 58 461

Resultat per aktie (SEK) 497 424 252 266 282
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Teliakoncernen – operativ information och nyckeltal 1999 1998 1997 1996 1995

Infrastruktur och marknadsdata (definitioner, se sid 46)

Fast telefoni, PSTN, abonnemang Sverige (1000-tal) 5 889 5 965 6 010 6 032 6 013

varav privatkunder 3 919 3 901 3 903 3 919 3 922

varav företagskunder 1 970 2 064 2 107 2 113 2 091

Fast telefoni, ISDN, kanaler Sverige (1000-tal) 630 424 244 129 49

varav privatkunder 53 23 — — —

varav företagskunder 577 401 244 129 49

Fast telefoni, nationella samtal Sverige (miljoner minuter) 35 200 35 600 31 700 30 500 30 500

Fast telefoni, internationella samtal Sverige (miljoner minuter) 570 600 660 670 680

Fast telefoni, samtal till mobiltelefon Sverige (miljoner minuter) 1 480 1 270 1 110 890 750

Fast telefoni, prefix- och avtalskunder Danmark (1000-tal) 310 243 86 13 —

Fast telefoni, prefix-kunder Finland (1000-tal) 302 407 380 — —

Fast telefoni, avtalskunder Finland (1000-tal) 39 12 — — —

Internet, abonnemang Sverige (1000-tal) 613 457 230 105 9

varav privatkunder 438 323 160 73 6

varav företagskunder 175 134 70 32 3

Internet, uppringd trafik Sverige (miljoner minuter) 5 330 2 938 1 147 128 —

Internet, abonnemang Danmark (1000-tal) 89 60 11 — —

Mobil telefoni, abonnemang Sverige (1000-tal) 2 638 2 206 1 935 1 745 1 438

varav privatkunder 1 557 1 203 985 927 791

varav företagskunder 1 081 1 003 950 818 647

varav GSM abonnemang 1 425 1 390 1 180 824 463

varav GSM kontantkort 923 313 — — —

varav NMT900 130 316 542 686 718

varav NMT450 160 187 213 235 257

Mobil telefoni, avgående trafik Sverige (miljoner minuter) 2 187 1 745 1 554 1221 1046

varav nationell 2 057 1 619 1 448 1157 991

varav internationell 130 126 106 64 55

Mobil telefoni, inkommande trafik Sverige (miljoner minuter) 1 416 1 091 885 677 612

varav nationell 1 179 976 810 641 580

varav internationell 237 115 75 35 32

Mobil telefoni, SMS-meddelanden Sverige (1000-tal) 45 810 13 167 4 104 — —

Mobil telefoni, churn Sverige (%) 9 14 12 n/a n/a

Mobil telefoni, churn GSM Sverige (%) 7 14 13 n/a n/a

Mobil telefoni,ARPU Sverige (SEK) 332 362 345 367 399

exklusive kontantkort 407 381 345 367 399

Mobil telefoni, abonnemang Danmark (1000-tal) 170 112 — — —

Mobil telefoni, SMS-meddelanden Danmark (1000-tal) 22 571 — — — —

Mobil telefoni, abonnemang Finland (1000-tal) 33 8 — — —

Mobil telefoni, SMS-meddelanden Finland (1000-tal) 7 666 — — — —

Kabel-TV, abonnemang Sverige (1000-tal) 1 348 1 330 1 308 1 291 1 275

Kabel-TV, abonnemang Danmark (1000-tal) 170 164 145 137 135

Kabel-TV, abonnemang Estland (1000-tal) 41 24 14 11 —

Kabel-TV, abonnemang Lettland (1000-tal) 31 19 7 — —

Personal (definitioner, se sid 46)

Antal anställda 30 643 30 593 32 549 34 192 33 065

Medelantal anställda 29 546 31 320 33 930 34 031 32 825

varav i Sverige 25 414 27 540 30 474 31 290 31 503

varav utanför Sverige 4 132 3 780 3 456 2 741 1 322

varav kvinnor 11 268 11 486 13 703 12 416 12 822

varav män 18 278 19 834 20 227 21 615 20 003

Löner och ersättningar (MSEK) 9 184 9 098 9 472 8 876 7 948

Arbetsgivaravgifter (MSEK) 2 895 2 762 2 807 2 719 2 606

Löner och arbetsgivaravgifter i % av rörelsekostnader 26,2 25,8 28,5 29,9 29,5

Nettoomsättning per anställd (kSEK) 1 764 1 583 1 346 1 247 1 187

Rörelseresultat per anställd (kSEK) 201 230 95 96 100

Förändring av arbetsproduktivitet (%) 17,9 20,2 8,4 5,4 9,1

Nettoresultat per anställd (kSEK) 143 160 65 69 76

Förädlingsvärde (MSEK) 24 672 26 888 22 558 21 561 21 103

Förädlingsvärde per anställd (kSEK) 835 858 665 634 643
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Lars-Eric Petersson

Styrelseordförande. Invald i Telia AB:s styrelse 2000. Född 1950. Verk-

ställande direktör och koncernchef Skandia. Styrelseledamot Pohjola

Försäkrings Abp, SAF, Industriförbundet och IDM.

Carl Bennet

Invald som ledamot i Telia AB:s styrelse 2000. Född 1951.Verkställande

direktör och koncernchef Elanders AB. Styrelseordförande Elanders AB,

Getinge Industrier AB, Högskolan i Halmstad, Lifco AB, Scanrec AB och

Sorb Industri AB. Styrelseledamot Modo Paper AB.

Birgitta Johansson-Hedberg

Invald som ledamot i Telia AB:s styrelse 1993. Född 1947.Verkställande

direktör och koncernchef FöreningsSparbanken. Styrelseledamot Före-

ningsSparbanken, Profilgruppen, fjärde AP-fonden, Fastighets AB Probi-

tas, SPIRA AB, Hotell Birger Jarl AB, Södra Cell AB samt Carema Vård och

Omsorg AB. Styrelseordförande Lindex, Knowledge World och Autobytel.

Anders Igel

Invald som ledamot i Telia AB:s styrelse 1999. Född 1951.Verkställande

direktör och koncernchef Esselte AB. Styrelseledamot Esselte.

Jan-Åke Kark

Verkställande direktör och koncernchef Telia AB. Invald som ledamot i

Telia AB:s styrelse 1999. Född 1946. Styrelseledamot Telia Nära AB,Telia

Mobile AB och Industriförbundet. Styrelseordförande Göteborgs Uni-

versitet och Invest in Sweden Agency. Ledamot Kungliga Ingenjörsve-

tenskapsakademin,Avdelning XI (Forskning och utbildning).

Styrelse

Lars-Eric Petersson

Jan-Åke Kark

Carl Bennet

Birgitta Johansson-Hedberg
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S T Y R E L S E

Ronny Käck

Arbetstagarrepresentant. Invald som ledamot i Telia AB:s styrelse 1995.

Född 1944. Ordförande SEKO TELE. Styrelseledamot Telias Pensions-

stiftelse.

Berith Westman

Arbetstagarrepresentant. Invald som ledamot i Telia AB:s styrelse 1993.

Född 1945. Ordförande SIF-TELE. Styrelseledamot Telia Swedtel AB och

Telias Pensionsstiftelser.

I maj 2000 invaldes Ingvar Carlsson, f d statsminister, i Telias AB:s

styrelse.

Elof Isaksson

Arbetstagarrepresentant. Invald som ledamot i Telia AB:s styrelse 2000.

Född 1942.Vice ordförande SEKO TELE. Styrelseledamot Telia Mobile AB.

Suppleanter

Christer André

Arbetstagarrepresentant.

Lisbet Magnusson

Arbetstagarrepresentant.

Gösta Mölleby

Arbetstagarrepresentant.

Anders Igel Berith Westman

Ronny Käck Elof Isaksson
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Koncernledning 
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JJaann--ÅÅkkee  KKaarrkk

Vd och koncernchef. Anställd i Telia 1999. Tidigare bland annat region-
chef Programator, vd EP Data/Ericsson Software Technology samt vd
Ericsson Microwave Systems. Dessförinnan bland annat jurist vid Sta-
tens Invandrarverk.

MMaarriiaannnnee  NNiivveerrtt

Förste vice vd och chef för affärsområde Carrier & Nät med särskilt
ansvar för affärsområde Enterprises. Anställd i Telia 1963, medlem av 
koncernledningen 1995.Tidigare bland annat chef för Göteborgs teleom-
råde och teleregion Öst.

RReeiinnhhoolldd  GGeeiijjeerr

Vice vd och Chief Financial Officer (CFO) med särskilt ansvar för affärs-
område Företag. Anställd i Telia och medlem av koncernledningen
2000.Tidigare vd och koncernchef i Sparbanken Sverige och i det seder-

mera fusionerade FöreningsSparbanken AB. Dessförinnan bland annat
vd AB Spintab och Sparbanken Finans AB samt marknads- och försälj-
ningsansvarig för mobiltelefonsystem inom Ericsson Radio Systems AB.

KKeennnneetthh  KKaarrllbbeerrgg

Vice vd och chef för affärsområde Mobil. Anställd i Telia 1987, medlem
av koncernledningen 1999. Verksam inom mobil kommunikation sedan
1995, först som regionchef och produktchef och sedermera affärsom-
rådeschef och vd Telia Mobile.

JJaann  RRuuddbbeerrgg

Chef för affärsområde Privat. Anställd i Telia 1994 och medlem av 
koncernledningen 1999. Tidigare vd Telia Nära AB och chef för affärs-
område Publik Kommunikation. Dessförinnan bland annat vd Tele 2,
vice vd Nordbanken, vd Enator samt vd och Nordenchef Ericsson Infor-
mation Systems, Sverige.

Jan-Åke Kark

Lars Härenstam

Marianne Nivert

Kenneth Karlberg
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K O N C E R N L E D N I N G

LLaarrss  HHäärreennssttaamm

Personaldirektör och chef för Koncernutveckling och Personal. Anställd
i Telia och medlem av koncernledningen 1999. Tidigare bland annat
ansvarig inom Ericssonkoncernen för “Compensation and benefits”,
samt personal- och informationsdirektör Ericsson Microwave Systems.
Personaldirektör AB Sandvik Coromant, Sandvik Tooling, AB Volvo (Per-
sonvagnar och Penta) och Stena Line AB.

EEmmaannuueellaa  PPeeddrrooccccoo

Inom koncernledningen ansvarig för koncerngemensamma projekt.
Anställd i Telia 1996, medlem av koncernledningen 2000.Tidigare erfa-
renhet från bland annat affärsutveckling inom Telia Handel och som
internationell produktchef samt försäljningsansvarig för Italien på All-
gon Mobile.

Affärsområdeschefer:
Anders Bruse
Ansvarig för affärsområde Enterprises
Anders Gylder
Ansvarig för affärsområde Företag
Kenneth Karlberg
Ansvarig för affärsområde Mobil
Marianne Nivert
Ansvarig för affärsområde Carrier & Nät
Jan Rudberg 
Ansvarig för affärsområde Privat

Jan Rudberg Reinhold Geijer

Emanuela Pedrocco
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Kontakt

Vd och koncernchef Jan-Åke Kark

Postadress:Telia  AB 123 86 Farsta

Växel: 08-713 10 00

Telefax: 08-713 33 33

E-post: jan-ake.k.kark@telia.se

Affärsområde Mobil

Affärsområdeschef 

Kenneth Karlberg

Postadress:Telia  AB Cylindervägen 3

131 87 Nacka Strand

Växel: 08-579 90 000

Telefax: 08-601 97 58

E-post: kenneth.b.karlberg@telia.se

Affärsområde Carrier&Nät 

Affärsområdeschef 

Marianne Nivert

Postadress:Telia  AB 123 86 Farsta

Växel: 08-713 10 00

Telefax: 08-94 76 83

E-post: marianne.a.nivert@telia.se

Affärsområde Företag

Affärsområdeschef 

Anders Gylder 

Postadress:Telia AB Fabrikörsvägen 8

131 90 Nacka Strand 

Växel: 08-466 55 00

Telefax: 08-466 59 80

E-post: anders.l.gylder@telia.se

Affärsområde Privat

Affärsområdeschef 

Jan Rudberg

Postadress:Telia  AB 123 86 Farsta

Telefon: 08-713 64 00

Telefax: 031-29 87 52

E-post: jan.e.rudberg@telia.se

Affärsområde Enterprises

Affärsområdeschef 

Anders Bruse

Postadress:Telia  AB 123 86 Farsta

Växel: 08-707 65 00

Telefax: 08-707 52 90

E-post: anders.a.bruse@telia.se

Investor Relations 

Chef 

Tobias Lennér

Postadress:Telia  AB 123 86 Farsta

Växel: 08-713 10 00

Telefax: 08-93 38 01

E-post: tobias.a.lenner@telia.se

Koncernstab Kommunikation

Kommunikationsdirektör 

Gunnar Backlund (t f)

Postadress:Telia  AB 123 86 Farsta

Växel: 08-713 10 00

Telefax: 08-713 69 97

E-post: gunnar.g.backlund@telia.se



Ordlista

ADSL: Asymmetrical Digital Subscriber Line – teknik för att

öka bandbredden i den kopparbaserade telefonledningen upp

till 6 Mbit/s, vilket motsvarar dagens tv-kvalitet på ljud och

bild. Bandbredden är olika (asymmetrisk) i riktningen till och

från användaren.

ASP: Application Service Provider – leverantör av applika-

tionstjänster, som regel distribuerade över nätet.

ATM: Asynchronous Transfer Mode – teknik som medger

kopplad, flexibel bandbredd och ger användaren tillgång till

den bandbredd som tjänsten kräver.

Centrex: Abonnentväxelfunktion i det publika nätet.

Churn: Kundernas benägenhet att byta operatör.

Churn rate: Kundomsättning, dvs andel kunder som gått 

över till konkurrenterna.

CTI: Computer Telephony Integration – integrering av tele-

foni och data i terminaler och nät.

DOF: Department of the Future – varumärke för avancerade,

främst mobila tjänster.

GPRS: General Packet Radio Service – en datatjänst för GSM

som gör det möjligt att surfa på Internet och skicka e-mail

med hastigheter på upp till 115 kbit/s.

GSM: Global System for Mobile Communication – digitalt

mobiltelefonsystem som bygger på global standard. GSM

900 arbetar i frekvensområdet 900 MHz och GSM 1 800 i fre-

kvensområdet 1 800 MHz.

HSCDS: High Speed Circuit Digital System – en teknisk lös-

ning för mobil datakommunikation som medger överföring

av fax, e-post, filer och textmeddelanden med hastigheter på

upp till 64 kbit/s.

Internet: Ett stort antal lokala, fristående datanät som med

ett standardiserat protokoll kopplas samman till ett världs-

omspännande nät.

Intranät: Privat nät inom t ex ett företag som bygger på

samma protokoll som det publika Internet men är avsett för

internt bruk.

IP: Internet Protocol – protokoll för sammankoppling av

datanät.

ISDN: Integrated Services Digital Network – digitalt fler-

tjänstnät för tal, text, data och bild.

LAN: Local Area Network – ett datanät installerat i använda-

rens lokaler inom ett begränsat geografiskt område.

MISP: Mobile Internet Service Provider – leverantör av mobila

Internettjänster.

NMT: Nordiska mobiltelefonsystemet – analogt mobiltele-

fonsystem som utvecklats av de nordiska teleförvaltning-

arna.

SDH: Synchronous Digital Hierarchy – metod för att packa och

transportera information. Metoden bygger på internationell

standard och ökar kapaciteten i befintliga fiberoptiska nät.

SERVER: Dator i nätet för lagring och bearbetning av infor-

mation.

Service provider – leverantör av tjänster, ofta till slutkund.

SMS: Short Message Service – en tjänst som gör det möjligt

att utväxla textmeddelanden mellan mobiltelefoner.

Unified Messaging: Gemensam brevlåda för röstmeddelan-

den, fax och e-post på Internet.

UMTS: Universal Mobile Telecommunication Systems –

nästa generation digitala mobilkommunikationssystem efter

GSM och som hanterar tal, text, data och bild.

VNO:Virtual Network Operator – leverantör av tjänster över

andra operatörers nät.

VPN: Virtual Private Network – privat företagsnät som reali-

seras i det publika nätet.

WAN:Wide Area Network – ett datanät som, till skillnad från

LAN, sträcker sig utanför företagets byggnad via publika eller

hyrda förbindelser till andra LAN i andra byggnader eller på

andra orter.

WAP: Wireless Application Protocol – ett nytt protokoll som

gör det enklare för mobilanvändare att komma åt sin e-mail

och röstbrevlåda, skicka och ta emot fax, handla aktier och

sköta bankaffärer, och titta på miniwebbsidor.

Webhosting: En tjänst där leverantörer av Internettjänster

och Internetaccess erbjuder företag att lägga upp sina webb-

sidor på datorer som ägs av dessa leverantörer.

WHOLESALE: Grossistförsäljning i motsats till detaljistför-

säljning.
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Telia AB
Investor Relations 

123 86 Farsta

Telefon 08–713 10 00

Telefax 08–93 38 01

www.telia.se
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