
Osavuosikatsaus tammi - maaliskuu 2000

Soneran liikevaihto kasvoi 14 % vuoden ensimmäisellä neljänneksellä.
Matkaviestinnässä toimivien osakkuusyhtiöiden yhteenlaskettu
asiakasmäärä ja liikevaihto kasvoivat edelleen voimakkaasti;
Turkcellin tulosta heikentää matkapuhelinvero. Konsernin liikevoittoa
heikensivät panostukset uusiin liiketoimintoihin. Voitto ennen
satunnaiseriä ja veroja oli 113 milj. euroa (107 milj. euroa  vuoden
1999 ensimmäisellä neljänneksellä). Osakekohtainen tulos ilman
satunnaiseriä oli 0,12 euroa (0,11) ja satunnaiserien jälkeen 0,06 euroa.
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Markkamääräiset luvut on muutettu euroiksi kurssilla 5,94573 mk/euro. Osavuosikatsauksessa esitetyt
osakkuusyhtiöiden ja muiden merkittävien sijoitusten tiedot perustuvat yhtiöiltä saatuihin raportteihin
tai yhtiöiden julkistamiin pörssitiedotteisiin.

Sonera on muuttanut vuoden 2000 alusta laskentäkäytäntöä siten, että Soneran kunkin neljänneksen
tulokseen sisältyy osuus Turkcellin edellisen neljänneksen lopullisesta tuloksesta. Laskentakäytännön
muutoksen kumulatiivinen vaikutus Soneran kertyneisiin voittovaroihin on esitetty satunnaisena kuluna.

Osavuosikatsauksen tiedot ovat tilintarkastamattomia.

Konsernin avainluvut
Tammi - Tammi - Koko

maaliskuu maaliskuu Muutos, vuosi
2000 1999  % 1999

Liikevaihto MEUR   487   426   14  1 849
Mmk  2 898  2 534  10 991

Käyttökate MEUR   162   157   3   668
Mmk   965   932  3 971

- suhteessa liikevaihtoon %   33   37   36

Liikevoitto MEUR   90   90   0   387

Mmk   534   532  2 302

- suhteessa liikevaihtoon %   18   21   21

Osuus osakkuusyritysten tuloksista MEUR   20   18   59

Mmk   118   107   351

Voitto ennen satunnaiseriä ja veroja MEUR   113   107 6   497

Mmk   671   636  2 956
- suhteessa liikevaihtoon %   23   25   27

Sijoitetun pääoman tuotto %   15   20   20
Oman pääoman tuotto %   18   21   23

Omavaraisuusaste %   41   54   51

Investoinnit käyttöomaisuuteen MEUR   64   49   338

Mmk   383   293  2 009

Investoinnit osakkeisiin MEUR   519   13   410

Mmk  3 084   82  2 438

Henkilöstö keskimäärin  9 399  8 685   8  9 270

Tulos/osake (ilman satunnaiseriä) euroa  0,12  0,11 9  0,51
mk  0,69  0,65  3,05

Tulos/osake euroa  0,06  0,11 -  45  0,51
mk  0,35  0,65  3,05

Oma pääoma/osake euroa  2,46  2,11   17  2,49
mk  14,60  12,56  14,83

Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä 1 000 kpl  722 000  722 000  722 000



3SONERA OSAVUOSIKATSAUS TAMMI - MAALISKUU 2000 (26.4.2000)

Tuloskehitys
Konsernin liikevaihto vuoden 2000 ensimmäisellä neljänneksellä oli 487 milj. euroa (426 milj. euroa
vuoden 1999 ensimmäisellä neljänneksellä) eli nousua edellisvuoden vastaavasta jaksosta oli 14 %.
Liikevaihtoa kasvatti edelleen varsinkin Matkaviestintä, jonka osuus konsernin liikevaihdosta
katsauskaudella oli 54 % (50). Vuoden 1999 viimeiseen neljännekseen verrattuna liikevaihto oli
5 % alempi kausivaihteluiden sekä loppuvuoden 1999 korkean laite- ja järjestelmämyynnin takia.

Konsernin ulkoinen liikevaihto

Tammi - Tammi - Muutos, Koko
maaliskuu maaliskuu % vuosi

MEUR 2000 1999 1999

Matkaviestintä  264  214  23  966

Mediaviestintä ja uudet palvelut  43  34  26  140

Kiinteän verkon puhelu- ja datapalvelut  148  143  3  570
Laitemyynti ja muu liiketoiminta  32  35 - 9  173

Konserni  487  426  14 1 849

Soneran osakkuusyhtiöiden (omistus 50 % tai vähemmän) liikevaihto ei sisälly konsernin liikevaihtoon.
Osakkuusyhtiöiden arvioitu yhteenlaskettu liikevaihto kasvoi 67 % edellisvuoden vastaavasta
neljänneksestä ja oli suuruudeltaan 1 242 milj. euroa (745).

Katsauskauden käyttökate oli 162 milj. euroa (157) ja käyttökateprosentti 33 % (37). Kertaluonteisista
eristä puhdistettu vertailukelpoinen käyttökateprosentti oli 32 % (36). Liiketoiminnan kulut nousivat
yhteensä 21 % edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna eli liikevaihdon nousua nopeammin.
Merkittävin kulujen lisäys liittyy uusiin palveluihin tehtäviin kehitys- ja markkinointipanostuksiin.
Palvelu- ja tavaraostojen kulut nousivat 18 %, henkilöstökulut 16 % ja muut liiketoiminnan kulut 33 %
edellisvuotisesta. Henkilöstökulujen määrää nostaa myös henkilöstön optio-ohjelman käyttöön liittyvä
sosiaaliturvamaksu, jonka arvioidun määrän Sonera jaksottaa ajalle ennen merkintäajan alkamista.

Käyttökate

Tammi - Tammi - Muutos Koko
maaliskuu maaliskuu vuosi

MEUR 2000 1999 1999

Matkaviestintä  130  103 + 27  468

Mediaviestintä ja uudet palvelut - 31  1 - 32 - 47

Kiinteän verkon puhelu- ja datapalvelut  59  43 + 16  200
Laitemyynti ja muu liiketoiminta  4  10 - 6  47

Konserni  162  157 + 5  668
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Konsernin liikevoitto tammi-maaliskuussa oli 90 milj. euroa (90) eli 18 % liikevaihdosta (21).
Katsauskaudelle kirjatut poistot olivat 72 milj. euroa (67).

Liikevoitto

Tammi - Tammi - Muutos Koko
maaliskuu maaliskuu vuosi

MEUR 2000 1999 1999

Matkaviestintä  100  73 + 27  345

Mediaviestintä ja uudet palvelut - 36 - 1 - 35 - 60

Kiinteän verkon puhelu- ja datapalvelut  24  17 + 7  98
Laitemyynti ja muu liiketoiminta  2  1 + 1  4

Konserni  90  90 + 0  387

Soneran osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista oli 20 milj. euroa (18). Vuoden 2000 alusta käyttöönotetun
uuden laskentakäytännön mukaisesti lukuun sisältyy Turkcell vuoden 1999 viimeisen neljänneksen
lopullisen tuloksen suuruisena.

Konsernin nettorahoitustuotot olivat 3 milj. euroa (nettorahoituskulut 1). Sekä nettokorkokulut että
osinkotuotot kasvoivat edellisvuodesta.

Voitto ennen satunnaiseriä ja veroja oli 113 milj. euroa (107). Katsauskaudelle kirjatut tuloverot olivat
31 milj. euroa (29) ja konsernin efektiivinen verokanta oli 27 % (27).

Laskentakäytännön muutoksen kumulatiivinen vaikutus Soneran kertyneisiin voittovaroihin on esitetty
satunnaisena kuluna. Osakekohtainen tulos ennen laskentakäytännön muutoksen kumulatiivista vaikutusta
oli 0,12 euroa (0,11) ja laskentakäytännön muutoksen kumulatiivisella vaikutuksella korjattuna 0,06 euroa.

Sijoitetun pääoman tuotto oli 15 % (20) ja oman pääoman tuotto 18 % (21).

Liiketoiminta-alueet
Matkaviestintä
Matkaviestinnän ulkoinen liikevaihto kasvoi 23 % edellisvuoden vastaavasta jaksosta ja oli
264 milj. euroa (214). Vertailujakson liikevaihtoa pienensivät alkuvuoden 1999 aikana voimassa olleet
puheaikatarjoukset loppuvuonna 1998 myydyille uusille liittymille. Edelliseen vuosineljännekseen
verrattuna liikevaihto kasvoi runsaat 2 %. Käyttökate nousi 130 milj. euroon (103) ja liikevoitto
100 milj. euroon (73).

Soneran matkaviestintäliittymän keskimääräinen kuukausikäyttö nousi 131 minuuttiin (119) ja
keskimääräinen kuukausituotto 38,8 euroon (36,2). Lisäarvopalveluiden eli tekstiviestien ja
sisältöpalveluiden osuus Matkaviestinnän liikevaihdosta oli ensimmäisellä neljänneksellä noin
9 % (noin 7). Soneran GSM-liittymästä lähetettiin katsauskauden aikana keskimäärin 23 tekstiviestiä
kuukaudessa (18).

Soneran GSM-asiakkaista noin 30 % käytti sisältöpalveluja katsauskauden aikana (noin 23) ja Sonera
Zedin rekisteröityneiden käyttäjien määrä oli maaliskuun lopussa noin 170 000 (31.12.1999: noin 127 000).
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Katsauskauden aikana Soneralla ei ollut merkittäviä liittymämyyntikampanjoita. Soneran GSM-liittymien
määrä kasvoi ensimmäisen neljänneksen aikana 2 % (4) ja oli katsauskauden päättyessä 1 985 810
(31.3.1999: 1 661 326 ja 31.12.1999: 1 938 644). Duo-kaksitaajuusliittymien osuus GSM-liittymämyyn-
nistä oli lähes 90 % neljänneksen aikana myydyistä liittymistä.

GSM-liittymien vaihtuvuus katsauskauden aikana oli vuositasolle muutettuna 13 % (17). Sonera pyrkii
jatkuvasti ylläpitämään asiakasuskollisuutta kehittyneillä lisäarvopalveluilla, asiakaspalvelulla ja muilla
vastaavilla toimenpiteillä. Vertailussa käytetty vuoden 1999 ensimmäisen neljänneksen poikkeuksellisen
korkea vaihtuvuus oli seurausta vuoden 1998 joulusesongin ennätyksellisestä liittymämyynnistä.

NMT-liittymien määrä oli katsauskauden lopussa 174 320 ja kaikkien matkaviestintäliittymien
yhteismäärä 2 160 130 (31.3.1999: 1 960 483 ja 31.12.1999: 2 136 241).

Valtioneuvosto myönsi tammikuussa kolmannen valtakunnallisen GSM-toimiluvan Suomen 2 G Oy:lle,
jonka tulee lupaehtojen mukaan aloittaa kaupallinen toiminta 1.9.2000 mennessä. Suomen 2 G Oy on
ilmoittanut rakentavansa valtakunnallisen verkon, joka tukeutuu Finnet-yhtiöiden olemassa oleviin
GSM-1800 -kaupunkiverkkoihin.

Kilpailuvirasto antoi tammikuussa päätöksen, jossa se katsoi, että Soneran käyttämä ns. kansallisen
verkkovierailun hinnoittelu ei aiheuta kilpailuviraston toimenpiteitä. Päätöksessä katsottiin, että
teleoperaattorilla on useita erilaisia tapoja päästä valtakunnalliseen televerkkoon, esimerkiksi
palveluoperaattorisopimus. Päätös annettiin Telia Finland Oy:n kilpailuvirastolle syyskuussa 1998
jättämään toimenpidepyyntöön, jossa se pyysi selvittämään, rajoittavatko Sonera ja Radiolinja kilpailua
matkaviestinverkkojen markkinoilla. Telia Finland on jättänyt asiassa valituksen kilpailuneuvostoon.
Telia Mobile Finlandilla on palveluoperaattorisopimus Radiolinja Oy:n kanssa.

Maaliskuussa Sonera ilmoitti allekirjoittaneensa Saunalahti Oyj:n kanssa palveluoperaattorisopimuksen.
Saunalahti ostaa Soneralta matkaviestintäverkon kapasiteettia, jonka avulla se myy asiakkailleen
kehittämiään langattomia palveluja. Sonera teki ensimmäisen vastaavan sopimuksen tammikuussa 1999
RSL COM Finland Oy:n kanssa.

Soneralla on Suomessa ns. kolmannen sukupolven matkaviestintäverkkotoimilupa. Maaliskuussa Soneran
vähemmistöomistus Xfera Movile S.A. (Soneran omistusosuus 15 %) sai kolmannen sukupolven
toimiluvan Espanjassa. Sonera aikoo investoida Xferaan vuosina 2000-2004 omana pääomana
yhteensä 350 milj. euroa.

Maaliskuussa Sonera osallistui myös kolmannen sukupolven toimiluvan huutokauppaan Iso-Britanniassa
tytäryhtiönsä (Soneran omistusosuus 67,1 %) Spectrum Companyn kautta. Spectrum luopui
lisäkorotuksista 4.4.2000 ja sen korkein tarjous valtakunnallisesta toimiluvasta oli 2,1 miljardia puntaa.
Soneran arvion mukaan Iso-Britannian kilpailutilanne vaatii kolmannen sukupolven toimiluvan haltijan
liiketoiminnalta panostuksia, joita Sonera ei näe omalta kannaltaan perusteltuina.

Mediaviestintä ja uudet palvelut
Mediaviestinnän ja uusien palvelujen ulkoinen liikevaihto kasvoi katsauskaudella lähinnä internet-
palvelujen kasvaneen kysynnän takia 26 % ja oli 43 milj. euroa (34). Myös erilaisten sähköisten
hakemistopalvelujen käyttö kasvatti liikevaihtoa. Katsauskauden käyttökate oli -31 milj. euroa (1) ja
liiketappio 36 milj. euroa (liiketappio 1). Kannattavuutta heikensivät merkittävät tuotekehitykseen,
markkinointiin ja uusien liiketoimintojen aloittamiseen kohdistetut panostukset.
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Soneran internet-verkkomedian Sonera Plazan suomalaisilla sivuilla vierailee keskimäärin yli 400 000 eri
kävijää viikossa ja hollantilaisilla sivuilla noin 60 000. Maaliskuussa Sonera ilmoitti yhtiöittävänsä
verkkoriippumattoman Sonera Plaza -liiketoimintansa ja selvittävänsä yhtiön listautumismahdollisuuksia
alustavasti kuluvan vuoden tai seuraavan vuoden aikana. Sonera aikoo myös lisätä finanssipalvelujen
tarjontaa Sonera Plazassa, jota silmällä pitäen käynnistetään yhteistyöneuvottelut Sammon ja Leonian
kanssa.

Soneran internet-liittymäasiakkaiden määrä kotimaassa oli katsauskauden lopussa noin 227 000
(31.12.1999: noin 216 000).

Sonera yhtiöitti langattoman portaaliliiketoimintansa 1.2.2000 Sonera Zed Oy:ksi. Helmikuussa Sonera
tiedotti tehneensä alustavat yhteistyösopimukset saksalaisen Hutchison Telecomin, hollantilaisten KPN
Mobilen ja Libertelin, filippiiniläisen Smart Communicationsin sekä osittain omistamiensa Turkcellin ja
Powertelin kanssa Zed-palvelujen tarjoamisesta näiden operaattoriyhtiöiden markkinoilla.

Sonera yhtiöitti langattoman varmenneliiketoimintansa 1.1.2000 Sonera SmartTrust Oy:ksi. Tammikuussa
eQ Pankkiiriliike Oy julkisti lähinnä WAP-puhelimille tarkoitetun osakekauppapalvelun, joka käyttää
hyväksi Soneran SmartTrust-teknologiaa.

Katsauskauden päättymisen jälkeen 18.4.2000 Sonera allekirjoitti sopimuksen ruotsalaisen Across
Holding AB:n koko osakekannan hankinnasta. Sonera maksoi hankinnan laskemalla liikkeelle
16 732 055 uutta osaketta. Across Holding AB:n tytäryhtiön Across Wirelessin tarjoamat langattomat
internet-pohjaiset palvelualustat mahdollistavat muun muassa sovellutusten ja päätelaitteiden hallinnan
matkaviestintäverkon kautta. Yhtiön liikevaihto vuonna 1999 oli 9 milj. euroa ja liiketappio 7 milj. euroa.
Hankinnan jälkeen yhtiön osakkeet siirretään SmartTrust-alakonserniin.

Soneran aikomuksena on listauttaa Sonera Zed ja Sonera SmartTrust seuraavan kahdentoista kuukauden sisällä.

Katsauskauden päättymisen jälkeen 19.4.2000 kilpailuvirasto ilmoitti, että se on  päättänyt viedä
kilpailuneuvoston käsiteltäväksi Soneran 34 %:n osuuden hankinnan Yleisradio Oy:n tytäryhtiöstä Digita
Oy:stä. Kilpailuvirasto katsoo kaupan toteutuessaan antavan Digita Oy:lle määräävän markkina-aseman
lähetyspalveluissa ja vahvistavan Soneran paikallista markkina-asemaa. Kilpailuvirasto esittää kaupan
kieltämistä kilpailuneuvostolle, jonka tulee tehdä päätös asiassa kolmen kuukauden sisällä käsittelyyn
tulosta. Sonera katsoo, että Soneran ja Yleisradio Oy:n antamat sitoumukset kauppaan liittyen ovat
riittävät ja että kaupalla ei ole vaikutusta paikalliseen kilpailutilanteeseen.

Kiinteän verkon puhelu- ja datapalvelut
Kiinteän verkon puhelu- ja datapalvelujen ulkoinen liikevaihto kasvoi katsauskaudella 3 % ja oli
148 milj. euroa (143). Ensimmäisen vuosineljänneksen käyttökate oli 59 milj. euroa (43) ja
liikevoitto 24 milj. euroa (17).

Kotimaanpuheluiden liikevaihto pysyi edellisvuotisella tasolla ja oli 65 milj. euroa (65). Alentuneiden
kaukopuheluminuuttien määrän ja alhaisemman paikallisverkkomaksun vaikutusta kompensoivat
kaukopuheluiden hinnankorotus toukokuussa ja paikallispuheluiden heinäkuussa 1999.

Ulkomaanpuheluiden hintatason lasku ja markkinaosuuden pieneneminen alensivat ulkomaanpuheluiden
liikevaihtoa 9 %:lla 29 milj. euroon (32).

Datapalvelujen ja vuokrajohtojen yhteenlaskettu liikevaihto kasvoi 17 % ja oli 54 milj. euroa (46).
Perustiedonsiirron kasvun hidastuessa ja markkinoiden kehittyessä odotetaan uusien ja kehittyneempien
datapalvelujen vaikuttavan liikevaihdon kasvuun vasta tulevina vuosina. Pietarin ja Moskovan välisen
valokaapelin kaupallinen käyttöönottolupa saatiin helmikuussa.
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Sonera yhtiöitti 1.1.2000 paikallisverkkoliiketoimintansa Sonera Entrum Oy:ksi ja
runkoverkkoliiketoimintansa Sonera Carrier Networks Oy:ksi.

Laitemyynti ja muu liiketoiminta
Laitemyynnin ja muun liiketoiminnan yhteenlaskettu ulkoinen liikevaihto aleni  9 %:lla 32 milj. euroon (35).
Käyttökate oli 4 milj. euroa (10) ja liikevoitto 2 milj. euroa (1).

Laitemyynnin liikevaihto pysyi edellisvuotisella tasolla ja oli 25 milj. euroa (25). Kasvua hidastaa
osaltaan myös loppuvuoden 1999 vilkas myynti yritysten uusiessa laitteistoaan ja järjestelmiään
vuosituhannen vaihteen alla. Rakentamisen ja kunnossapidon sekä muun liiketoiminnan ulkoinen
liikevaihto laski edellisvuoden vastaavaan kauteen verrattuna ja oli 7 milj. euroa (10).

Osakkuusyhtiöt ja muut merkittävät sijoitukset
Soneran matkaviestinnän ja kiinteän verkon osakkuusyhtiöiden arvioitu yhteenlaskettu liikevaihto kasvoi
katsauskaudella 43 % ja oli 850 milj. euroa (595). Liikevaihtolukuihin eivät sisälly muita palveluja
tuottavat osakkuusyhtiöt, kuten TietoEnator Oyj.

Matkaviestinnässä toimivien osakkuusyhtiöiden yhteenlaskettu asiakasmäärä nousi katsauskauden
lopussa noin 8,3 miljoonaan (31.12.1999: 7,3 ja 31.3.1999: 4,3). Sellaisten matkaviestinnän
vähemmistöomistusten, jotka eivät ole Soneran osakkuusyhtiöitä, yhteenlaskettu asiakasmäärä oli
katsauskauden lopussa 1,0 miljoonaa (31.12.1999: 0,9 ja 31.3.1999: 0,2).  Kiinteän verkon palveluja
toimittavien osakkuusyhtiöiden yhteenlaskettu asiakasmäärä katsauskauden lopussa oli noin
2,4 miljoonaa (31.12.1999 ja 31.3.1999: 2,4).

Sonera on muuttanut vuoden 2000 alusta lähtien laskentakäytäntöään Turkcellin kohdalla siten, että
Soneran kunkin neljänneksen tulokseen sisältyy Turkcellistä viimeisin käytettävissä oleva lopullinen
neljännesvuositieto. Aiemmin Sonera on sisällyttänyt kunkin neljänneksen konsernitulokseensa
alustavasti arvioidun osuuden Turkcellin vastaavan ajanjakson tuloksesta. Vuoden 2000 ensimmäisen
neljänneksen tuloksena on käytetty lopullista tietoa vuoden 1999 viimeisestä neljänneksestä.

Laskentakäytännön muutoksen syynä on Turkcellin suunnitteilla oleva yksityistämismyynti ja
listautuminen, jonka jälkeen Soneralla ei enää ole  käytettävissään muuta kuin Turkcellin kaikille
osakkeenomistajille yhtäaikaa julkistamaa tietoa. Laskentakäytännön muutoksen kumulatiivinen vaikutus
Soneran kertyneisiin voittovaroihin on esitetty tuloslaskelmassa satunnaisena kuluna.

Turkcellin vuositilinpäätöksen 1999 valmistuttua Soneran osuus Turkcellin tuloksesta 1999
vuosineljänneksittäin oli 27 milj. euroa, 35 milj. euroa, 47 milj. euroa ja 33 milj. euroa, eli koko vuodelta
yhteensä 142 milj. euroa. Soneran vuositilinpäätöksessä 1999 käytetty osuus Turkcellin alustavasti
arvioidusta tuloksesta oli 154 milj. euroa, eli 12 milj. euroa suurempi.
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Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista

Tammi - Tammi - Muutos Koko

maaliskuu maaliskuu vuosi
MEUR 2000 1999 1999

Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. (1) 33 28  + 5 154
Aerial Communications, Inc. -12 -8 - 4 -34

Muut matkaviestintäoperaattorit 9 6 + 3 36

Kiinteän verkon operaattorit 12 6 + 6 27
Palveluoperaattorit -1 -1 - -11

Muut osakkuusyhtiöt 2 6 - 4 16

Liikearvon poistot -23 -19 - 4 -78

Yhteensä 20 18 + 2 110

(1) Tammi-maaliskuun 2000 tuloksena on käytetty loka-joulukuun 1999 lopullista tulosta  33 milj. euroa.

Vuoden 1999 vertailulukuja ei ole oikaistu.

Turkcellin asiakasmäärä kasvoi ensimmäisellä neljänneksellä noin 700 000:lla uudella liittymällä ja oli
maaliskuun lopussa noin 6,2 miljoonaa. Soneran arvion mukaan Turkcellin ensimmäisen neljänneksen
nettotulos jäänee heikommaksi kuin viime vuoden vastaavalla neljänneksellä pääasiassa
matkapuhelinveron takia. Tuloksen arvioidaan kuitenkin edelleen olevan selvästi positiivinen. Turkcell ei
tilanteesta johtuen tehnyt vielä vuoden ensimmäisellä neljänneksellä lainkaan hinnankorotuksia, joilla
normaalisti korjataan korkean inflaation vaikutusta. Turkissa joulukuun 1999 alussa käyttöönotettu
matkapuhelinvero on voimassa kuluvan vuoden loppuun saakka ja sen suuruus on 25 % kuukausittaisen
puhelinlaskun arvonlisäverottomasta loppusummasta. Turkcellin ensimmäisen neljänneksen lopullinen
tulos tulee sisältymään Soneran toisen vuosineljänneksen tulokseen.

Tammikuussa Turkcell sekä sen pääomistajat Sonera ja Çukurova-ryhmittymä päättivät yhteisen Fintur
Holding B.V. -omistusyhtiön perustamisesta. Yhtiön tarkoituksena on omistaa ja kehittää Turkcellin
osakkuuksia Turkin ulkopuolisissa GSM-operaattoreissa sekä eräitä Turkcellin tytäryhtiöitä. Sonera
hankkii 35 %:n osuuden yhtiöstä sijoittamalla 127 miljoonaa dollaria kuluvan vuoden toisen neljänneksen
aikana. Aiemmin vuonna 1999 Sonera ja Çukurova-ryhmittymä sopivat, että 51 %:n osuus Turkcellista
siirretään yhteisen turkkilaisen holding-yhtiön omistukseen, josta Sonera omistaa 47 %. Sonera omistaa
lisäksi suoraan 17 % Turkcellin osakkeista. Järjestely ei edellyttänyt lisäsijoituksia Soneralta.

Helmikuussa Turkcell ja sen osakkeenomistajat valitsivat vuoden 2000 aikana toteutettavaksi suunnitellun
yksityistämismyynnin maailmanlaajuisiksi pääjärjestäjiksi Goldman Sachsin ja Morgan Stanley Dean
Witterin.

Aerialin liittymäkasvu vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana oli noin 51 000 kappaletta. Aerialin
tappio ennen veroja pieneni edellisvuoden vastaavaan neljännekseen verrattuna. Soneran osuuteen
edellisvuoden tappiosta vaikutti myös Aerialin maaliskuussa 1999 emoyhtiöltään saama verokorvaus.
Ilman korvauksen vaikutusta Soneran osuus vuoden 1999 ensimmäisen neljänneksen tappiosta olisi ollut
13 milj. euroa.

Yhdysvaltain liittovaltion televiestintäviranomainen (FCC) myönsi 30.3.2000 lopullisen luvan Aerialin ja
VoiceStream Wireless Corporationin yhdistymiselle. Sonera omistaa yhdistymisen ja helmikuussa
tekemänsä 500 miljoonan dollarin sijoituksen jälkeen noin 7,9 % uudesta yhtiöstä, jota ei yhdistellä
osakkuusyhtiönä Soneran konsernitulokseen. Yhdistymisen arvioidaan toteutuvan vuoden 2000 toisen
neljänneksen aikana.



9SONERA OSAVUOSIKATSAUS TAMMI - MAALISKUU 2000 (26.4.2000)

Yhdistymisestä syntyy Soneran toisen vuosineljänneksen konsernitulokseen voitto, jonka suuruus
määräytyy yhdistymishetken käyvän arvon ja konsernin tasearvon välisenä erotuksena. Aerialin tasearvo
Soneran konsernitaseessa 31.3.2000 oli 308 milj. euroa. Sonera on saanut keskusverolautakunnalta
ennakkoratkaisun, jonka mukaan Aerialin ja VoiceStreamin yhdistyminen on Suomessa Soneran kannalta
veronalainen tapahtuma. Veron suuruus määräytyy yhdistymishetken käyvän arvon ja alkuperäisen
hankintamenon välisestä erotuksesta. Sonera aikoo valittaa ratkaisusta korkeimpaan hallinto-oikeuteen ja
katsoo, että yhdistyminen tulisi Suomen verolainsäädännön mukaan käsitellä normaalina sulautumisena
ilman verovaikutuksia.

Rahoitusasema
Konsernin liiketoiminnan tuottama kassavirta oli 74 milj. euroa (91). Liiketoiminnan kassavirtaa
pienensivät edellisvuotta suuremmat veromaksut sekä käyttöpääoman kasvu.

Korollinen nettovelka nousi ensimmäisen neljänneksen aikana pääosin uusien osakeinvestointien
seurauksena ja oli katsauskauden lopussa 1 688 milj. euroa (31.12.1999: 1 181). Omavaraisuusaste
katsauskauden lopussa oli 41 % ja nettovelkaantumisaste 94 % (31.12.1999: 51 ja 65).
Omavaraisuusasteen alenemiseen vaikutti lainamäärän kasvun lisäksi myös yhtiökokouksen päätöksen
jälkeen velaksi kirjattu osingonjako 87 milj. euroa, joka maksettiin osakkeenomistajille 3.4.2000.

Nettorahoitustuotot olivat 3 milj. euroa (nettorahoituskulut 1). Lukuun sisältyy 14 milj. euroa (7)
osinkotuottoja sijoituksista venture capital -rahastoihin. Nettokorkokulut olivat 13 milj. euroa (9).

Rahoitustuotot ja -kulut

Tammi - Tammi - Muutos Koko

maaliskuu maaliskuu vuosi
MEUR 2000 1999 1999

Osinkotuotot  14  7 + 7  21
Korkotuotot  4  2 + 2  14

Korkokulut - 17 - 11 - 6 - 40

Muut rahoitustuotot ja -kulut  1  1 -  5
Kurssivoitot ja -tappiot 1 - + 1 -

Yhteensä  3 - 1 + 4 -

Konsernin likvidit varat katsauskauden päättyessä olivat 305 milj. euroa ja nostamattomat pitkäaikaiset
valmiusluotot yhteensä 1 205 milj. euroa (31.12.1999: 115 ja 885).

Maaliskuussa Sonera laski liikkeeseen nimellisarvoltaan 1 miljardin euron joukkovelkakirjalainan.
Lainalla korvattiin aikaisempia luottojärjestelyjä. Laina-aika on 5 vuotta ja se erääntyy maaliskuussa
2005. Laina sisältyy maaliskuussa 1999 sovittuun Euro Medium Term Note -lainaohjelmaan, jonka
enimmäismäärää korotettiin helmikuussa 1 miljardista 2 miljardiin euroon.
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Investoinnit ja divestoinnit
Konsernin investoinnit käyttöomaisuuteen katsauskauden aikana olivat 64 milj. euroa (49). Sijoitukset
osakkeisiin olivat 519 milj. euroa (13).

Helmikuussa Sonera maksoi syyskuussa 1999 sovitun 500 miljoonan dollarin investointinsa
VoiceStreamin osakkeisiin ehtona olleen VoiceStreamin ja Omnipoint Corporationin yhdistymisen
toteuduttua. Sonera hankki yhteensä 8 771 930 VoiceStreamin osaketta hintaan 57 dollaria per osake.
Soneran omistusosuus sijoituksen sekä Aerialin ja VoiceStreamin yhdistymisen jälkeen on noin 7,9 %
VoiceStreamistä.

Lisäksi tehtiin lisäsijoituksia venture capital -rahastoihin yhteensä 3 milj. euroa sekä eräitä pienehköjä
osakesijoituksia.

Sonera myi tammikuussa omistamansa muiden suomalaisten puhelinyhtiöiden noteeratut osakkeet ja
kirjasi myynnistä vajaan 4 milj. euron myyntivoiton.

Suomen valtion tarjousmyynti ja Soneran osake
Suomen valtio järjesti 7.3.2000 institutionaalisilla sijoittajille suunnatun tarjousmyynnin, jossa valtio myi
22 miljoonaa Soneran osaketta 92 euron kappalehintaan. Myynnin seurauksena valtion omistusosuus
Sonerassa laski 57,6 %:sta 54,5 %:iin.

Vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana Sonera Oyj:n osakkeita vaihdettiin Helsingin Pörssissä
145,8 miljoonaa kappaletta (57,2), vaihtoarvoltaan yhteensä 10 922 milj. euroa (882). Vaihtomäärään ja
-arvoon ei ole sisällytetty valtion 22 miljoonan osakkeen tarjousmyyntiä 7.3.2000, joka kirjattiin
Helsingin Pörssissä myyntipäivän kaupankäyntiin. Nasdaqissa osakkeita vaihdettiin katsauskaudella
36,8 miljoonaa kappaletta, vaihtoarvoltaan yhteensä 2 722 miljoonaa dollaria.

Osakkeen viimeinen kaupantekokurssi Helsingin Pörssissä vuoden ensimmäisenä pörssipäivänä oli
70,80 euroa ja katsauskauden viimeisenä pörssipäivänä 71,30 euroa. Katsauskauden alin
kaupantekokurssi Helsingin Pörssissä oli 47,50 euroa, ylin 97,00 euroa ja tehtyjen kauppojen keskikurssi
74,92 euroa. Osakekannan markkina-arvo 31.3.2000 oli 51,5 miljardia euroa.

Toukokuussa 1999 liikkeeseen lasketun henkilöstön optiolainan optiotodistuksia oli 31.3.2000 johdon ja
henkilöstön hallussa yhteensä 10,1 miljoonan osakkeen merkintään oikeuttava määrä. Optiotodistukset A
(puolet kunkin henkilön optiotodistuksista) oikeuttavat osakemerkintään 1.6.2001 - 30.6.2005 välisenä
aikana ja optiotodistukset B 1.6.2003 - 30.6.2005 välisenä aikana. Osakkeen merkintähinta 3.4.2000
maksetun osingon jälkeen on optiotodistuksella A 15,20 euroa ja optiotodistuksella B 27,96 euroa.
Merkintäoikeuksien käyttö edellyttää tiettyjen Soneran tuloskehitykseen liittyvien ehtojen täyttymistä
sekä yhtiön ylimmän johdon osalta myös vertailuryhmää parempaa kurssikehitystä.
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Henkilöstö
Konsernin palveluksessa oli katsauskauden aikana keskimäärin 9 399 henkilöä (8 685). Kasvu painottui
varsinkin mediaviestinnän ja uusien palvelujen alueelle.

Uusi liiketoimintaorganisaatio
Osana maailmanlaajuisiin palveluliiketoimintoihin painottuvaa strategiaansa Sonera otti 1.1.2000 lähtien
käyttöön uuden liiketoimintaorganisaation, jossa matkaviestinnän sekä mediaviestinnän ja uusien
palvelujen liiketoiminnat muodostavat uuden Mobile & Media -liiketoiminta-alueen sekä kiinteän verkon
liiketoiminnat ja muut liiketoiminnat muodostavat uuden Telecom-liiketoiminta-alueen.

Toimitusjohtaja ja johtoryhmä
Sonera Oyj:n toimitusjohtaja Aulis Salin jää eläkkeelle 1.1.2001. Soneran hallitus nimitti 22.3.2000
Mobile & Media -liiketoiminta-alueen johtajan Kaj-Erik Relanderin myös Sonera Oyj:n
varatoimitusjohtajaksi nimityspäivästä alkaen ja toimitusjohtajaksi 1.1.2001 alkaen.

Sonera-konsernin johtoryhmään kuuluvat toimitusjohtajan ja varatoimitusjohtajan lisäksi Telecom-
liiketoiminta-alueesta vastaava johtaja Aimo Eloholma, konsernin talous- ja rahoitusjohtaja Kim Ignatius
(1.4.2000 alkaen), viestinnästä ja sijoittajasuhteista vastaava johtaja Jari Jaakkola, Sonera Services
-liiketoiminnasta vastaava johtaja Juha Varelius (1.4.2000 alkaen) sekä Sonera Plaza -liiketoiminnasta
vastaava johtaja Harri Hollmén (10.4.2000 alkaen).

Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset
Sonera Oyj:n 22.3.2000 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti vuodelta
1999 maksettavan osingon suuruudeksi 0,12 euroa osakkeelta. Osinko maksettiin osakkeenomistajille
3.4.2000.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakepääoman korottamisesta suunnatulla annilla.
Valtuutuksen mukaan hallituksella on oikeus vuoden kuluessa yhtiökokouksen päätöksestä eli 22.3.2001
saakka päättää osakepääoman korottamisesta yhdellä tai useammalla uusmerkinnällä siten, että
uusmerkinnässä oikeutetaan merkitsemään enintään 25 000 000 kappaletta uusia osakkeita. Valtuutus
sisältää oikeuden poiketa osakkeenomistajien etuoikeudesta merkitä uusia osakkeita sekä oikeuden
päättää merkintöjen hinnoista, merkintään oikeutetuista sekä merkintäehdoista.

Soneralla oli käytössä 23.4.2000 asti myös vuoden 1999 varsinaisen yhtiökokouksen myöntämä valtuutus
15 000 000 uuden osakkeen suunnattuun antiin. Across Wireless AB:n osakkeiden hankinnan jälkeen
hallituksella on voimassa oleva antivaltuutus enintään 23 267 945 uuden osakkeen liikkeelle laskemiseen.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta. Valtuutus on voimassa
vuoden yhtiökokouksen päätöksestä lukien eli 22.3.2001 saakka. Osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla
hankkia enintään yhteensä 14 440 000 kappaletta eli 2 % yhtiön kaikista osakkeista. Osakkeita voidaan
hankkia käytettäväksi vastikkeena silloin, kun yhtiö hankkii liiketoimintaansa kuuluvaa omaisuutta sekä
vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa hallituksen päättämällä tavalla ja päättämässä laajuudessa.
Osakkeet hankitaan Helsingin Pörssistä niille julkisessa kaupankäynnissä muodostuneeseen
hankintahetken käypään arvoon. Osakkeiden hankinta alentaa yhtiön jakokelpoista vapaata omaa
pääomaa.
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Sonera Oyj:n hallitus päätti 26.4.2000 valtuutuksen mukaisen omien osakkeiden osto-ohjelman
aloittamisesta. Soneran mahdollisesti tekemät omien osakkeiden hankinnat julkistetaan pörssitiedotteena
ennen seuraavan kaupankäyntipäivän alkua.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen myös päättämään omien osakkeiden luovuttamisesta. Valtuutus on
voimassa vuoden yhtiökokouksen päätöksestä lukien eli 22.3.2001 saakka.

Yhtiökokous päätti Sonera-konsernin koko henkilöstölle tarjottavasta enintään 1 milj. euron optiolainasta.
Lainaan liittyvät optio-oikeudet oikeuttavat merkitsemään osakkeita enintään 20 000 000 kappaletta.
Laina on koroton ja se maksetaan takaisin yhtenä eränä 1.6.2002. Kuhunkin lainaosuuteen liittyy
vähintään 400 osakkeen optio-oikeus.

Osakkeiden merkintäaika alkaa porrastettuna 2.11.2002, 2.5.2003 ja 2.5.2004. Osakkeiden merkintäaika
päättyy liikkeeseenlaskun yhteydessä merkityillä optio-oikeuksilla 31.5.2008. Liikkeeseenlaskun jälkeen
henkilöstölle luovutettavien optiotodistusten merkintäajasta päättää hallitus. Osakkeiden merkintäaika
päättyy kuitenkin viimeistään 31.5.2010. Optio-oikeuksilla ei ole oikeutta osakemerkintään, jos yhtiön
osakkeen kurssi Helsingin pörssissä ei ylitä merkintäajan alkaessa yhtiön hallituksen määrittelemää
vertailuindeksiä tai muut yhtiön hallituksen asettamat ehdot eivät täyty.

Osakkeen merkintähinta liikkeeseenlaskun yhteydessä merkityillä optio-oikeuksilla on osakkeen
keskikurssi ajalta 1.2. - 28.4.2000. Osakkeen merkintähinta mahdollisesti myöhemmin luovutettavilla
optio-oikeuksilla on 31.12.2000 saakka sama kuin liikkeeseenlaskun yhteydessä merkityillä optio-
oikeuksilla ja tämän jälkeen luovutusta edeltävän marras- ja joulukuun keskikurssi, jos luovutus tapahtuu
1.1. - 30.6. ja luovutusta edeltävän touko- ja kesäkuun keskikurssi, jos luovutus tapahtuu 1.7. - 31.12.

Loppuvuoden näkymät
Konsernin liikevaihdon arvioidaan kuluvana vuonna pysyvän yli 10 %:n kasvu-uralla. Kuluvan vuoden
liikevaihtotavoitteen saavuttamisessa on ratkaiseva asema edelleen matkaviestintäpalvelujen kasvavalla ja
monipuolistuvalla käytöllä. Uusien palvelujen ei odoteta vielä vuonna 2000 vaikuttavan merkittävästi
konsernin liikevaihdon kasvuun. Pidemmän aikavälin tavoite on yli 20 %:n liikevaihdon kasvu.

Konsernin liikevoiton arvioidaan uusiin palveluihin tehtävien erittäin merkittävien kehityspanostusten
takia laskevan kuluvana vuonna edellisvuotisesta.

Ulkomaisten matkaviestintäpalveluja tarjoavien osakkuusyhtiöiden liittymäkasvun arvioidaan edelleen
olevan nopeaa ja Soneran osuuden osakkuusyhtiöiden tuloksesta uskotaan edelleen kasvavan. Turkcellia
koskevan laskentakäytännön muutoksen takia voitto ennen satunnaiseriä ja veroja saattaa kuitenkin jäädä
euromääräisesti hieman edellisvuotista alhaisemmaksi.

Kotimaassa kilpailu matkaviestintämarkkinoilla kiristyy entisestään sekä uusien kilpailijoiden että
valtioneuvoston myöntämän kolmannen valtakunnallisen GSM-toimiluvan takia. Sonera uskoo kuitenkin
kuluvana vuonna säilyttävänsä markkinaosuutensa nykyisellä tasolla. Matkaviestinnän suhteellisen
kannattavuuden arvioidaan kuluvana vuonna säilyvän edellisvuosien tasolla.

Uusiin palveluihin tehtävät panostukset heikentävät Mediaviestinnän ja uusien palvelujen tulosta
kuluvana vuonna merkittävästi. Sonera arvioi käyttävänsä vuosien 2000-2002 aikana yhteensä 500 milj.
euroa uusien palvelujen kehittämiseen. Panostusten ajoitus ja lopullinen määrä ovat myös riippuvaisia
markkinoiden tilanteesta ja resurssien saatavuudesta.
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Tietyt tässä katsauksessa esitetyt lausumat, jotka eivät ole historiallisia tosiasioita, kuten lausumat Soneran johdon näkemyksistä ja
odotuksista ovat tulevaisuudennäkymiin liittyviä kannanottoja. Koska nämä lausumat perustuvat Soneran nykyisiin suunnitelmiin,
arvioihin ja ennusteisiin, ne sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä, jotka saattavat johtaa siihen, että tulokset poikkeavat merkittävästi
niitä koskevista arvioista. Tällaisia, tulevaisuutta koskevissa lausumissa esitettyjä tekijöitä, jotka muuttavat tuloksia tai seurauksia
merkittävästi voivat muun muassa olla (i) televiestintäpalvelujen, erityisesti matkaviestintäpalvelujen sekä uusien lisäarvopalvelujen,
kysynnän taso, (ii) sääntelyn kehitys ja muutokset, (iii) menestys uusilla liiketoiminta-aloilla, joita monia rasittavat merkittävät
liiketoiminnan aloituskustannukset sekä pääomasijoitukset, (iv) Soneran kansainvälisten sijoitusten menestys, (v) kilpailutilanne Suomen
matkaviestintä- ja kiinteän verkon markkinoilla, hinnoittelu, kilpailijoiden uutuustuotteet- ja palvelut ja muu markkinoiden tilanne, sekä
(vi) yleinen taloudellinen tilanne Suomessa ja muissa maissa, joissa Soneran osakkuusyhtiöt toimivat.

Kiinteän verkon puhelu- ja datapalvelujen liikevaihdon odotetaan kuluvana vuonna kasvavan hieman
edellisvuodesta ja suhteellisen kannattavuuden arvioidaan pysyvän edellisvuoden tasolla.

Laitemyynnin ja muun liiketoiminnan liikevaihdon kasvu on osittain sesonkiluonteisena riippuvaista mm.
laitekaupan osalta markkinoiden yleiskehityksestä sekä rakentamis- ja kunnossapitotoimintojen osalta
töiden ajoittumisesta ja uusien asiakkaiden saamisesta. Kannattavuuden arvioidaan kuluvana vuonna
olevan edellisvuoden tasolla.

Helsingissä 26.4.2000

SONERA OYJ
Hallitus
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Tuloslaskelma
Tammi - Tammi - Koko

maaliskuu maaliskuu Muutos, vuosi
MEUR 2000 1999  % 1999

Liikevaihto  487  426  14 1 849

Liiketoiminnan muut tuotot  9  7  29  45
Palvelu- ja tavaraostot - 154 - 130  18 - 573
Henkilöstökulut - 96 - 83  16 - 340
Muut liiketoiminnan kulut - 84 - 63  33 - 313
Poistot - 72 - 67  7 - 281

Liikevoitto  90  90  0  387

Osuus osakkuusyritysten tuloksista  20  18  11  110
Rahoitustuotot ja -kulut  3 - 1 -

Voitto ennen tuloveroja, vähemmistön
osuutta ja satunnaiseriä  113  107  6  497

Tuloverot - 31 - 29  7 - 126
Vähemmistön osuus  1 - - 1

Voitto ennen satunnaiseriä  83  78  6  370

Laskentakäytännön muutoksen kumulatiivinen
vaikutus voittovaroihin  (1) - 41 - -

Nettotulos  42  78 - 46  370

Osakkeiden keskimääräinen lkm (1 000 kpl)  (2) 722 000 722 000 722 000

Tulos/osake ennen satunnaiseriä (euroa)  0,12  0,11  9  0,51
Laskentakäytännön muutoksen vaikutus (euroa) - 0,06 - -
Tulos/osake (euroa)  0,06  0,11 - 45  0,51

Käyttökate  (3)  162  157  3  668
Merkittävät kertaluontoiset tuotot ja kulut  4  2  21
Vertailukelpoinen käyttökate 158  155  2  647
Vertailukelpoinen käyttökateprosentti (%)  32  36  35

(1) Laskentakäytännön muutoksena on esitetty Turkcellin yhdistelymenetelmän muutoksen kumulatiivinen vaikutus Soneran kertyneisiin
voittovaroihin. Kumulatiivinen vaikutus koostuu voittovaroihin sisältyvän Turkcellin vuoden 1999 viimeisen neljänneksen tulososuuden
peruutuksesta (33 milj. euroa) ja Turkcellin lopullisen vuositilinpäätöksen 1999 mukaisen tuloksen korjauksesta (12 milj. euroa) sekä niihin
liittyvän laskennallisen veron määrästä (4 milj. euroa).

(2) Henkilöstön optiolainan laimennusvaikutuksella oikaistu osakkeiden keskimääräinen lukumäärä tammi-maaliskuussa 2000 oli
726 013 tuhatta osaketta. Laimentava vaikutus tulos/osake -lukuun olisi ollut alle 0,01 euroa.

(3) Käyttökate lasketaan lisäämällä liikevoittoon poistot.
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Tase
31.3. 31.3. 31.12.

MEUR 2000 1999  1999

Käyttöomaisuus ja muut pitkäaikaiset sijoitukset
Aineettomat hyödykkeet  71  52  69

Aineelliset hyödykkeet 1 154 1 106 1 159
Pitkäaikaiset sijoitukset ja saamiset 2 346 1 273 1 826

Yhteensä 3 571 2 431 3 054

Vaihto- ja rahoitusomaisuus
Vaihto-omaisuus 39  34  36
Saamiset  443  322  404

Rahat, pankkisaamiset ja arvopaperit  305  90  115

Yhteensä 787  446  555

VASTAAVAT YHTEENSÄ 4 358 2 877 3 609

Oma pääoma 1 773 1 525 1 801

Vähemmistön osuus  15  12  14

Pitkäaikainen vieras pääoma
Pitkäaikaiset lainat 1 804  778 1 124

Muut pitkäaikaiset velat 102  93  115

Yhteensä 1 906  871 1 239

Lyhytaikainen vieras pääoma
Lyhytaikaiset lainat  189  118  172

Muut lyhytaikaiset velat  475  351  383

Yhteensä  664  469  555

VASTATTAVAT YHTEENSÄ 4 358 2 877 3 609
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Kassavirtalaskelma
Tammi - Tammi - Koko

maaliskuu maaliskuu vuosi
MEUR 2000 1999 1999

Liiketoiminnan kassavirta
Liikevoitto  90  90  387
Poistot 72  67  281

Maksetut tuloverot - 25 - 15 - 140

Käyttöpääoman muutos ja muut erät - 63 - 51 - 86

Yhteensä  74  91  442

Investointien kassavirta
Käyttöomaisuusinvestoinnit - 64 - 49 - 338
Investoinnit osakkeisiin - 519 - 13 - 410

Lainasaamisten muutos ja muut erät - 93 - 26 - 23

Yhteensä - 676 - 88 - 771

Rahoituksen kassavirta
Pitkäaikaisten lainojen muutos  679 - 10  335

Lyhytaikaisten lainojen muutos  17 - 17  35
Osingonjako - - - 61

Yhteensä  696 - 27  309

Valuuttakurssimuutokset  1 -  1

Kassavarojen muutos  95 - 24 - 19



17SONERA OSAVUOSIKATSAUS TAMMI - MAALISKUU 2000 (26.4.2000)

Vastuusitoumukset
31.3. 31.12.

MEUR 2000  1999

Kiinnitykset omien sitoumusten vakuudeksi  1  1

Annetut pantit
  Omien sitoumusten vakuudeksi  4  5

  Osakkuusyhtiöiden rahoituksen vakuudeksi  (1)  91  184

Osakkuusyhtiöiden puolesta annetut takaukset
  Rahoituksen vakuudeksi  99  103

Cross-border lease -sopimuksen vastuu  222  208

Käyttövuokraussopimusten vähimmäismaksut  197  173
Muut vastuusitoumukset  22  20

(1) Pantattujen osakkuusyhtiöosakkeiden tasearvot. Kohteena olevien lainamäärien  mukaisesti lasketut maksimivastuut ovat

yhteensä 20 MEUR (31.12.1999: 341 MEUR).

Johdannaissopimukset
31.3.2000 31.12.1999

MEUR Nimellisarvo Tasearvo Käypä arvo Käypä arvo

Valuuttatermiinit 274  2  1 -

Ostetut korko-optiot  150  1  2 -
Koronvaihtosopimukset 1 904  8 - 9 - 15

Johdannaissopimuksia käytetään valuutta- ja korkoriskeiltä suojautumiseen.
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Liiketoiminta-alueet
Tammi - Tammi - Koko

maaliskuu maaliskuu Muutos, vuosi
2000 1999  % 1999

Liikevaihto
Matkaviestintä
  Ulkoinen liikevaihto  264  214  23  966
  Konsernin sisäinen myynti  1  9 - 89  22
  
Yhteensä  265  223  19  988

Mediaviestintä ja uudet palvelut
  Ulkoinen liikevaihto  43  34  26  140
  Konsernin sisäinen myynti  8  9 - 11  35

  Yhteensä  51  43  19  175

Kiinteän verkon puhelu- ja datapalvelut
  Ulkoinen liikevaihto
    Paikallis- ja kaukopuhelut  65  65  0  250
    Ulkomaanpuhelut  29  32 - 9  120
    Datapalvelut  44  41  7  168
    Vuokrajohdot  10  5  100  32

    Yhteensä  148  143  3  570
  Konsernin sisäinen myynti  68  32  113  167

  Yhteensä  216  175  23  737

Laitemyynti ja muu liiketoiminta
  Ulkoinen liikevaihto
    Laitemyynti  25  25  0  114
    Rakentaminen ja kunnossapito  4  6 - 33  24
    Muu liiketoiminta  3  4 - 25  35

    Yhteensä  32  35 - 9  173
  Konsernin sisäinen myynti  28  61 - 54  298

  Yhteensä  60  96 - 38  471

Konsernin sisäinen myynti - 105 - 111 - 5 - 522

Konserni  487  426  14 1 849

Käyttökate
Matkaviestintä  130  103  26  468
Mediaviestintä ja uudet palvelut - 31  1 -3 200 - 47
Kiinteän verkon puhelu- ja datapalvelut  59  43  37  200
Laitemyynti ja muu liiketoiminta  4  10 - 60  47

Konserni  162  157  3  668

Liikevoitto
Matkaviestintä  100  73  37  345
Mediaviestintä ja uudet palvelut - 36 - 1 -3 500 - 60
Kiinteän verkon puhelu- ja datapalvelut  24  17  41  98
Laitemyynti ja muu liiketoiminta  2  1  100  4

Konserni  90  90  0  387
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Muut tiedot
Tammi - Tammi - Koko

maaliskuu maaliskuu Muutos, vuosi

2000 1999  % 1999

Liittymämäärät kauden lopussa (kpl)
Matkaviestintä

  GSM-liittymät 1 985 810 1 661 326  20 1 938 644
  NMT-liittymät  174 320  299 157 - 42  197 597

  Yhteensä 2 160 130 1 960 483  10 2 136 241

  GSM-liittymien vaihtuvuus (% vuositasolla) 12,8 17,0 14,6

Kiinteän verkon puhelinliittymät  (1)  762 590  785 029 - 3  770 433

Liikenne ja käyttö
Matkaviestintä
  Soitetut minuutit (milj. minuuttia)   844   694  22  3 169

  Liittymän keskim. kuukausikäyttö (min.)   131   119  10   130

  Liittymän keskim. kuukausituotto (euroa) 38,8 36,2  7 38,8
  Lähetetyt tekstiviestit (milj. viestiä)  135   89  52   439

Kiinteä verkko (milj. minuuttia)
  Paikallispuhelut ja verkkokorvaukset  1 015   988  3  3 779

  Kaukopuhelut   164   179 - 8   667

  Ulkomaanpuhelut   57   56 2   229

(1)  ISDN-liittymät on laskettu kahdeksi tavalliseksi liittymäksi ja 2 Mbps -liittymät 30 tavalliseksi liittymäksi.


