
Tilinpäätöstiedote 2000

• Konsernin tulos kasvoi huomattavasti edellisvuotisesta
merkittävien myynti- ja muiden voittojen ansiosta. Voitto ennen
satunnaiseriä ja veroja oli 1 860 milj. euroa (1999: 497 milj.
euroa), johon sisältyy myyntivoittoja ja -tappioita sekä vastaavia
eriä yhteensä 1 546 milj. euroa (21).

• Liikevaihto kasvoi 11 % edellisvuotisesta ja oli 2 057 milj.
euroa (1 849).

• Kotimaan matkaviestinnän vuosi oli erittäin hyvä. Markkina-
osuus vahvistui ja asiakasvaihtuvuus pieneni edelliseen
vuoteen verrattuna. Liikevaihto kasvoi 15 % ja GSM-liittymien
määrä 18 %. Kotimaan matkaviestinnän kannattavuus säilyi
edellisvuoden hyvällä tasolla.

• Päättyneen vuoden aikana Sonera hankki strategiset osuudet
neljästä UMTS-lisenssistä Suomen ulkopuolella.

• Mediaviestinnän ja uusien palvelujen tulosta heikensivät noin
240 milj. euron lisäpanostukset edelliseen vuoteen verrattuna.
Liiketoiminta-alueen liikevaihto kasvoi 45 %. SmartTrustin
liiketoimintaa laajennettiin kahdella merkittävällä
yritysostolla.

• Kiinteän verkon liiketoimintojen  kannattavuus parani edellisestä
vuodesta.

• Osakekohtainen nettotulos nousi 2,05 euroon (0,51). Hallitus
esittää jaettavaksi osinkoa 0,09 euroa/osake.
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Tilinpäätöstiedotteessa esitetyt osakkuusyhtiöiden ja
muiden merkittävien sijoitusten tiedot perustuvat
yhtiöiltä saatuihin raportteihin tai yhtiöiden
julkistamiin pörssitiedotteisiin.

Tilinpäätöstiedote perustuu Sonera Oyj:n hallituksen
12.2.2001 allekirjoittamaan toimintakertomukseen
vuodelta 2000. Tilinpäätöstiedotteen tiedot ovat
tilintarkastamattomia.

Sonera Oyj:n vuosikertomus 2000 ilmestyy perjantaina
9.3.2001. Sonera Oyj:n yhtiökokous pidetään
21.3.2001 klo 15.00 alkaen Helsingin Messu-
keskuksessa.

Konsernin avainluvut

Milj. euroa 2000 1999 Muutos, %

Liikevaihto 2 057 1 849 11

Käyttökate 2 047 668   206

Liikevoitto 1 748 387 352
Osuus osakkuusyritysten tuloksista 121  110 10

Voitto ennen satunnaiseriä ja veroja 1 860   497 274
Nettotulos 1 506 370 307

Sijoitetun pääoman tuotto (%) 33 20

Oman pääoman tuotto (%) 61 23
Omavaraisuusaste (%) 33 51

Liiketoiminnan kassavirta 227 442 -49
Investoinnnit käyttöomaisuuteen 430 338 27

Investoinnit osakkeisiin 2 117 410

Osakkeiden myyntitulot 785 14
Henkilöstö keskimäärin 10 305 9 270 11

Tulos/osake (ilman satunnaiseriä) (euroa) 2,09  0,51 310
Nettotulos/osake (euroa) 2,05 0,51 301

Oma pääoma/osake (euroa) 4,35 2,49 75

Osakkeiden lukumäärä

kauden lopussa (1 000 kpl)  742 984 722 000 3

Osakkeiden keskimääräinen
lukumäärä (1 000) kpl 735 917 722 000 2
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Toimitusjohtajan katsaus

Vuoden 2000 tuloksessa heijastuu Soneran strateginen
tavoite laajentaa liiketoimintaansa kansainvälisillä
markkinoilla. Tulosta kasvattivat merkittävät myynti-
ja muut voitot ja toisaalta vertailukelpoista tulosta
alensivat strategiamme mukaiset panostukset uusien
palveluliiketoimintojen kehittämiseen. Ilman
lisäpanostusten ja myyntivoittojen vaikutusta
tarkasteltuna konsernin käyttökateprosentti oli
edellisvuotista korkeampi. Kotimaan matkaviestintä
jatkoi vahvaa ja kannattavaa kasvuaan ja kiinteän
verkon liiketoimintojen kannattavuus parani
edellisvuodesta.

Talouden kasvun arvioidaan hidastuvan merkittävästi
useilla markkina-alueilla kuluvan vuoden aikana.
Tämä sekä edelleen lisääntyvä kilpailu asettavat
yhtiölle merkittäviä haasteita sen kasvutavoitteiden
saavuttamisessa. Tästä huolimatta Sonera voi
kasvustrategiaansa pohjautuen ennustaa liikevaihdon
kasvun nopeutumista viime vuodesta.

Vuoden 2000 aikana toteutimme strategiamme
mukaisen laajentumisen kolmannen sukupolven
matkaviestinmarkkinoille. Osuudet UMTS-toimi-
luvista mahdollistavat Soneralle merkittävän aseman
Länsi-Euroopassa yhdessä kumppaneiden kanssa.
Hyödynnämme osaamistamme ja kokemusta Suomen
edistyneeltä markkinalta, kun nyt keskitymme
rakentamaan liiketoimintoja kolmelle Euroopan
johtavalle markkinalle Saksaan, Italiaan ja Espanjaan
sekä Suomeen ja lähialueellemme Norjaan. UMTS-
hankkeiden rahoittamiseksi ilmoitimme myyvämme
osuutemme Yhdysvaltain GSM-yhtiöissä. Sonera
arvioi VoiceStream- ja Powertel- kauppojen toteutuvan
suunnitellusti kuluvan vuoden toisella vuosi-
neljänneksellä. Myös muita ydinstrategiaan
kuulumattomia omistuksia realisoidaan lähivuosien
aikana. Tämä mahdollistaa Soneran siirtymisen
seuraavan sukupolven UMTS-liiketoimintaan
lisäämättä yhtiön pitkäaikaista velkaa.

Langattoman internetin pitkän ajan kasvunäkymät ovat
säilyneet hyvinä. Uusista palveluliiketoiminnoistamme
mobiiliportaali Sonera Zed on edennyt vahvasti viime
kuukausina: solmittujen operaattorisopimusten kautta
zedin palvelut ovat lähimmän puolen vuoden aikana
vähintään 80 miljoonan matkapuhelimen käyttäjän
ulottuvilla kolmella mantereella. Arvioimme Sonera
Zed Oy:n liikevaihdon viisinkertaistuvan tänä vuonna
viime vuoden noin 10 milj. euron proforma-luvusta.

Myös sähköisen kaupankäynnin ja asioinnin tietoturva-
ja hallintaratkaisuja tarjoavan Sonera SmartTrustin
tuotteiden kysyntä kasvaa vahvasti, sillä yhtiön tuotteet
toimivat jo nykyisissä järjestelmissä ja
matkapuhelimissa. Sonera SmartTrust Oy:n
liikevaihdon arvioimme kaksinkertaistuvan tänä
vuonna viime vuoden 25 milj. euron proforma-luvusta.

Palveluyhtiöiden listautumisaikatauluihin vaikuttaa
ennen muuta markkinatilanne. Sonera suunnittelee
yhtiöiden listaamista vuosina 2001-2002
markkinatilanteen mukaisesti.

Palveluliiketoimintojaan edelleen kehittämällä ja
valikoituja UMTS-sijoituksiaan hyödyntämällä Sonera
aikoo menestyä toimialan murroksessa. Käynnissä
olevalle murrokselle ovat tyypillisiä toimialajärjestelyt,
joihin Sonera pyrkii osallistumaan strategiansa
mukaisesti. Toimialajärjestelyjä vauhdittavat muun
muassa tehokkuuden lisäystarpeet,yhtäläisesti eri
maissa toimivien palvelujen lisääntynyt tarve sekä yli
valtiollisten rajojen ulottuvat palvelujen hinnoittelu-
järjestelmät. Soneran strategia pohjautuu siihen, että
yrityksen tulee voida ilman poliittisia paineita ja
markkinaehtoisesti osallistua toimialajärjestelyihin.

Kaj-Erik Relander

Hallituksen toimintakertomus
vuodelta 2000

Suomen kansantalouden kasvu jatkui vuoden 2000
aikana edelleen vahvana. Televiestintäalalla varsinkin
matka- ja mediaviestinnän palvelujen käyttö lisääntyi
edelleen.

Suomen matkapuhelinliittymätiheys nousi vuoden
2000 lopussa jo yli 70 %:n. Soneran markkinaosuus
GSM-liittymistä oli vuoden lopussa yli 60 %.
Tekstiviestien ja muiden lisäarvopalveluiden käyttö
kasvoi edelleen merkittävästi puheviestintää
nopeammin.

Vuoden 2000 aikana Sonera osallistui useisiin ns.
kolmannen sukupolven matkaviestintätoimilupien
hakukilpailuihin Länsi-Euroopassa. Suomessa vuonna
1999 saamansa lisenssin lisäksi Soneralla on
omistusosuudet lisenssiyhtiöistä Saksassa, Italiassa,
Espanjassa ja Norjassa. Rahoittaakseen liike-
toimintansa laajentamista Euroopassa Sonera päätti
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vuoden 2000 aikana myydä osuutensa USA:n
matkaviestinoperaattoriyhtiöistä.

Sonera SmartTrustin tarjoamaan sähköisen
kaupankäynnin ja asioinnin tietoturvaan ja hallin-
nointiin hankittiin yritysostoin merkittävästi lisää
osaamista ja tuotevalikoimaa. Sonera jatkoi vuoden
aikana matkaviestinnän ja internetin ominaisuuksia
yhdistävien uusien palveluiden kaupallistamista
panostamalla voimakkaasti  Sonera Zedin kansain-
välistämiseen.

Sonera on internet-yhteydentarjoajana Suomen
markkinajohtaja. Kuluttajasegmentissä Soneran
markkinaosuus on noin 38 % ja suurten yritysten
markkinasegmentissä noin 47 %. Sonera aikoo jatkaa
määrätietoisesti Suomen suosituimman portaalin
Sonera Plazan kehittämistä lisäämällä palvelutarjontaa
ja palvelujen käytettävyyttä erilaisilla päätelaitteilla.

Sonera arvioi markkinaosuutensa paikallisliittymistä
olevan noin 27 %, kaukopuhelumarkkinoista vuoden
2000 liikenteen perusteella noin 37 % ja
ulkomaanpuhelumarkkinoista noin 51 %. Suomen
dataviestintämarkkinoista Sonera arvioi hallitsevansa
noin puolta. Kansainvälisessä kapasiteettimyynnissä
Sonera ryhtyi vuoden 2000 aikana hyödyntämään
rakentamaansa Pietarin ja Moskovan välistä
valokaapelia.

Euroopan UMTS-toimilupahaut
leimasivat vuotta

Sonera sai Suomessa jo vuonna 1999 ns. kolmannen
sukupolven matkaviestintäverkkotoimiluvan. Sonera
on valinnut UMTS-verkkonsa rakentamisen
yhteistyökumppaneiksi Nokian ja Ericssonin.

Maaliskuussa 2000 Soneran vähemmistöomistus Xfera
Móviles S.A. sai UMTS-toimiluvan Espanjassa.
Sonera aikoo investoida Xferaan vuosina 2000-2004
omana pääomana yhteensä 350 milj. euroa. Soneran
omistusosuus Xferassa on 14,25 %. Toimilupa on
voimassa 20 vuotta.

Elokuussa Soneran (42,8 %) ja espanjalaisen
Telefónica Móviles S.A:n (57,2 %) muodostama
konsortio Group 3G sai huutokaupan tuloksena
UMTS-toimiluvan Saksassa. Soneran osuus
toimilupamaksusta oli noin 3,6 miljardia euroa.

Konsortiossa oli alunperin mukana 30 %:n osuudella
myös brittiläinen operaattori Orange, joka kuitenkin
joutui vetäytymään konsortiosta, kun France Telecom
osti Orangen. Toimilupamaksun yhteydessä osakkaat
perustivat Orla GmbH –nimisen- holdingyhtiön, joka
omistaa 100 % toimilupayhtiöstä Marabu
Vermögensverwaltung GmbH:sta. Konsortio voi
halutessaan ottaa mukaan myös muita omistajia, mikäli
niiden katsotaan strategisesti hyödyntävän tai
täydentävän omistuspohjaa. Saksan toimilupa on
voimassa 20 vuotta.

Lokakuussa Ipse 2000 –konsortio sai UMTS-
toimiluvan Italian huutokaupassa 2 433 milj. euron
tarjouksellaan. Lisäksi konsortio käytti sille myönnetyn
oikeuden lisätaajuuden ostoon 827 milj. eurolla
varmistaakseen kapasiteetin riittävyyden ja
vähentääkseen verkon rakentamisesta aiheutuvia
kustannuksia. Toimiluvasta maksettiin 2 066 milj.
euroa joulukuussa. Loppuosa toimiluvasta sekä
lisätaajuus maksetaan tasalyhennyksin seuraavan
10 vuoden aikana. Toimilupamaksun yhteydessä
joulukuussa konsortion osakkaat perustivat
toimilupayhtiön Ipse 2000 S.p.A, jonka osakkeista
Sonera merkitsi 12,55 %. Yhtiön suurin osakas on
Telefónica Móviles 45,6 %:n osuudella. Toimilupa on
voimassa 15 vuotta. Soneran osuus Italian toimiluvasta
ja lisätaajuudesta on 409 milj. euroa.

Saksan ja Italian UMTS- konsortiosopimuksissa on
Soneran ja Telefonican väliset osto- ja myynti-
optiot.Sen mukaan molemmat osapuolet voivat käyttää
osto-option Saksassa eli ostaa toisen osapuolen
konsortio-osuuden mikäli jomman kumman osapuolen
määräysvalta siirtyy esimerkiksi fuusion seurauksena
Soneran, Telefonican tai konsortion kilpailijalle tai
mikäli viranomaiset niin edellyttävät. Telefonicalla on
vastaavanehtoinen osto-optio myös Italiassa. Osto-
optio on aina ensisijainen. Myyntioptio eli
mahdollisuus velvoittaa toinen osapuoli ostamaan oma
konsortio-osuus on ainoastaan Soneralla. Saksassa sen
käyttö edellyttää jomman kumman osapuolen
määräysvallan muutoksen lisäksi viranomaisten
vaatimusta. Italiassa myyntioptio on käytettävissä vain
jos määräysvallan muutos tapahtuu Sonerassa ja
viranomaiset niin edellyttävät. Osto-optio toteutetaan
aina käypään markkinahintaan. Saksassa myyntioptiota
käytettäessä hinta on lisenssiosuuden hankintahinta
ensimmäisen vuoden aikana lisenssin myöntämisestä,
sen jälkeen sovelletaan käypää markkinahintaa.
Italiassa myyntioptio toteutetaan aina käypään
markkinahintaan.
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Marraskuussa Soneran (50 %) ja norjalaisen
teleoperaattori Enitel ASA:n (50 %) yhteisyritys
Broadband Mobile ASA sai UMTS-toimiluvan
Norjasta. Toimiluvasta, joka on voimassa 12 vuotta,
perittiin 200 miljoonan Norjan kruunun suuruinen
lupamaksu.

Joulukuussa suoritetussa Ruotsin UMTS-toimilupien
jaossa Sonera Oyj:n (45 %),  Telefónica Móvilesin
(20 %) ja ruotsalaisen sijoitusyhtiö Industri Kapitalin
(35 %) yhteisyritys Reach Out Mobilelle ei myönnetty
toimilupaa. Sonera aikoo tutkia vaihtoehtoiset tavat
toimia Ruotsin markkinoilla, esimerkiksi palvelu-
operaattorikonseptin pohjalta.

Kolmannen sukupolven matkaviestinmarkkinoilla
Sonera on päättänyt keskittyä panostamaan Suomen
ja Itämeren ympäristön lisäksi jo saamiinsa toimilupiin
Saksassa, Italiassa ja Espanjassa.

Sonera maksoi UMTS-toimiluvista vuoden 2000
aikana yhteensä noin 4,0 miljardia euroa. Sonera
rahoitti osuutensa toimilupamaksuista lyhytaikaisella
lainanotolla. Sonera aikoo rahoittaa lyhytaikaisten
lainojen takaisinmaksun myymällä omistuksiaan
muissa yhtiöissä sekä osittain Saksan toimilupayhtiön
omalla projektirahoituksella. Turkcellin listautumis-
annin yhteydessä heinäkuussa Sonera myi noin
kymmenesosan omistamistaan Turkcellin osakkeista
ja sai myyntihintana runsaat 0,7 miljardia euroa.
Lisäksi Sonera sopi vuoden 2000 aikana, että se myy
omistuksensa yhdysvaltalaisista GSM-operaattoreista
VoiceStream Wireless Corporationista ja Powertel,
Inc:stä saksalaiselle Deutsche Telekom AG:lle. Näistä
myynneistä Sonera arvioi Deutsche Telekomin
pörssikurssin 9.2.2001 perusteella saavansa runsaat
3 miljardia euroa. Sonera arvioi VoiceStreamin ja
Powertelin osakkeiden myynnin Deutsche Telekomille
saatavan päätökseen vuoden 2001 ensimmäisen
puoliskon lopussa, jolloin Sonera saa VoiceStreamin
myyntiin liittyvän käteisosuuden noin 0,5 miljardia
euroa. Loppuosan myyntihinnasta Sonera saa Deutsche
Telekomin osakkeina.

Soneran tavoite on, että UMTS-toimiluvan saaneet
yhteisyritykset hakevat omaa projektirahoitusta
rahoitusmarkkinoilta ja laitetoimittajilta sekä
toimilupamaksujen että verkkoinvestointiensa
rahoittamiseksi.

Liikevaihto kasvoi matkaviestinnässä
ja kiihtyi uusissa palveluissa

Konsernin liikevaihto oli 2 057 milj. euroa (1 849) eli
nousua edellisvuodesta oli 11 %. Liikevaihtoa
kasvattivat varsinkin Matkaviestintä sekä Media-
viestintä ja uudet palvelut.

Matkaviestinnän liikevaihto kasvoi 15 %
edellisvuodesta ja oli 1 138 milj. euroa (988).
Matkaviestinnän ulkoisen liikevaihdon osuus koko
konsernin liikevaihdosta oli 54 % (52). Lisä-
arvopalveluiden liikevaihto kasvoi 36 % ja oli 114 milj.
euroa (84). Lisäarvopalveluiden osuus kotimaan
matkaviestinnän liikevaihdosta oli noin 11 % (noin 8).
Soneran GSM-liittymästä lähetettiin vuoden aikana
keskimäärin 25 tekstiviestiä kuukaudessa (21). Soneran
matkaviestintäliittymän keskimääräinen puhelukäyttö
kuukaudessa nousi 139 minuuttiin (130) ja
keskimääräinen kuukausituotto 40,4 euroon (38,8).

Soneran GSM-liittymien määrä kasvoi vuoden aikana
18 % (21) ja oli katsauskauden päättyessä 2 281 916
(1 938 644). Kasvu oli erityisen vahvaa viimeisellä
vuosineljänneksellä. NMT-liittymien määrä oli vuoden
lopussa 55 863 (197 597). Vuoden 1999 vertailulukuun
sisältyy 109 335 NMT 900 -liittymää, jotka ovat
poistuneet verkosta, kun Sonera lakkautti NMT 900 -
verkon palvelut 31.12.2000. Kaikkien matka-
viestintäliittymien yhteismäärä Soneran verkossa oli
vuoden päättyessä 2 364 562 (2 138 241). Lukuun
sisältyy yhteensä noin 27 000 Jippii Group Oyj:n
(entinen Saunalahti Oyj) ja RSL Com Finland Oy:n
palveluoperaattoriliittymää.

Liikevaihto

                                      Kokonaisliikevaihto    Konsernin ulkoinen liikevaihto

Milj. euroa 2000 1999 Muutos,% 2000 1999   Muutos,%

Matkaviestintä 1 138 988 15 1 108 966 15

Sonera SmartTrust 18 n/a n/a 16 n/a n/a

Sonera Zed 7 n/a n/a 7 n/a n/a

Muu Mediaviestintä

ja uudet palvelut  229  175  31 184  140 31

Kiinteän verkon

puhelu- ja datapalvelut  812  737  10  573 570 1

Laitemyynti ja

muu liiketoiminta  345  471 - 27  169 173 - 2

Konsernin

sisäinen myynti - 492 - 522 - 6 - - -

Konserni 2 057 1 849  11 2 057 1 849 11
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Pietarin ja Moskovan välisen valokaapelin kaupallinen
käyttöönottolupa saatiin helmikuussa 2000 ja kaapelin
kapasiteetin myynti on sujunut hyvin sekä kasvanut
etenkin toisen vuosipuoliskon aikana.

Laitemyynnin ja muun liiketoiminnan liikevaihto laski
27 % lähinnä rakennemuutosten takia ja oli 345 milj.
euroa (471). Konsernin ulkoinen liikevaihto laski 2 %
ja oli 169 milj. euroa (173). Laitemyynnin liikevaihto
nousi erittäin hyvän joulumyynnin ansiosta 10 % ja
oli 125 milj. euroa (114). Rakentamisen ja
kunnossapidon myynti konsernin ulkopuolisille
asiakkaille nousi 42 % ja oli 34 milj. euroa (24). Muun
liiketoiminnan liikevaihto laski 10 milj. euroon
edellisvuoden 35 milj. eurosta eräiden tieto-
tekniikkahuoltopalveluiden siirryttyä osakkuus-
yhtiöön lokakuussa 1999.

Konsernin ulkomaisten tytäryhtiöiden liikevaihto oli
79 milj. euroa (53). Vienti Suomesta oli 20 milj. euroa
(29).

Liiketoiminnan tulosta paransivat
merkittävät myyntivoitot

Konsernin käyttökate oli 2 047 milj. euroa (668), johon
sisältyy merkittäviä myynti- ja muita voittoja.
Merkittävimmät erät olivat ei-kassavirtavaikutteinen
voitto 835 milj. euroa Aerialin ja VoiceStreamin
fuusiosta sekä  myyntivoitto 680 milj. euroa Turkcellin
osakemyynnistä.  Kaikista myyntivoitoista ja
-tappioista sekä vastaavista kertaluonteisista eristä
puhdistettu vertailukelpoinen käyttökate oli 501 milj.
euroa (647) ja vertailukelpoinen käyttökateprosentti
oli 24 % (35). Vertailukelpoinen käyttökateprosentti
laski uusiin liiketoimintoihin tehtyjen panostusten
takia. Ilman lisäpanostusten vaikutusta tarkasteltuna
konsernin käyttökateprosentti oli edellisvuotista
korkeampi.

Liiketoiminnan kulut nousivat yhteensä 30 %
edellisvuoteen verrattuna eli liikevaihdon nousua
nopeammin uusiin liiketoimintoihin tehtyjen kehitys-
ja markkinointipanostusten takia. Palvelu- ja
tavaraostojen kulut nousivat 17 %, henkilöstökulut
31 % ja muut liiketoiminnan kulut 54 % edellis-
vuotisesta. Vuoden 2000 osavuosikatsauksista poiketen
henkilöstökuluihin ei sisälly optio-ohjelmiin liittyvän
sosiaaliturvamaksun arvioperusteista jaksotusta.

Kiristyneestä kilpailusta huolimatta Soneran GSM-
liittymien vaihtuvuus laski ja oli 12,4 % (14,6).
Ns. asiakasvaihtuvuus oli vain 9,7 % (12,1).
Asiakasvaihtuvuuteen ei lasketa tapauksia, joissa
liittymän omistaja vaihtuu, mutta käyttäjä pysyy
samana.

Mediaviestinnän ja uusien palvelujen liikevaihto
kasvoi 45 % ja oli 254 milj. euroa (175). Sonera
SmartTrustin liikevaihto kasvoi vuoden aikana 18 milj.
euroon. Merkittävin osa liikevaihdosta syntyi vuoden
alkupuoliskolla hankituista liiketoiminnoista Ruotsissa
sekä näiden liiketoimintojen yhdistämisestä
SmartTrust-tuotteiksi. Koko vuodelta laskettu
nykylaajuuden mukainen Sonera SmartTrustin
proforma- liikevaihto kasvoi 79 % ja oli 25 milj. euroa
(14). Sonera Zedin liikevaihto oli 7 milj. euroa,
proforma- liikevaihto koko vuodelta oli 9,3 milj. euroa,
joka koostui lähes kokonaan Suomessa Soneran
Matkaviestinnän asiakkaille tarjotuista palveluista
huhti-joulukuun ajalta. Aiemmin vastaavat palvelut
sisältyivät Matkaviestinnän liikevaihtoon.

Sonera Plazan proforma- liikevaihto oli koko vuodelta
noin 46 milj. euroa. Soneran internet-liittymien määrä
lisääntyi vuoden aikana noin 11 % ja oli vuoden lopussa
noin 239 000 (216 000). Sonera Info Communicationsin
proforma- liikevaihto oli noin 62 milj. euroa ja Sonera
Juxton noin 25 milj. euroa. Sonera Plazan, Sonera Info
Communicationsin ja Sonera Juxton proforma-
liikevaihtoihin ei ole sisällytetty myyntiä muille
konserniyhtiöille. Muiden Mediaviestintään ja uusiin
palveluihin sisältyvien liiketoimintojen ja
kehityshankkeiden yhteenlaskettu liikevaihto oli noin
51 milj. euroa.

Kiinteän verkon puhelu- ja datapalvelujen liikevaihto
kasvoi 10 % ja oli 812 milj. euroa (737). Merkittävin
osa kasvusta syntyi myynnistä muille konserniyhtiöille
ja ulkoinen liikevaihto oli edellisvuoden tasolla.
Kotimaanpuheluiden liikevaihto pieneni 1 % ja oli
247 milj. euroa (250). Alentuneiden kauko-
puheluminuuttien määrän ja alhaisemman paikallis-
verkkomaksun vaikutusta kompensoivat kasvaneet
paikallisverkkominuutit sekä kauko- ja paikallis-
puheluiden hinnankorotukset kesällä 1999 ja 2000.
Ulkomaanpuheluiden hintatason laskun myötä
ulkomaanpuheluiden liikevaihto aleni 9 % ja oli
109 milj. euroa (120).

Datapalvelujen ja vuokrajohtojen yhteenlaskettu
liikevaihto kasvoi 9 % ja oli 217 milj. euroa (200).
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liiketoimintojen aloittamiseen kohdistetut panostukset.
Käyttökatetappiolla mitattavien panostusten
lisääntymisestä Sonera Zedin osuus oli yli 40 % ja
Sonera SmartTrustin osuus runsaat 25 %. Liike-
toiminta-alueen käyttökatteeseen sisältyi vuonna 2000
myös osakkeiden myyntitappioita ja muita
kulukirjauksia noin 13 milj. euroa. Sonera Plazan,
Sonera Juxton ja useiden muiden kehityshankkeiden
tulos oli tappiollinen. Sonera Info Communicationsin
tulos oli voitollinen.

Kiinteän verkon puhelu- ja datapalveluiden käyttökate
oli 252 milj. euroa (200) ja liikevoitto 136 milj. euroa
(98). Kannattavuus parani muun muassa osakkuusyhtiö
HanseNetin myynnistä kirjatun 22 milj. euron
myyntivoiton, toiminnan tehostamistoimenpiteiden
sekä alentuneiden operaattorikorvausten takia.

Laitemyynnin ja muun liiketoiminnan käyttökate oli
48 milj. euroa (47) ja liikevoitto 26 milj. euroa (4).
Kannattavuutta paransi Transmastin myynnistä kirjattu
12 milj. euron suuruinen kertaluonteinen myyntivoitto.

Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista
kasvoi edelleen

Soneran osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista kasvoi
noin 10 % ja oli 121 milj. euroa (110).

Soneran osakkuusyhtiöiden (omistus 20-50 %)
liikevaihto ei sisälly konsernin liikevaihtoon. Kaikkien
osakkuusyhtiöiden arvioitu yhteenlaskettu liikevaihto
kasvoi 22 % edellisvuotisesta ja oli suuruudeltaan
4 981 milj. euroa (4 077).

Matkaviestinnän ja kiinteän verkon osakkuusyhtiöiden
arvioitu yhteenlaskettu liikevaihto kasvoi 34 % ja oli
3 991 milj. euroa (2 970).

Matkaviestinnässä toimivien osakkuusyhtiöiden
yhteenlaskettu asiakasmäärä nousi vuoden lopussa
arviolta noin 13,1 miljoonaan (7,3). Sellaisten
matkaviestinnän vähemmistöomistusten, jotka eivät
ole Soneran osakkuusyhtiöitä, yhteenlaskettu
asiakasmäärä oli vuoden lopussa arviolta noin
5,4 miljoonaa (0,9). Kiinteän verkon palveluja
tarjoavien osakkuusyhtiöiden yhteenlaskettu
liittymämäärä vuoden lopussa oli noin 2,4 miljoonaa
(2,4).

Tarkennetun käytännön mukaan Sonera kirjaa
mahdolliset sosiaaliturvamaksut kuluksi vasta niiden
syntymisajankohtana. Jaksotuksella ei olisi ollut
merkittävää vaikutusta vuoden 2000 tulokseen.

Konsernin liikevoitto oli 1 748 milj. euroa (387).
Tilikaudelle kirjatut poistot olivat 299 milj. euroa (281).

Matkaviestinnän käyttökate nousi 535 milj. euroon
(468) ja liikevoitto 406 milj. euroon (345). Soneran
matkaviestintäliiketoimintaan kuuluu varsinaisen
kotimaan matkaviestinnän lisäksi myös kansainvälinen
matkaviestinliiketoiminta, kuten UMTS-hankkeet.
Kansainvälisen liiketoiminnan aiheuttamat kulut olivat
noin 12 milj. euroa edellisvuotista enemmän. Soneran
kotimaan matkaviestinnän käyttökateprosentti oli
edellisen vuoden tasolla eli yli 47 %.

Mediaviestinnän ja uusien palvelujen käyttökate oli
-303 milj. euroa (-47) ja liiketappio 335 milj. euroa
(liiketappio 60). Kannattavuutta heikensivät
merkittävät tuotekehitykseen, markkinointiin ja uusien

Käyttökate

Milj. euroa 2000 1999 Muutos

Matkaviestintä 535  468 + 67

Sonera SmartTrust - 65 n/a - 65

Sonera Zed - 102 n/a - 102

Muu Mediaviestintä ja uudet palvelut - 136 - 47 - 89

Kiinteän verkon puhelu- ja datapalvelut 252  200 + 52

Laitemyynti ja muu liiketoiminta  48  47 + 1

Voitto Aerial/VoiceStream-fuusiosta  835 - + 835

Voitto Turkcellin osakemyynnistä 680 - + 680

Konserni 2 047  668 +1 379

Liikevoitto

Milj. euroa 2000 1999 Muutos

Matkaviestintä 406  345 + 61

Sonera SmartTrust - 66 n/a - 66

Sonera Zed - 107 n/a - 107

Muu Mediaviestintä ja uudet palvelut - 162 - 60 - 102

Kiinteän verkon puhelu- ja datapalvelut 136  98 + 38

Laitemyynti ja muu liiketoiminta  26  4 +22

Voitto Aerial/VoiceStream-fuusiosta  835 - + 835

Voitto Turkcellin osakemyynnistä 680 - + 680

Konserni 1 748  387 +1 361
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toimilupamaksuistaan.  Istanbulin vero-oikeus hylkäsi
Turkcellin muutoshakemuksen joulukuussa. Turkcell
aikoo valittaa päätöksestä korkeampaan
oikeusasteeseen.

Soneran omistusosuudet Saksan (42,8 %) ja Norjan
(50 %) UMTS-toimiluvista sisältyvät Soneran
tulokseen osakkuusyhtiöinä. Molempien yhtiöiden
osalta Sonera noudattaa laskentakäytäntöä, jonka
mukaan toimilupien hankintamenon poistot alkavat
vasta, kun niiden rakentama verkko valmistuu ja
toiminta varsinaisesti alkaa. Vastaavasti yhtiöille
syntyvät rakennusaikaiset korkokulut aktivoidaan
osaksi verkon hankintamenoa. Omistusosuuksiaan
Italian (12,55 %) ja Espanjan (14,25 %) UMTS-
toimiluvista Sonera ei käsittele osakkuusyhtiöinä, eikä
näiden toimilupayhtiöiden tulos näin ollen vaikuta
suoraan Soneran konsernitulokseen.

Yhdysvaltain liittovaltion televiestintäviranomainen
(FCC) myönsi 30.3.2000 lopullisen luvan Aerialin ja
VoiceStreamin fuusiolle. Sonera omistaa 4.5.2000
tapahtuneen fuusion ja aiemmin helmikuussa
tekemänsä 500 miljoonan dollarin lisäsijoituksen
jälkeen noin 7,9 % (täysin laimennettuna) uudesta
yhtiöstä, jota ei yhdistellä osakkuusyhtiönä Soneran
konsernitulokseen. Aiemmin Aerialia käsiteltiin
osakkuusyhtiönä.

Soneran venäläiselle osakkuusyhtiölle (35 %) Sonic
Duo ZAO:lle on myönnetty GSM-toimilupa suur-
Moskovan alueelle, jolla asuu 15 miljoonaa asukasta
ja jonka matkaviestinliittymätiheys on noin 11 %.

Kesäkuussa Soneran liettualainen osakkuusyhtiö
AB Lietuvos Telekomas (30 %) listautui Liettuan ja
Lontoon pörsseihin. Listautumismyynnissä yksi
pääosakkaista, Liettuan valtio, vähensi omistuksensa
35 %:sta noin 10 %:iin. Lietuvos Telekomasin
markkina-arvo 29.12.2000 oli 460 milj. euroa.

Elokuussa Soneran 90-prosenttisesti omistama
tanskalainen tytäryhtiö Tilts Communications A/S
käynnisti välimiesmenettelyn Latvian Tasavaltaa
vastaan Pariisin kansainvälisessä kauppakamarissa.
Välimiesmenettelyn syynä on vuonna 1993 Latvian
Tasavallan ja ja Tiltsin välillä allekirjoitettu sopimus,
jonka mukaisesti Latvian kiinteän verkon operaattorilla
Lattelekom SIA:lla, josta Tilts omistaa 49 % ja Latvian
valtio 51 %, olisi yksinoikeus tarjota kiinteän verkon
peruspalveluita aina vuoden 2013 loppuun saakka.
Latvian Tasavalta on kuitenkin sopimuksesta poiketen

Sonera muutti vuoden 2000 alusta lähtien
laskentakäytäntöään Turkcellin kohdalla siten, että
Soneran kunkin neljänneksen tulokseen sisältyy
Turkcellista edellisen vuosineljänneksen tulos.
Laskentakäytännön muutoksen syynä oli kesä-
heinäkuussa 2000 toteutettu Turkcellin yksityistämis-
myynti ja listautuminen, jonka jälkeen Sonera raportoi
ainoastaan Turkcellin kaikille osakkeenomistajilleen
julkistamaa tietoa. Yksityistämismyynnin jälkeen
Soneran omistusosuus Turkcellista on noin 37,3 %.

Turkin hallitus teki joulukuussa 2000 päätöksen jatkaa
vuoden 1999 joulukuussa käyttöönotettua
matkapuhelinveroa, jonka suuruus on 25 % kuukausit-
taisen puhelinlaskun arvonlisäverottomasta loppu-
summasta. Veroa jatketaan vuoden 2002 loppuun.

Turkcell kirjasi kolmannella vuosineljänneksellä
alioikeuden päätöksen perusteella kertyneet riidan-
alaiset yhdysliikennemaksut 54 milj. dollaria Turk
Telekomille, mistä aiheutui noin 22 milj. euron
heikennys Soneran osuuteen Turkcellin tuloksesta.
Turkcell on valittanut päätöksestä Turkin korkeimpaan
oikeuteen.

 Turkin valtiovarainministeriö ilmoitti vaatimuksenaan
marraskuussa, että Turkcellin vuosittain maksamaan
15 % toimilupamaksun määrittämistapaan tulisi
sisällyttää myös lisäarvopalveluiden liikevaihto.
Ministeriö ei ole ilmoittanut vaateensa suuruutta.
Turkcell aikoo vastustaa vaatimusta, koska se ei yhtiön
mukaan perustu alkuperäisiin toimilupaehtoihin.
Lisäksi Turkin veroviranomainen on aiemmin vaatinut,
että Turkcellin tulisi maksaa arvonlisäveroa

Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista

Milj. euroa 2000 1999 Muutos

Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S.  (1) 130 154 - 24

Fintur Holdings B.V. -13 - -13

Aerial Communications, Inc. -12 -34 + 22

Orla GmbH ja Broadband ASA -2 - -2

Muut matkaviestintäoperaattorit 42 36 + 6

Kiinteän verkon operaattorit 38 27 + 11

Palveluoperaattorit -1 -11 + 10

Muut osakkuusyhtiöt 5 16 - 11

Liikearvon poistot -66 -78 + 12

Yhteensä 121 110 + 11

(1)  Vuoden 2000 tuloksena on käytetty tulosta kahdentoista kuukauden

jaksolta lokakuu 1999 - syyskuu 2000. Vuoden 1999 vertailulukuja ei ole

oikaistu.
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Konsernin likvidit varat vuoden päättyessä olivat
156 milj. euroa (115) ja nostamattomat valmiusluotot
yhteensä 465 milj. euroa (885).

Maaliskuussa Sonera laski liikkeeseen nimellis-
arvoltaan 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 enimmäis-
määrää korotettiin helmikuussa 1 miljardista
2 miljardiin euroon.

Sonera rahoitti osuutensa ulkomaisista UMTS-
toimilupamaksuista lyhytaikaisella lainanotolla.
Sonera aikoo rahoittaa lyhytaikaisten lainojen
takaisinmaksun eräiden sijoitustensa myynnillä sekä
Saksan toimilupayhtiölle järjestettävällä ulkopuolisella
projektirahoituksella. Näiden toimenpiteiden
seurauksena Sonera arvioi, että sen pitkäaikaiset lainat
eivät lisäänny Saksan toimilupahankinnan takia.

Marraskuussa Standard & Poor’s laski Soneran
pitkäaikaisten lainojen luottokelpoisuuden tasolta
”A+” tasolle ”A”, piti lyhytaikaisten lainojen
luottokelpoisuusluokituksen tasolla ”A-1” ja muutti

tehnyt sitoumuksen World Trade Organizationille
Lattelekomin yksinoikeuksien poistamisesta 1.1.2003
mennessä. Asiaan ei odoteta ratkaisua ennen vuotta
2002.

TietoEnator Oyj:n kesällä tekemiin yrityskauppoihin
liittyneiden suunnattujen osakeantien seurauksena
Soneran omistusosuus TietoEnatorissa laski alle
20 %:n, minkä takia Sonera ei enää yhdistele Tieto-
Enatoria osakkuusyhtiönä omaan konserni-
tilinpäätökseensä vuoden 2000 viimeisestä neljän-
neksestä lähtien. Sonera on myös aiemmin sopinut
Suomen kilpailuviraston kanssa vähentävänsä
omistusosuuttaan TietoEnatorissa. Soneran omis-
tamien noin 15,6 miljoonan TietoEnatorin osakkeen
markkina-arvo 29.12.2000 oli 473 milj. euroa.

UMTS-toimilupiin osallistuminen
vaikutti rahoitusasemaan

Konsernin liiketoiminnan tuottama kassavirta oli
227 milj. euroa (442). Liiketoiminnan kassavirtaa
heikensi etenkin Aerial/VoiceStream-fuusiosta
maksettu vero noin 216 milj. euroa. Korollinen
nettovelka nousi pääosin uusien osakeinvestointien
seurauksena ja oli vuoden lopussa 5 641 milj. euroa
(1 181). Omavaraisuusaste vuoden lopussa oli 33 %
(51) ja nettovelkaantumisaste 174 % (65). Mikäli
korollisesta nettovelasta vähennetään korolliset
lainasaamiset noin 2,9 miljardia euroa, on näin laskettu
netto-velkaantumisaste 86 %. Varsinaisen yhtiö-
kokouksen 22.3.2000 päättämä osingonjako 87 milj.
euroa maksettiin osakkeenomistajille 3.4.2000.

Nettorahoituskulut olivat 9 milj. euroa (-). Lukuun
sisältyy 17 milj. euroa (18) osinkotuottoja sijoituksista
venture capital –rahastoihin sekä 4 milj. euroa
Libancell S.A.L:ilta (3). Nettokorkokulut olivat
53 milj. euroa (26). Sonera otti kolmannella vuosi-
neljänneksellä käyttöön laskentakäytännön, jonka
mukaisesti keskeneräisiin käyttöomaisuusinves-
tointeihin kohdistuvat korkomenot aktivoidaan
taseeseen ja kirjataan kuluksi tulevina vuosina osana
käyttöomaisuuden poistoja. Muutos ei käytännössä
vaikuta edelliskausien vertailukelpoisuuteen mutta
Sonera katsoo sen jatkossa antavan oikeamman kuvan
merkittävien käyttöomaisuusinvestointien hankinta-
menosta. Muutoksen seurauksena aktivoitiin vuoden
aikana konsernitulokseen sisältyviä korkomenoja
yhteensä 20 milj. euroa.

Rahoitusasema ja sen muutokset

Milj. euroa 2000 1999 Muutos

Oma pääoma 3 233 1 801 + 1 432

Korollinen nettovelka

  Pitkäaikaiset lainat 1 842 1 124 + 718

  Lyhytaikaiset lainat 3 955  172 + 3 783

   - Likvidit varat - 156 - 115 - 41

   Yhteensä 5 641 1 181 + 4 460

Lainasaamiset 2 859  54 + 2 805

Omavaraisuusaste, % 33,4 50,6

Nettovelkaantumisaste (gearing), % 173,6 65,1

Rahoitustuotot ja -kulut

  Osinkotuotot 21  21 -

  Korkotuotot  82  14 + 68

  Korkokulut - 155 - 40 - 115

  Aktivoidut korkokulut  20 - + 20

  Muut rahoitustuotot ja -kulut 23  5 + 18

  Kurssivoitot ja -tappiot - - -

  Yhteensä - 9 - - 9

Kassavirta

  Liiketoiminnan kassavirta 227  442 - 215

  Investointien kassavirta -4 572 - 771 - 3 801

  Rahoituksen kassavirta 4 394  309 + 4 085

  Kurssierot  1  1 -

  Kassavarojen muutos  50 - 19 + 69
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luokitusnäkymän vakaasta negatiiviseksi. Moody’s
ilmoitti aiemmin lokakuussa pitävänsä Soneran
luottokelpoisuusluokitukset ennallaan (”A2”/”Prime-1”),
mutta muuttavansa luokitusnäkymän vakaasta
negatiiviseksi.

Maksetut verot lisääntyivät
edellisvuotisesta

Voitto ennen satunnaiseriä ja veroja oli 1 860 milj.
euroa (497). Kaikista myyntivoitoista ja –tappioista
sekä vastaavista kertaluonteisista eristä puhdistettu
vertailukelpoinen tulos ennen satunnaiseriä ja veroja
oli 314 milj. euroa (476).

Vuodelle kirjatut tuloverot olivat 318 milj. euroa (126)
ja tilikauden aikana rahana maksettujen verojen määrä
oli 313 milj. euroa (140). Konsernin efektiivinen
verokanta 17 % (25) jäi kuitenkin edellisvuotista
alhaisemmaksi lähinnä Turkcellin myyntivoiton takia,
josta Sonera kirjasi verovaikutusta noin 17 milj. euroa.

Aerialin ja VoiceStreamin fuusiosta kirjattiin
kertaluonteinen voitto 835 milj. euroa, joka mää-
räytyi fuusiossa vastikkeena saatujen VoiceStreamin
osakkeiden markkina-arvosta fuusiopäivänä 4.5.2000.
Fuusiosta kirjattavalla voitolla ei ollut Soneralle
kassavirtavaikutusta. Sonera sai huhtikuussa
keskusverolautakunnalta ennakko-ratkaisun, jonka
mukaan Aerialin ja VoiceStreamin fuusio on Suomessa
Soneran kannalta veronalainen tapahtuma. Sonera
valitti ratkaisusta korkeimpaan hallinto-oikeuteen ja
katsoi, että myös yhdysvaltalainen fuusio tulisi Suomen
verolainsäädännön mukaan käsitellä normaalina
sulautumisena ilman verovaikutuksia fuusiohetkellä.
Syyskuussa KHO ilmoitti hylänneensä Soneran
valituksen äänin 4-1. Vuoden viimeisellä neljän-
neksellä maksetun veron suuruus oli noin 216 milj.
euroa.

Osakekohtainen tulos ennen laskentakäytännön
muutosten kumulatiivista vaikutusta oli 2,09 euroa
(0,51) ja laskentakäytännön muutosten kumula-
tiivisella vaikutuksella korjattuna 2,05 euroa.
Laskentakäytäntöä muutettiin vuoden aikana korkojen
aktivoinnin ja Turkcellin yhdistelykäytännön osalta.
Myyntivoitoista ja –tappioista sekä vastaavista
kertaluonteisista eristä puhdistettu vertailukelpoinen
nettotulos/osake oli 0,31 euroa (0,49).

Sijoitetun pääoman tuotto oli 32,9 % (19,7) ja oman
pääoman tuotto 60,9 % (22,8).

Käyttöomaisuusinvestoinnit
kasvoivat

Konsernin investoinnit käyttöomaisuuteen olivat
430 milj. euroa (338).

Matkaviestinnän investoinnit pienenivät edellisvuoteen
verrattuna lähinnä verkon laajentamistarpeen
vähenemisen takia. GPRS-valmiuden aikaan-
saamiseksi tehdyt investoinnit eivät merkittävästi
lisänneet investointimenoja. Myöskään UMTS-
kapasiteetin rakentamiseen Suomessa liittyvät
investoinnit eivät tämän hetken arvion mukaan nosta
tulevina vuosina Matkaviestinnän vuosittaista
investointimäärää olennaisesti yli vuoden 1999 tason.

Mediaviestinnän ja uusien palveluiden käyttö-
omaisuusinvestoinneista valtaosa kohdistui Sonera
Zedin datakeskusten rakentamiseen sekä Sonera
Plazaan. Kiinteän verkon puhelu- ja datapalvelujen
käyttöomaisuusinvestoinnit nousivat edellisvuotisesta
pääosin kansainväliseen liiketoimintaan tehtyjen
investointien takia.

Vuoden aikana tehtiin merkittäviä
osakeinvestointeja sekä
myyntipäätöksiä

Soneran tekemät sijoitukset osakkeisiin olivat yhteensä
2 117 milj. euroa (410). Tulot osakesijoitusten
toteutuneista myynneistä vuoden aikana olivat
yhteensä 785 milj. euroa (14).

Investoinnit käyttöomaisuuteen

Milj. euroa 2000 1999 Muutos

Matkaviestintä 124  148 - 24

Mediaviestintä ja uudet palvelut 104  15 + 89

Kiinteän verkon puhelu- ja datapalvelut 145  116 + 29

Laitemyynti ja muu liiketoiminta 57  59 -2

Konserni 430  338 + 92
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Helmikuussa 2000 Sonera maksoi syyskuussa 1999
sovitun 500 miljoonan dollarin investointinsa
VoiceStreamin osakkeisiin ehtona olleen Voice-
Streamin ja Omnipoint Corporationin yhdistymisen
toteuduttua. Sonera hankki yhteensä 8 771 930
VoiceStreamin osaketta hintaan 57 dollaria per osake.
Sijoituksen sekä Aerialin ja VoiceStreamin yhdis-
tymisen jälkeen Sonera omistaa noin 19 miljoonaa
VoiceStreamin osaketta, jotka antavat omistus-
osuudeksi yhtiöstä noin 7,9 % (täysin laimennettuna).

VoiceStreamin hallitus ilmoitti 24.7.2000 tehneensä
yhdistymissopimuksen Deutsche Telekomin  kanssa.
Deutsche Telekom tarjosi kustakin VoiceStreamin
osakkeesta 3,2 Deutsche Telekomin osaketta sekä
käteisenä 30 dollaria. VoiceStreamin
osakkeenomistajien enemmistö, mukaan lukien
Sonera, hyväksyi tarjouksen. Yhdistymisen
toteutuminen edellyttää vielä USA:n ja EU:n
viranomaisten sekä VoiceStreamin osakkeenomistajien
hyväksyntää, ja se arvioidaan saatavan päätökseen
vuoden 2001 ensimmäisen puoliskon lopulla.
Laskettuna Deutsche Telekomin osakkeen
päätöskurssilla 28,77 dollaria New Yorkin pörssissä
9.2.2001 Soneran yhdistymisestä saaman vastikkeen
arvo olisi noin 2,5 miljardia euroa, josta käteisenä
20 % ja loput Deutsche Telekomin osakkeina.

Toukokuussa Sonera sopi tekevänsä 200 miljoonan
dollarin lisäsijoituksen Powerteliin. Kokonaismäärästä
125 miljoonaa dollaria Sonera sijoitti suoraan
Powerteliin, jonka seurauksena Soneran omistusosuus
Powertelissa nousi 8,9 %:sta noin 11,8 %:iin (täysin
laimennettuna). Lisäksi Sonera hankki 30,1 %:n
osuuden Eliska Wireless Ventures I, Inc. -yhtiöstä
75 miljoonalla dollarilla. Nämä sopimukset oikeuttavat
Soneran omistuksen nostamisen noin 13,5 %:iin
Powertelin osakekannasta (täysin laimennettuna), mikä
vastaa noin 7,4 miljoonaa osaketta. Järjestelyt saatiin
päätökseen ja kauppahinnat maksettiin tammikuussa
2001. Sonera on aiemmin vuonna 1999 hankkinut
Powertelin osakkeita 123 miljoonalla dollarilla.

Elokuussa Sonera päätti osaltaan hyväksyä Deutsche
Telekomin Powertelia koskevan ostotarjouksen.
Deutsche Telekom on sitoutunut maksamaan 2,6353
osakettaan kustakin Powertelin osakkeesta. Kaiken
kaikkiaan Sonera tulee saamaan maksuna nykyisistä
ja lisäsijoituksen kautta saatavista Powertel-
osakkeistaan yhteensä noin 19,5 miljoonaa Deutsche
Telekomin osaketta. Laskettuna Deutsche Telekomin
osakkeen päätöskurssilla 28,77 dollaria New Yorkin

pörssissä 9.2.2001 Soneran yhdistymisestä saaman
vastikkeen arvo olisi noin 600 milj. euroa. Mikäli
Deutsche Telekomin yhdistyminen VoiceStreamin tai
Powertelin kanssa ei toteutuisi, VoiceStream ostaa
Powertelin osakkeet.

Tammikuussa 2000 Turkcell sekä sen pääomistajat
Sonera ja Çukurova-ryhmittymä päättivät yhteisen
Fintur Holdings B.V. -omistusyhtiön perustamisesta.
Yhtiön tarkoituksena on omistaa ja kehittää Turkcellin
osakkuuksia Turkin ulkopuolisissa GSM-operaat-
toreissa sekä eräitä Turkcellin ja Çukurova-
ryhmittymän aiempia tytäryhtiöitä. Sonera hankki
35 %:n osuuden yhtiöstä sijoittamalla 127 miljoonaa
dollaria (136 milj. euroa) toukokuussa.

Turkcellin osakkaat korottivat Turkcellin osake-
pääomaa toukokuussa ennen yhtiön osakemyyntiä.
Soneran osuus osakepääoman korotuksesta oli
113 milj. euroa.

Turkcellin osakkeenomistajat toteuttivat kesä-
heinäkuussa Turkcellin yksityistämismyynnin. Ennen
osakemyyntiä Sonera hankki 0,6 %:n lisäosuuden
Turkcellista, jonka jälkeen Sonera omisti 41,6 %
yhtiöstä. Sonera myi noin kymmenesosan ennen
osakemyyntiä omistamistaan Turkcellin osakkeista.
Turkcellin osakkeet myytiin 10.7.2000 tapahtuneen
hinnoittelun perusteella hintaan 44 000 Turkin liiraa
per osake eli 17,60 dollaria per ADS (yksi ADS eli
American Depositary Share vastaa 250 osaketta).
Soneran osakemyynnistä saama kokonaismyyntitulo
järjestelypalkkioiden jälkeen oli 704 milj. dollaria
(735 milj. euroa) ja myyntivoitto 680 milj. euroa.

Osakemyynnin jälkeen Soneran osuus Turkcellista on
37,3 %. Sonera omistaa 13,3 % Turkcellista suoraan
sekä 24,0 % välillisesti Turkcell Holding A.S. -
omistusyhtiön kautta. Turkcell Holding (Sonera 47,09 %
ja Çukurova-ryhmittymä 52,91 %) omistaa 51 %
Turkcellin osakkeista.

Turkcell listautui osakemyynnin yhteydessä Istanbulin
ja New Yorkin pörsseihin. Noteeraus 29.12.2000 oli
7,00 dollaria per ADS, jonka mukainen Turkcellin
markkina-arvo oli noin 7 miljardia dollaria.

Huhtikuussa Sonera hankki ruotsalaisen Across
Holding AB:n koko osakekannan. Acrossin tarjoamat
langattomat internet-pohjaiset palvelualustat
mahdollistavat muun muassa sovellusten ja
päätelaitteiden hallinnan matkaviestintäverkon kautta.
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Sonera maksoi hankinnan laskemalla liikkeelle
16 732 055 uutta osaketta. Kesäkuussa Sonera hankki
niinikään ruotsalaisen iD2 Holding AB:n koko
osakekannan. iD2 tarjoaa julkisen avaimen salaus-
menetelmään (PKI, Public Key Infrastructure) ja
älykorttitekniikkaan perustuvia turvallisia tunnistus-
ratkaisuja Internetiin. Kauppa maksettiin laskemalla
liikkeeseen 4 802 431 uutta Sonera Oyj:n osaketta.
Yritysostojen yhteisarvo mitattuna Soneran osakkeiden
pörssikurssilla kaupantekoajankohtina oli yhteensä
1 147 milj. euroa.

Sekä Acrossin että iD2:n osakkeiden omistus siirrettiin
Sonera SmartTrust-alakonserniin ja yhtiöiden
liiketoiminta yhdistettiin Soneran aikaisempaan
SmartTrust-liiketoimintaan. Sonera kirjasi sekä
Acrossin että iD2:n hankinnat ja niihin liittyvät
osakepääoman korotukset Suomen kirjanpito-
lautakunnan tulkinnan 1591/1999 mukaisesti, jolloin
hankinnoista ei aiheudu konserniaktiivaa suomalaisen
käytännön mukaisessa tilinpäätöksessä.

Toukokuussa Sonera kertoi perustavansa hakemisto-
palveluyrityksen Iso-Britanniaan yhdessä irlantilaisen
Conduit Plc:n kanssa. Perustettava yritys ryhtyy
tarjoamaan kansallisia ja kansainvälisiä hakemisto-
palveluja. Sonera osti myös 12,5 % Conduitin
osakekannasta 20 milj. euron kauppahinnalla. Osuus
laski 10 %:iin Conduitin listautumisannin yhteydessä
kesäkuussa. Lisäksi Sonera osti osake-enemmistön
ranskalaisesta Intra Call Center S.A:sta. Marraskuussa
Sonera ilmoitti ostavansa 25,5 % osuuden yhdys-
valtalaisesta, hakemistopalveluja tarjoavasta Metro
One Telecommunications Inc:stä. Kauppa vietiin
päätökseen ja kauppahinta 72 milj. euroa maksettiin
helmikuussa 2001. Uusien sijoitusten myötä Sonera
laajentaa hakemistoliiketoimintaansa Euroopassa ja
Yhdysvalloissa.

Syyskuussa Sonera sijoitti 908 milj. euroa Orla
GmbH:n osakepääomaan omistusosuutensa 42,8 %
mukaisesti. Lisäksi Sonera lainasi 2 719 milj. euroa
yhtiölle, joka maksoi osakkailta saamillaan varoilla
Saksan UMTS-huutokaupassa saamansa toimilu-
van. Joulukuussa Sonera maksoi omistusosuutensa
(12,55 %) mukaisen osakepääoman korotuksen
270 milj. euroa Ipse 2000 S.p.A –yhtiöön, joka maksoi
osakkailta saamillaan varoilla Italian UMTS-
huutokaupassa saamansa toimiluvan.

Sonera teki vuoden aikana lisäsijoituksia venture
capital -rahastoihin yhteensä 16 milj. euroa. Lisäksi

tehtiin osakepääoman sijoitus 43 milj. euroa Xfera
Móviles S.A. -yhtiöön, 11 milj. euron sijoitus
PeopleSound.comiin, 17 milj. euron sijoitus Juniper
Financial Corporationiin, 6 milj. euron sijoitus Frontec
Support and Operations AB:n osakkeisiin sekä eräitä
muita osakesijoituksia, yhteismäärältään 25 milj. euroa.
Tammikuussa 2000 Sonera myi omistamansa muiden
suomalaisten puhelinyhtiöiden noteeratut osakkeet ja
kirjasi myynnistä vajaan 4 milj. euron myyntivoiton.

Toukokuussa Sonera myi 50 %:n osuutensa
saksalaisesta HanseNet Telefongesellschaft GmbH &
Co. KG -palveluoperaattorista yhteisyrityksen toiselle
osakkaalle. Kaupasta kirjattiin myyntivoittoa 22 milj.
euroa, joka sisältyy Kiinteän verkon puhelu- ja
datapalvelujen käyttökatteeseen.

Syyskuussa Soneran rakentamis- ja kunnossapito-
liiketoimintoja hoitava Primatel Oy myi Fortumille 40
% osuutensa mastorakenteita suunnittelevasta ja
asentavasta sekä matkaviestintukiasemia toimittavasta
Transmast Oy:stä. Soneran kaupasta kirjaama
myyntivoitto oli 12 milj. euroa, joka sisältyy
Laitemyynnin ja muun liiketoiminnan käyttö-
katteeseen.

Joulukuussa Sonera myi liikenne- ja viestintä-
ministeriölle 60 % Suomen Erillisverkot Oy:n
osakekannasta. Kaupasta kirjattiin 11 milj. euron
myyntivoitto, joka sisältyy Matkaviestinnän käyttö-
katteeseen.

Suurin osa liiketoiminnoista
yhtiöitettiin

Vuoden aikana jatkettiin uusien liiketoimintojen ja
kiinteän verkon liiketoimintojen yhtiöittämistä.

Sonera yhtiöitti langattoman varmenneliiketoimintansa
1.1.2000 Sonera SmartTrust Oy:ksi ja langattoman
portaaliliiketoimintansa 1.2.2000 Sonera Zed Oy:ksi.

Paikallisverkkoliiketoimintansa Sonera yhtiöitti
1.1.2000 Sonera Entrum Oy:ksi ja runkoverkko-
liiketoimintansa Sonera Carrier Networks Oy:ksi.

Sonera yhtiöitti sovelluspalvelu- eli ASP-liike-
toimintansa (Application Service Provision) 1.6.2000
Sonera Juxto Oy:ksi. Yhtiö tähtää kansainvälisesti
merkittäväksi langattomien sovellus- ja hallinta-
palvelujen tarjoajaksi.
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Soneran tutkimus- ja tuotekehitystoiminnan (T&K)
menot tietojärjestelmien kehitystyö mukaan lukien
olivat vuonna 2000 noin 70 milj. euroa (64).  Soneran
T&K-toiminnoissa työskenteli kertomusvuonna yli
600 alansa erityisosaajaa. Lisäksi monipuolinen
ulkoisten kumppaneiden verkosto täydensi Soneran
tutkimus- ja kehitysresursseja.

Soneran keskeisiä kehitysalueita ovat kolmannen
sukupolven (UMTS) matkaviestintä-, asiakaspalvelu-
ja laskutusratkaisut, langattoman internetin
sovellusympäristöt, palvelualustat, sähköisen ja
langattoman kaupankäynnin tietoturva, maailman-
laajuinen IP-pohjainen verkkovierailu sekä verkon– ja
palvelunhallintaympäristöt. Sonera on myös tehnyt
merkittäviä parannuksia verkkoteknologioihinsa
mahdollistaakseen pakettikytkentäiseen verkkoon
perustuvien sovellusten kaupallistamisen. Lisäksi
Soneralla on kolmannen sukupolven verkkoa
jäljittelevä tutkimuslaboratorio Mspace, joka
mahdollistaa Soneran asiakkaille kehityksen kärjessä
olevien palvelukonseptien koekäytön.

Sonera osallistuu aktiivisesti standardointiorgani-
saatioiden työskentelyyn ja vaikuttaa keskeisten uuden
sukupolven matkaviestin- ja tietoturvastandardien
syntymiseen maailmanlaajuisesti.

Euron käyttöönotto

Soneran laskuissa ja hinnastoissa on 1.1.1999 lähtien
esitetty informatiivisena lisätietona myös euro-
määräistä tietoa. Täysin euromääräiseen laskutukseen
ja varsinaiseen eurohinnoitteluun siirrytään vaiheittain
1.1.2002 mennessä.

Sonera on raportoinut vuoden 1999 alusta lukien
taloudellisesta kehityksestään euroissa. Suurimmat
konserniyhtiöt siirtyvät kirjanpidossaan euroon
1.1.2001.

Henkilöstön voimakas kasvu jatkui

Konsernin palveluksessa oli vuoden aikana
keskimäärin 10 305 henkilöä (9 270) eli kasvua oli
11 %. Vuoden lopussa konsernin henkilöstömäärä oli
11 271 (9 512). Kasvu painottui varsinkin media-
viestinnän ja uusien palvelujen alueelle. Ulkomaisten

Sonera yhtiöitti verkkoriippumattoman Sonera Plaza
–liiketoimintansa 1.7.2000 Sonera Plaza Oy:ksi.

1.12.2000 Sonera yhtiöitti myös hakemistopalveluja
tarjoavan liiketoimintansa, jonka nimeksi tuli Sonera
Info Communications Oy.

Yhtiöittämisten jälkeen emoyhtiö Sonera Oyj:n
liiketoiminta koostuu pääosin matkaviestinnästä sekä
uusiin liiketoimintoihin tähtäävistä kehityshankkeista.

Valtion omistusosuus laski edelleen

Suomen valtio järjesti 7.3.2000 institutionaalisille
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.
Huhti- ja kesäkuussa toteutettujen suunnattujen
osakeantien seurauksena valtion omistus Sonerassa
laski noin 52,9 %:iin. Valtio siirsi vuoden 1999
osakemyyntiin liittyvät noin miljoona bonusosaketta
niihin oikeutetuille kotimaisille osakkeenomistajille
19.10.2000, jonka jälkeen valtion omistus Sonerassa
on noin 52,8 %. Eduskunta antoi 21.6.2000 Suomen
hallitukselle valtuuden luopua valtion omistuksesta
Sonera Oyj:ssä tarvittaessa kokonaan.

Yhtiön hallituksella on valtuutus 14 440 000 oman
osakkeen hankkimiseen sekä antivaltuutus enintään
18 465 514 uuden osakkeen liikkeelle laskemiseen.
Valtuutukset ovat voimassa 22.3.2001 saakka. Vuoden
2000 aikana Sonera osti Helsingin pörssistä 550 000
omaa osakettaan, joiden kirjanpidollinen vasta-arvo
on 236 500 euroa ja osuus kaikista osakkeista noin
0,07 %. Hankinnat tehtiin toukokuun aikana
keskihintaan 51,36 euroa osakkeelta eli yhteishintaan
28 milj. euroa.

Tutkimus- ja kehitystoimintoihin
panostettiin vahvasti

Markkinoiden kehittyessä ja kilpailun kiristyessä on
strategisesti tärkeää kohdistaa voimavaroja tutki-
mukseen ja tuotekehitykseen, joiden pääpaino-
pistealueina Sonerassa ovat maailmanlaajuiset palvelut
ja niiden tarjoamiseen tähtäävät teknologiat.
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tytäryhtiöiden henkilöstömäärä kasvoi voimakkaasti
ja oli keskimäärin 995 (506).

Hallinto

Sonera Oyj:n johtamisesta vastaavat hallitus ja
toimitusjohtaja, joita valvoo hallintoneuvosto.
Hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenet valitsee
yhtiökokous. Tilikauden aikana hallituksen
puheenjohtajana toimi Markku Talonen (16.6.2000
alkaen päätoimisesti) ja yhtiön toimitusjohtajana Aulis
Salin, joka jäi tilikauden päättyessä eläkkeelle. Vuoden
2001 alusta lähtien konsernin toimitusjohtajana toimii
Kaj-Erik Relander.

Tilikauden päättymisen jälkeiset
tapahtumat

Tammikuussa 2001 Sonera hankki 16,7 % Loimaan
Seudun Puhelin Oy:n osakkeista noin 16 milj. euron
kauppahinnalla. Joulukuussa sovitun kaupan ehtona
oli, että Loimaan Seudun Puhelin hankkii ensin
enemmistöosuuden Turun Puhelin Oy:stä.

Sonera Zed julkisti 31.1.2001 tehneensä sopimuksen
Telecom Italia Mobilen (TIM) kanssa Zed-palvelujen
jakelusta TIM:n italialaisille matkaviestinasiakkaille.
TIM on Euroopan suurin yksittäinen matka-
viestinoperaattori ja sen asiakasmäärä on noin
20,7 miljoonaa. Lisäksi Sonera Zed julkisti 7.2.2001
tehneensä jakelusopimuksen Radiolinjan kanssa.
Radiolinja on Suomen toiseksi suurin matka-
viestinoperaattori, jolla on 1,2 miljoonaa asiakasta.

Sonera laski 6.2.2001 liikkeeseen 500 milj. euron
vaihtuvakorkoisen joukkovelkakirjalainan yhtiön Euro
Medium Term Note -ohjelman puitteissa. Lainalla

Sonera hajauttaa varainhankintaansa sekä jälleen-
rahoittaa olemassa olevia lyhytaikaisia luotto-
järjestelyjään. Laina-aika on 18 kuukautta.

Lähitulevaisuuden näkymät

Kotimaassa matkaviestinliittymien keskimääräisen
puhelukäytön odotetaan edelleen lisääntyvän myös
alkaneena vuonna. Myös lisäarvopalveluiden käytön
ennustetaan edelleen kasvavan. Kilpailun Suomen
matkaviestintämarkkinoilla ennakoidaan kiristyvän
entisestään sekä uusien palveluoperaattoreiden että
kolmannen valtakunnallisen GSM-toimiluvan takia.
Sonera uskoo kuitenkin myös alkaneena vuonna
säilyttävänsä vahvan markkina-asemansa. Media-
viestinnän ja uusien palvelujen liikevaihdon kasvun
odotetaan jatkuvan. Laajakaistatuotteiden ja
kansainvälisen kapasiteettimyynnin arvioidaan
nostavan Kiinteän verkon puhelu- ja datapalvelujen
liikevaihtoa vuoteen 2000 verrattuna.

Koko konsernin liikevaihdon kasvun arvioidaan
vuonna 2001 nopeutuvan vuoteen 2000 verrattuna.

Mediaviestinnän ja uusien palveluiden käyttökate-
tappion arvioidaan alkaneena vuonna pienenevän
hieman vuodesta 2000. Vuonna 2002 liiketoiminta-
alueen käyttökatetappion arvioidaan supistuvan
merkittävästi ja kääntyvän voitolliseksi vuonna 2003.
Myyntivoitoista ja –tappioista puhdistetun konsernin
käyttökatteen arvioidaan euromääräisesti kasvavan
vuoteen 2000 verrattuna. Vuoden 2001 tulokseen
odotetaan sisältyvän merkittäviä myyntivoittoja mm.
VoiceStreamin ja Powertelin myyntien toteutuessa
arvion mukaan ensimmäisen vuosipuoliskon lopulla.

Soneran osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta heikkenee
vuonna 2001 Saksan ja Norjan UMTS-osakkuus-
yhtiöistä kirjattavien liiketoiminnan aloittamiskulujen
myötä. Muista osakkuusyhtiöistä kirjattavan tuloksen
arvioidaan kuitenkin kompensoivan UMTS-osakkuus-
yhtiöistä kirjattavan tappion.

Rahoituskulut kasvavat alkaneena vuonna vuoteen
2000 verrattuna lisääntyneen lainamäärän takia.
Lainamäärä pienenee VoiceStreamin ja Deutsche
Telekomin yhdistymisen toteutuessa Soneran saamalla
käteisosuudella. VoiceStreamin ja Powertelin
myynnistä saatavien Deutsche Telekomin osakkeiden
myynti pienentää toteutuessaan lainamäärää edelleen.

Henkilöstö keskimäärin

2000 1999 Muutos Muutos, %

Matkaviestintä 1 626 1 280 +346 27

Mediaviestintä

ja uudet palvelut 2 810 1 346 + 1 464 109

Kiinteän verkon puhelu-

ja datapalvelut 2 555  2 442 + 113 5

Laitemyynti ja muu liiketoiminta 3 314 4 202 - 888 -21

Konserni 10 305 9 270 +1 035 11
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Sonera ei aio tehdä merkittäviä lainamäärää lisääviä
osakesijoituksia alkaneen vuoden aikana.

Hallituksen esitys voittovarojen
käytöstä

Vuosittaista osingonjakoehdotusta tehdessään yhtiön
hallitus ottaa huomioon konsernin tuloskehityksen
ohella myös investointi- ja kehittämistarpeet.
Hallituksen tavoitteena on, että maksettavien osinkojen
määrä vastaa noin neljännestä konsernin vuosittaisesta
nettotuloksesta.

Tilinpäätöksen 31.12.2000 mukaan konsernin
jakokelpoiset varat olivat 2 721,7 milj. euroa ja
emoyhtiön vastaavasti 1 664,6 milj. euroa. Ottaen
huomioon vuoden 2000 tulokseen sisältyvät
merkittävät ei-kassavirtavaikutteiset erät sekä
ulkomaisten UMTS-toimilupien ja uusiin liike-
toimintoihin tehtävien lisäpanostusten rahoitustarpeet
hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinkoa jaetaan
0,09 euroa osakkeelta eli yhteensä 66,9 miljoonaa
euroa, ja että loppuosa jakokelpoisista varoista jätetään
taseeseen. Jaettavaksi ehdotettu määrä vastaa noin
29 % konsernin vuoden 2000 vertailukelpoisesta
nettotuloksesta 231 milj. euroa, jossa on oikaistu kaikki
myyntivoitot ja –tappiot sekä vastaavat kertaluonteiset
erät.

Helsingissä 12.2.2001

SONERA OYJ
Hallitus

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.
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Loka- Loka- Tammi- Tammi-

joulukuu     joulukuu joulukuu joulukuu Muutos,

Milj. euroa 2000 1999 2000 1999 %

Liikevaihto  560  511  2 057  1 849  11

Liiketoiminnan muut tuotot  19 21  1 589  45

Palvelu- ja tavaraostot - 199 - 161 - 671 - 573  17

Henkilöstökulut - 123 - 88 - 445 - 340  31
Muut liiketoiminnan kulut - 173 - 103 - 483 - 313  54

Poistot - 75 - 78 - 299 - 281  6

Liikevoitto  9  102 1 748  387  352

Osuus osakkuusyritysten tuloksista 18  6 121 110  10
Rahoitustuotot ja -kulut -3 5 - 9 -

Voitto ennen tuloveroja, vähemmistön
osuutta ja satunnaiseriä 24  113 1 860  497  274

Tuloverot 44 - 33 - 318 - 126  152
Vähemmistön osuus -2 -  -1 - 1 -

Voitto ennen satunnaiseriä 66  80  1 541  370 316

Laskentakäytännön muutoksen kumulatiivinen

vaikutus voittovaroihin  (1) - - - 35 -

Nettotulos 66  80  1 506  370  307

Osakkeiden keskimääräinen lkm (1 000 kpl)  (2) 742 984 722 000 735 917 722 000 2

Tulos/osake ennen satunnaiseriä (euroa) 0,09  0,11  2,09  0,51  310
Laskentakäytännön muutoksen vaikutus (euroa) - - - 0,04 -

Nettotulos/osake (euroa)  0,09  0,11  2,05  0,51  302

Käyttökate  (3)  84  180 2 047  668  206

Merkittävät kertaluontoiset tuotot ja kulut  -7 17  1 546 21

Vertailukelpoinen käyttökate 91  163  501  647 - 23
Vertailukelpoinen käyttökateprosentti (%) 16  32  24  35

Tuloslaskelma

(1) Laskentakäytännön muutokset koostuvat ensimmäiselle neljännekselle kirjatusta Turkcellin yhdistelymenetelmän muutoksen
kumulatiivisesta vaikutuksesta -41 milj. euroa ja kolmannella neljänneksellä käyttöönotetun korkomenojen aktivointimenetelmän
kumulatiivisesta vaikutuksesta +6 milj. euroa.

(2) Henkilöstön optiolainan laimennusvaikutuksella oikaistu osakkeiden keskimääräinen lukumäärä tammi-joulukuussa 2000
oli 741 743 tuhatta osaketta. Laimennusvaikutuksella oikaistu tulos/osake ennen satunnaiseriä tammi-joulukuussa 2000
oli 2,08 euroa ja nettotulos/osake 2,03 euroa.

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

Milj. euroa 2000 1999

Käyttöomaisuus ja muut pitkäaikaiset sijoitukset
Aineettomat hyödykkeet  116  69

Aineelliset hyödykkeet 1 265 1 159
Pitkäaikaiset sijoitukset ja saamiset 4 779 1 826

Yhteensä 6 160 3 054

Vaihto- ja rahoitusomaisuus
Vaihto-omaisuus 40  36

Saamiset 3 418  404
Rahat, pankkisaamiset ja arvopaperit  156  115

Yhteensä 3 614  555

VASTAAVAT YHTEENSÄ 9 774 3 609

Oma pääoma 3 233 1 801
Vähemmistön osuus  16  14

Pitkäaikainen vieras pääoma
Pitkäaikaiset lainat 1 842  1 124

Muut pitkäaikaiset velat 171 115
Yhteensä 2 013 1 239

Lyhytaikainen vieras pääoma
Lyhytaikaiset lainat 3 955 172

Muut lyhytaikaiset velat  557  383

Yhteensä 4 512  555

VASTATTAVAT YHTEENSÄ 9 774 3 609

Tase
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Kassavirtalaskelma

Loka- Loka- Tammi- Tammi-
joulukuu joulukuu joulukuu joulukuu

Milj. euroa 2000 1999 2000 1999

Liiketoiminnan kassavirta
Nettotulos 66  80 1 506  370

Voitto Aerial/VoiceStream -fuusiosta - - - 835 -
Turkcellin osakkeiden myyntivoitto - - - 680 -

Poistot  75  78  299  281

Käyttöpääoman muutos ja muut erät - 182 11 - 63 - 209
Yhteensä -41  169  227  442

Investointien kassavirta
Käyttöomaisuusinvestoinnit - 170 - 133 - 430 - 338

Investoinnit osakkeisiin - 343 - 235 - 2 117 - 410

Osakkeiden ja käyttöomaisuuden myynti 11 11 786 21
Lainasaamisten muutos ja muut erät 35  - 30  - 2 811 - 44

Yhteensä - 467 - 387 - 4 572 - 771

Rahoituksen kassavirta
Pitkäaikaisten lainojen muutos 130  101  754  335

Lyhytaikaisten lainojen muutos 388 122  3 755 35
Osingonjako - - - 87 - 61

Omien osakkeiden hankinta - - - 28 -
Yhteensä 518  233  4 394 309

Valuuttakurssimuutokset - 1  1 1
Kassavarojen muutos 10 6  50 - 19
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31.12. 31.12.

Milj. euroa 2000 1999

Kiinnitykset omien sitoumusten vakuudeksi -  1

Annetut pantit
Omien sitoumusten vakuudeksi 5 5

Osakkuusyhtiöiden rahoituksen vakuudeksi  (1)  8 184

Osakkuusyhtiöiden rahoituksen vakuudeksi annetut takaukset 85 103
Muiden puolesta annetut takaukset

   Xfera Móviles S.A:n puolesta 428 -

   Ipse 2000 S.p.A:n puolesta 193  -
Takaisinostovastuut 3  -

Muut vastuusitoumukset 3 20

Vastuusitoumukset

(1) Pantattujen osakkuusyhtiöosakkeiden tasearvot. Kohteena olevien lainamäärien
mukaisesti lasketut maksimivastuut ovat yhteensä alle miljoona euroa (31.12.1999: 341 milj. euroa).

31.12.2000 31.12.1999

Milj. euroa Nimellisarvo Tasearvo Käypä arvo Käypä arvo

Valuuttatermiinit 267 - 8 - 8 -
Ostetut korko-optiot  200  1  1 -

Koronvaihtosopimukset 2 103  36 36 - 15

Johdannaissopimuksia käytetään valuutta- ja korkoriskeiltä suojautumiseen.

Johdannaissopimukset
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Liiketoiminta-alueet

Loka- Loka- Tammi- Tammi-
       joulukuu    joulukuu joulukuu joulukuu Muutos,

Milj. euroa 2000 1999 2000 1999 %

Liikevaihto
Matkaviestintä

Ulkoinen liikevaihto 290  258 1 108  966  15
Konsernin sisäinen myynti 10 3  30  22 36
Yhteensä  300  261  1 138  988  15

Sonera SmartTrust
Ulkoinen liikevaihto 7  n/a  16  n/a  n/a
Konsernin sisäinen myynti 1  n/a  2  n/a n/a
Yhteensä  8  n/a  18  n/a  n/a

Sonera Zed
Ulkoinen liikevaihto 2  n/a  7  n/a  n/a
Konsernin sisäinen myynti -  n/a  -  n/a n/a
Yhteensä  2  n/a  7  n/a  n/a

Muu mediaviestintä ja uudet palvelut
Ulkoinen liikevaihto 53  36  184  140  31
Konsernin sisäinen myynti 11  9  45  35 29
Yhteensä  64  45  229  175  31

Kiinteän verkon puhelu- ja datapalvelut
Ulkoinen liikevaihto

Paikallis- ja kaukopuhelut  60  68  247  250 -1
Ulkomaanpuhelut 29  27  109  120 - 9
Datapalvelut 42  48  165  168  -2
Vuokrajohdot 16  12  52  32  63
Yhteensä 147  155  573  570 1

Konsernin sisäinen myynti 68  53  239  167  43
Yhteensä 215 208 812  737 10

Laitemyynti ja muu liiketoiminta
Ulkoinen liikevaihto

Laitemyynti  43  32  125  114 10
Rakentaminen ja kunnossapito 17  9  34  24 42
Muu liiketoiminta 1  21  10  35 -71
Yhteensä 61  62  169  173 -2

Konsernin sisäinen myynti 47  138  176  298  -41
Yhteensä 108 200 345  471 -27

Konsernin sisäinen myynti - 137 - 203 - 492 - 522  -6
Konserni  560  511  2 057  1 849 11

Käyttökate
Matkaviestintä  147  120  535  468  14
Sonera SmartTrust - 21 n/a - 65 n/a  n/a
Sonera Zed -44 n/a -102 n/a n/a
Muu mediaviestintä -62 -22 -136 -47 -189
Kiinteän verkon puhelu- ja datapalvelut 52  56  252  200  26
Laitemyynti ja muu liiketoiminta 12 26  48  47 2
Voitto Aerial/VoiceStream -fuusiosta  - -  835 - n/a
Turkcellin osakkeiden myyntivoitto - - 680 - n/a
Konserni  84  180 2 047  668  206

Liikevoitto
Matkaviestintä  111  87  406  345  18
Sonera SmartTrust -22 n/a -66 n/a n/a
Sonera Zed -47 n/a -107 n/a n/a
Muu mediaviestintä ja uudet palvelut - 62 - 26 - 162 - 60  - 170
Kiinteän verkon puhelu- ja datapalvelut  23  34  136  98  39
Laitemyynti ja muu liiketoiminta 6 7 26 4 550
Voitto Aerial/VoiceStream -fuusiosta  - -  835 - n/a
Turkcellin osakkeiden myyntivoitto - - 680 - n/a
Konserni  9 102  1 748  387 352
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(1)     ISDN-liittymät on laskettu kahdeksi tavalliseksi liittymäksi ja 2 Mbps -liittymät 30 tavalliseksi liittymäksi.

Loka- Loka- Tammi- Tammi-
joulukuu joulukuu joulukuu joulukuu Muutos,

2000 1999 2000 1999 %

Liittymämäärät kauden lopussa (kpl)

Matkaviestintä

GSM-liittymät 2 281 916 1 938 644  18
NMT-liittymät 55 863  197 597 - 72

Yhteensä 2 337 779 2 136 241  9

GSM-liittymien vaihtuvuus (% vuositasolla) 12,2 12,9 12,4 14,6

Kiinteän verkon puhelinliittymät  (1) 741 834  770 433 - 4

Liikenne ja käyttö
Matkaviestintä

Soitetut minuutit (milj. minuuttia)  978   850  3 724  3 169  18

Liittymän keskim. kuukausikäyttö (min.) 141   134   139   130  7

Liittymän keskim. kuukausituotto (euroa) 39,2 39,4 40,4 38,8  4
Lähetetyt tekstiviestit (milj. viestiä) 167   135   618   439  41

Kiinteä verkko (milj. minuuttia)
Paikallispuhelut ja verkkokorvaukset  988   953  3 874  3 779  3

Kaukopuhelut 139   167   588   667 - 12

Ulkomaanpuhelut 59   59   230   229  -

Muut tiedot


