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Telia januari– mars 2001

Sammanfattning
Teliakoncernens nettoomsättning uppgick de första tre måna-
derna till 13 592 MSEK, en ökning med 5,7 procent jämfört med
motsvarande period året innan. Tillväxten sker, liksom tidigare,
inom mobil kommunikation, Internet och den internationella
carrierverksamheten.

Efterfrågan på Internet och bredband är fortsatt stark.Telia har
under året ökat tempot i bredbandsleveranserna. I Sverige ökade
antalet betalande kunder med ADSL och LAN från 42 000 till
68 000 och i kabel-tv-verksamheten com hem ökade antalet beta-
lande kunder med bredbands-Internet från 22 000 till 31 000.

Inom mobil kommunikation och den internationella carrier-
verksamheten är tillväxttakten något lägre än tidigare. Efter den
stora tillströmningen av nya mobilkunder under 2000 har Telia
sänkt terminalsubventionerna, vilket tillsammans med PTS krav
på sänkta samtrafikpriser haft en dämpande inverkan på intäkts-
ökningen i Sverige.

På den internationella carriermarknaden har prispressen varit
hård, särskilt inom telefoni. Telia har valt att avstå från affärer
med låg marginal och hög risk, vilket påverkat omsättningen för
perioden.

Intäktsminskningen i fastnätsverksamheten var mycket mått-
lig, 2,0 procent. Höjningen av abonnemangspriset den 1 mars har
endast till liten del hunnit påverka intäkterna.

Koncernens underliggande EBITDA ökade med 2,7 procent till
3 348 MSEK. Förbättringen beror bland annat på förvärvet av den
norske mobiloperatören NetCom och resultatförstärkning i den
svenska mobiltelefoniverksamheten. Samtidigt har marginalerna

• Förbättrade marginaler i mobiltelefoniverksamheten

• Ökat tempo i bredbandsleveranserna. Com hem
förstärker bredbandssatsningen

• Koncernens nettoomsättning ökade med 5,7 procent
till 13 592 MSEK

• Underliggande EBITDA ökade med 2,7 procent till 
3 348 MSEK

• Rörelseresultatet uppgick till 811 (3 382) MSEK,
föregående år påverkades av stora positiva engångs-
poster

• Försäljning av mobiloperatören Tess ger en beräknad
kapitalvinst i andra kvartalet om 2,7 GSEK

i den svenska fastnätsverksamheten kunnat upprätthållas genom
effektivisering och ökad grossistförsäljning.

De satsningar som nu görs på uppbyggnad av en bredbands-
marknad för Internetbaserade tjänster i Sverige, satsningen på
mobila portaler samt etableringen av en internationell carrier-
verksamhet medför ökade kostnader.

Rörelseresultatet uppgick till 811 (3 382) MSEK. Rörelseresul-
tatet föregående år påverkades av kapitalvinster om 2 495 MSEK
från försäljningen av fastnätsverksamheten i Norge och bolag
inom Unisourcegruppen.

Som ett led i renodlingen av koncernen avyttrades ytterligare
ett antal verksamheter, bland annat mobiloperatörsbolaget
SI.Mobil i Slovenien. Dessutom träffades avtal med bland annat
Industri Kapital om försäljning av en grupp bestående av åtta
bolag. I början av april avyttrades det ekonomiska engagemang-
et i mobiloperatören Tess i Brasilien, med en beräknad kapital-
vinst om 2,7 GSEK.

Telias genomförda och avtalade avyttringar omfattar verk-
samheter med drygt 10 000 anställda.

Den svenska kabel-tv-verksamheten com hem, som tidigare
stått på säljlistan, kommer inte att avyttras. com hem förstärker
och kompletterar den bredbandssatsning som nu görs i det fasta
nätet. Verksamheten kommer därför att överföras till affärsom-
råde Telia Internet Services.

För att förstärka affärsorienteringen och underlätta för Telia
att delta i branschens strukturomvandling infördes en ny kon-
cernstruktur den 1 april 2001.

Jan–mar Jan–mar Helår
MSEK 2001 2000 2000

Nettoomsättning 13 592 12 857 54 064 
Omsättningsförändring (%) 5,7 3,7 3,7 
Underliggande EBITDA 3 348 3 260 13 087 
Underliggande EBITDA-
marginal (%) 24,6 25,4 24,2 
Rörelseresultat 811 3 382 12 006 
Resultat efter finansiella poster 502 3 436 11 717 
Nettoresultat 291 2 390 10 278 

Resultat per aktie (SEK) 0,10 0,84 3,50 
Räntabilitet på eget kapital (%) – – 23,9 

Investeringar 3 659 4 644 47 742 
varav goodwill, aktier 
och andelar 91 2 459 31 162

Resultatöversikt, koncernen
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Försäljningsutveckling
Koncernens nettoomsättning ökade med 5,7 procent första kvarta-
let jämfört med motsvarande period året innan. För jämförbara
enheter var intäktsökningen 4,2 procent.Tillväxten var fortsatt stark
inom mobil kommunikation. Intäkterna steg med 46 procent bero-
ende på fortsatt stark kundtillväxt i Danmark och Finland samt för-
värvet av mobiloperatören NetCom i Norge. På den svenska mobil-
telefonimarknaden var intäktsökningen 7,2 procent. Den relativt
måttliga tillväxten i Sverige beror i huvudsak på den av PTS beslu-
tade sänkningen av samtrafikavgiften men till viss del även på sänk-
ta terminalsubventioner.

Även Internettjänster baserade på fasta nät uppvisar stark till-
växt. Omsättningen inom affärsområde Telia Internet Services
ökade med 25 procent de första tre månaderna jämfört med mot-
svarande period året innan. Efterfrågan är fortsatt stor på alla typer
av accesser - uppringd access, fast access, smalband, bredband –
men även för applikationer och tjänster sker nu en betydande
ökning av omsättningen, bland annat som ett resultat av att nya
bredbandstjänster lanserats på marknaden.

Under 2001 har leveranserna av bredband via ADSL och LAN
kommit igång på allvar i Sverige, där antalet betalande kunder ökade
från 42 000 till 68 000. I Danmark, där Telia erbjuder bredbandsan-
slutning via kabel-tv-nätet, ökade antalet bredbandsinstallationer
från 175 000 till 211 000, medan antalet betalande kunder med
bredbands-Internet ökade från 30 000 till 38 000. I den svenska
kabel-tv-verksamheten com hem ökade bredbandsinstallationerna
från 193 000 till 252 000 och antalet betalande kunder med bred-
bands-Internet från 22 000 till 31 000.

I Sverige tecknades ytterligare ramavtal med fastighetsägare och
bostadsrättsföreningar om anslutning av bredbandskunder. Ramav-
talen omfattar en potential om anslutning av 918 000 kunder i det
fasta nätet och 376 000 kunder i kabel-tv-nätet.

Omsättningen i den internationella carrierverksamheten ökade
med 9,6 procent jämfört med föregående år. Tillväxttakten är lägre
än tidigare. Brist på kapital har skapat oro på carriermarknaden med
kraftig prispress och minskad efterfrågan på infrastruktur och nät-
kapacitet som följd.

Nettoomsättning per affärsområde och produktområde 1)

Jan–mar För- Jan–mar Helår
2001 ändr. 2000 2000
MSEK % MSEK MSEK

Mobile
Mobil telefoni 3 442 54,3 2 230 11 329 
Övrigt 172 –31,5 251 1 036  

3 614 45,7 2 481 12 365

International Carrier 740 9,6 675 3 012

Networks
Slutkundsmarknaden 6 664 –4,6 6 988 27 217 

Fast telefoni 5 009 –8,6 5 483 20 872 
Nätkapacitet 437 10,9 394 1 571 
Datakommunikation 492 5,4 467 1 871 
Kundutrustning 331 –6,5 354 1 464 
Övrigt 395 36,2 290 1 439 

Grossistmarknaden 811 27,1 638 2 988  

7 475 –2,0 7 626 30 205

Internet Services 532 24,6 427 1 819

Equity 1 180 –25,8 1 590 6 450

Koncerngemensamt 51 –12,1 58 213 

Totalt 13 592 5,7 12 857 54 064 

1) För ytterligare information: www.telia.se, Investor Relations, Finansiell informa-
tion, Extern nettoomsättning per affärsområde och produktområde (specifikation).

Fastnätsverksamheten Telia Networks uppvisade en mycket måttlig
intäktsminskning om 2,0 procent trots överhängande effekt från
föregående års stora prissänkningar och minskade marknadsandelar
på slutkundsmarknaden. Den minskade nettoomsättningen på slut-
kundsmarknaden har delvis kompenserats genom ökad grossistför-
säljning. Omsättningen i grossiströrelsen steg med 27 procent
under kvartalet.

Den minskade nettoomsättningen inom affärsområde Telia Equ-
ity är en följd av avyttringar och ägarbreddning bland annat av kata-
logverksamheten Eniro. För jämförbara enheter ökade omsättning-
en med 8,3 procent.

Resultatutveckling
Underliggande EBITDA

För att få en bild av resultatutvecklingen i koncernens majoritets-
ägda operativa verksamhet används måttet underliggande EBITDA,
som beskriver rörelseresultatet före avskrivningar, exklusive
engångsposter och resultat från intressebolag.

Underliggande EBITDA för koncernen uppgick första kvartalet
2001 till 3 348 MSEK, en ökning med 2,7 procent jämfört med mot-
svarande period föregående år. Fortsatt förbättrade marginaler i
Telia Mobiles svenska verksamhet och förvärvet av den norske
mobiloperatören NetCom föregående år medförde att underliggan-
de EBITDA ökade med 34 procent till 1 134 MSEK i den mobila rörel-
sen.

Underliggande EBITDA och rörelseresultat

Jan–mar Jan–mar Helår
MSEK 2001 2000 2000

Mobile 1 134 845 3 396 
International Carrier –354 –114 –572 
Networks 2 837 2 928 11 257 
Internet Services –235 –172 –994 
Equity 204 126 1 624 
Koncerngemensamt –238 –353 –1 624 

Totalt underliggande EBITDA 3 348 3 260 13 087    

Av- och nedskrivningar –2 410 –1 836 –8 222 
Engångsposter och pensioner 30 1 316 8 338 
Resultatandelar intressebolag –157 642 –1 197 

Rörelseresultat 811 3 382 12 006 

Stora prissänkningar på fast telefoni under 2000 och minskade
marknadsandelar på främst lokala samtal har haft en negativ inver-
kan på resultatet inom Telia Networks. Effekterna har till stora delar
kompenserats genom effektivisering och ökad försäljning av telefo-
ni på grossistbasis. Underliggande EBITDA för Telia Networks upp-
gick under kvartalet till 2 837 MSEK, en minskning med 3,1 procent.
Marginalen upprätthölls under perioden.

Inom affärsområde Telia Internet Services och Telia International
Carrier görs nu stora framtidssatsningar, vilket belastar koncernens
resultat. Telia Internet Services satsar på uppbyggnad av en bred-
bandsmarknad för Internetbaserade tjänster i Sverige medan Telia
International Carrier etablerar transportnät för Internet, bredbands-
tjänster och mobila tjänster i Europa och USA.

Inom affärsområde Telia Equity förbättrades underliggande
EBITDA. Resultatökningen är i första hand relaterad till Swedia Net-
works, som anlägger och underhåller tele- och kommunikationsnät
i Sverige och internationellt.

Koncerngemensamma kostnader minskade på grund av ned-
dragning av konsultinsatser och överföring av kostnadsansvaret för
koncernövergripande projekt till affärsområdena.
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Resultat från intressebolag
Resultatet från intressebolag uppgick till –157 MSEK jämfört med
642 MSEK motsvarande period föregående år, som påverkades av
att Unisource avvecklades med kapitalvinst.
Netia. Företaget befinner sig i uppbyggnadsfas och uppvisar stark
kund- och intäktstillväxt. Försämringen av resultatandelen beror på
att Telia utökat sitt ägande i bolaget och på valutaeffekter. För att
förbättra lönsamheten fokuserar bolaget allt hårdare på företags-
marknaden.
Baltikum. Mobiloperatörerna i Baltikum och nordvästra Ryssland
uppvisar fortsatt stark kundtillväxt samtidigt som resultatet för-
bättrats ytterligare under perioden. Under kvartalet ökade bolagens
sammanlagda kundbas från 1 159 000 till 1 254 000 kunder. Den 
1 januari 2001 öppnades fastnätsmarknaden i Estland för konkurrens.
Unisource/AUCS. Resultatet första kvartalet 2000 beror i huvudsak
på kapitalvinster i samband med utförsäljningen av bolag inom Uni-
source. Underskottet inom kvarvarande verksamhet (AUCS) har
belastat resultatet första kvartalet.
Comsource/Eircom. Telia avser avyttra innehavet i Comsource/Eir-
com och stödjer därför Vodafones bud på Eircoms mobiloperatörs-
bolag Eircell.
Telia Overseas. Resultatet har påverkats av en kapitalvinst om 381
MSEK från försäljningen av Telia Overseas 29-procentiga andel i det
slovenska mobiloperatörsbolaget SI.Mobil. Mobiltelefonoperatören
Tess i Brasilien, som befinner sig i uppbyggnadsfas, har påverkat
resultatet med –378 MSEK jämfört med –246 MSEK motsvarande
kvartal året innan.Telias ekonomiska engagemang i Tess avyttrades
i början av april.

Andel av intressebolagens resultat

Jan–mar Jan–mar Helår
MSEK 2001 2000 2000

Netia Holdings (Networks) –143 –34 –411 
Baltikum (Mobile/Networks) 23 15 190 
Unisource/AUCS (Networks) –49 1 004 1 445 
Comsource/Eircom (Networks) –204 –81 –933 
Telia Overseas (Equity) –2 –257 –1 719 
Eniro (Equity) 292 – 185 
Övriga intressebolag –74 –5 46 

Totalt –157 642 –1 197 

Eniro. Efter börsintroduktionen i oktober 2000 har Eniro gjort ett
antal företagsförvärv, bland annat i Tyskland och Ryssland.Vid ett av
förvärven gjordes en riktad nyemission. Emissionsvinsten påverka-
de Telias resultatandel med 218 MSEK under perioden.

Övriga intressebolag. I övriga intressebolag ingår bland annat
Scandinavia Online AB, vars resultatandel uppgick till –39 MSEK
jämfört med –10 MSEK motsvarande kvartal året innan.

Engångseffekter
Under kvartalet uppgick engångsposter till 30 MSEK. Motsvarande
period året innan uppgick engångsposterna till 1 316 MSEK, varav
merparten utgjordes av kapitalvinster från utförsäljningen av fast-
nätverksamheten i Norge.

Rörelseresultat/Nettoresultat
Koncernens rörelseresultat uppgick till 811 MSEK jämfört med
3 382 MSEK motsvarande period föregående år. Det lägre resultatet
beror främst på att föregående års resultat var påverkat av kapital-
vinster (2 495 MSEK), vilka redovisas under ”Resultat från intresse-
bolag” och ”Engångseffekter”.

Efter finansnetto, skatt och minoritetsandelar uppgick koncernens
nettoresultat till 291 MSEK, mot 2 390 MSEK första kvartalet 2000.

Resultatet per aktie uppgick till 0,10 SEK, jämfört med 0,84 SEK
föregående period.

Finansiell ställning och kassaflöde
Koncernens finansiella ställning är fortsatt god med en tillfredsstäl-
lande soliditet. Balansomslutningen ökade i takt med omsättnings-
tillväxten för jämförbara enheter. Räntetäckningsgraden försämra-
des jämfört med föregående år, en effekt av räntor på de lån som
togs under andra halvåret för att finansiera förvärvet av NetCom
ASA. Denna upplåning påverkade även skuldsättningsgraden, som
dock är fortsatt låg i jämförelse med andra operatörer med likartad
verksamhet.

31 mar 31 dec 31 dec
MSEK 2001 2000 1999

Räntetäckningsgrad (ggr) 1,8 7,3 8,5 
Balansräkningstillväxt (%) 3,5 60,2 13,9 
Kapitalomsättningshastighet (ggr) 0,52 0,54 0,72 
Soliditet (%) 45,3 44,4 41,0 
Sysselsatt kapital 100 130 92 374 50 936 
Operativt kapital 82 482 75 042 39 160 
Räntebärande nettoskuld 24 425 20 235 7 527 
Skuldsättningsgrad (ggr) 0,42 0,37 0,24 

Kassaflöde från löpande verksamhet och operativt kassaflöde för-
sämrades genom tillväxt av rörelsekapitalet.

Investeringar
Investeringarna minskade med 21 procent jämfört med föregående
år, främst till följd av att inga större företagsförvärv eller kapitaltill-
skott till intressebolag eller utomstående bolag genomförts under
perioden.

Investeringar per tillgångsslag

Jan–mar Jan–mar Helår
MSEK 2001 2000 2000

Goodwill 29 13 22 893 
Övriga immateriella tillgångar 52 86 509 
Fastigheter 57 382 552 
Maskiner och inventarier 3 459 1 717 15 519 

Fasttelefonianläggningar 422 325 4 115 
Mobiltelefonianläggningar 349 179 1 411 
Övriga maskiner och inventarier 2 688 1 213 9 993 

Aktier och andelar 62 2 446 8 269 

Totalt 3 659 4 644 47 742 

Investeringarna i produktionsutrustning för mobila och fasta tjäns-
ter fördubblades. Merparten avsåg fortsatt utbyggnad av det inter-
nationella carriernätet, bredbandsutbyggnad i Sverige och kapaci-
tetsförstärkningar i de nordiska mobilnäten.
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Ny koncernstruktur
Den 1 april infördes en ny koncernstruktur. Den nya strukturen ska-
par bättre förutsättningar för Telia att delta i omstruktureringen av
branschen, förstärker affärsorienteringen och underlättar koncer-
nens internationalisering.

Fem affärsområden har bildats: Telia Mobile, Telia International
Carrier, Telia Internet Services, Telia Networks samt Telia Equity.
Varje affärsområde ansvarar för koncernens samlade resultat inom
sina respektive produktområden, på samtliga marknader i Sverige
och internationellt. På Sverigemarknaden har bildats en för affärs-
områdena gemensam säljenhet,Telia Sverige.

Telias ledning består av en verkställande ledning och en kon-
cernledning. I verkställande ledningen ingår, förutom koncernchefen
Marianne Nivert, finans- och ekonomidirektören Bo Jacobsson, Lars
Härenstam, ansvarig för koncernutveckling och personal, samt Jan
Rudberg med särskilt ansvar för nya affärer.

I koncernledningen ingår, förutom den verkställande ledning-
en, de fem affärsområdescheferna, kommunikationsdirektören,
marknadschefen för kompetensmarknaden samt chefen för Telia
Sverige.

Förvärv och avyttringar
Telia och Tele2 bildade under första kvartalet det av vardera parten
till 50 procent ägda Svenska UMTS-nät AB. Bolaget ska bygga och
driva nät för mobiltelefonisystemet UMTS. Parterna kommer fort-
satt att vara konkurrenter med sina respektive tjänsteutbud. Avta-
let förutsätter godkännande av Konkurrensverket.

Under perioden utökade Swedia Networks sin verksamhet i
Tyskland genom förvärv av samtliga andelar i Cochet+Schwarz Pla-
nungs GmbH. Telia gick vidare in som ägare av 8 procent av aktier-
na i TicketAnywhere Europe AB, verksamt inom området mobila
bokningstjänster. I april ökades aktieinnehavet till nära 14 procent.

Verksamheten i dotterbolaget Combinator IT AB, som bedriver
projektledning och teknisk integration inom distribuerade IT-miljö-
er, avyttrades i januari. I februari avyttrades dotterbolaget Telia Tra-
ding AB, verksamt med försäljning och korttidsuthyrning av rekon-
ditionerade tele- och datakomprodukter. I början av maj såldes call
center-verksamheten Direct Response Services i Sverige, Norge,
Danmark och Finland.

I slutet av mars slöts avtal med Industri Kapital 2000-fonden om
försäljning av 51 procent av Telias innehav i dotterbolagen Swedia
Networks AB, Telia Prosoft AB, Respons AB, Validation AB, Telia
Swedtel AB,Telia Dokumentation AB, Multicom Security AB och TA
Teleadress Information AB samt deras respektive dotterbolag. Till-
träde beräknas ske i maj, beroende på godkännande från EU-kom-
missionen.

Telias delägda dotterbolag Telia Overseas AB avyttrade i februa-
ri sin 29-procentiga andel i det slovenska mobilbolaget SI.Mobil till
österrikiska Mobilkom Austria.

Under perioden träffade Telia, som sedan tidigare äger 49 procent
av aktierna i det polska katalogbolaget Panorama Polska Sp. z o.o.,
överenskommelse om förvärv av resterande aktier från amerikanska
Verizon. Avtalet förutsätter godkännande av polska myndigheter.

I april träffades överenskommelse om försäljning av den brasili-
anske mobiloperatören Tess S/A till Telecom Americas.Telia AB och
Telia Overseas AB säljer samtliga röstsvaga aktier i Tess. Genom ett
mindre antal röststarka aktier kommer Telia och Telia Overseas fort-

satt att tillsammans behålla röstmajoriteten i Tess. Köparen övertar
Telias och Telia Overseas samtliga ekonomiska engagemang i Tess.

Den 21 december 2000 meddelade Vodafone Group plc och Eir-
com plc att man kommit överens om att Vodafone förvärvar Eir-
coms mobilverksamhet Eircell. Förvärvet tillgår så att verksamheten
överförs till det nybildade Eircell 2000 plc varefter aktierna i detta
bolag delas ut till Eircoms aktieägare i relationen 1:1.Vodafone läm-
nar samtidigt ett bud på Eircell, där varje tvåtal aktier betalas med
0,9478 Vodafone-aktier. Telia och KPN, som via Comsource UnLtd
kommer att äga 35 procent av aktierna i Eircell, har accepterat
budet. Förvärvet bedöms kunna avslutas under första halvåret 2001.

Anställda
Medelantalet anställda minskade under perioden och var 28 644
personer, jämfört med 30 307 för helåret 2000. Minskningen är i
huvudsak en effekt av att Eniro redovisas som intressebolag.

Affärsområdesöversikt

Telia Mobile
I den mobila verksamheten ökade den externa nettoomsättningen
med 46 procent till 3 614 MSEK. Intäktsökningen beror på stark till-
växt i Danmark, Finland och Norge. Tillväxten i Sverige var något
lägre på grund av kraftigt sänkta samtrafikavgifter. För jämförbara
enheter var intäktsökningen 15 procent.

Resultatförbättringar i Sverige, Norge och Finland gjorde att
underliggande EBITDA steg med 34 procent till 1 134 MSEK. Resul-
tatet från intressebolag ökade från 16 MSEK till 27 MSEK till följd av
fortsatt stark kundtillväxt i operatörsbolagen i Baltikum och nord-
västra Ryssland. Dessa ökade under kvartalet den sammanlagda
kundbasen från 1 159 000 till 1 254 000 kunder.

Jan–mar Jan–mar Helår
MSEK 2001 2000 2000

Nettoomsättning 4 062 2 994 14 556
varav extern 3 614 2 481 12 365

Underliggande EBITDA 1 134 845 3 396 
Rörelseresultat 407 563 1 585
Investeringar 509 1 001 26 017

Mobiltelefoni Sverige
Nettoomsättning 2 669 2 553 10 889

varav extern 2 247 2 097 8 868
Underliggande EBITDA 1 194 1 035 4 138
Investeringar 237 177 1 108

Mobiltelefoni Norge
Nettoomsättning 905 – 1 669

varav extern 899 – 1 655
Underliggande EBITDA 286 – 471
Investeringar 124 – 23 267

Mobiltelefoni Finland
Nettoomsättning 142 48 370

varav extern 137 47 364
Underliggande EBITDA –71 –123 –494 
Investeringar 38 20 214

Mobiltelefoni Danmark
Nettoomsättning 183 107 505

varav extern 159 86 442
Underliggande EBITDA –144 –69 –475
Investeringar 49 4 246 



T
E

L
I

A
 

D
E

L
Å

R
S

R
A

P
P

O
R

T
 

J
A

N
U

A
R

I
–

M
A

R
S

 
2

0
0

1

7

Affärsområdets rörelseresultat uppgick till 407 MSEK jämfört med
563 MSEK motsvarande period året innan. Resultatet har påverkats
av 303 MSEK i goodwillavskrivningar genom förvärvet av NetCom.

Investeringarna uppgick under perioden till 509 MSEK och avsåg
dels kapacitetsökning i befintliga nät, dels investeringar i ny teknik,
bland annat GPRS och UMTS. Föregående års höga investeringar
beror på förvärvet av aktier i First National Holding.

Antalet mobilkunder i Norden uppgick vid kvartalets slut till
4 598 000 och Telia befäste därmed sin ställning som den ledande
mobiloperatören i Norden. Från första kvartalet föregående år till
första kvartalet innevarande år ökade antalet kunder med 1 563 000.

Affärsområdets starka ställning på mobilmarknaderna i Norden
och Östersjöområdet ger synergier och skalfördelar avseende såväl
nätbyggnad och nätdrift som tjänsteutveckling.

I början av året inrättades ett nordiskt kompetenscentrum för
billing. I början av maj presenterade affärsområdet den första pan-
nordiska mobila tjänsten, som innebär ett lägre och enhetligt pris
för samtal inom Norden. Tjänsten introduceras i ett första steg på
den norska marknaden av dotterbolaget NetCom hösten 2001.

Affärsområdet kommer att erbjuda GPRS- och UMTS-tjänster
över hela Nordenmarknaden. I Norge lanserades de första GPRS-
tjänsterna i slutet av januari 2001. I Sverige inleddes pilotprov och
kommersiell lansering sker till hösten när GPRS-telefoner finns till-
gängliga på marknaden.

Affärsområdet kommer, som förste operatör i Norden, att lanse-
ra UMTS-tjänster på den norska marknaden vid slutet av 2001.
Under kvartalet påbörjades arbetet med att bygga upp det med
Tele2 gemensamt ägda nätbolaget i Sverige.

Mobiltelefoni Sverige
På Sverigemarknaden ökade den externa nettoomsättningen med
7,2 procent till 2 247 MSEK. Takten i tillväxten är lägre än tidigare.
Kraftigt sänkta samtrafikavgifter och sänkning av slutkundspriserna
har påverkat nettoomsättningen under första kvartalet. Prisnivån
sjönk med 11 procent. Intäkterna har även påverkats av att affärs-
området, efter den kraftiga kundtillströmningen under 2000,valt att
minska terminalsubventionerna. Första kvartalet ökade antalet
GSM-kunder i Sverige med 33 000 medan antalet kunder via service
providers ökade från 48 000 till 60 000.

Under kvartalet ökade trafikvolymen per kund för såväl abonne-
mangskunder som kortkunder. En ökande andel kortkunder gjorde
att den genomsnittliga trafikvolymen per kund och månad blev
oförändrad, 117 minuter. Antalet SMS-meddelanden ökade kraftigt,
från 25 miljoner till 79 miljoner jämfört med motsvarande period
föregående år. Prissänkningar, framför allt på samtrafiken, resultera-
de i att ARPU sjönk från 314 till 273 SEK.

Resultatet förbättrades kraftigt i den svenska verksamheten.
Underliggande EBITDA ökade med 15 procent till 1 194 MSEK och
marginalen steg från 41 till 45 procent. Resultatförbättringen beror
på kostnadseffektivisering och en mer återhållsam marknadsföring
genom sänkta terminalsubventioner.

Avregistreringen av resterande NMT 900-kunder är den huvud-
sakliga orsaken till att churn ökade från 8 till 10 procent jämfört
med fjärde kvartalet 2000.

Under perioden har en stor del av resurserna koncentrerats till
utveckling av nya tjänster. En ny abonnemangsform Mobitel Plus
lanserades på marknaden. Abonnemanget beräknas minska behovet
av terminalsubventioner då kunderna ges möjlighet att påverka för-
delningen mellan rörliga och fasta kostnader, inklusive kostnader för
inköp av terminal.

Ytterligare ett antal positioneringstjänster lanserades under kvarta-
let. För GPRS utvecklades bland annat Telia Mobile InTouch,en mobil
kommunikationstjänst som fungerar som dagens söktjänst ICQ på
Internet.Med tjänsten kan kunderna kommunicera på ett enkelt sätt
genom chat, SMS och e-post.

Under perioden har Telia Mobile investerat i bolaget Ticket-
Anywhere för utveckling av en plattform för hantering av biljetter,
kuponger och vouchers.

Mobiltelefoni Norge
På den norska marknaden skedde en kraftig intäktsökning under
kvartalet. Den externa nettoomsättningen ökade med 27 procent
till 899 MSEK. Den huvudsakliga förklaringen är en växande andel
företagskunder. Den hårdare fokuseringen på företagsmarknaden
gjorde att trafikvolymen per kund och månad steg från 130 till 133
minuter och att ARPU ökade från 289 till 298 NOK.

På Norgemarknaden ökade antalet GSM-kunder med 4 000 till
854 000 medan antalet kunder via service providers steg med
41 000 till 91 000.

Antalet SMS-meddelanden uppvisade fortsatt kraftig tillväxt.
Under kvartalet sändes 123 miljoner meddelanden, en ökning med
116 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år.

Tjänsten HomeRun, som medger trådlös överföring av data med
hastigheter upp till 11 Mbit/s, lanserades på Norgemarknaden under
varumärket NetCom HomeRun.

Under kvartalet inledde NetCom samarbete med Schibsted Tele-
com om utveckling av innehållstjänster för mobila terminaler.

Mobiltelefoni Övriga Norden
Även i Danmark och Finland ökade den externa nettoomsättningen
kraftigt. På den danska marknaden ökade antalet GSM-kunder med
34 000 till 331 000 och den externa nettoomsättningen steg under
perioden med 85 procent till 159 MSEK. Ökade kundförvärvskost-
nader tillsammans med höga kostnader för samtrafik gav en nega-
tiv inverkan på underliggande EBITDA, som under perioden sjönk
från –69 MSEK till –144 MSEK.

Under kvartalet påbörjades arbetet med att anlägga ett GSM
900-nät i Danmark, vilket kommer att få en positiv inverkan på
nuvarande höga roamingkostnader.

På den finska marknaden ökade den externa nettoomsättningen
från 47 MSEK till 137 MSEK. Antalet GSM-kunder ökade under peri-
oden med 5 000 till 154 000. Lägre produktionskostnader gjorde att
underskottet i rörelsen minskade från –123 MSEK till –71 MSEK.

Mobila portaler
Den operatörsoberoende mobila portalen Speedy Tomato har hit-
tills testlanserats på fyra europeiska marknader; Italien, Storbritan-
nien, Danmark och Finland. I Italien etableras portalen i samarbete
med Olivetti Tecnost. För utveckling av mobila tjänster inom spel
och underhållning har samarbete inletts med företaget Moby, ett
produktionsbolag i Spraygruppen för mobil underhållning och mobi-
la tjänster.Tjänsterna kommer att finnas på Speedy Tomatos mobi-
la portaler samt på www.teliamobile.se.

Speedy Tomato och Anoto, dotterbolag till C Technologies AB,
har inlett samarbete för integrering av tjänster i Speedy Tomatos
mobila portal. Tjänsterna innebär möjlighet att till exempel kunna
sända handskrivna anteckningar direkt från ett papper som grafiskt
e-mail, fax eller SMS.
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Telia International Carrier
Carriermarknaden går nu in i en ny fas. Den tidigare kraftiga efter-
frågan på fiber och kanalisation förväntas minska. Istället ökar efter-
frågan på hyrd nätkapacitet och våglängder. Aktörer som saknar
finansiell styrka och uthållighet förväntas slås ut och på sikt sker
sannolikt en konsolidering av carriermarknaden.Telia räknar med en
framtida stark efterfrågan på IP-trafik och IP-baserade tjänster och
fullföljer därför den planerade nätutbyggnaden.Viss anpassning sker
av produktutbud och kundfokus.

Jan–mar Jan–mar Helår
MSEK 2001 2000 2000

Nettoomsättning 1 002 909 4 116
varav extern 740 675 3 012

Underliggande EBITDA –354 –114 –572
Rörelseresultat –453 –154 –854
Investeringar 1 147 488 6 634

I den internationella carrierverksamheten ökade den externa net-
toomsättningen med 9,6 procent till 740 MSEK, jämfört med mot-
svarande kvartal året innan. Efterfrågan på IP-kapacitet och IP-trafik
var fortsatt stark, omsättningen ökade 40 respektive 210 procent.
Efterfrågan är lägre än beräknat beroende på att många europeiska
operatörer senarelagt bredbandsutbyggnaden på slutkundsmarkna-
den.

För telefoni skedde viss minskning av den externa omsättning-
en. Förutsättningarna på telefonimarknaden har förändrats under
2001. Ett antal aktörer som etablerat sig på grossistmarknaden har
fått ekonomiska svårigheter och dumpar nu priserna. Telia har valt
att avstå från affärer med låg marginal och hög risk, vilket påverkat
omsättningen i telefonirörelsen.

Underliggande EBITDA uppgick till –354 MSEK jämfört med
–114 MSEK motsvarande kvartal föregående år. Fjärde kvartalet
2000 var underliggande EBITDA –307 MSEK. Den internationella
carrierverksamheten befinner sig i uppbyggnadsfas med kostnader
för etablering av lokala teknik- och säljbolag samt licenser. Lägre
intäkter än förväntat samt senareläggning av vissa nätsträckor,
bland annat Atlantkabeln TAT 14, innebär att Telia hyr kapacitet på
korta avtal, vilket medfört ökade kostnader.

Verksamheten i den amerikanska Internetoperatören AGIS, som
förvärvades våren 2000, uppvisade en förlust om cirka 120 MSEK till
följd av stora mängder hyrd nätkapacitet.Vid slutet av året, när den
amerikanska delen av Vikingnätet är i drift, kan trafiken flyttas över
till egen infrastruktur, vilket innebär väsentligt minskade kostnader.
Första kvartalet togs nätsträckan Boston – Miami (East Corridor) i
drift. Telia belönades under året med utmärkelsen Bästa Internetle-
verantör i USA.

Resultatet har även påverkats av reserveringar för beräknade
kreditförluster i telefonirörelsen.

Mot bakgrund av utvecklingen på carriermarknaden bedöms
målet att på månadsbasis uppvisa positivt EBITDA mot slutet av
året inte nås.

Telias mål att skapa en högkvalitativ nätplattform i Europa och
USA för kommande Internet- och bredbandstrafik ligger fast. Telia
fullföljer sina nätplaner med inriktningen att nät som redan anlagts
eller är under konstruktion ska vara i drift före årets utgång. Det
innebär att Telia vid slutet av 2001 planeras ha ett 40 000 kilome-
ter långt fibernät i drift, varav 22 000 kilometer i Europa och 18 000
kilometer i USA.

Den anläggning av fiber och kanalisation som påbörjats i Mel-
laneuropa;Tjeckien, Österrike, Schweiz och Ungern kommer att full-

följas. I östra Europa, där carriermarknaden fortfarande är outveck-
lad med stor efterfrågan på infrastruktur som följd, fortsätter det
projekteringsarbete som inletts med partners i Polen, Baltikum och
Ryssland.

Den planerade utbyggnaden av Vikingnätet i södra Europa kom-
mer i huvudsak att ske genom byte av fiber och kapacitet, s k swap-
affärer, och inte genom anläggning av egen infrastruktur. Under
perioden tecknades ett bytesavtal med teleoperatören Nets, som
ger Telia International Carrier tillgång till nätkapacitet i bland annat
Frankrike och Italien motsvarande ett värde av 115 MSEK.

Investeringarna uppgick under första kvartalet till 1 147 MSEK.
När anläggningarna är i drift kan Telia International Carrier leve-

rera den nätkapacitet som sålts till service providers och operatörer,
vilket får en positiv inverkan på intäkterna. Samtidigt sker en dras-
tisk minskning av kostnaderna för förhyrd kapacitet när den egna
nätkapaciteten tas i bruk, vilket påverkar resultatet positivt.

Under första kvartalet tecknades avtal om försäljning av infra-
struktur mellan Warszawa och tjeckiska gränsen med Cecom i Polen.
Dessutom slöts ett antal avtal om försäljning av nätkapacitet. Med
den amerikanske operatören Sprint tecknades ett flerårigt mång-
miljonavtal som ger Sprint möjlighet att utnyttja den europeiska
delen av Vikingnätet för distribution av IP-baserade tjänster på
Europamarknaden. Under kvartalet tecknades även avtal med det
ryska telekombolaget BalTelecom om försäljning av IP-kapacitet på
sträckan Moskva–Stockholm. Samtidigt utökades avtalet med Ros-
telecom om försäljning av kapacitet över Atlanten.

För att tillfredsställa efterfrågan på mervärdestjänster inom IP-
området görs satsningar på produktutveckling och vidareförädling
av tjänster. Under kvartalet lanserade Telia International Carrier
tjänster för virtuella privata nät (IP-VPN) och för samlokalisering av
IP-servrar (Local Services). Samtidigt riktas försäljningen inte bara
till service providers och operatörer utan även till slutkunder som
upphandlar tjänster på grossistnivå. Under kvartalet träffades avtal
med Ericsson om leverans av ett globalt IP-baserat nätverk avsett
för Ericssons interna behov av multimediakommunikation.

För att stärka distributionskanalerna har avtal träffats med Cisco
om marknadsföring av Telia International Carriers IP-kapacitet och
IP-baserade produkter i Europa och USA.

Telia Networks
Telia Networks upprätthöll marginalen för underliggande EBITDA
trots överhängande effekter från förra årets stora prissänkningar
och minskade marknadsandelar på slutkundsmarknaden. Margina-
len kunde upprätthållas genom kostnadseffektivisering och ökad
försäljning av värdeadderande tjänster, datakommunikation och
nätkapacitet på slutkundsmarknaden och genom ökad försäljning
på grossistbasis till operatörer och service providers.

Jan–mar Jan–mar Helår
MSEK 2001 2000 2000

Nettoomsättning 8 590 9 288 39 723 
varav extern 7 475 7 626 30 205 

Underliggande EBITDA 2 837 2 928 11 257 
Rörelseresultat 1 127 4 226 7 950 
Investeringar 1 436 749 7 421

Sverige   
Nettoomsättning 8 141 8 782 37 987 

varav extern 7 117 7 302 28 897 
Underliggande EBITDA 2 883 2 979 11 272 
Investeringar 1 162 720 4 565 
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Inom fast telefoni på slutkundsmarknaden i Norden, som står för 67
procent av affärsområdets omsättning, sjönk nettoomsättningen
med 8,6 procent jämfört med motsvarande period året innan. Den
minskade nettoomsättningen beror på en kombination av prissänk-
ningar (–4,9 procent) och minskade trafikvolymer (–3,9 procent).
På privatmarknaden har prisutvecklingen stabiliserats under 2001.
De lägre volymerna beror dels på minskade marknadsandelar, dels
på att fast telefoni i ökad omfattning ersätts av elektronisk post,
mobil telefoni och SMS.

På slutkundsmarknaden ökade omsättningen för datakommuni-
kation och nätkapacitet med 5,4 respektive 10,9 procent medan
omsättningen för konsulttjänster, IT-tjänster och andra värdeadde-
rade tjänster steg med 36 procent.

Konkurrensen på slutkundsmarknaden ökar efterfrågan på nät-
kapacitet, samtrafik och andra nätprodukter från operatörer och
service providers. Det gör att Telia Networks till viss del kan kom-
pensera intäktsbortfallet på slutkundsmarknaden genom ökad gros-
sistförsäljning. Under kvartalet ökade den externa omsättningen i
grossiströrelsen med 27 procent, vilket gjorde att nettoomsättning-
en för Telia Networks som helhet sjönk med måttliga 2,0 procent
under första kvartalet.

Den minskade nettoomsättningen har kunnat kompenseras
genom fortsatt effektivisering av bland annat kundtjänster och dis-
tributionskanaler. Marginalen i fastnätsverksamheten upprätthölls
under perioden. Underliggande EBITDA sjönk något och uppgick till
2 837 MSEK.

Resultatet från intressebolag uppgick till –414 MSEK, jämfört
med 871 MSEK motsvarande kvartal föregående år. Merparten av
intressebolagen utgörs av Netia Holdings, fastnätsoperatörerna i
Baltikum, Unisource/AUCS samt Comsource/Eircom. Det lägre
resultatet under 2001 beror i huvudsak på utförsäljning av bolag
inom Unisource under jämförelseperioden och till mindre del på ett
lägre resultat i Netia och Comsource/Eircom.

Rörelseresultatet uppgick under kvartalet till 1 127 MSEK, att
jämföras med 4 226 MSEK föregående år. Resultatminskningen
beror på lägre resultatandel från intressebolag och på kapitalvinster
från utförsäljningen av fastnätsverksamheten i Norge under jämfö-
relseperioden 2000.

Stora satsningar görs nu på vidareutveckling av de fasta näten i
Sverige med inriktning att utveckla nätstrukturen från kretskoppla-
de nät till paketorienterade IP-nät. Under kvartalet uppgick investe-
ringarna till 1 436 MSEK. En betydande del avsåg bredbandsutbygg-
naden i Sverige.

Under kvartalet levererade affärsområdet anslutningar för bred-
bands-Internet baserade på ADSL och LAN till 26 000 kunder. Av
dessa var 4 000 kunder till externa service providers. Leveranskapa-
citeten har ökat kraftigt under 2001.Vid slutet av perioden gjordes
3 000 bredbandsinstallationer i veckan och 930 av landets 7 200
stationer var anpassade för ADSL.

Det landstäckande fiberoptiska nätet har byggts ut ytterligare.
För att tillgodose en växande efterfrågan på nätkapacitet och optisk
fiber påbörjades under kvartalet anläggning av ”påfarter” till Scand-
inavian Ring, som förbinder Stockholm–Göteborg–Malmö–Köpen-
hamn–Oslo. Fem nya fiberoptiska nätsträckor kommer att anläggas:
Göteborg–Örebro, Göteborg–Jönköping, Malmö–Kalmar, Kalmar–
Växjö samt Kalmar–Stockholm. Nätsträckorna beräknas vara i drift
före årets slut.

Under kvartalet har fortsatta satsningar gjorts för att öka affärs-
områdets andel av framför allt företagsmarknaden. IT-HUS är ett
koncept och samlingsbegrepp för integrerade kommunikations-

plattformar som gör att affärsområdet kan leverera kompletta tele-
foni- och datalösningar för enskilda kontor men också för hela före-
tagsbyar och företagsområden. För att säkra fortsatt efterfrågan på
datakommunikation och nätkapacitet lanseras nya produkter fort-
löpande. I början av året lanserades Telia Dedicated Webhosting, en
hostingtjänst avsedd för e-handelsbolag med höga krav på prestan-
da och kvalitet.

Efterfrågan på den nyligen introducerade tjänsten Telia Planet,
IP-VPN-nät avsedda för medelstora företag, ökade under perioden.

Centrex 2000, en nätbaserad växel med möjlighet till integrerad
fast, mobil och IP-baserad kommunikation, har fått ett mycket posi-
tivt mottagande på marknaden och sålts till ett stort antal kunder.
Tillsammans med Digitala, en automatisk telefonistfunktion, och
Unified Messaging bildar den ett attraktivt erbjudande på företags-
marknaden.

På privatkundsmarknaden lanserades en tjänst som gör det möj-
ligt att utöka DuoCom-abonnemanget med ytterligare en ISDN-
kanal.

Även för grossistmarknaden sker en kontinuerlig produktutveck-
ling.För företag som vill erbjuda telefoni som komplement och mer-
värde till sitt ordinarie utbud har affärsområdet utvecklat TeleHost.
TeleHost innebär att affärsområdet producerar telefonitjänsten,
ansvarar för drift och underhåll och ger underlag för debitering.

Under första kvartalet lanserades ytterligare ett antal access-
produkter, bland annat ”Delad ledning”, som gör att en operatör kan
hyra det övre frekvensbandet i kopparledningen för sina specifika
tjänster medan det lägre bandet används för telefoni.

Under perioden fattade PTS beslut om att Lika tillträde med för-
val ska gälla även för lokalsamtal från och med den 2 februari 2002.

Höjningen av abonnemangsavgiften med 20 SEK per månad från
och med den 1 mars 2001 beräknas leda till en ökning av affärsom-
rådets intäkter med 860 MSEK på helårsbasis.

På den danska marknaden uppgick den externa nettoomsätt-
ningen till 221 MSEK. En översyn pågår av verksamheten som under
perioden uppvisade fortsatt underskott.

I Finland uppgick den externa nettoomsättningen till 98 MSEK.
Verksamheten uppvisade ett positivt resultat.

Telia Internet Services
Den externa nettoomsättningen uppgick till 532 MSEK, en ökning
med 25 procent jämfört med motsvarande period föregående år.
Ökningen beror i huvudsak på kraftig efterfrågan på Internetaccess.
Nettoomsättningen för accesser ökade under kvartalet med 28 pro-
cent till 436 MSEK. Prisnivån var 3 procent lägre än föregående år.

Jan–mar Jan–mar Helår
MSEK 2001 2000 2000

Nettoomsättning 535 454 2 108 
varav extern 532 427 1 819 

Underliggande EBITDA –235 –172 –994 
Rörelseresultat –282 –192 –1 008 
Investeringar 90 50 626    

Sverige   
Nettoomsättning 436 377 1 750 

varav extern 432 351 1 462 
Underliggande EBITDA –208 –163 –911 
Investeringar 67 50 537 

På den svenska marknaden har affärsområdet successivt ökat tem-
pot i leveranserna av bredband (ADSL och LAN). Antalet betalande
bredbandskunder steg under perioden från 27 000 till 48 000, och
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vid slutet av perioden gjordes cirka 3 000 bredbandsanslutningar i
veckan.

Ytterligare ramavtal tecknades med fastighetsägare och bostads-
rättsföreningar, och antalet potentiella bredbandskunder ökade
under kvartalet från 822 000 till 918 000 hushåll.

Efterfrågan på uppringd Internetaccess över PSTN och ISDN var
fortsatt stor.På Sverigemarknaden ökade antalet Internetkunder med
uppringd access från 687 000 till 711 000 de tre första månaderna.

Även på den danska marknaden, där affärsområdet intagit en
position som bredbandsleverantör genom kabel-tv-bolaget Stofa,
ökade efterfrågan på Internetanslutningar. Vid slutet av kvartalet
hade Stofa installerat 211 000 kabel-tv-anslutningar med bred-
bandsmöjlighet och hade 38 000 betalande kunder med Internet-
abonnemang, en ökning med 8 000 kunder under kvartalet. I det
fasta nätet ökade antalet kunder med uppringd Internetaccess från
78 000 till 86 000.

Affärsområdet erbjuder även Internetbaserade tjänster. På före-
tagsmarknaden var efterfrågan på tjänster störst inom områdena
streaming (webb-tv), hosting (webb-hotell m m), elektronisk handel
samt kommunikation. Inom elektronisk handel är efterfrågan stor
på betalningslösningar som gör det möjligt att på ett säkert sätt
kunna betala och ta betalt över Internet. Under kvartalet lanserades
bland annat Telia Säljabonnemang Transaktion Direkt, som gör det
möjligt att använda kreditkortet som betalmedel utan att kort-
numret lämnas ut på Internet.

Ett annat prioriterat produktområde är säkerhet och sekretess,
och i början av året lanserades tjänster för bland annat elektroniska
signaturer och elektroniska ID-kort.Tjänsterna används av till exem-
pel bilfirmor som därmed på ett säkert sätt kan registrera och avre-
gistrera bilar i Vägverkets bilregister över Internet. Under kvartalet
lanserades också Telia Antivirus, en säkerhetsapplikation speciellt
anpassad för privatkunder och småföretag.

Ytterligare ett antal tjänster lanserades inom produktfamiljen
ProLane, bredbandsaccess baserad på fasta förbindelser och avsedd
för företag med behov av snabba Internetförbindelser för ett stort
antal användare. Under kvartalet lanserades ProLane-tjänster för
privata nät (Telia ProLane VPN) och för kunder som tillhandahåller
Internetaccess till tredje part (Telia ProLane ISP).

För att skapa attraktiva, konkurrenskraftiga bredbandserbjudan-
den utvecklar affärsområdet bredbandstjänster särskilt anpassade
för den svenska konsumentmarknaden. Tjänsteutvecklingen sker i
huvudsak inom områdena underhållning, nyheter, information,
fakta och kommunikation. Tjänsterna utvecklas i samarbete med
innehållsleverantörer och görs åtkomliga på den bredbandsportal
som affärsområdet lanserade i början av april. Portalen är en vida-
reutveckling av www.startsidan.telia.se, som är en av Sveriges mest
välbesökta portaler med ett stort antal användare av Internet, e-
post mm. Direkt efter lanseringen av bredbandsportalen skedde en
mycket kraftig ökning av såväl antalet unika besökare som registre-
rade användare. Nya typer av bredbandstjänster kommer fortlö-
pande att lanseras på bredbandsportalen.

Affärsområdet gör nu stora satsningar på att bygga upp en bred-
bandsmarknad för Internetbaserade tjänster, vilket medför kostna-
der för utveckling av accessprodukter och tjänster samt uppbygg-
nad av IT-system, kundtjänster och helpdesk för att hantera den
stora tillströmningen av kunder. Underliggande EBITDA uppgick
under kvartalet till –235 MSEK och affärsområdet beräknas uppvi-
sa fortsatt negativt resultat under 2001. För att förstärka bred-
bandssatsningen ytterligare kommer den svenska kabel-tv-verk-
samheten com hem att föras över till Telia Internet Services.

Prisnivån för bredbandsanslutning är idag för låg. Beslut har därför
tagits om en höjning av månadsavgiften för individuella anslutning-
ar från nuvarande 250 SEK till 325 SEK från och med den 1 septem-
ber. Förhandlingar kommer att inledas med fastighetsägare,
bostadsrättsföreningar och Villaägarnas Riksförbund om höjning av
priset även för gruppanslutna abonnemang.

Telia Equity
Affärsområdet ansvarar för renodlingen av koncernen och har i upp-
gift att förvalta och förädla de ägarandelar som Telia väljer att
behålla i avyttrade bolag. Renodlingen av Teliakoncernen påbörjades
hösten 2000 med avyttring av ett 15-tal verksamheter samt börs-
notering av katalogbolaget Eniro.

Jan–mar Jan–mar Helår
MSEK 2001 2000 2000

Nettoomsättning 3 826 4 221 19 050 
varav extern 1 180 1 590 6 450 

Underliggande EBITDA 204 126 1 624 
Rörelseresultat 155 –276 5 419 
Investeringar 512 2 015 7 185 

Första kvartalet 2001 avyttrades de helägda bolagen Telia Trading
och Combinator samt intressebolaget SI.Mobil i Slovenien.

Under kvartalet slöts avtal om försäljning av innehavet i kata-
logbolaget Panorama Polska till Eniro och om försäljning till Indus-
tri Kapital av 51 procent av innehavet i bolagen Telia Dokumenta-
tion AB, Multicom Security AB, Respons AB, Swedia Networks AB,
TA Teleadress Information AB, Telia ProSoft AB, Telia Swedtel AB
samt Validation AB.Vidare slöts avtal om försäljning av call center-
företagen Direct Response Services till ett holländskt bolag. Samtli-
ga försäljningar beräknas bli genomförda under andra kvartalet.

I början av april avyttrade Telia sina ekonomiska engagemang i
den brasilianske mobiloperatören Tess. Avyttringen beräknas med-
föra en kapitalvinst om 2,7 GSEK. Av köpeskillingen har motsvaran-
de 4,6 GSEK erlagts kontant, medan resterande cirka 2,3 GSEK
utgörs av ett treårigt lån.

Den 23 april lade det italienska katalogbolaget Seat Pagine Gial-
le ett offentligt bud på Eniro, som ägs till 47,3 procent av Telia.

De avyttringar som gjordes 2000 och första kvartalet 2001 samt
de avyttringar som träffats avtal om omfattar drygt 10 000 anställda.

I affärsområdet ingick under kvartalet, förutom ovanstående
bolag, Neterna,Telia Systems, Relacom,Telia Service och Telia Instal-
lation. Vidare ingick Infomedia Partner, com hem, Telia Finans, Telia
Credit, Sergel Kredittjänster, Overseas-koncernen, Unite,Telia Kund-
utbildning, Telia Business Innovation, Telia Satellit samt ryska Telix.

Som en följd av avyttringarna sjönk affärsområdets externa net-
toomsättning under perioden. För jämförbara enheter ökade den
externa nettoomsättningen med 8 procent. Den starkaste tillväxten
skedde inom Swedia Networks, kabel-tv-verksamheten com hem
samt Neterna.

Underliggande EBITDA ökade med 78 MSEK under perioden. För
jämförbara enheter var ökningen 97 MSEK. Resultatförbättring
skedde främst för Swedia Networks, Telia Credit och ProSoft. Inom
com hem minskade underliggande EBITDA på grund av att stora
satsningar görs på uppgradering av kabel-tv-nätet till bredband och
utveckling av interaktiva tjänster. Under perioden ökade antalet
installerade bredbandsanslutningar med 59 000 till 252 000. Anta-
let betalande kunder med bredbands-Internet ökade med 9 000 till
31 000.
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Resultatet från intressebolag uppgick till 247 MSEK jämfört med
–244 MSEK motsvarande period föregående år. Resultatförbättring-
en beror i huvudsak på kapitalvinster från försäljningen av SI.Mobil
och en nyemission inom Eniro, medan Tess hade en negativ inverkan
på resultatutvecklingen.

Engångsposter uppgick till –30 MSEK jämfört med 104 MSEK
föregående år. I engångsposter ingår kapitalvinster om 9 MSEK i
huvudsak från försäljningen av Telia Trading och Combinator.

Efter resultat från intressebolag och engångsposter redovisar
affärsområdet ett rörelseresultat om 155 MSEK.

Affärsområdets investeringar uppgick till 512 MSEK, varav 162
MSEK avsåg com hem. De höga investeringarna föregående år beror
i huvudsak på utökad ägarandel i Tess.

Moderbolaget
Moderbolaget Telia AB, med styrelsens säte i Stockholm, omfattar
koncernens svenska verksamhet inom utveckling, anläggning och
drift av fasta nät samt grundläggande nättjänstproduktion. I moder-
bolaget finns vidare, förutom koncernledningsfunktioner, ett antal
supportenheter och koncernens internbanksverksamhet.

Nettoomsättningen var 5 640 (6 333) MSEK, varav 4 857 (5 293)
MSEK avsåg fakturering till dotterbolag. Resultat före boksluts-
dispositioner och skatt sjönk till 372 (2 895) MSEK, främst genom
minskade koncernbidrag från dotterbolag.

Redovisat resultat efter bokslutsdispositioner och skatt var 658
(2 155) MSEK. Eget kapital uppgick till 37 015 (vid årsskiftet 36 459)
MSEK och de disponibla vinstmedlen till 13 517 (12 961) MSEK.

Balansomslutningen ökade till 94 644 (vid årsskiftet 91 494)
MSEK. Kassaflödet från löpande verksamhet var –544 (1 312) MSEK
och det operativa kassaflödet –3 669 (–6 844) MSEK. Nettolåne-
skulden ökade något till 6 559 (vid årsskiftet 6 463) MSEK. Likvida
medel uppick till 593 (538) MSEK.

Soliditeten (inklusive eget kapitalandelen av obeskattade reser-
ver) förbättrades till 52,2 (51,9) procent.

Investeringarna uppick till 2 499 (3 549) MSEK, varav 1 041 (828)
MSEK i materiella anläggningstillgångar, främst fasttelefonianlägg-
ningar. Övriga investeringar om 1 458 (2 721) MSEK avsåg i huvud-
sak kapitaltillskott till dotter- och intressebolag.

Antalet anställda den 31 mars var 614 (vid årsskiftet 1 056)
personer. Minskningen är en följd av att verksamhet inom fakture-
ringssystemområdet dels rationaliserats, dels överförts till dotter-
bolag.

Utsikter 2001
Satsningen på mobil kommunikation, uppbyggnaden av en bred-
bandsmarknad och etableringen av Telia på den internationella car-
riermarknaden skapar förutsättningar för intäkts- och resultattill-
växt.

Resultatet för 2001 kommer dock att påverkas av kostnader för
satsningarna inom bredband och den internationella carrierverk-
samheten.

I den svenska fastnätsverksamheten förväntas prisbilden stabili-
seras, vilket tillsammans med effektiviseringar gör att lönsamheten
kommer att kunna upprätthållas.

Den pågående renodlingen stärker balansräkningen.

Stockholm, 2001-05-10

Marianne Nivert
VD och Koncernchef

Granskningsrapport
Vi har översiktligt granskat denna delårsrapport enligt den
rekommendation som Föreningen Auktoriserade Revisorer FAR
utfärdat. En översiktlig granskning är väsentligt begränsad jäm-
fört med en revision. Det har inte kommit fram något som tyder
på att delårsrapporten inte uppfyller kraven enligt börs- och års-
redovisningslagarna.

Stockholm, 2001-05-10

Ernst & Young AB Gunnar Widhagen Filip Cassel
Auktoriserad revisor Auktoriserad revisor

Torsten Lyth
Auktoriserad revisor
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Koncernens resultaträkning
Jan–mar Jan–mar Apr 2000– Helår Helår

MSEK 2001 2000 mar 2001 2000 1999

Nettoomsättning 13 592 12 857 54 799 54 064 52 121 
Produktionskostnader –8 638 –7 751 –33 915 –33 028 –31 206 

Bruttoresultat 4 954 5 106 20 884 21 036 20 915 

Försäljnings-/administrations-/FoU-kostnader –4 131 –3 876 –16 581 –16 326 –14 887 
Övriga rörelseintäkter/rörelsekostnader, netto 145 1 510 7 128 8 493 –805 
Resultatandelar i intressebolag –157 642 –1 996 –1 197 723 

Rörelseresultat 811 3 382 9 435 12 006 5 946 

Finansiellt netto –309 54 –652 –289 34 

Resultat efter finansiella poster 502 3 436 8 783 11 717 5 980 

Skatter –208 –1 049 –606 –1 447 –1 754 
Minoritetsandelar –3 3 2 8 –4 

Nettoresultat 291 2 390 8 179 10 278 4 222 

Resultat per aktie (SEK) 0,10 0,84 2,75 3,50 1,48 

Kvartalsuppgifter
2001 2000 1999 

MSEK Kv 1 Kv 4 Kv 3 Kv 2 Kv 1 Kv 4 Kv 3 Kv 2 Kv 1 

Nettoomsättning 13 592 14 540 13 487 13 180 12 857 14 887 11 771 13 066 12 397 
Underliggande EBITDA 3 348 3 790 3 180 2 857 3 260 3 343 3 466 3 616 3 634 

Engångsposter och pensioner 30 6 937 –116 201 1 316 –7 –273 –362 –542 
Resultatandelar i intressebolag –157 –370 –759 –710 642 1 213 –153 227 –564 

EBITDA 3 221 10 357 2 305 2 348 5 218 4 549 3 040 3 481 2 528 
Av- och nedskrivningar –2 410 –2 427 –2 099 –1 860 –1 836 –2 044 –1 890 –1 872 –1 846 

Rörelseresultat 811 7 930 206 488 3 382 2 505 1 150 1 609 682 
Resultat efter finansiella poster 502 7 658 267 356 3 436 2 445 1 244 1 609 682 
Nettoresultat 291 7 408 172 308 2 390 1 755 869 1 118 480 
Resultat per aktie (SEK) 0,10 2,47 0,06 0,10 0,84 0,62 0,30 0,39 0,17 

Koncernens balansräkning
31 mar 31 mar 31 dec 31 dec

MSEK 2001 2000 2000 1999

Tillgångar   
Immateriella anläggningstillgångar 26 351 2 104 25 198 2 146 
Materiella anläggningstillgångar 45 686 33 433 43 807 33 318 
Finansiella anläggningstillgångar 23 576 21 825 22 335 18 023 
Varulager mm 796 1 209 773 971 
Fordringar 29 291 23 915 29 072 20 369 
Kortfristiga placeringar 76 307 178 1 264 
Kassa och bank 1 286 512 1 352 513 

Summa tillgångar 127 062 83 305 122 715 76 604 

Eget kapital och skulder   
Eget kapital 58 298 35 187 55 988 32 893 
Minoritetsandelar 522 508 320 210 
Avsatt till pensioner 3 609 3 287 3 525 3 246 
Övriga avsättningar 7 602 7 003 7 826 7 242 
Långfristiga lån 26 149 9 861 20 876 9 123 
Kortfristiga lån 12 315 10 733 13 166 6 934 
Ej räntebärande skulder 18 567 16 726 21 014 16 956 

Summa eget kapital och skulder 127 062 83 305 122 715 76 604 

Koncernens kassaflödesanalys
Jan–mar Jan–mar Apr 2000– Helår Helår

MSEK 2001 2000 mar 2001 2000 1999

Kassaflöde från löpande verksamhet 486 1 709 8 929 10 152 10 715 
Kassaflöde från investeringsverksamhet –3 512 –4 306 –36 327 –37 121 –10 701 
Operativt kassaflöde –3 026 –2 597 –27 398 –26 969 14 
Kassaflöde från finansieringsverksamhet 2 862 1 594 28 086 26 818 1 005 

Periodens kassaflöde –164 –1 003 688 –151 1 019 

Räntebärande nettoskuld, IB 20 235 7 527 7 623 7 527 6 767 
Förändring av nettolåneskuld 4 106 55 16 480 12 429 –753 
Förändring av pensionsskuld 84 41 322 279 1 513 
Räntebärande nettoskuld, UB 24 425 7 623 24 425 20 235 7 527 
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Koncernens affärsområden
Jan–mar 2001 (pro forma)

International Internet Koncern- Koncernen
MSEK Mobile Carrier Networks Services Equity gemensamt totalt

Nettoomsättning 4 062 1 002 8 590 535 3 826 –4 423 13 592
Extern nettoomsättning 3 614 740 7 475 532 1 180 51 13 592
Underliggande EBITDA 1 134 –354 2 837 –235 204 –238 3 348
Av- och nedskrivningar –738 –98 –1 254 –32 –266 –22 –2 410
Engångsposter och pensioner –16 – –42 0 –30 118 30
Resultatandelar i intressebolag 27 –1 –414 –15 247 –1 –157
Rörelseresultat 407 –453 1 127 –282 155 –143 811
Operativt kapital 34 381 8 905 34 090 775 7 299 –2 968 82 482
Kapitalandelar i intressebolag 2 309 1 8 189 6 3 300 0 13 805
Investeringar 509 1 147 1 436 90 512 –35 3 659
Antal anställda 4 190 702 9 103 942 14 197 802 29 936

Jan–mar 2000 (pro forma)

International Internet Koncern- Koncernen
MSEK Mobile Carrier Networks Services Equity gemensamt totalt

Nettoomsättning 2 994 909 9 288 454 4 221 –5 009 12 857 
Extern nettoomsättning 2 481 675 7 626 427 1 590 58 12 857 
Underliggande EBITDA 845 –114 2 928 –172 126 –353 3 260 
Av- och nedskrivningar –309 –40 –1 176 –20 –262 –29 –1 836 
Engångsposter och pensioner 11 – 1 603 – 104 –402 1 316 
Resultatandelar i intressebolag 16 0 871 0 –244 –1 642 
Rörelseresultat 563 –154 4 226 –192 –276 –785 3 382 
Operativt kapital 6 052 741 35 910 398 2 442 –4 094 41 449 
Kapitalandelar i intressebolag 1 881 22 9 363 4 1 488 0 12 758 
Investeringar 1 001 488 749 50 2 015 341 4 644 
Antal anställda 3 188 347 9 649 657 15 897 851 30 589 

Jan–dec 2000 (pro forma)

International Internet Koncern- Koncernen
MSEK Mobile Carrier Networks Services Equity gemensamt totalt

Nettoomsättning 14 556 4 116 39 723 2 108 19 050 –25 489 54 064 
Extern nettoomsättning 12 365 3 012 30 205 1 819 6 450 213 54 064 
Underliggande EBITDA 3 396 –572 11 257 –994 1 624 –1 624 13 087 
Av- och nedskrivningar –1 961 –263 –4 804 –98 –975 –121 –8 222 
Engångsposter och pensioner 20 1 1 353 108 6 197 659 8 338 
Resultatandelar i intressebolag 130 –20 144 –24 –1 427 0 –1 197 
Rörelseresultat 1 585 –854 7 950 –1 008 5 419 –1 086 12 006 
Operativt kapital 32 653 6 919 32 613 833 7 121 –5 097 75 042 
Kapitalandelar i intressebolag 2 122 3 7 834 5 3 334 0 13 298 
Investeringar 26 017 6 634 7 421 626 7 185 –141 47 742 
Antal anställda 3 928 672 9 477 918 14 044 829 29 868 

Koncernens geografiska marknader
Jan–mar 2001

Övriga Östersjö- Övriga Övriga Koncernen
MSEK Sverige Norden området Europa länder totalt

Extern nettoomsättning 11 176 1 772 14 392 238 13 592 
Av- och nedskrivningar –1 683 –616 –4 –42 –65 –2 410 
Resultatandelar i intressebolag 230 –3 –131 –253 –0 –157 
Rörelseresultat 2 164 –549 –136 –562 –106 811 
Operativt kapital 30 007 32 606 7 749 6 026 6 094 82 482 
Kapitalandelar i intressebolag 1 034 31 7 611 885 4 244 13 805 
Investeringar 1 942 677 6 772 262 3 659 
Antal anställda 24 621 3 945 192 475 703 29 936 

Jan–mar 2000

Övriga Östersjö- Övriga Övriga Koncernen
MSEK Sverige Norden området Europa länder totalt

Extern nettoomsättning 11 625 755 22 244 211 12 857 
Av- och nedskrivningar –1 607 –173 –4 –20 –32 –1 836 
Resultatandelar i intressebolag 14 0 28 923 –267 642 
Rörelseresultat 1 765 1 068 –40 883 –294 3 382 
Operativt kapital 23 153 3 565 4 828 5 994 3 909 41 449 
Kapitalandelar i intressebolag 56 50 4 714 4 901 3 037 12 758 
Investeringar 1 555 281 759 726 1 323 4 644 
Antal anställda 25 808 2 767 669 637 708 30 589 
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Jan–dec 2000

Övriga Östersjö- Övriga Övriga Koncernen
MSEK Sverige Norden området Europa länder totalt

Extern nettoomsättning 46 469 5 094 137 1 292 1 072 54 064 
Av- och nedskrivningar –6 581 –1 312 –19 –107 –203 –8 222 
Resultatandelar i intressebolag 219 –9 –206 513 –1 714 –1 197 
Rörelseresultat 14 274 –256 –160 –50 –1 802 12 006 
Operativt kapital 26 287 30 739 7 103 4 741 6 172 75 042 
Kapitalandelar i intressebolag 718 32 6 988 1 112 4 448 13 298 
Investeringar 10 578 25 527 2 865 3 602 5 170 47 742 
Antal anställda 24 905 3 754 173 408 628 29 868 

Noter
Engångsposter och pensioner

Jan–mar Jan–mar Apr 2000– Helår Helår
MSEK 2001 2000 mar 2001 2000 1999

Personalomstrukturering – – – – –722 
Centrala pensioner mm 17 –176 1 047 854 189 
Börsnotering / Integrationskostnader – – –144 –144 –226 
År 2000-anpassning – – – – –604 
Kapitalvinster/-förluster 266 1 492 6 630 7 856 582 

Totalt 283 1 316 7 533 8 566 –781 
Exkl kapitalvinster/-förluster i intressebolag 30 1 316 7 052 8 338 –1 184 

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar  
31 mar 31 dec 31 dec 31 mar 31 dec 31 dec 

MSEK 2001 2000 1999 2001 2000 1999 

Ingående balans 25 198 2 146 1 844 43 807 33 318 34 801 
Inköp 81 23 402 708 3 581 16 084 7 342 
Förvärvad verksamhet – 59 15 0 2 431 12 
Försäljningar/utrangeringar 0 –54 –31 –119 –579 –1 322 
Avyttrad verksamhet – –255 – – –387 – 
Omklassificeringar 123 –86 –18 –128 54 44 
Periodens avskrivningar –417 –867 –286 –1 999 –7 352 –7 261 
Periodens nedskrivningar/återförda nedskrivningar 0 –1 –46 – –36 –115 
Anläggningsbidrag från kabel-tv-kunder – – – 4 21 45 
Kursdifferenser 1 366 854 –40 540 253 –228 
Utgående balans 26 351 25 198 2 146 45 686 43 807 33 318 

Eget kapital

31 mar 31 mar 31 dec 31 dec
MSEK 2001 2000 2000 1999

Ingående balans 55 988 32 893 32 893 29 344 
Förändring av redovisningsprinciper (IAS 39):
– Marknadsvärdering av börsnoterade värdepapper –161 – – – 
– Vinster/förluster på instrument för säkring av verkligt värde och kassaflöde –181 – – – 
Justerad ingående balans 55 646 32 893 32 893 29 344 
Utdelning – – –1 470 –1 400 
Nyemission – – 12 750 – 
Emissionsutgifter efter skatt redovisade direkt mot eget kapital – – –231 – 
Transaktioner med utomstående –6 – –82 613 
Resultatandel i tidigare utomstående bolag – 29 29 – 
Kursdifferens vid omräkning av utländsk verksamhet 2 767 –211 2 127 19 
Marknadsvärdering av börsnoterade värdepapper 2 – – – 
Vinster/förluster på instrument för kassaflödessäkring –87 – – – 
Kursdifferens efter skatt på terminskontrakt för equity hedge –315 86 –306 95 
Periodens resultat 291 2 390 10 278 4 222 
Utgående balans 58 298 35 187 55 988 32 893 

Förändring av aktiekapital

Nominellt värde, Aktiekapital, Genomsnittligt
Antal aktier SEK/aktie kSEK antal aktier 

Aktiekapital, 31 dec 1999 8 800 000 1 000,00 8 800 000 2 851 200 000 
Aktiekapital, 31 mar 2000 8 800 000 1 000,00 8 800 000 2 851 200 000 
Fondemission, 20 maj 2000 – 1 036,80 323 840 – 
Split 324:1, 20 maj 2000 2 842 400 000 3,20 – – 
Nyemission, likviddag 16 jun 2000 150 000 000 3,20 480 000 – 
Aktiekapital, 31 dec 2000 3 001 200 000 3,20 9 603 840 2 932 757 377 
Aktiekapital, 31 mar 2001 3 001 200 000 3,20 9 603 840 3 001 200 000 
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Finansiella instrument

31 mar 2001 1 jan 2001 (pro forma) 31 dec 2000
Bokfört Marknads- Bokfört Marknads- Bokfört Marknads-

MSEK värde värde värde värde värde värde

Andelar i intressebolag 13 805 23 700 13 298 23 173 13 298 23 173 
Övriga värdepappersinnehav 489 489 412 412 635 412 
Övriga finansiella tillgångar 15 185 15 117 15 345 15 277 15 345 15 277 
Erhållna ränteswappar – – 676 676 – – 
Betalda ränteswappar – – –646 –646 – – 
Erhållna valutaränteswappar 7 285 7 285 12 675 12 675 – – 
Betalda valutaränteswappar –6 597 –6 597 –12 218 –12 218 – – 
Valutaterminskontrakt 437 437 360 360 – – 

Tillgångar 30 604 40 431 29 902 39 709 29 278 38 862 

Långfristiga lån 26 603 27 066 22 003 22 129 22 031 22 158 
Kortfristiga lån 12 595 12 610 13 476 13 483 13 462 13 483 
Erhållna ränteswappar –2 096 –2 096 –1 408 –1 408 –2 066 –2 085 
Betalda ränteswappar 2 155 2 155 1 484 1 484 2 281 2 342 
Erhållna valutaränteswappar –8 640 –8 640 –180 –180 –12 668 –12 855 
Betalda valutaränteswappar 8 610 8 610 212 212 11 831 12 220 
Valutaterminskontrakt 501 501 551 551 199 191 

Skulder 39 728 40 206 36 138 36 271 35 070 35 454 
avgår bokfört värde på upplupna räntor –763 –829 –829  
avgår bokfört värde på valutaterminer –501 –551 –199  
bokfört värde på räntebärande skulder 38 464 34 758 34 042  

Valutaterminskontrakt (portfölj)    
Köp utländsk valuta 28 284 28 284 10 114 10 114 9 937 10 114 
Sälj utländsk valuta 16 217 16 217 6 832 6 832 6 662 6 832 

Eventualtillgångar, ansvarsförbindelser 

31 mar 31 dec
MSEK 2001 2000 

Eventualtillgångar – – 

Ställda säkerheter  
Spärrade bankmedel 11 12 

Totalt 11 12  

Ansvarsförbindelser    
Kredit- och fullgörandegarantier m m 1 106 995   
FPG/PRI 165 165   
Övriga ansvarsförbindelser 112 164   

Totalt 1 383 1 324   

Kontraktsbundna investeringsåtaganden  

31 mar 31 dec 
MSEK 2001 2000 

Materiella anläggningstillgångar 4 279 4 235 
Indefeasible Rights of Use (IRU) 867 1 026 
Intresseföretag/utomstående företag 902 145 

6 048 5 406 

Redovisningsprinciper
Koncernredovisning. Teliakoncernens räkenskaper har för första
kvartalet och i likhet med senaste årsredovisning upprättats i enlig-
het med den svenska årsredovisningslagen och med tillämpning av
International Accounting Standards (IAS). Räkenskaperna för
moderbolaget Telia AB har upprättats i enlighet med svensk lag-
stiftning och svensk god redovisningssed. Denna rapport har upp-
rättats i enlighet med IAS 34 ”Interim Financial Reporting”.

Finansiella instrument. IAS 39 ”Financial Instruments: Recogni-
tion and Measurement” trädde i kraft den 1 januari 2001.

Tillämpning av normen innebär att finansiella tillgångar med
vissa undantag ska tas upp till verkligt värde (”fair value”).Tillgång-
ar som innehas till inlösen (”held to maturity”), fordringar på grund
av egen utlåning och tillgångar vars verkliga värde inte tillförlitligt
kan bestämmas, till exempel icke noterade aktier och andelar, vär-
deras till upplupet anskaffningsvärde (”amortized cost”). Telia
betraktar noterade värdepappersinnehav som tillgängliga för för-
säljning (”available for sale”), vilket innebär att värdeförändringen
fram till försäljningsdatum bokförs direkt mot eget kapital.

Finansiella skulder värderas även fortsättningsvis i huvudsak till
upplupet anskaffningsvärde. Finansiella skulder som inte innehas för
handel (”not held for trading”) och som säkrats mot värdeförändring
(”fair value hedge”) redovisas dock till verkligt värde.

Enligt IAS 39 ska derivat löpande värderas till verkligt värde och

tas upp i balansräkningen. Normen innehåller också regler om redo-
visning vid säkring av en tillgång eller skuld mot förändringar i verk-
ligt värde (”fair value hedge”), kassaflödessäkring (”cash flow
hedge”) och säkring av nettoinvestering i utländsk enhet. Telia
använder sig av derivatinstrument (ränte- och valutaränteswappar,
terminsavtal m m) i första hand för att kontrollera exponeringen
mot fluktuationer i växelkurser och räntesatser. För säkring av valu-
tarisker avseende nettoinvesteringar används även lån. Nettovärde-
förändring på derivat som används för att säkra verkligt värde, och
det lån som säkrats, bokförs över resultaträkningen. Värdeförän-
dring på utestående derivat som används för att säkra kassaflöden
bokförs direkt mot eget kapital. Tidigare tillämpad princip för
säkringsredovisning av nettoinvesteringar är i överensstämmelse
med IAS 39. Avtal som omfattar inneslutna derivat (”embedded
derivatives”) förekommer inte per rapportdagen.

IAS 39 kan inte tillämpas med retroaktiv verkan. I enlighet med
övergångsbestämmelserna har, för de poster som påverkats av prin-
cipförändringen, en ackumulerad justering av ingående balans efter
skatt bokförts direkt mot eget kapital (se noten ”Eget kapital”ovan).

Pro forma-redovisning. En ny affärsorganisation för koncernen
infördes den 1 april 2001. Värden för första kvartalet 2001 och
jämförelsevärden för affärsområden i denna rapport har omräknats
pro forma.
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Svenska redovisningsnormer. IAS avviker i vissa avseenden från sven-
ska redovisningsnormer, främst vad avser beräkning av pensionsskuld
och pensionskostnad samt redovisning av finansiella instrument.

Vid beräkning av pensionsskuld ska enligt IAS, till skillnad från
svenska normer, antaganden göras om förväntade löneökningar,
inflation, diskonteringsränta och personalomsättning samt förvän-
tad avkastning på förvaltningstillgångar. Effekter av ändrade anta-
ganden och/eller annat utfall än det förväntade resultatförs enligt
svenska regler direkt. Enligt IAS resultatförs sådana poster, och då
över de anställdas återstående anställningstid, först när värdet över-
stiger en ”korridor” uppgående till 10 procent av det högsta av
antingen pensionsförpliktelserna eller marknadsvärdet av förvalt-
ningstillgångarna.

För finansiella instrument skiljer sig svenska normer från IAS
främst vad avser redovisning av orealiserad värdeförändring på deri-
vatinstrument och marknadsnoterade värdepapper samt redovis-
ning av skulder som säkras mot förändring i verkligt värde (jämför
beskrivningen av IAS 39 ovan).

Tillämpning av svenska redovisningsnormer ger följande effekt
på koncernens nettoresultat och eget kapital.

Jan–mar Jan–mar Helår
MSEK 2001 2000 2000

Nettoresultat enligt IAS 243 2 390 10 278 
Pensioner –140 –219 293 
Finansiella instrument –17 – – 
Uppskjuten skatt 44 61 –82 
Nettoresultat enligt 
svenska redovisningsnormer 130 2 232 10 489    

Eget kapital enligt IAS 58 298 35 187 55 988 
Pensioner 1 093 721 1 233 
Finansiella instrument 576 – – 
Uppskjuten skatt –467 –202 –345 
Eget kapital enligt 
svenska redovisningsnormer 59 500 35 706 56 876 

Amerikanska redovisningsnormer. IAS avviker i vissa avseenden från
amerikanska redovisningsnormer (U.S. GAAP). En fullständig av-
stämning mot U.S. GAAP återfinns i koncernens årsredovisning för
2000.

FASB Statement No. 133 ”Accounting for Derivative Instruments
and Hedging Activities” ska tillämpas för räkenskapsår som påbör-
jas efter den 15 juni 2000. De redovisningsförändringar som gjorts
vid övergång till IAS 39 (se ovan) är i överensstämmelse med FAS
133. Den tidigare avstämningsposten ”Marknadsnoterade värde-
papper” bortfaller. Icke heller FAS 133 kan tillämpas med retroaktiv
verkan. Övergångsbestämmelserna skiljer sig något från IAS 39.

I övrigt har verksamheten under första kvartalet 2001 inte till-
fört nya avstämningsposter mot U.S. GAAP.

Transaktioner med närstående
Svenska staten. Teliakoncernens utbud av tjänster och produkter
erbjuds svenska staten, dess myndigheter och statliga bolag i kon-
kurrens med andra operatörer och på normala kommersiella villkor.
Vissa statliga bolag bedriver med Telia konkurrerande verksamhet.
På motsvarande sätt köper Telia tjänster från statliga bolag till mark-
nadsmässiga priser och i övrigt normala kommersiella villkor. Enskilt
svarar varken staten, dess myndigheter eller statliga bolag för en
väsentlig andel av Telias nettoomsättning eller resultat.

Telia betalar, i likhet med övriga tillståndspliktiga operatörer,
årlig avgift till Post och Telestyrelsen för myndighetens verksamhet.
Avgiften utgår med 1,5 promille på omsättningen i operatörens till-
ståndspliktiga verksamhet.

Eniro. Telia äger en intressebolagsandel i Eniro AB. Inför bolagets
notering på OM Stockholmsbörsen under 2000 träffades ett antal
avtal mellan Telia och Eniro. Telia avyttrade till Eniro samtliga ute-
stående aktier i de dotterbolag som bedriver katalogverksamhet,
förutom TIM Varumärke AB, vilket äger vissa varumärken använda i
Eniros verksamhet. Avtalsenligt har Eniro tillträtt aktierna i TIM
Varumärke under första kvartalet 2001. Vidare skulle Telia, om res-
terande aktier i det för närvarande till 49 procent ägda polska kata-
logföretaget Panorama Polska förvärvades, ge Eniro en oåterkallelig
option att till marknadsvärde förvärva samtliga aktier i nämnda
bolag. Per rapportdagen hade Telias förvärv av resterande aktier i
Panorama Polska ännu inte fullföljts.

Comsource/Eircom. Telia äger tillsammans med holländska KPN
det irländska bolaget Comsource UnLtd i relationen 40/60. Com-
source äger i sin tur 35 procent av aktierna i Eircom plc. Vid perio-
dens utgång hade Telia räntebärande lån till Comsource om 6 459
MSEK, givna främst för finansiering av bolagets innehav i Eircom.

Tess. Telia äger en intressebolagsandel i den brasilianska mobilo-
peratören Tess S/A. Telia hade per rapportdagen en tidsbegränsad
borgensförbindelse om motsvarande 671 MSEK, avseende del av
Tess upplåning hos utomstående.

Bharti Mobile. Telia hade per rapportdagen fordringar på det
indiska intressebolaget Bharti Mobile Ltd uppgående till 109 MSEK.

Övrigt. Telia köper och säljer därutöver i begränsad omfattning
tjänster och produkter från dessa och andra intressebolag, i samtli-
ga fall på marknadsmässiga villkor.

Icke kontanta transaktioner
Byte av infrastruktur/kapacitet. Inom ramen för den internationella
carrierverksamheten tecknas bytesavtal (swap-avtal) med andra
carrierföretag avseende infrastruktur och kapacitet. Då swap-avta-
len avser tillgångar av lika slag och värde har transaktionerna i kon-
cernredovisningen ej redovisats som förvärv eller avyttring. Innan
bägge parter fullgjort samtliga leveranser enligt avtal kan levererat
värde skilja sig från erhållet värde. Per balansdagen hade Telia på
detta sätt netto bytt till sig infrastruktur och nätkapacitet till ett
marknadsvärde av 528 MSEK.

Eniro. Intressebolaget Eniro AB har förvärvat verksamhet i Tysk-
land mot dellikvid i egna aktier. Denna utspädning av Telias ägaran-
del medförde en icke kontant kapitalvinst om 245 MSEK.

WirelessCar. I intressebolaget WirelessCar Sweden AB har ytter-
ligare en delägare inträtt. Den utspädning av Telias ägarandel som
detta medförde gav en icke kontant kapitalvinst om 8 MSEK.

Finansieringsaktiviteter och rating
Under första kvartalet har koncernen tagit upp ett nytt publikt Euro-
lån om 300 MEUR inom ramen för koncernens EMTN-program.
Lånet är långfristigt och har 5 års löptid. Dessutom har långfristig
upplåning gjorts i form av bland annat EMTN och FTN-obligationer
på löptider mellan 4 och 10 år. Även kortfristig upplåning, bland
annat via koncernens ECP-program, har genomförts under perioden.
Merparten av upplåning denominerad i utländsk valuta har swap-
pats till SEK. Upplåningsaktiviteterna föranleddes av refinansie-
ringsbehov och ett negativt operativt kassaflöde.

Mycket stora upplåningsbehov inom telekomsektorn har, till-
sammans med generellt sett sämre kreditutsikter för flertalet tele-
kombolag i Europa, medfört en skevhet i relationen mellan utbud
och efterfrågan på lånekapital. Denna utveckling har även påverkat
Telias relativa upplåningskostnad negativt, om än inte i samma
utsträckning som för flertalet andra telekomoperatörer. Å andra
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sidan har det allmänna ränteläget justerats ned under perioden vil-
ket medfört att total räntekostnad inte försämrats i den omfatt-
ning, som den relativa upplåningskostnaden indikerar.

Under perioden har ratinginstituten Standard & Poor’s respekti-
ve Moody’s genomfört granskning av Telia. Resultatet blev att Stan-
dard & Poor’s bekräftade Telias långfristiga rating om AA, men
ändrade s k Outlook till Negative. Moody’s valde för sin del att jus-

tera ned Telias långfristiga rating från Aa3, till A1 med Outlook Sta-
ble. Kreditbetyget för Telias kortfristiga upplåning är fortsatt högsta
möjliga från båda ratinginstituten. Sammantaget anses Telia även
efter ratingförändringen vara ett av Europas mest kreditvärdiga tele-
kombolag och ratingförändringen bedöms inte i sig ha någon nämn-
värd inverkan på Telias upplåningskostnad.

Abonnemangsutveckling 1)

31 mar Helår Helår Helår Helår Helår
1000-tal 2001 2000 1999 1998 1997 1996

Fast telefoni, PSTN
Sverige 5 762 5 783 5 889 5 965 6 010 6 032 
Danmark och Finland 372 362 339 275 181 12 

Mobil telefoni
Sverige 3 259 3 257 2 638 2 206 1 935 1 745 
Norge 854 850 – – – – 
Övriga Norden 485 446 203 120 – – 

ISDN-kanaler
Sverige 866 838 630 424 244 129 

Internet
Sverige 2) 792 738 604 440 231 106  
Danmark 124 108 78 63 11 – 

Kabel-tv 
Sverige 1 361 1 358 1 348 1 330 1 308 1 291 
Övriga Norden 175 175 170 164 145 137 
Övriga länder 74 69 31 19 7 – 

1) För ytterligare information: www.telia.se, Investor Relations, Finansiell information, Operativ information.
2) Telia Internet Services och Kabel-tv.
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Telia har den 10 maj hållit ordinarie bolagsstämma. Vid stämman
fattades bland annat följande beslut:

Styrelse 
Lars-Eric Petersson,Carl Bennet, Ingvar Carlsson, Anders Igel och Bir-
gitta Johansson-Hedberg omvaldes till ordinarie styrelseledamöter.
Jan-Åke Kark hade undanbett sig omval. Till nya ordinarie styrelse-
ledamöter valdes Peter Augustsson, Marianne Nivert, Lars Olofsson
och Caroline Sundewall.

Utdelning 
Stämman beslutade om utdelning för 2000 med 0,20 SEK per aktie
samt en extra utdelning om 0,30 SEK per aktie, vilket motsvarar en
total utdelning om 0,50 SEK per aktie, med avstämningsdag den 15
maj 2001. Med denna avstämningsdag beräknas utdelning utsändas
från VPC den 18 maj 2001.

Personaloptionsprogram 
Bolagsstämman beslutade att i enlighet med styrelsens förslag
genomföra ett personaloptionsprogram med följande huvudsakliga
villkor:

Personaloptionsprogrammet beräknas omfatta cirka 16 000
medarbetare. Detta innefattar samtliga tillsvidareanställda medar-
betare i Teliakoncernen förutom anställda i de bolag inom affärs-
område Equity som är föremål för ägarbreddning. Även i bolag där
ingen ägarbreddning har skett senast den 1 januari 2002 ska till-
svidareanställda medarbetare omfattas av personaloptionspro-
grammet. Högst ca 5 000 medarbetare kan tillkomma i dessa bolag.
Erbjudandet riktas inte till medarbetare i de länder där det av lega-
la, skattemässiga eller administrativa skäl inte bedöms vara lämpligt
att tilldela personaloptioner.Tilldelning av personaloptioner ska ske
utan vederlag varvid varje medarbetare tilldelas 1 000 personal-
optioner.

Personaloptionsprogrammet ska omfatta sammanlagt högst
21 000 000 personaloptioner.Varje personaloption ska berättiga till
utnyttjande av en teckningsoption för teckning av ny aktie i Telia AB
till en teckningskurs fastställd till 115 procent av genomsnittskur-
sen för Teliaaktien på Stockholmsbörsen under perioden från och
med 14 maj till och med 18 maj 2001. Personaloptionerna ska inte
utgöra värdepapper och ska ej kunna överlåtas till tredje man.

Optionerna ska kunna utnyttjas under tiden 31 maj 2003–
31 maj 2005 i huvudsak under förutsättning att vederbörande vid
tidpunkten för utnyttjandet är anställd i Teliakoncernen.

I syfte att genomföra personaloptionsprogrammet enligt ovan
fattade bolagsstämman beslut om att emittera skuldebrev om
nominellt högst 275 000 kronor förenade med högst 27 500 000
optionsrätter i enlighet med styrelsens förslag. Av dessa 27 500 000
optionsrätter avser 21 000 000 optionsrätter Telias åtagande i enlig-
het med ovanstående personaloptionsprogram och 6 500 000
optionsrätter emitteras för att kunna avyttras i syfte att täcka Teli-
as kostnader för sociala avgifter som optionsprogrammet kan med-
föra vid en kursuppgång i Teliaaktien.

Antalet optioner kommer att uppgå till 0,9 procent av antalet akti-
er vid fullt utnyttjande.

Nomineringskommitté
Stämman beslutade inrätta en nomineringskommitté som ska
bestå av företrädare för de vid var tid fyra största aktieägarna i bola-
get samt styrelsens ordförande. Kommitténs uppgifter ska i första
hand vara att nominera styrelseledamöter och framlägga förslag till
styrelsearvoden. Kommittén ska i sitt arbete fästa särskilt avseende
vid behovet av ökad jämställdhet mellan kvinnor och män.

Rapport från Telias bolagsstämma 



ARPU. Genomsnittlig månadsintäkt per abonnemang.

Beloppsuppgifter. I enlighet med svensk och internationell standard används
följande beteckningar:
Valutor: svenska kronor SEK

US-dollar USD
euro EUR

Prefix: tusen k
miljoner M
miljarder G

Churn. Antal kunder som lämnat företaget uttryckt i procent av genomsnitt-
ligt antal kunder.

EBITDA. Rörelseresultat före av- och nedskrivningar.

Justerat eget kapital. Redovisat eget kapital minskat med föreslagen utdel-
ning.

Kapitalomsättningshastighet. Nettoomsättning dividerad med genomsnitt-
lig balansomslutning.

Nettokassaflöde. Ökning (–) eller minskning (+) av räntebärande nettoskuld.

Nettolåneskuld. Räntebärande skulder minskade med räntebärande till-
gångar med andelar i intressebolag återlagda.

Operativt kapital. Sysselsatt kapital minskat med finansiella tillgångar med
andelar i intressebolag och ej räntebärande fordringar återlagda.

Resultat per aktie. Nettoresultat dividerat med vägt genomsnittligt antal
aktier.

Räntabilitet på eget kapital. Nettoresultat uttryckt i procent av genomsnitt-
ligt justerat eget kapital.

Räntebärande nettoskuld. Räntebärande skulder och avsättningar minskade
med räntebärande tillgångar med andelar i intressebolag återlagda.

Räntetäckningsgrad. Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med
finansiella kostnader.

Skuldsättningsgrad. Räntebärande nettoskuld dividerad med justerat eget
kapital.

Soliditet. Justerat eget kapital uttryckt i procent av balansomslutningen.

Sysselsatt kapital. Balansomslutningen minskad med redovisade ej räntebä-
rande skulder och avsättningar samt med föreslagen utdelning.

Underliggande EBITDA. EBITDA justerat för resultatandelar i intressebolag,
kapitalvinster/-förluster (förutom i venture capital-verksamheten och från
telekominvesteringar utanför Norden) och gemensamma pensionsåtaganden.
För tidigare perioder dessutom justerat för kostnader för personalomstruktu-
rering (inklusive avtalspensioner), år 2000-anpassning samt börsintroduktion
respektive förberedelser för integration med Telenor.

Underliggande EBITDA-marginal (underliggande bruttomarginal). Under-
liggande EBITDA uttryckt i procent av nettoomsättning.

Definitioner
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