
• Vertailukelpoinen käyttökate nousi 60 %:lla 195 milj. euroon (122) toisella neljänneksellä
pääosin Palveluliiketoimintojen merkittävästi parantuneesta tuloksesta johtuen. Suomen
matkaviestinnän tulos pysyi vahvana.

• Kertaluonteisista eristä puhdistettu voitto ennen tuloveroja ja vähemmistön osuutta parani
merkittävästi toisella vuosineljänneksellä nousten 72 milj. euroon (tappio 28 milj. euroa).

• Nettovelka pieneni 323 milj. eurolla 2 142 milj. euroon toisella vuosineljänneksellä.
Omaisuusmyynneistä saatiin toisella neljänneksellä 216 milj. euroa ja liiketoiminnan
tuottama kassavirta nousi 209 milj. euroon (viime vuonna 3 milj. euroa negatiivinen).

• Olosuhteissa tapahtuneiden merkittävien muutosten seurauksena Sonera kirjasi
ulkomaisista UMTS-investoinneistaan yhteensä 4 280 milj. euron arvonalennuksen ennen
veroja (3 045 milj. euroa verohyödyn jälkeen). Ulkomaisten UMTS-investointien tasearvo
arvonalennuksen jälkeen on 72 milj. euroa.

• Arvonalennuksen seurauksena toisen vuosineljänneksen tappio ennen veroja ja
vähemmistön osuutta oli 4 188 milj. euroa (voitto 560 milj. euroa). Vuonna 2001 toisen
neljänneksen tulokseen sisältyi 595 milj. euron myyntivoitto VoiceStreamin ja Powertelin
myynneistä.

• Osakekohtainen nettotappio oli 2,63 euroa (nettotulos 0,56 euroa) toisella neljänneksellä.
Arvonalennus ei vaikuta Soneran kassavirtaperusteiseen osingonjakopolitiikkaan.

• Sonera muokkaa liiketoimintaorganisaatiotaan kohti integroitua asiakaslähtöisyyttä.

• EU hyväksyi Soneran ja Telian fuusion.

• Sonera toistaa näkymänsä loppuvuodelle: vertailukelpoinen käyttökate parantunee noin
kolmanneksella vuoden 2001 tasosta.

Osavuosikatsaus huhti–kesäkuu 2002

Toisen vuosineljänneksen vertailukelpoinen käyttökate kasvoi
60 % ja  vertailukelpoinen tulos ennen veroja parani yli
100 milj. euroa, nettovelka laski 2,1 miljardiin euroon.

Ulkomaisista UMTS-investoinneista kirjattiin 4,3 miljardin euron
arvonalennus, jolla ei ole vaikutusta kassavirtaan.
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Konsernin avainluvut
Huhti- Huhti- Tammi- Tammi- Koko

kesäkuu kesäkuu Muutos kesäkuu kesäkuu Muutos vuosi

MEUR 2002 2001 % 2002 2001 % 2001

Liikevaihto 548 557 -2 1 084 1 082 0 2 187

Vertailukelpoinen liikevaihdon kasvu ( %) 5,0 12,1 - 4,6 9,4 - 7,6

Vertailukelpoinen käyttökate 195 122 60  386 224 72  562

Vertailukelpoinen käyttökateprosentti ( %) 35,6 21,9 - 35,6 20,7 - 25,7
Vertailukelpoinen liikevoitto 114 38 200 225 56 302 230

Raportoitu liikevoitto/-tappio  (1) -303 626 -148 101 926 -89 951

Osuus osakkuusyritysten tappioista -3 890 -56 - -3 979 -94 -  -202

Vertailukelpoinen voitto/tappio ennen tuloveroja

  ja vähemmistön osuutta 78 -28 379 102 -65 257 -4
Raportoitu voitto/tappio ennen tuloveroja ja

  vähemmistön osuutta -4 188 560 -848 -3 909 805 -586 445

Raportoitu nettotulos/-tappio -2 933 513 -672 -2 663 678 -493 409

Liiketoiminnan kassavirta 209 -3 - 289 22 - 197

Investoinnit käyttöomaisuuteen 56 90 -38 107 172 -38 359
Investoinnit osakkeisiin ja osakaslainoihin 3 31 -90 123 431 -71  572

Osakkeiden ja muun omaisuuden myyntitulot 216 751 -71 1 110 1 175 -6 2 193

Korollinen nettovelka 2 142 5 122 -58 2 142 5 122 -58 3 268
Oma pääoma 1 856 3 956 -53 1 856 3 956 -53 4 575

Sijoitetun pääoman tuotto (%) -257,8 27,2 - -235,2 20,6 - 7,9
Oman pääoman tuotto (%) -348,6 56,1 - -165,3 37,5 - 10,5

Omavaraisuusaste (%) 32,9 39,7 - 32,9 39,7 - 52,4

Nettovelkaantumisaste (%) 115,3 128,9 - 115,3 128,9 - 71,2

Nettotulos/-tappio per osake (euroa) -2,63 0,56 -568 -2,39 0,74 -422 0,44

Oma pääoma per osake (euroa) 1,66 4,37 -62 1,66 4,37 -62  4,10

Osakkeita keskimäärin (1 000 kpl) 1 114 752 906 091 23 1 114 752 906 091 23  924 346

Osakkeita ulkona kauden lopussa  (1 000 kpl) 1 114 752 906 091 23 1 114 752 906 091 23 1 114 752

Henkilöstö keskimäärin 8 198 11 115 -26 8 725 11 135 -22 10 482

(1) sisältää 436 milj. euron arvonalennuksen Ipse 2000 -yhtiöstä vuoden 2002 toisella neljänneksellä.

Osavuosikatsauksen tiedot ovat tilintarkastamattomia.
Osavuosikatsauksessa esitetyt osakkuusyhtiöiden ja
muiden merkittävien sijoitusten tiedot perustuvat

yhtiöiltä saatuihin raportteihin tai yhtiöiden
julkistamiin tiedotteisiin.
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Soneran toimitusjohtaja Harri
Koponen:

“Soneran liiketoiminnan kannattavuus ja kassavirta
ovat parantuneet voimakkaasti viimeksi kuluneen
vuoden aikana. Huhti-kesäkuussa sekä vertailukelpoinen
käyttökate että liiketoiminnan kassavirta nousivat
ennätyskorkeiksi. Kannattavuuden nopea vahvistuminen
on merkittävä saavutus erityisesti aikana, jota
leimaavat aiempia vuosia olennaisesti heikommat
markkinaolosuhteet.

Samalla voin tyydytyksellä todeta, että olemme joko
saavuttaneet tai ylittäneet kaikki viime syksyn osakeannin
yhteydessä asettamamme toiminnan tehostamistavoitteet:
Olemme rajanneet UMTS-investointimme Euroopassa
ja edenneet määrätietoisesti palveluliiketoimintojemme
sopeuttamisessa. Edelleen olemme voimakkaasti
parantaneet kassavirtatuottoamme ja toteuttaneet
harkittuja omaisuusmyyntejä menestyksekkäästi.
Samanaikaisesti olemme siirtymässä kustannustehokkaasti
matkaviestinnän uuteen sukupolveen Suomessa.
Lupaamamme asiakaskeskeisyyden tehostamiseksi
otimme 1.7. käyttöön uuden yhtenäisen liiketoiminta-
organisaation.

Toiselle vuosineljännekselle ajoittuu erittäin merkittävä
kertaluonteinen kuluerä Saksaan ja Italiaan tehtyjen
UMTS-investointien alaskirjauksesta, jolla ei kuitenkaan
ole vaikutusta Soneran kassavirtaan. Saksan alaskirjaus
perustuu Group 3G -yhtiön omistajien viimeaikaisiin
kokemuksiin maan matkaviestintämarkkinoista ja
niiden kehitysnäkymistä, pääomakustannusten
nousuun sekä matkaviestinnän kolmannen sukupolven
teknologiaviiveeseen. Tämän kehityksen pohjalta
yhtiön nykyistä liiketoimintastrategiaa ei enää voida
toteuttaa. Group 3G:n hallitus onkin päättänyt
keskeyttää yhtiön nykyisen liiketoiminnan. Italian
alaskirjaus heijastaa Ipse 2000 -yhtiön pääomistajien
muuttunutta näkemystä markkinoiden tarjoamista
mahdollisuuksista ja Saksasta saatuja kokemuksia.
Sonera on uuden tilanteen pohjalta laatinut
arvonalentumistarkastelun, joka edellyttää Saksan ja
Italian UMTS-sijoitusten täysimääräistä kulukirjausta.
Huomattakoon, että Sonera tarkastelee UMTS-
investointejaan taloudellisen sijoittajan konservatiivisuudella
ottamatta huomioon arvoa, joka saattaa muodostua
lisensseille taajuuskaupan tai muun viranomaissäätelyn
muutoksen myötä.

Nyt tekemämme alaskirjaus parantaa Soneran
lähivuosien tulosta, kun Group 3G:stä ei enää jatkossa
kirjata osakkuusyhtiötappiota. Merkittävästä
alaskirjauksesta huolimatta vakavaraisuutemme säilyy
hyväksyttävällä tasolla: omavaraisuusaste paranee
nykyisestä 33 prosentista noin 40 prosenttiin kuluvan
vuoden loppuun mennessä. Myös Soneran
osingonmaksukyky säilyy, ja voimme siten maksaa
osingot aiemmin linjaamamme osinkopolitiikan
mukaisesti.

Tarkastellessamme loppuvuoden näkymiä voimme
edelleen pitää konsernin koko vuoden käyttökate-
ennusteemme ennallaan ja kassavirtaennustettamme
pystymme jopa nostamaan hieman. Kannattavuus-
kehityksemme luo vankan pohjan toimintojemme
yhdistämiseen Telian kanssa, jonka seurauksena syntyy
alan vahva markkinajohtaja Pohjoismaihin ja
Baltiaan.”

Liiketoiminnan kassavirta
ennätyksellisen korkealla; toisen
neljänneksen tulokseen kirjattiin
UMTS-arvonalennus

Konsernin liikevaihto vuoden 2002 toisella
neljänneksellä oli 548 milj. euroa (557 milj. euroa
vuoden 2001 toisella neljänneksellä) eli laskua
edellisvuodesta oli 2 %. Vertailukelpoinen liikevaihto
kasvoi kuitenkin 5 %, kun huomioidaan myydyt
liiketoiminnot. Suomen matkaviestinnän vertailukelpoinen
liikevaihto kasvoi 3 %, Sonera Telecomin liikevaihto
4 % ja Palveluliiketoimintojen liikevaihto 7 %.

Toisen neljänneksen vertailukelpoinen käyttökate
(kertaluonteisista eristä puhdistettuna) parani 60 % ja
oli 195 milj. euroa (122) eli 36 % liikevaihdosta
(22 %). Parannus johtui pääosin Palveluliiketoimintojen
pienentyneistä käyttökatetappioista. Vertailukelpoinen
käyttökate oli myös 2 % korkeampi kuin vuoden 2002
ensimmäisellä neljänneksellä.

Vertailukelpoinen liikevoitto parani huomattavasti
nousten 114 milj. euroon (38), kun raportoitu
liiketappio oli 303 milj. euroa (liikevoitto 626 milj.
euroa). Toisen neljänneksen raportoituun liiketappioon
sisältyy 55 milj. euron myyntivoitot Primatelin,
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Libancellin ja Gatewayn leasingomaisuuden myynneistä
sekä 436 milj. euron arvonalennuksen Ipse 2000 -
investoinnista. Vuoden 2001 toisella neljänneksellä
raportoitu liikevoitto sisälsi yhteensä 588 milj. euron
kertaluonteiset erät pääasiassa VoiceStreamin ja
Powertelin myynteihin liittyen.

Soneran osuus osakkuusyhtiöiden tappioista toisella
vuosineljänneksellä oli 3 890 milj. euroa (tappio
56 milj. euroa). Osakkuusyhtiötulosta heikensi lähinnä
Group 3G:n, Soneran 42,8 prosenttisesti omistaman
Saksan UMTS-osakkuusyhtiösijoituksen arvonalennus.

Vertailukelpoinen voitto ennen tuloveroja ja
vähemmistön osuutta kasvoi merkittävästi nousten
78 milj. euroon (tappio 28 milj. euroa). Kasvu johtui
pääosin vertailukelpoisen käyttökatteen merkittävästä
paranemisesta. Ulkomaisten UMTS-investointien
arvonalennusten seurauksena toisen vuosineljänneksen
raportoitu tappio ennen tuloveroja ja vähemmistön
osuutta oli 4 188 milj. euroa (voitto 560 milj. euroa).
Toisen neljänneksen raportoitu nettotappio oli
2 933 milj. euroa (voitto 513 milj. euroa). UMTS-
arvonalennusten vaikutusta pienensi niistä saatava
verohyöty.

Vertailukelpoinen nettotulos/osake oli 0,09 euroa
(nettotappio 0,03 euroa), kun raportoitu nettotappio/
osake oli 2,63 euroa (nettotulos 0,56 euroa).

Liiketoiminnan kassavirta kasvoi toisella neljänneksellä
huomattavasti nousten 209 milj. euroon (3 milj. euroa
negatiivinen). Liiketoiminnan kassavirtaa kasvattivat
parantunut vertailukelpoinen käyttökate, pienentyneet
korkokulut ja 34 milj. euron veronpalautus.

Toisella vuosineljänneksellä Soneran palveluksessa oli
keskimäärin 8 198 henkilöä (11 115) eli henkilöstömäärä
pieneni 26 %. Kesäkuun lopussa henkilöstömäärä oli
7 472, joka on 26 % vähemmän kuin vuoden 2001
lopussa. Primatelin myynti toukokuun lopulla pienensi
henkilöstön määrää noin 1 700:lla.

Tammi-kesäkuun vertailukelpoinen
käyttökate 72 % viimevuotista
parempi

Konsernin liikevaihto tammi-kesäkuussa 2002 pysyi
edellisvuoden tasolla ja oli 1 084 milj. euroa (1 082 milj.

euroa tammi-kesäkuussa 2001). Vertailukelpoinen
liikevaihto kasvoi kuitenkin 5 % myydyt liiketoiminnot
huomioon ottaen. Suomen matkaviestinnän
vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi 3 %, Sonera
Telecomin 4 % ja Palveluliiketoimintojen 14 %.

Tammi-kesäkuun vertailukelpoinen käyttökate
(kertaluonteisista eristä puhdistettuna) parani 72 % ja
oli 386 milj. euroa (224) eli 36 % liikevaihdosta
(21 %). Paraneminen johtui lähinnä Palveluliiketoimintojen
käyttökatetappioiden pienenemisestä.

Vertailukelpoinen liikevoitto parani huomattavasti
nousten 225 milj. euroon (56), kun raportoitu
liikevoitto oli 101 milj. euroa (926). Tammi-kesäkuun
raportoitu liikevoitto sisältää 369 milj. myyntivoittoja
lähinnä Pannonin, Sonera Info Communicationsin,
Primatelin ja Libancellin myynneistä sekä 460 milj.
euron arvonalennukset pääasiassa Ipse 2000:een
liittyen. Tammi-kesäkuussa 2001 raportoitu liikevoitto
sisälsi 870 milj. euroa kertaluonteisia tuottoja lähinnä
TietoEnatorin, VoiceStreamin ja Powertelin myynneistä.

Soneran osuus osakkuusyhtiöiden tappioista tammi-
kesäkuussa nousi 3 979 milj. euroon (tappio 94 milj.
euroa) lähinnä Group 3G:n arvonalennuksen takia.

Vertailukelpoinen voitto ennen tuloveroja ja
vähemmistön osuutta parani huomattavasti nousten
102 milj. euroon (tappio 65 milj. euroa) pääasiassa
vertailukelpoisen käyttökatteen huomattavan
vahvistumisen seurauksena. Ulkomaisten UMTS-
investointien arvonalennusten seurauksena tammi-
kesäkuun raportoitu tappio ennen tuloveroja ja
vähemmistön osuutta oli 3 909 milj. euroa (voitto
805 milj. euroa). Raportoitu nettotappio oli tammi-
kesäkuussa 2 663 milj. euroa (voitto 678 milj. euroa).

Vertailukelpoinen nettotulos/osake parani 0,10 euroon
(nettotappio 0,07 euroa), kun raportoitu nettotappio/
osake oli 2,39 euroa (nettotulos 0,74 euroa).

Liiketoiminnan kassavirta kasvoi tammi-kesäkuussa
huomattavasti nousten 289 milj. euroon (22). Vapaa
kassavirta (liiketoiminnan kassavirta käyttöomaisuus-
investoinneilla vähennettynä) parani 182 milj. euroon,
kun se vuoden 2001 tammi-kesäkuussa oli 150 milj.
euroa negatiivinen.
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Liiketoiminta-alueet

Suomen matkaviestinnän toiminta jatkui
vahvana

Suomen matkaviestinnän liikevaihto kasvoi 3 %
edellisvuoteen verrattuna ja oli huhti - kesäkuussa
319 milj. euroa (310). Liikevaihdon kasvua hidastivat
syyskuussa 2001 voimaan tulleet uudet yhteenliittämis-
sopimukset, tekstiviestien alentuneet hinnat sekä
Suomen korkea liittymätiheys. Toisaalta liikevaihtoa
kasvattivat matkaviestintäpalvelujen lisääntynyt käyttö
sekä vuoden 2002 alussa voimaan tulleet uudet
matkapuhelimista soitettujen ulkomaanpuheluiden
liikevaihdon jakoperusteet Suomen matkaviestinnän
ja Sonera Telecomin välillä. Lisäarvopalvelujen
liikevaihto pysyi toisella vuosineljänneksellä vakaana
ja oli 36 milj. euroa (36).

Liiketoiminta-alueen kannattavuus jatkui erittäin
vahvana. Toisen neljänneksen vertailukelpoinen
käyttökate oli 161 milj. euroa (161) eli 50,5 %
liikevaihdosta (51,9 %). Liikevoitto oli 130 milj. euroa
(129). Kannattavuus parani ensimmäisestä
vuosineljänneksestä  kasvaneen liikevaihdon ja
jatkuneen kustannusseurannan ansiosta, mutta
vertailukelpoinen käyttökateprosentti jäi hieman
vuoden 2001 toista neljännestä alemmaksi lähinnä
hintaeroosion takia. Liiketoiminta-alueen käyttöomaisuus-
investoinnit olivat toisella neljänneksellä 21 milj. euroa
(24).

Tammi-kesäkuun liikevaihto oli 620 milj. euroa (600),
mikä merkitsee 3 %:n kasvua edellisvuoteen
verrattuna. Vertailukelpoinen käyttökate nousi tammi-
kesäkuussa 311 milj. euroon (305) eli 50,2 %:iin
liikevaihdosta (50,8 %) ja liikevoitto kasvoi 248 milj.
euroon (242). Käyttöomaisuusinvestoinnit olivat
tammi-kesäkuussa 41 milj. euroa (50). Operatiivinen
kassavirtatunnusluku (vertailukelpoinen käyttökate
käyttöomaisuusinvestoinneilla vähennettynä) parani
tammi-kesäkuussa 270 milj. euroon (255).

Soneran matkaviestintäliittymän keskimääräinen
kuukausikäyttö nousi toisella neljänneksellä
155 minuuttiin (150). Liittymän keskimääräinen
kuukausituotto oli 41,0 euroa (42,0). Toisella
neljänneksellä Soneran GSM-liittymistä lähetettiin
keskimäärin 26,7 tekstiviestiä (25,4) kuukaudessa,
mikä merkitsee 5 %:n kasvua.

Soneran GSM-liittymien määrä kasvoi nettomääräisesti
92 570 vuoden 2001 toiseen  neljännekseen verrattuna
ja oli kesäkuun lopussa 2 453 346 (2 360 776).
Maaliskuun lopusta GSM-liittymien määrä kasvoi
nettomääräisesti 42 844 liittymällä, mikä ylitti
ensimmäisellä vuosineljänneksellä tapahtuneen 11 031
liittymän nettomääräisen vähentymisen. Sekä
kuluttaja- että yritysliittymien määrä kasvoi huhti-
kesäkuussa. Soneran ensisijaisena tavoitteena ei ole
kuitenkaan keskittyä markkinaosuuksiin kannattavuuden
kustannuksella, vaan yhtiö hakee pitkän aikavälin
kannattavaa kasvua. Vuositasolle muutettuna huhti -
kesäkuun 10,7 %:n GSM-asiakasvaihtuvuus oli
ensimmäistä vuosineljännestä pienempi, mutta
suurempi kuin viime vuoden toisella neljänneksellä
(9,5 %) lisääntyneen hintakilpailun takia. NMT- ja
palveluoperaattoriliittymät mukaan lukien Soneran
verkossa oli kesäkuun lopussa yhteensä 2 526 228
matkaviestintäliittymää.

Kansainvälisellä verkkovierailulla on Soneran
toiminnassa keskeinen asema, ja Sonera on edelläkävijä
maailmanlaajuisen palvelun tarjoamisessa asiakkailleen.
Puheluiden osalta Soneran verkkovierailu on jo
kattava: yhtiö tarjoaa asiakkailleen palvelua 229
verkossa 123 maassa. Puhelupalveluiden lisäksi myös
lisäarvopalvelujen merkitys korostuu jatkossa. Tänä
vuonna Sonera on kiinnittänyt huomiota erityisesti
GPRS-yhteyksiin - yhtiö tarjoaa tällä hetkellä GPRS-
verkkovierailupalveluja asiakkailleen 14 verkossa
yhteensä 11 eri maassa.

Soneran matkaviestintäasiakkailla on 11.6.2002 lähtien
ollut mahdollisuus lähettää ja vastaanottaa tekstiä,
kuvaa, grafiikkaa, piirroksia ja ääntä sisältäviä
multimediasanomia. Tällä hetkellä markkinoilla on
vain muutamia multimediapuhelinmalleja, mutta
niiden määrän odotetaan kasvavan nopeasti
lähikuukausina. Äänen, tekstin ja kuvan yhdistäminen
tuo uusia ulottuvuuksia ihmisten väliseen viestintään.
Palvelun hinta on 0,59 euroa viestiltä.

Kesäkuussa Sonera, Hong Kong CSL Ltd. ja Aicent
Inc. toivat yhdessä markkinoille maailman ensimmäisen
operaattoreiden välisen multimedia-sanomapalvelun
(MMS) Soneran ja Aicentin GPRS-verkkovierailu-
verkkojen (GRX) kautta.

Sonera tuo markkinoille ensimmäiset kaupalliset
UMTS-pilottipalvelut 26.9.2002 tietyillä alueilla
Suomessa. Palvelut käynnistetään yhteistyössä Nokian
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kanssa ja ne ovat ensimmäinen askel kohti edistyneiden
ja helppokäyttöisten palvelujen täyttä valikoimaa.
Soneran tämän hetkisen arvion mukaan laajemmat
UMTS-markkinat aukeavat vuosina 2004-2005.

GSM:n ja UMTS:n välisen siirtymäkauden aikana
GPRS tekee asiakkaille helpommaksi käyttää erilaisia
palveluja, sillä siinä yhteys on aina valmiiksi auki.
Lisäksi korkeammat tiedonsiirtonopeudet tekevät
käytöstä vaivatonta. Aluksi UMTS-verkko tulee
toimimaan suurimmissa kaupungeissa, kun taas GPRS
on jo nyt käytettävissä koko Suomessa.

Kansainvälisen GSM-matkaviestinnän
osakkuusyhtiötappio pieneni,
tilaajamäärä kasvaa

Soneran osuus matkaviestinnän GSM-osakkuusyhtiöiden
tappioista pieneni toisella neljänneksellä 21 milj.
euroon (tappio 41 milj. euroa) pääosin Turkcellin
(Soneran omistusosuus 37,1 %) parantuneen tuloksen
ansiosta. Turkcell ja Fintur (35,3 %) kirjataan Soneran
konsernitulokseen kolmen kuukauden viiveellä.

Osakkuusyhtiöiden arvioitu yhteenlaskettu liikevaihto
oli 750 milj. euroa toisella neljänneksellä. Vertailukelpoisen
liikevaihdon 13 %:n lasku johtui lähinnä Turkcellin
pienentyneestä liikevaihdosta. Kesäkuun lopussa
GSM-osakkuusyhtiöiden yhteenlaskettu asiakasmäärä oli
arviolta 18,4 miljoonaa, kun se maaliskuun lopussa oli
16,2 miljoonaa.

Turkcellista kirjattiin osakkuusyhtiötulokseen toisella
neljänneksellä 1 miljoonaa euroa (tappio 23 milj.
euroa). Turkin hidas toipuminen taloudellisesta kriisistä
vaikuttaa jatkossakin kielteisesti kulutukseen. Vaikka
vuoden 2001 taloudellinen sekasorto vaikuttaa edelleen
epäsuotuisasti, Turkin matkaviestintämarkkinat
kasvoivat vuoden 2002 alkupuoliskolla. Turkcellin
asiakasmäärä kasvoi edelleen vuoden 2002
alkupuoliskolla, ja kasvu piristyi huomattavasti toisella
neljänneksellä ylittäen Turkcellin aiemmat odotukset.
Kesäkuun 2002 lopussa Turkcellin asiakasmäärä oli
13,8 miljoonaa, josta 4,6 miljoonaa oli ns. post-paid-
ja 9,2 miljoonaa pre-paid-asiakkaita. Tilaajakanta
kasvoi 22 % kesäkuun 2001 lopusta ja 9 % maaliskuun
2002 lopusta. Aiemman ilmoituksensa mukaisesti
Turkcell keskittyy nyt ensisijaisesti kannattavuuteen
ja markkinaosuuteen ns. tuottavista asiakkaista.

Fintur Holdingsista kirjattiin toisella neljänneksellä
osakkuusyhtiötappiota 30 milj. euroa (tappio 32 milj.
euroa). Finturin meneillään olevan liiketoimintojen
uudelleenjärjestelyn myötä Sonera saa määräysvallan
Finturin kannattavasta liiketoiminnasta nostamalla
omistusosuuttaan Finturin GSM-liiketoiminnasta
58,55 %:iin. Samanaikaisesti Sonera ja Turkcell
aikovat myydä omistusosuutensa Finturin tappiollisista
teknologia- ja medialiiketoiminnoista Çukurova
Groupille. Soneran Çukurova Groupille maksama
kokonaiskauppahinta on arviolta noin 115 milj.
Yhdysvaltain dollaria, ja kauppojen arvioidaan
toteutuvan kesällä 2002.

Toisella neljänneksellä Finturin GSM-asiakasmäärä
kasvoi 130 000 ja oli kesäkuun lopussa 1 380 000.
Kasvu oli voimakkainta Kazakstanissa ja Georgiassa.

Muista GSM-osakkuusyhtiöistä kirjattu tulos pieneni
8 milj. euroon (14) toisella neljänneksellä. Lasku johtui
pääosin Pannon GSM:n myynnistä ensimmäisellä
vuosineljänneksellä.

Venäjällä MegaFonin uudelleenjärjestely saatiin
merkittävältä osin päätökseen toisella neljänneksellä.
Sonera omistaa tällä hetkellä 28 % Megafonista, ja kun
tietyt vielä kesken olevat järjestelyt on saatettu
loppuun, Sonera omistusosuus on 26 %. MegaFonin
asiakasmäärä kasvoi toisella vuosineljänneksellä
426 000 ja oli kesäkuun lopussa 1 680 000. MegaFon
on ainut operaattori, jolla on koko Venäjän kattava toimilupa.

Kesäkuussa Sonera myi 14 %:n omistusosuutensa
Libancellista 24 milj. eurolla.

Ei-kassavirtavaikutteinen arvonalennus
pienensi Soneran ulkomaisten UMTS-
investointien tasearvon 72 milj. euroon

Saksan UMTS-osakkuusyhtiöstä Group 3G:stä
(Soneran omistusosuus 42,8 %) toiselle neljännekselle
kirjattu osakkuusyhtiötappio oli 3 863 milj. euroa
(tappio 7 milj. euroa), josta 3 844 milj. euroa johtui
arvonalennuksesta ja 19 milj. euroa yhtiön liiketappiosta.

Kesäkuussa Sonera ja Telefónica Móviles, Group 3G:n
enemmistöosakas, konvertoivat osakaslainasaamisensa
sekä niihin liittyvät korkosaatavat Group 3G:n oman
pääoman korotukseksi.
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Kesäkuun lopussa Quamin asiakasmäärä oli 197 000, kun
se maaliskuun lopussa oli 91 000. Heinäkuussa Group
3G:n hallitus on keskustellut yhtiön liiketoiminta-
suunnitelman toteuttamiskelpoisuudesta perustuen
ensimmäisten kuuden kuukauden operatiiviseen
liiketoimintaan ja vertaamalla sitä ulkopuoliseen
analyysiin Saksan matkaviestintämarkkinoista ja
Quamin asemasta markkinoilla. Tämän informaation
perusteella Group 3G:n osakkeenomistajat katsovat,
että yhtiön alkuperäinen strategia ei enää ole toteutettavissa
ja ovat päättäneet keskeyttää Group 3G:n kaupallisen
toiminnan.

Sonera on suorittanut arvonalentumistarkastelun, joka
perustuu muuttuneisiin olosuhteisiin ja oletuksiin.
Tarkastelu päätyi 3 844 milj. euron määräiseen,
ei-kassavirtavaikutteiseen arvonalennukseen Soneran
Group 3G:hen tekemästä sijoituksesta. Arvonalennus
laskee Soneran sijoituksen tasearvon nollaan. Täyden
arvonalennuksen seurauksena Sonera ei jatkossa kirjaa
osakkuusyhtiötappiota Group 3G:stä, koska Soneralla
ei ole velvoitetta rahoittaa Group 3G:tä.

Siinä tapauksessa, että Group 3G korottaa osakepääomaansa
eikä Sonera osallistu osakeantiin, Soneran omistusosuus
Group 3G:stä saattaa laimentua perustuen Group 3G:n
“käypään markkina-arvoon” sinä ajankohtana, jona
Telefónica Móviles korottaa yhtiön osakepääomaa.
Soneran johto ei osaa tällä hetkellä arvioida, päättääkö
Telefónica Móviles korottaa Group 3G:n osakepääomaa
ja mikä käypä markkina-arvo tuona ajankohtana olisi.
Sonera on jo aiemmin ilmoittanut, että se ei aio sijoittaa
lisävaroja Group 3G:hen.

Soneran ja Telian suunnitellun fuusion toteutuminen
antaa lisäksi Telefónica Móvilesille oikeuden ostaa
optionsa mukaisesti Soneran Group 3G -omistusosuus
käypään markkina-arvoon. Käypä markkina-arvo
määritellään vähintään kahden kansainvälisen
investointipankin antaman arvion perusteella.
Investointipankeista toisen valitsee Sonera ja toisen
Telefónica Móviles. Soneran johto ei osaa tässä
vaiheessa arvioida, tuleeko Telefónica Móviles
käyttämään osto-optionsa fuusion jälkeen, eikä
myöskään, mikä käypä markkina-arvo tulisi tuona
ajankohtana olemaan.

Sonera on kolmannen neuvonantajaosapuolen
avustamana laatinut vastaavan analyysin italialaisesta
Ipse 2000 -yhtiöstä (Soneran omistusosuus 12,55 %).

Perustuen muuttuneisiin olettamuksiin ja odotuksiin
Sonera teki arvonalentumistarkastelun, joka johti
294 milj. euron määräiseen, ei-kassavirtavaikutteiseen
arvonalennukseen Soneran Ipseen tekemästä
sijoituksesta. Lisäksi Sonera on kirjannut kuluksi
142 milj. euron pääomasitoumuksensa ja raportoi ne
taseessaan pitkäaikaisina velkoina. Ipsen tasearvon
alaskirjaus, samoin kuin kuluiksi kirjatut pääomasitoumukset,
sisältyvät Soneran raportoimaan liikevoittoon.

Soneralle aiheutuu arvonalennuksista Suomessa
verohyöty, jonka takia se on kirjannut 1 235 milj. euron
laskennallisen verosaamisen. Veroetujen hyödyntämisaika
riippuu muun muassa arvonalennuksen hyväksymisestä
Suomen verotuksessa ja tulevien vuosien verotettavista
tuloista. Verotuksessa vahvistettuja tappiota voidaan
käyttää hyödyksi kymmenen vuotta.

Osana neljännesvuosittaista tasearvotarkasteluaan
Sonera on tehnyt arvonalentumisanalyysin myös
espanjalaisesta Xfera-yhtiöstä (Soneran omistuosuus
14,2 %). Analyysi puolsi 72 milj. euron tasearvoa, joten
arvonalentumista ei tehty. Lisäksi Sonera on sitoutunut
sijoittamaan Xferan omaan pääomaan enimmillään
278 milj. euroa. Espanjan hallitus vapautti osan
alunperin 428 milj. euron määräisistä toimintatakauksista
kesä- ja heinäkuussa 2002. Jäljellä olevien toiminta-
takausten määrä oli 387 milj. euroa 25.7.2002.

Palveluliiketoimintojen
käyttökatetappiot tavoitteen mukaiset

Palveluliiketoimintojen liikevaihto pieneni toisella
neljänneksellä 21 prosenttia 74 milj. euroon (94)
pääasiassa Sonera Info Communicationsin maaliskuun
lopussa toteutuneen myynnin takia. Vertailukelpoinen
liikevaihto kasvoi 7 % ottaen huomioon liiketoimintojen
myynnit. Vertailukelpoisen liikevaihdon kasvua
hidastivat markkinakysynnän heikentyminen ja
Soneran tekemät palvelutarjonnan leikkaukset.

Liiketoiminta-alueen vertailukelpoinen käyttökatetappio
pieneni merkittävästi laskien 8 milj. euroon (tappio
69 milj. euroa). Raportoitu liiketappio laski 32 milj.
euroon (tappio 82 milj. euroa) ja vertailukelpoinen
liiketappio 19 milj. euroon (tappio 80 milj. euroa).
Toisen neljänneksen 13 milj. euron kertaluonteiset erät
koostuivat pääosin uudelleenjärjestelykuluista ja
arvonalennuksista. Liiketoiminta-alueen käyttöomaisuus-
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investoinnit laskivat toisella neljänneksellä 4 milj.
euroon (16).

Tammi-kesäkuun liikevaihto oli 146 milj. euroa (157)
eli 7 % edellisvuotista pienempi. Liiketoimintojen
myynnit huomioon ottava vertailukelpoinen liikevaihto
kasvoi tammi-kesäkuussa 14 %. Vertailukelpoinen
käyttökatetappio pieneni tammi-kesäkuussa 23 milj.
euroon (tappio 155 milj. euroa). Ensimmäisellä
neljänneksellä kirjattujen myyntivoittojen ansiosta
raportoitu liikevoitto tammi-kesäkuussa oli 22 milj.
euroa (tappio 182 milj. euroa). Vertailukelpoinen
liiketappio pieneni 42 milj. euroon (tappio 177 milj.
euroa). Tammi-kesäkuun käyttöomaisuusinvestoinnit
olivat 8 milj. euroa (27). Operatiivinen kassavirta-
tunnusluku (vertailukelpoinen käyttökatetappio
käyttöomaisuusinvestoinneilla lisättynä) parani
31 milj. euroon (182) tammi-kesäkuussa.

Sonera SmartTrustin liikevaihto nousi toisella
neljänneksellä 12 milj. euroon (5). SmartTrustin
vertailukelpoinen käyttökatetappio pieneni 2 milj.
euroon (tappio 16 milj. euroa). Kesäkuun lopussa
SmartTrustin tilauskanta oli 19 milj. euroa.
SmartTrustin vuoden 2002 vertailukelpoisen
käyttökatteen odotetaan saavuttavan vähintään
nollatason.

Sonera Zedin liikevaihto kasvoi toisella neljänneksellä
11 milj. euroon (5). Vertailukelpoinen käyttökatetappio
pieneni merkittävästi ja oli 4 milj. euroa (tappio
34 milj. euroa). Merkittävien uudelleenjärjestelyjen ja
valituille markkinoille keskittymisen jälkeen Sonera
Zed aikoo tehostaa toimintaansa edelleen. Yhtiön
tavoitteena on, että vuoden 2002 vertailukelpoinen
käyttökatetappio olisi enintään 25 milj. euroa, kun se
vuonna 2001 oli 129 milj. euroa.

Sonera Plazan liikevaihto oli toisella neljänneksellä
16 milj. euroa (13). Vertailukelpoinen käyttökate
saavutti nollatason (tappio 10 milj. euroa).

Sonera Juxton liikevaihto oli toisella neljänneksellä
16 milj. euroa (17) ja vertailukelpoinen käyttökatetappio
oli 2 milj. euroa (tappio 2 milj. euroa). Kesäkuussa
Sonera ja Hewlett Packard (HP) allekirjoittivat
viisivuotisen yhteistyösopimuksen, joka sisältää
markkinoille etenemisen sekä tutkimuksen ja
tuotekehityksen yhteistyötä ja Soneran datakeskusten
ulkoistamisen HP:lle. Sopimukseen kuuluu 120
soneralaisen siirtyminen Sonera Juxtosta HP:lle.

Liiketoiminta-alueen muut eli lähinnä Soneran
tutkimus- ja kehitystoimintoihin liittyvät yksiköt
kirjasivat toisella neljänneksellä 19 milj. euron
liikevaihdon (32). Näiden toimintojen vertailukelpoinen
käyttökate saavutti nollatason (tappio 12 milj. euroa).

Primatelin myynti pienensi Sonera
Telecomin henkilömäärää huomattavasti

Sonera Telecomin liikevaihto oli toisella neljänneksellä
254 milj. euroa (260). Tämä 2 %:n lasku johtui
pääasiassa Primatelin ja Gatewayn rahoitusliiketoiminnan
myynneistä toukokuun lopulla. Liiketoimintojen
myynnit huomioon ottava vertailukelpoinen liikevaihto
kasvoi 4 % lähinnä kansainvälisen kauttakulkuliikenteen
lisääntyneen määrän ansiosta, jota osittain kompensoi
data- ja vuokrajohtotuotteiden yleinen hintaeroosio.

Liiketoiminta-alueen vertailukelpoinen käyttökate
pieneni toisella neljänneksellä 38 milj. euroon (50).
Käyttökatteen heikentyminen johtui pääasiassa vuoden
2002 alussa muutetuista kansainvälisten matkapuhelin-
puheluiden liikevaihdon jakoperusteista Sonera
Telecomin ja Suomen matkaviestinnän välillä,
Primatelin ja Gatewayn toimintojen myynneistä sekä
KPNQwestin ja WorldComin taloudellisen ahdingon
takia kirjatuista varauksista. Raportoitu liikevoitto oli
44 milj. euroa (28) ja vertailukelpoinen liikevoitto
8 milj. euroa (19). Liiketoiminta-alueen käyttöomaisuus-
investoinnit pienenivät toisella neljänneksellä 26 milj.
euroon (46).

Tammi-kesäkuun liikevaihto oli 507 milj. euroa (505).
Vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi tammi-
kesäkuussa 5 % liiketoimintojen myynnit huomioon
ottaen. Vertailukelpoinen käyttökate oli tammi-
kesäkuussa 93 milj. euroa (109), ja heikentyminen
johtui pääasiassa toisesta neljänneksestä. Raportoitu
liikevoitto oli 69 milj. euroa (54) ja vertailukelpoinen
liikevoitto oli 30 milj. euroa (45) tammi-kesäkuussa.
Tammi-kesäkuun käyttöomaisuusinvestoinnit laskivat
49 milj. euroon (85). Operatiivinen kassavirtatunnusluku
(vertailukelpoinen käyttökate käyttöomaisuus-
investoinneilla vähennettynä) parani tammi-
kesäkuussa 44 milj. euroon (24).

Kotimaanpuheluiden liikevaihto aleni toisella neljänneksellä
5 % ja oli 53 milj. euroa (56) paikallisliittymien määrän ja
kotimaan puheluminuuttien vähetessä edelleen.
Liikennettä vähensi myös se, että ADSL- ja muut
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laajakaistaliittymät ovat korvanneet internetin
modeemiyhteysliikennettä.

Ulkomaanpuheluiden liikevaihto pieneni 3 % ja oli
38 milj. euroa (39). Liikevaihtoa kasvattanutta
kansainvälisen kauttakulkuliikenteen lisääntymistä
kompensoivat muuttuneet liikevaihdon jakoperusteet
Suomen matkaviestinnän kanssa.

Datapalveluiden liikevaihto toisella neljänneksellä oli
43 milj. euroa (40). Sitä heikensivät osaltaan Ruotsin
liiketoimintojen myynti vuonna 2001 ja yleinen
hintaeroosio. ADSL-liittymien ja muiden laajakaistaisten
kuluttajaliittymien määrä jatkoi voimakasta kasvuaan
ja oli kesäkuun lopussa 27 873 (2 492). Vuokrajohtojen
liikevaihto kasvoi 15 milj. euroon (12).

KPNQwestin konkurssin ja WorldComin taloudellisten
vaikeuksien seurauksena Sonera kirjasi toiselle
neljänneksellä noin 4 milj. euron varauksen. Soneralle
ei jatkossa uskota aiheutuvan aineellisia tappioita näistä
yrityksistä.

Laitemyynnin liikevaihto kasvoi toisella neljänneksellä
32 milj. euroon (27) huolimatta siitä, että Gatewayn
rahoitusliiketoiminta myytiin toukokuun lopussa.

Konsernin ulkopuolisille asiakkaille tarjotun
rakentamisen ja kunnossapidon liikevaihto pieneni
4 milj. euroon (10) lähinnä Primatelin toukokuun
lopulle ajoittuneen myynnin takia. Primatelin myynnin
myötä Sonera Telecomin henkilöstön määrä pieneni
noin 1 700:lla.

Soneran osuus Suomen ja Baltian maiden kiinteän
verkon osakkuusyhtiöiden tuloksista oli toisella
neljänneksellä 7 milj. euroa (10). Osakkuusyhtiöiden
arvioitu liittymämäärä oli kesäkuun lopussa noin 2,4
miljoonaa. Yhtiöiden yhteenlaskettu liikevaihto toisella
neljänneksellä oli 207 milj. euroa ja vertailukelpoisen
liikevaihdon kasvu 7 %.

Oikeudelliset ja sääntelyyn liittyvät
asiat

Toukokuussa Lattelekomin välimiesmenettelyn
osapuolet esittivät korvausvaatimuksensa. Tilts
Communications A/S, Soneran kokonaan omistama
tanskalainen tytäryhtiö, vaatii Latvian tasavallalta noin

152 milj. euron korvausta. Vaatimus perustuu
tulonmenetyksiin, jotka aiheutuvat Latvian tasavallan
päätöksestä lyhentää Lattelekomille vuonna 1994
myönnettyä alunperin 20 vuoden pituiseksi sovittua
kiinteän verkon telepalveluja koskevaa yksinoikeutta,
sekä Latvian tasavallan kyvyttömyyteen varmistaa
telepalvelujen maksujen määräytyminen sopimusten
mukaisesti. Latvian tasavalta on määritellyt omien
vastavaatimustensa suuruudeksi noin 1 040 milj. euroa.
Vaatimusten perusteeksi se esittää muun muassa, että
Tilts ei ole digitalisoinut Latvian kiinteää verkkoa
vaaditulla tavalla, ja viittaa myös eräisiin muihin Tiltsin
rikkomiksi väittämiinsä velvoitteisiin. Sonera katsoo,
että sen Latvian tasavallalle esittämät korvausvaatimukset
ovat perusteltuja, ja tulee toimimaan niiden
hyväksymisen puolesta. Sonera katsoo myös, että
Latvian tasavallan esittämät vastavaatimukset ovat
perusteettomia, ja aikoo puolustautua niitä vastaan
kaikin keinoin. Sonera omistaa Lattelekomista tällä
hetkellä 49 %.

Korkein hallinto-oikeus hyväksyi 4.7.2002 Soneran
tammikuussa jättämän valituksen koskien
kilpailuneuvoston päätöstä estää Soneraa ostamasta
16,7 % Loimaan Seudun Puhelin Oy:n (LSP)
osakkeista. Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen
saatuaan Sonera ryhtyy toimenpiteisiin, joita Suomen
kilpailuvirasto alun perin edellytti hyväksyessään
kaupan elokuussa 2001. Sonera omistaa LSP:stä tällä
hetkellä 29,1 %.

Viestintävirasto antoi 4.7.2002 päätöksensä Telepohja
Oy:n tammikuussa 2000 jättämästä valituksesta, joka
koski Soneran vuokrajohtoihin liittyvää hinnoittelua
erityisesti haja-asutusalueilla. Päätöksessään
viestintävirasto toteaa, että Soneran hinnoittelu on lain
vaatimusten mukaisesti kustannusperusteista ja että
Sonera on toiminut viestintämarkkinalain (aiemmin
telemarkkinalaki) mukaisesti. Telepohja jätti
samansisältöisen valituksen myös kilpailuvirastolle
tammikuussa 2000. Valituksen käsittely on vielä
kesken.

Selkeästi parantunut vapaa
kassavirta auttoi vähentämään
velkoja

Liiketoiminnan kassavirta kasvoi toisella neljänneksellä
merkittävästi nousten 209 milj. euroon (negatiivinen
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3 milj. euroa). Kassavirtaa kasvattivat parantunut
vertailukelpoinen käyttökate, pienentyneet korkokulut
ja myös 34 milj. euron veronpalautus. Kun jätetään
huomioimatta verojen ja veronpalautuksen vaikutukset,
liiketoiminnan kassavirta ennen veroja oli 195 milj.
euroa, kun se viime vuoden toisella neljänneksellä oli
-19 milj. euroa. Vapaa kassavirta (liiketoiminnan
kassavirta vähennettynä käyttöomaisuusinvestoinneilla)
kasvoi 153 milj. euroon, kun se vuoden 2001 toisella
neljänneksellä oli -93 milj. euroa.

Kassavirtaperusteiset nettokorkokulut pienenivät
huomattavasti toisella neljänneksellä nettovelan
pienenemisen myötä ja olivat 27 milj. euroa (87).
Osakkuusyhtiöistä saadut osingot olivat toisella
neljänneksellä yhteensä 31 milj. euroa (22).

Käyttöomaisuusinvestoinnit laskivat 56 milj. euroon
(90) toisella neljänneksellä. Myös osakesijoitukset ja
myönnetyt osakaslainat olivat viimevuotista pienempiä
ollen 3 milj. euroa (31).

Ydinliiketoimintoihin kuulumattomien
omaisuuserien myynneistä 216 milj.
euron käteistulot kuluneella
neljänneksellä

Toisella vuosineljänneksellä Sonera myi omistuksensa
Eliska Wireless Ventures-, Primatel- ja Libancell-
yhtiöissä sekä Sonera Gatewayn rahoitusliiketoiminnan.
Osakkeiden ja muun omaisuuden myynneistä saatiin
yhteensä 216 milj. euron myyntitulot.

Huhtikuussa Sonera myi 30,1 %:n omistusosuutensa
Eliska-yhtiössä saatuaan Yhdysvaltain televiranomaisen
(U.S. Federal Communications Commission)
hyväksynnän ja vaihdettuaan osakkeet noin 2,77
miljoonaan Deutsche Telekomin osakkeeseen
myyntioptionsa mukaisesti. Deutsche Telekomin
osakkeet myytiin välittömästi osakemarkkinoilla, ja
Sonera sai myynnistä noin 43 milj. euron myyntitulot
eli noin 15,50 euroa/osake. Koska Eliskan osakkeet
kirjattiin ensimmäisen vuosineljänneksen lopussa
markkina-arvoonsa Deutsche Telekomin osakekurssin
mukaan, myynnistä kirjattiin toiselle neljänneksellä
5 milj. euron myyntitappio. Eliskan osakkeiden
myynnin jälkeen Soneralla ei ole enää Deutsche
Telekomin vuonna 2001 ostamiin VoiceStreamiin ja
Powerteliin liittyviä sijoituksia tai saatavia.

Toukokuussa Sonera myi aiemmin kokonaan
omistamansa tytäryhtiön Primatel Oy:n YIT-Yhtymä
Oyj:lle noin 42 milj. eurolla, josta vähennettiin
Primatelin noin 8 milj. euron nettovelka, jolloin
kauppahinnan suuruudeksi tuli noin 34 milj. euroa.
Lisäksi Primatel maksoi kesäkuussa takaisin kaikki
noin 9 milj. euron lainansa Soneralle. Myynnistä
kirjattiin 31 milj. euron myyntivoitto toiselle neljännekselle.

Toukokuussa Sonera myi Sonera Gatewayn
rahoitusliiketoiminnan Nordea Rahoitus Suomi Oy:lle.
Nordealle siirtyi leasing-omaisuutta noin 114 milj.
euron arvosta sekä siihen liittyviä sopimuksia yhteensä
118 milj. euron kauppahintaa vastaan. Kauppahinnasta
115 milj. euroa saatiin kaupan toteutumisen yhteydessä
ja loput saadaan kolmen vuoden kuluessa. Myynnistä
kirjattiin 4 milj. euron myyntivoitto toiselle neljännekselle.

Kesäkuussa Sonera myi 14 %:n omistusosuutensa
Libancell S.A.L:sta, joka on toinen Libanonin kahdesta
GSM-operaattorista, Lebanese Telecommunications
Company SARL:ille yhteensä noin 24 milj.
kauppahinnalla. Myynnistä kirjattiin 20 milj. euron
myyntivoitto toiselle neljännekselle.

Nettovelka laski 2,1 miljardiin euroon

Toisella neljänneksellä nettovelkaa vähennettiin
liiketoiminnan kassavirralla ja myyntituloilla yhteensä
323 milj. euroa, ja se laski 2 142 milj. euroon (2 465
milj. euroa 31.3.2002 ja 5 122 milj. euroa 30.6.2001).
Kesäkuun 30. päivänä 2002 päättyneen 12 kuukauden
jakson aikana nettovelkaa pienennettiin noin
3,0 miljardilla eurolla eli 58 %:lla pääasiassa
ydinliiketoimintaan kuulumattomien omaisuuserien
myynneillä ja vuoden 2001 osakeannista saaduilla
varoilla.

Kesäkuun 2002 lopussa Soneran nettovelan suhde
vertailukelpoiseen käyttökatteeseen (12 viimeisen
kuukauden vertailukelpoinen käyttökate) oli enää 3,0,
kun se vielä 31.3.2002 oli 3,8.

Kassavarat ja lyhytaikaiset sijoitukset olivat toisen
neljänneksen lopussa 1 044 milj. euroa ja nostamattomat
valmiusluotot 11 milj. euroa.

Soneran lyhytaikaisten lainojen määrä oli kesäkuun
lopussa 69 milj. euroa, ja seuraavien 12 kuukauden
aikana erääntyvien pitkäaikaisten lainojen määrä oli
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881 milj. euroa. Sonera aikoo rahoittaa lainojen
lyhennykset pääasiassa kassavaroilla, käytettävissä
olevilla nostamattomilla valmiusluotoilla sekä
liiketoiminnan kassavirralla.

Kesäkuussa Standard & Poor’s nosti Soneran
lyhytaikaisen luottoluokituksen A-3:sta A-2:een.
Standard & Poor’sin pitkä- ja lyhytaikaiset
luottoluokitukset BBB ja A-2 sekä Moody’sin
vastaavat luokitukset Baa2 ja Prime-2 ovat kaikki
tarkkailulistalla mahdollisen luottoluokituksen noston
varalta.

Soneran lainojen painotettu keskikorko 30.6.2002
(suojaustoimenpiteiden vaikutukset huomioiden) oli
4,53 % eli hieman alempi kuin tilanteessa 31.3.2002.

Toisen neljänneksen lopulla omavaraisuusaste aleni
33 %:iin (58 % tilanteessa 31.3.2002) kirjattujen
arvonalennusten sekä poikkeuksellisen korkeiden
kassavarojen ja lyhytaikaisten sijoitusten määrän takia.
Kolmannella neljänneksellä suoritettavien lainanlyhennysten
jälkeen omavaraisuusaste nousee ja sen arvioidaan
olevan vuoden lopussa noin 40 %. Nettovelkaantumis-
aste nousi 115 %:iin 30.6.2002 (51 % 31.3.2002 ja
129 % 30.6.2001), kun arvonalennukset alensivat oman
pääoman määrää.

Soneran oma pääoma 30.6.2002 oli 1 856 milj. euroa,
josta 1 338 milj. euroa oli sidottua ja 518 milj. euroa
vapaata omaa pääomaa. Konsernin jakokelpoiset varat
olivat 30.6.2002 tilanteessa 361 milj. euroa. Toiselle
neljännekselle kirjatut arvonalennukset eivät vaikuta
Soneran osingonjakopolitiikkaan, joka perustuu
ensisijaisesti liiketoiminnan kassavirtoihin eikä kirjanpidon
tulokseen. Hallituksen tavoitteena on, että maksettavat
osingot vastaisivat noin yhtä neljäsosaa Soneran
vuotuisesta vapaasta kassavirrasta (liiketoiminnan
kassavirta vähennettynä käyttöomaisuusinvestoinneilla).

Soneran osake

Vuoden toisella neljänneksellä Sonera Oyj:n osakkeita
vaihdettiin Helsingin Pörssissä 251 miljoonaa
kappaletta (242) ja niiden vaihtoarvo oli yhteensä
1 189 milj. euroa (1 967). Nasdaqissa osakkeita
vaihdettiin toisella neljänneksellä 2,2 milj. kappaletta
(6,9) ja niiden vaihtoarvo oli yhteensä 8,8 milj.
Yhdysvaltain dollaria (48).

Sonera Oyj:n osakkeen viimeinen kaupantekokurssi
Helsingin Pörssissä toisen vuosineljänneksen ensimmäisenä
päivänä oli 5,50 euroa ja neljänneksen viimeisenä
pörssipäivänä 3,85 euroa. Toisen neljänneksen alin
kaupantekokurssi Helsingin Pörssissä oli 3,26 euroa, ylin
5,72 euroa ja tehtyjen kauppojen keskihinta 4,74 euroa.
Kesäkuun lopussa yhtiön osakekannan markkina-arvo
oli 4 294 milj. euroa.

Yhtiön hallituksella ei ole voimassa olevaa osakeanti-
tai vaihtovelkakirjavaltuutusta eikä valtuutusta
käynnistää optio-ohjelmaa. Hallituksella on valtuutus
ostaa enintään kaksi miljoonaa Sonera Oyj:n omaa
osaketta julkisessa kaupankäynnissä. Kesäkuun
lopussa yhtiön hallussa oli 550 000 Soneran omaa
osaketta.

Sonera muokkaa
liiketoimintaorganisaatiotaan kohti
integroitua asiakaslähtöisyyttä

Syksyllä 2001 Sonera asetti tavoitteekseen muuttaa
liiketoimintaorganisaationsa asiakaslähtöisemmäksi.
Heinäkuun 2002 alusta lähtien Soneran kotimaan
myynti ja markkinointi on järjestetty Myynti ja
Markkinointi -kerrokseksi, jonka vastuulla tulee olemaan
asiakassegmenttien tai yksittäisten suurasiakkaiden
kokonaiskannattavuus. Lisäksi muodostetaan kaksi
muuta liiketoimintakerrosta: Tuotteet ja Palvelut, joka
vastaa tuotevalikoimasta ja uusien tuotteiden ja
palvelujen kehittämisestä, sekä Tuotanto ja Verkot, joka
vastaa matkaviestintä-, runko- ja paikallisverkoista.
Soneran kaikki nykyiset liiketoimintayksiköt on
järjestetty näihin kerroksiin, ja horisontaalisella
yhteistyöllä on tarkoitus saada aikaan yhtenäinen,
integroitu lähestymistapa liiketoimintaan ja asiakkaisiin.

Uudelleenjärjestelyn ja integroidun lähestymistavan
tukemiseksi Sonera aikoo myös yksinkertaistaa
konsernin juridista rakennetta Suomessa fuusioimalla
kokonaan omistamansa tytäryhtiöt Sonera Telecomin,
Sonera Entrumin, Sonera Solutionsin, Sonera
Gatewayn, Sonera Plazan ja Sonera Juxton emoyhtiö
Sonera Oyj:öön vuoden 2002 loppuun mennessä.

Sonera jatkaa edelleen tulosraportointiaan myös tuotelinjojen
mukaisesti: Matkaviestintä, Palveluliiketoiminnat ja
Kiinteä verkko.
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EU hyväksyi Telia-Sonera-fuusion

Sonera ja ruotsalainen Telia AB ilmoittivat 26.3.2002
aikeistaan fuusioitua. Yhtiöt jättivät 28.5.2002
Euroopan komissiolle yrityskauppailmoituksen ja
fuusio hyväksyttiin 10.7.2002. Hyväksymispäätöksessään
EU:n komissio asetti fuusion ehdoiksi seuraavat Teliaa
ja Soneraa koskevat sitoumukset:

• Telia on sitoutunut myymään Suomen matkaviestintä-
liiketoimintansa, Suomen kauppiasketjunsa sekä
Suomen langattoman lähiverkkoliiketoimintansa
(WLAN). Tämän lisäksi Soneran ja Telian
yhdistymisestä syntyvä uusi yhtiö on lupautunut
tarjoamaan Telian Suomen matkaviestintä-
toimintojen ostajalle kansallista verkkovierailua
kaupallisilla ehdoilla ja käypään hintaan, mikäli
ostajalla ei jo ole Suomen kattavaa GSM-verkkoa.

• Telia on sitoutunut myymään Ruotsissa kaapeli-TV-
liiketoimintaa harjoittavan Com Hem AB -
tytäryhtiönsä sekä sen liiketoimintaan liittyvän
verkon.

• Yhdistynyt yhtiö on sitoutunut siihen, että sen
Suomen ja Ruotsin sekä kiinteän että matkaviestintä-
verkkojen liiketoimintaa harjoitetaan niihin
liittyvistä palveluliiketoiminnoista erillisissä
juridisissa yksiköissä. Verkkoyhtiöiden hallituksiin
tullaan yhtiölain mukaisesti nimittämään yksi
ulkopuolinen jäsen. Vaatimuksen voimassaoloa
voidaan tarkistaa viiden vuoden kuluttua.

• Yhdistynyt yhtiö on sitoutunut tarjoamaan Suomessa
ja Ruotsissa toimiville muille operaattoreille kiinteän
verkon tai matkaviestintäverkon säänneltyjä
palvelujaan sekä kansainvälistä GSM-verkkovierailua
samoilla ehdoilla kuin se tarjoaa näitä palveluja
omille liiketoimintayksiköilleen (ns. syrjimättömin
ehdoin). Verkkovierailun osalta Telia-Soneralla on
vastavuoroinen oikeus hintojen, laadun ja muiden
ehtojen suhteen. Velvollisuus tarjota palveluja
syrjimättömillä ehdoilla on voimassa kolme vuotta,
ja mahdolliset siihen liittyvät erimielisyydet
ratkaistaan nopeutetusti välimiesmenettelyllä.

Sonera ja Telia arvioivat, että EU:n asettamilla ehdoilla
on vain vähäinen vaikutus yhdistyneen yhtiön
liiketoiminnan tulokseen, taloudelliseen asemaan ja
kassavirtoihin.

Telian vaihtotarjous Soneran osakkeenomistajille alkaa
sen jälkeen, kun kaikki toista vuosineljännestä

koskevat tiedot on päivitetty vaihtotarjousasiakirjaan,
joka julkaistaan vaihtotarjouksen alkaessa.

Huhtikuussa Anders Igel nimitettiin Telian ja
yhdistyneen Telia-Soneran toimitusjohtajaksi 1.7.2002
alkaen.

Vuoden 2002 näkymät

Huolimatta epävarmoista talousnäkymistä Soneran
päämarkkina-alueilla konsernin vertailukelpoisen
liikevaihdon arvioidaan kasvavan vuonna 2002, joskin
edellisvuotta selvästi hitaammin. Soneran vertailukelpoisen
käyttökatteen arvioidaan sen sijaan parantuvan noin
kolmanneksella vuoden 2001 tasosta ja käyttökateprosentin
nousevan yli 30 % tason.

Aiemmin tiedotetun mukaisesti Suomen
matkaviestinnän liikevaihdon kasvun arvioidaan
hidastuvan merkittävästi edellisvuodesta ja jäävän
vuonna 2002 selvästi alle 5 %:n. Pääasiallisena syynä
hidastuvaan kasvuun ovat edistyneempien päätelaitteiden
viivästynyt saatavuus, uudet yhteenliittämissopimukset,
tekstiviestien alentuneet hinnat sekä kiristyvä kilpailu.
Vertailukelpoisen käyttökatteen arvioidaan olevan
euromääräisesti hieman korkeampi kuin vuonna 2001.

Palveluliiketoimintojen supistamisen takia niiden
liikevaihdon kasvu ei jatku yhtä voimakkaana kuin
aiempina vuosina. Toisaalta liiketoiminta-alueen
vertailukelpoinen käyttökatetappio on rajattu enintään
50 milj. euroon vuonna 2002. Vuonna 2003
liiketoiminta-alueen vertailukelpoinen käyttökate
saavuttaa vähintään nollatason.

Sonera Telecomin liikevaihdon arvioidaan nousevan
hieman vuoden 2001 tasosta. Vertailukelpoinen
käyttökate laskee vuoden 2001 tasosta Primatelin ja
Gatewayn rahoitusliiketoiminnan myyntien johdosta,
ja sen arvioidaan olevan noin 190 milj. euroa.

Konsernin vertailukelpoisen liikevoiton arvioidaan
lähes kaksinkertaistuvan vuonna 2001. Raportoitu
liikevoitto tulee kuitenkin olemaan selvästi alempi kuin
vuonna 2001 pienempien myyntivoittojen ja
suurempien arvonalennusten takia. Ilman Group 3G:n
arvonalennusta Soneran vertailukelpoisen osakkuus-
yhtiötappion arvioidaan pienenevän aiemmin
ennakoidusta noin 150 - 200 milj. euroon vuonna 2002.
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Taloudelliset tiedot
Tässä tiedotteessa esitetyt taloudelliset tiedot perustuvat Soneran tilintarkastamattomaan konsernivälitilinpäätökseen, joka on laadittu suomalaista
laskentakäytäntöä noudattaen.

Tässä tiedotteessa on esitetty tietoja Soneran vertailukelpoisesta käyttökatteesta ja muista vertailukelpoisista tuloskäsitteistä. Vertailukelpoinen käyttökate
vastaa liikevoittoa ennen poistoja, osakkeiden ja käyttöomaisuuden myyntivoittoja ja -tappioita, arvonalennuksia, uudelleenjärjestelykuluja sekä muita
kertaluonteisia eriä. Soneran johdon käsityksen mukaan edellä mainitut vertailukelpoisen käyttökatteen määritelmästä poisjätetyt erät poistoja lukuun ottamatta
eivät kuvasta Soneran jatkuvan liiketoiminnan perustekijöitä. Soneran johdon käsityksen mukaan vertailukelpoinen käyttökate on myös analyytikkojen,
sijoittajien ja televiestintäalan muiden toimijoiden yleisesti käyttämä ja raportoima tunnusluku. Vertailukelpoinen käyttökate on näin ollen esitetty sen vuoksi,
että Soneran liiketoiminnan tulosta voidaan paremmin verrata muiden samalla toimialalla toimivien yhtiöiden kanssa. Vertailukelpoista käyttökatetta ei
kuitenkaan tule pitää raportoidun liikevoiton vaihtoehtona arvioitaessa Soneran toiminnan kokonaistulosta. Vertailukelpoista käyttökatetta ei tule myöskään
pitää liiketoiminnan kassavirran vaihtoehtona arvioitaessa Soneran maksuvalmiutta. Vertailukelpoista käyttökatetta ei ole määritelty Suomen
kirjanpitolainsäädännössä tai yleisessä käytännössä, eikä Soneran käyttämä määritelmä välttämättä ole vertailukelpoinen muiden yritysten vastaavan tunnusluvun
kanssa. Vertailukelpoista käyttökatetta ei ole tarkoitettu kuvastamaan tulevien kausien tuloksia.

Tulevaisuutta koskevat lausumat
Tämä tiedote sisältää muun muassa Soneran taloudellista asemaa ja tulosta koskevia lausumia, jotka ovat luonteeltaan tulevaisuuteen liittyviä. Nämä lausumat
eivät ole historiallisia tosiseikkoja vaan edustavat Soneran odotuksia tulevasta kehityksestä. Sonera uskoo, että näissä lausumissa esitetyt odotukset pohjautuvat
perusteltuihin oletuksiin. Näihin lausumiin sisältyy kuitenkin riskejä ja epävarmuustekijöitä. Useat merkittävät syyt saattavat aiheuttaa todellisten tulosten
merkittävän poikkeamisen tässä esitetyistä tulevaisuutta koskevista lausumista. Tulevaisuutta koskevat lausumat kuvaavat tämänhetkistä käsitystä. Soneralla
ei ole velvollisuutta eikä se sitoudu päivittämään näitä lausumia uuden tiedon tai tulevaisuuden tapahtumien valossa muutoin kuin lakisääteisen
ilmoitusvelvollisuutensa kautta.

Konsernin liiketoiminnan kassavirran arvioidaan
parantuvan merkittävästi vuonna 2002 käyttökatteen
parantuessa ja korkokulujen pienentyessä. Käyttöomaisuus-
investointien arvioidaan olevan hieman alle 300 milj.
euroa vuonna 2002. Tämän seurauksena Soneran
seuraaman operatiivisen kassavirtatunnusluvun
(vertailukelpoinen käyttökate - kassavirtaperusteiset
nettokorkokulut - käyttöomaisuusinvestoinnit)
arvioidaan olevan yli 300 milj. euroa.

Helsingissä 25. heinäkuuta 2002

SONERA OYJ
Hallitus
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Tuloslaskelma
Huhti- Huhti- Tammi- Tammi- Koko

kesäkuu kesäkuu kesäkuu kesäkuu Muutos vuosi

MEUR 2002 2001 2002 2001 % 2001

Liikevaihto 548 557 1 084 1 082 0 2 187

Liiketoiminnan muut tuotot 62 611 382 902 -58 916

Palvelu- ja tavaraostot -188 -185 -357 -350 2 -708

Henkilöstökulut -103 -135 -216 -272 -21 -512
Muut liiketoiminnan kulut -541 -138 -631 -268 135 -600

Poistot  (1) -81 -84 -161 -168 -4 -332

Liikevoitto -303 626 101 926 -89 951

Osuus osakkuusyritysten tuloksista -3 890 -56 -3 979 -94 -202
Rahoitusomaisuusarvopaperien myynnit

  ja arvonalennukset -5 - -43 - -272

Rahoitustuotot ja -kulut 10 -10 12 -27 -32

Voitto ennen tuloveroja ja vähemmistön osuutta -4 188 560 -3 909 805 -586 445

Tuloverot 1 255 -47 1 246 -128 -35

Vähemmistön osuus - - - 1 -1

Nettotulos -2 933 513 -2 663 678 -493 409

Osakkeiden keskimääräinen lkm (1 000 kpl) 1 114 752 906 091 1 114 752 906 091 23 924 346
Laimennettu keskimääräinen lkm (1 000 kpl) 1 114 752 906 091 1 114 752 906 091 23 924 346

Tulos/osake (euroa) -2,63 0,56 -2,39 0,74 -423 0,44
Laimennettu tulos/osake (euroa) -2,63 0,56 -2,39 0,74 -423 0,44

Vertailukelpoinen käyttökate  (2) 195 122 386 224 72 562
Vertailukelpoinen käyttökateprosentti (%) 36 22 36 21 26

(1) Sonera kirjasi vuonna 2000 tekemänsä Acrossin ja iD2:n yritysostot Suomen kirjanpitolautakunnan tulkinnan 1591/1999 mukaisesti. Mikäli yritysostojen
hankintamenot olisi arvostettu käypään arvoon, Sonera olisi kirjannut konserniliikearvon poistoja 17 miljoonaa euroa huhti-kesäkuussa 2002 ja 34 miljoonaa
euroa tammi-kesäkuussa 2002 (18 miljoonaa euroa huhti-kesäkuussa 2001, 35 miljoonaa euroa tammi-kesäkuussa 2001 ja  69 miljoonaa euroa koko tilikaudelta
2001).

(2) Vertailukelpoinen käyttökate vastaa liikevoittoa ennen poistoja,  osakkeiden ja käyttöomaisuuden myyntivoittoja ja -tappioita, arvonalennuksia, saneeraus- ja
muita kertaluontoisia kuluja.
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Vertailukelpoinen tuloslaskelma (ilman kertaluonteisia eriä)
Huhti- Huhti- Tammi- Tammi- Koko

kesäkuu kesäkuu kesäkuu kesäkuu Muutos vuosi

MEUR 2002 2001 2002 2001 % 2001

Liikevaihto 548 557 1 084 1 082 0 2 187

Liiketoiminnan muut tuotot 7 6 12 12 0 26

Palvelu- ja tavaraostot -188 -185 -357 -350 2 -708

Henkilöstökulut -92 -135 -203 -269 -25 -488
Muut liiketoiminnan kulut -80 -121 -150 -251 -40 -455

Poistot  (1) -81 -84 -161 -168 -4 -332

Vertailukelpoinen liikevoitto 114 38 225 56 302 230

Osuus osakkuusyritysten tuloksista -46 -56 -135 -94 44 -202
Rahoitustuotot ja -kulut 10 -10 12 -27 144 -32

Vertailukelpoinen voitto ennen tuloveroja ja
vähemmistön osuutta 78 -28 102 -65 257 -4

Tuloverot 22 -1 9 - - 68
Vähemmistön osuus - - - 1 -1

Vertailukelpoinen nettotulos 100 -29 111 -64 273 63

Vertailukelpoinen tulos/osake (euroa) 0,09 -0,03 0,10 -0,07 243 0,07
Laimennettu tulos/osake (euroa) 0,09 -0,03 0,10 -0,07 243 0,07

Vertailukelpoinen käyttökate 195 122 386 224 72 562

Vertailukelpoisesta tuloslaskelmasta on jätetty pois

seuraavat kertaluonteiset erät:

Osakkeiden ja käyttöomaisuuden myyntivoitot 55 605 369 891 890

Saneeraus- ja muut kertaluontoiset kulut -26 -17 -30 -21 -45
Osakkeiden ja käyttöomaisuuden myyntitappiot,

  sekä osakkeiden arvonalennukset -10 - -27 - -124

UMTS-investointien arvonalennukset -4 280 - -4 280 - -
Rahoitusomaisuusarvopaperien myynnit

  ja arvonalennukset -5 - -43 - -272

Kertaluonteisten erien verovaikutukset 1 233 -46 1 237 -128 -103

Yhteensä -3 033 542 -2 774 742 346

Vertailukelpoisen tuloslaskelman tuottoja tai kuluja ei ole oikaistu myytyjen ja hankittujen liiketoimintojen vaikutuksilla.

(1) Sonera kirjasi vuonna 2000 tekemänsä Acrossin ja iD2:n yritysostot Suomen kirjanpitolautakunnan tulkinnan 1591/1999 mukaisesti. Mikäli yritysostojen
hankintamenot olisi arvostettu käypään arvoon, Sonera olisi kirjannut konserniliikearvon poistoja 17 miljoonaa euroa huhti-kesäkuussa 2002 ja 34 miljoonaa
euroa tammi-kesäkuussa 2002 (18 miljoonaa euroa huhti-kesäkuussa 2001, 35 miljoonaa euroa tammi-kesäkuussa 2001 ja  69 miljoonaa euroa koko tilikaudelta
2001).
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Tase
30.6. 30.6. 31.12.

MEUR 2002 2001 2001

Käyttöomaisuus ja muut pitkäaikaiset sijoitukset
Aineettomat hyödykkeet 90 114 98

Aineelliset hyödykkeet 1 198 1 279 1 269
Pitkäaikaiset sijoitukset ja saamiset 2 761 5 914 6 068

Yhteensä 4 049 7 307 7 435

Vaihto- ja rahoitusomaisuus
Vaihto-omaisuus 15 44 33

Lyhytaikaiset lainasaamiset 31 67 45
Muut lyhytaikaiset saamiset 531 628 565

Rahoitusomaisuusarvopaperit 962 1 915 620

Rahat ja pankkisaamiset 82 84 96
Yhteensä 1 621 2 738 1 359

VASTAAVAT YHTEENSÄ 5 670 10 045 8 794

Oma pääoma 1 856 3 956 4 575

Vähemmistön osuus 1 17 13

Pitkäaikainen vieras pääoma
Pitkäaikaiset lainat 2 236 2 586 2 007
Muut pitkäaikaiset velat 204 145 148

Yhteensä 2 440 2 731 2 155

Lyhytaikainen vieras pääoma
Lyhytaikaiset lainat 69 2 468 55

Pitkäaikaisten lainojen lyhennysosuus 881 287 1 418
Muut lyhytaikaiset velat 423 586 578

Yhteensä 1 373 3 341 2 051

VASTATTAVAT YHTEENSÄ 5 670 10 045 8 794
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Kassavirtalaskelma
Huhti- Huhti- Tammi- Tammi- Koko

kesäkuu kesäkuu kesäkuu kesäkuu vuosi

MEUR 2002 2001 2002 2001 2001

Liiketoiminnan kassavirta
Nettotulos -2 933 513 -2 663 678 409
Poistot 81 84 161 168 332

UMTS-investointien arvonalennukset 4 280 - 4 280 - -

Pannonin osakkeiden myyntivoitto - - -220 - -
Sonera Info Communications -liiketoiminnan myyntivoitto - - -90 - -

Muiden osakkeiden ja käyttöomaisuuden myyntivoitot (-)

  ja tappiot (+) -53 -604 -55 -890 -883
Rahoitusomaisuusarvopaperien myynnit ja arvonalennukset 5 - 43 - 272

Laskennallinen verosaatava -1 257 - -1 257 - -

Käyttöpääoman muutos ja muut erät 86 4 90 66 67
Yhteensä 209 -3 289 22 197

Investointien kassavirta
Käyttöomaisuusinvestoinnit -56 -90 -107 -172 -359

Investoinnit osakkeisiin ja osakaslainoihin -3 -31 -123 -431 -572

Osakkeiden ja käyttöomaisuuden myynti 104 751 998 1 175 2 193
Lainasaamisten muutos ja muut erät -422 -2 -775 -77 -39

Yhteensä -377 628 -7 495 1 223

Rahoituksen kassavirta
Pitkäaikaisten lainojen muutos 119 204 -308 922 1 476

Lyhytaikaisten lainojen muutos 62 -795 13 -1 378 -3 793
Osakeanti - - - - 973

Osingonjako - -67 - -67 -67

Omien osakkeiden merkintäoikeuksien myynti - - - - 1
Yhteensä 181 -658 -295 -523 -1 410

Valuuttakurssimuutokset -1 2 -1 2 -2
Kassavarojen muutos 12 -31 -14 -4 8
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Ns. suoran esitystavan mukainen liiketoiminnan kassavirta
Huhti- Huhti- Tammi- Tammi- Koko

kesäkuu kesäkuu kesäkuu kesäkuu vuosi
MEUR 2002 2001 2002 2001 2001

Asiakkailta saadut maksut 564 546 1 096 1 126 2 232
Tavaroiden ja palvelujen toimittajille suoritetut maksut -297 -388 -620 -755 -1 369
Henkilöstölle suoritetut maksut -81 -105 -167 -213 -397
Yhteensä 186 53 309 158 466

Saadut osingot 31 22 31 22 47
Saadut korkotuotot 5 - 10 10 21
Maksetut korkomenot -32 -87 -64 -175 -299
Veronpalautukset ja maksetut tuloverot 14 16 3 8 -41
Muut erät 5 -7 - -1 3
Liiketoiminnan kassavirta 209 -3 289 22 197

Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta
Huhti- Huhti- Tammi- Tammi- Koko

kesäkuu kesäkuu kesäkuu kesäkuu vuosi
MEUR 2002 2001 2002 2001 Muutos 2001

Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. 1 -23 -18 -33 15 -61
Fintur Holdings B.V. -30 -32 -46 -60 14 -96
Muut GSM-operaattorit 8 14 16 25 -9 56
UMTS-osakkuusyhtiöt -19 -10 -77 -12 -65 -79
Kiinteän verkon operaattorit 7 10 14 16 -2 35
Muut osakkuusyhtiöt 1 - 4 - 4 2
Group 3G:n arvonalennus -3 844 - -3 844 - -3 844 -
Liikearvon poistot -14 -15 -28 -30 2 -59
Yhteensä -3 890 -56 -3 979 -94 -3 885 -202

Rahoitustuotot ja -kulut
Huhti- Huhti- Tammi- Tammi- Koko

kesäkuu kesäkuu kesäkuu kesäkuu vuosi
MEUR 2002 2001 2002 2001 Muutos 2001

Osinkotuotot - 12 - 12 -12 14
Korkotuotot  (1) 34 45 66 96 -30 183
Korkokulut -37 -75 -75 -158 83 -279
Aktivoidut korkokulut 12 12 23 27 -4 52
Muut rahoitustuotot ja -kulut -1 -3 -2 -2 - 1
Kurssivoitot ja -tappiot 2 -1 - -2 2 -3
Yhteensä 10 -10 12 -27 39 -32

(1) Korkotuottoihin sisältyy ei-kassavirtavaikutteisia tuottoja Group 3G UMTS Holding GmbH:lta yhteensä 24 miljoonaa euroa huhti-kesäkuussa 2002 ja 51 miljoonaa
euroa tammi-kesäkuussa 2002 (42 miljoonaa euroa huhti-kesäkuussa 2001, 84 miljoonaa euroa tammi-kesäkuussa 2001 ja 154 miljoonaa euroa koko tilikaudella
2001).
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Oman pääoman muutokset
Tammi- Tammi- Koko

kesäkuu kesäkuu vuosi

MEUR 2002 2001 2001

Oma pääoma 1.1. 4 575 3 233 3 233

Osakeanti - - 982
Osingonjako - -67 -67

Omien osakkeiden merkintäoikeuksien myynti - - 2

Muuntoerot -56 112 16
Nettotulos -2 663 678 409

Oma pääoma 30.6./31.12. 1 856 3 956 4 575

Vastuusitoumukset
30.6. 31.12.

MEUR 2002 2001

Annetut pantit

  Omien sitoumusten vakuudeksi 6 6
  Osakkuusyhtiöiden rahoituksen vakuudeksi  (1) 5 24

Osakkuusyhtiöiden rahoituksen vakuudeksi annetut takaukset 44 35

Muiden puolesta annetut takaukset
  Xfera Móviles S.A:n puolesta 445 428

  Ipse 2000 S.p.A:n puolesta 37 180

Käyttövuokraussopimusten vähimmäismaksut 263 264
Muut vastuusitoumukset 6 31

(1) Pantattujen osakkuusyhtiöosakkeiden tasearvot. Kohteena olevien lainamäärien mukaisesti lasketut maksimivastuut ovat yhteensä
5 miljoonaa euroa (31.12.2001 23 miljoonaa euroa).

Johdannaissopimukset
30.6.2002 31.12.2001

MEUR Nimellisarvo Tasearvo Käypä arvo Käypä arvo

Valuuttatermiinit 170 9 9 -1

Koronvaihtosopimukset 1 607 - -5 41
Ostetut korko-optiot 220 1 - -

Johdannaissopimuksia käytetään valuutta- ja korkoriskeiltä suojautumiseen.
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Henkilöstö keskimäärin
Huhti- Huhti- Tammi- Tammi- Koko

kesäkuu kesäkuu kesäkuu kesäkuu Muutos vuosi

2002 2001 2002 2001 % 2001

Suomen matkaviestintä 1 646 1 674 1 625 1 605 1 1 792

Palveluliiketoiminnat 1 562 3 446 2 029 2 908 -30 2 728
Sonera Telecom 4 078 4 914 4 209 5 037 -16 4 795

Muu toiminta 912 1 081  862 1 585 -46 1 167
Konserni 8 198 11 115 8 725 11 135 -22 10 482

Investoinnit käyttöomaisuuteen
Huhti- Huhti- Tammi- Tammi- Koko

kesäkuu kesäkuu kesäkuu kesäkuu Muutos vuosi

MEUR 2002 2001 2002 2001 % 2001

Suomen matkaviestintä 21  24  41  50 -18  102

Palveluliiketoiminnat 4  16  8  27 -70  53
Sonera Telecom 26  46  49  85 -42  186

Muu toiminta 5  4  9  10 -10  18

Konserni 56  90  107  172 -38  359
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Liiketoiminnat
Huhti- Huhti- Tammi- Tammi- Koko

kesäkuu kesäkuu kesäkuu kesäkuu Muutos vuosi
MEUR 2002 2001 2002 2001 % 2001

Liikevaihto
Suomen matkaviestintä 319 310 620 600 3 1 213
Kansainvälinen matkaviestintä - 2 - 4 - 4

Palveluliiketoiminnat
  Sonera SmartTrust 12 5 17 11 55 36
  Sonera Zed 11 5 18 7 157 21
  Sonera Info Communications 0 22 20 39 -49 71
  Sonera Plaza 16 13 30 28 7 53
  Sonera Juxto 16 17 33 34 -3 72
  Muut palvelut 19 32 28 38 -26 68
  Yhteensä 74 94 146 157 -7 321

Sonera Telecom
  Paikallis- ja kaukopuhelut 53 56 109 115 -5 222
  Ulkomaanpuhelut 38 39 73 73 0 149
  Datapalvelut 43 40 80 79 1 151
  Vuokrajohdot 15 12 30 27 11 56
  Laitemyynti 32 27 60 56 7 118
  Rakentaminen ja kunnossapito 4 10 10 13 -23 35
  Konsernimyynti ja muut tuotteet 69 76 145 142 2 293
  Yhteensä 254 260 507 505 0 1 024

Muu toiminta 12 14 41 45 -9 113
Konsernin sisäinen myynti -111 -123 -230 -229 - -488
Konserni 548 557 1 084 1 082 0 2 187

Vertailukelpoinen käyttökate
Suomen matkaviestintä 161 161 311 305 2 604
Kansainvälinen matkaviestintä -1 -2 -3 -5 40 -14
Palveluliiketoiminnat
  Sonera SmartTrust -2 -16 -9 -31 71 -40
  Sonera Zed -4 -34 -9 -77 88 -129
  Sonera Info Communications 0 5 3 7 -57 9
  Sonera Plaza 0 -10 -3 -20 85 -33
  Sonera Juxto -2 -2 -3 -10 70 -14
  Muut palvelut 0 -12 -2 -24 92 -37
  Yhteensä -8 -69 -23 -155 85 -244
Sonera Telecom 38 50 93 109 -15 230
Muu toiminta 5 -18 8 -30 127 -14
Konserni 195 122 386 224 72 562

Liikevoitto
Suomen matkaviestintä 130 129 248 242 2 477
Kansainvälinen matkaviestintä -424 594 -206 590 - 569
Palveluliiketoiminnat
  Sonera SmartTrust -15 -18 -33 -37 11 -63
  Sonera Zed -8 -40 -19 -87 78 -182
  Sonera Info Communications 0 4 93 6 - 5
  Sonera Plaza -4 -11 -8 -24 67 -57
  Sonera Juxto -5 -4 -8 -14 43 -25
  Muut palvelut 0 -13 -3 -26 88 -62
  Yhteensä -32 -82 22 -182 112 -384
Sonera Telecom 44 28 69 54 28 108
Muu toiminta -21 -43 -32 222 -114 181
Konserni -303 626 101 926 -89 951
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Muut tiedot
Huhti- Huhti- Tammi- Tammi- Koko

kesäkuu kesäkuu kesäkuu kesäkuu Muutos vuosi

2002 2001 2002 2001 % 2001

Liittymämäärät kauden lopussa (kpl)
Suomen matkaviestintä
  GSM-liittymät  (1) 2 453 346 2 360 776 4 2 421 533

  NMT-liittymät 31 139 47 672 -35 38 250

  Palveluoperaattorien liittymät Soneran verkossa 41 743 54 310 -23 50 245
  Yhteensä 2 526 228 2 462 758 3 2 510 028

  GSM-asiakasvaihtuvuus (% vuositasolla)  (2) 10,7 9,5 11,5 9,9 10,1

Suomen kiinteän verkon puhelinliittymät  (3) 735 669 765 868 -4 753 140

Liikenne ja käyttö
Suomen matkaviestintä

  Soitetut minuutit (milj. minuuttia) 1 139 1 068 2 186 2 050 7 4 215
  Liittymän keskim. kuukausikäyttö (min.) 155 150 149 145 3 145

  Liittymän keskim. kuukausituotto (euroa) 41,0 42,0 40,2 40,7 -1 40,5

  Lähetetyt tekstiviestit (milj. viestiä) 194 181 384 356 8 744
  Liittymästä lähetetyt tekstiviestit keskim.

    kuukaudessa 26,7 25,4 26,5 25,1 6 26,4

  Tekstiviestien käyttöaktiivisuus keskim.
    kuukaudessa (% asiakkaista) 74 72 73 71 3 72

  Sisältöpalvelujen käyttöaktiivisuus keskim.

    kuukaudessa (% asiakkaista) 31 33 31 33 -6 33

Suomen kiinteä verkko (milj. minuuttia)

  Paikallispuhelut ja verkkokorvaukset 886 968 1 857 2 021 -8 3 889
  Kaukopuhelut 115 130 240 272 -12 518

  Ulkomaanpuhelut 57 59 113 117 -3 232

(1) Ei sisällä palveluoperaattoriliittymiä.
(2) Ei sisällä tapauksia, joissa liittymän omistaja vaihtuu käyttäjän pysyessä samana.
(3) ISDN-liittymät on laskettu kahdeksi tavalliseksi liittymäksi ja 2 Mbps -liittymät 30 tavalliseksi liittymäksi.
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LIITE: SONERAN LAINAKANTA

Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat

Soneran pitkä- ja lyhytaikaisten lainojen kokonaismäärä
30.6.2002 oli 3 186 milj. euroa ja korollinen nettovelka
oli 2 142 milj. euroa. Kaikkien lainojen keskikorko
mukaan lukien suojaustoimenpiteiden vaikutus oli noin
4,53 prosenttia.

Pitkäaikaiset lainat

• 50 milj. euron pankkilaina; erääntyy 11.12.2003;
vaihtuvakorkoinen, sidottu Euriboriin (30.6.2002:
3,65%).

• 86 milj. euron pankkilainat; erääntyvät 6.11.2008;
vaihtuvakorkoiset, sidottu LIBOR:iin (30.6.2002:
3,65%).

• 123 milj. euron syndikoitu valmiusluottolimiitti;
erääntyy puolivuotiserissä 17.9.2002 – 17.3.2004;
vaihtuvakorkoinen, sidottu LIBOR:iin (30.6.2002:
3,56%), limiitti oli täysin käytettynä 30.6.2002.

• 511 milj. euron syndikoitu valmiusluottolimiitti;
erääntyy puolivuotiserissä 27.4.2003 – 27.4.2005;
vaihtuvakorkoinen, sidottu LIBOR:iin (30.6.2002:
3,82%), limiitistä oli käytettynä 500 milj. euroa
30.6.2002.

3 000 milj. euron
joukkovelkakirjalainaohjelma (EMTN)

Edellisten pitkäaikaisten lainojen lisäksi Soneralla on
käytössä 3 000 milj. euron joukkovelkakirjalainaohjelma,
jonka puitteissa yhtiö on laskenut liikkeelle yhteensä
2 300 milj. euron joukkovelkakirjalainat:

• 300 milj. euron joukkovelkakirjalaina; erääntyy
16.4.2009; kiinteä korko 4,63%.

• 1 000 milj. euron joukkovelkakirjalaina; erääntyy
15.3.2005; kiinteä korko 5,63%.

• 200 milj. euron joukkovelkakirjalaina; erääntyy
17.2.2003;  kiinteä korko 5,13%.

• 500 milj. euron joukkovelkakirjalaina; erääntyy
16.8.2002; vaihtuvakorkoinen (30.6.2002: 4,07%).

• 300 milj. euron joukkovelkakirjalaina; erääntyy
7.6.2004; vaihtuvakorkoinen (30.6.2002: 4,35%).

500 milj. euron ulkomainen
yritystodistusohjelma (ECP) sekä
500 milj. euron kotimainen
yritystodistusohjelma

• 24 milj. euroa ulkomaisen yritystodistusohjelman
(ECP) puitteissa liikkeeseen laskettu yritystodistus,
erääntyy 15.4.2003, korko 4,48%.

• 45 milj. euroa kotimaisen  yritystodistusohjelman
puitteissa liikkeeseen laskettuja yritystodistuksia;
erääntyvät 13.9.2002 – 16.12.2002; keskimääräinen
korko 4,19%.

Muut lainat

• Muita lainajärjestelyjä yhteensä 58 milj. euroa
30.6.2002. Muut lainajärjestelyt sisältävät 50 milj.
euroa rahoitusleasingsopimuksia.
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Lainojen takaisinmaksuohjelma seuraavan 12 kuukauden aikana
30.6.2002 30.6.2002

Pitkäaikaiset Lyhytaikaiset

MEUR lainat lainat Yhteensä

Heinäkuu 2002 3 - 3

Elokuu 2002 503 - 503
Syyskuu 2002 33 4 37

Lokakuu 2002 2 - 2

Marraskuu 2002 2 - 2
Joulukuu 2002 2 41 43

Tammikuu 2003 2 - 2

Helmikuu 2003 202 - 202
Maaliskuu 2003 33 - 33

Huhtikuu 2003 93 24 117

Toukokuu 2003 2 - 2
Kesäkuu 2003 4 - 4

Yhteensä 881 69 950

Lainojen takaisinmaksuohjelma vuositasolla
30.6.2002 30.6.2002

Pitkäaikaiset Lyhytaikaiset

MEUR lainat lainat Yhteensä

2002 (heinä-joulukuu) 546 45 591

2003 528 24 552

2004 550 - 550
2005 1 106 - 1 106

2006 - - -

2007 - - -
2008 86 - 86

2009 301 - 301

Yhteensä 3 117 69 3 186

LIITE: SONERAN LAINAKANTA

Lainakannan jakautuminen
MEUR 30.6.2002 31.12.2001

Lainat rahoituslaitoksilta 767 1 275
Joukkovelkakirjalainat 2 300 2 150

Ulkomaiset yritystodistukset 24 4

Suomalaiset yritystodistukset 45 51
Rahoitusleasingsopimukset 50 -

Yhteensä 3 186 3 480
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