
• Vertailukelpoinen käyttökate kasvoi kolmannella vuosineljänneksellä jälleen kerran
ennätyskorkeaksi ja oli 199 milj. euroa (183 milj. euroa vastaavalla neljänneksellä
vuonna 2001).

• Liikevoitto parani kolmannella neljänneksellä 100 milj. euroon (63). Kertaluonteisista
eristä puhdistettu vertailukelpoinen liikevoitto parani 114 milj. euroon (99).

• Voitto ennen tuloveroja ja vähemmistön osuutta parani huomattavasti kolmannella
neljänneksellä nousten 77 milj. euroon (tappio 352 milj. euroa). Kertaluonteisista eristä
puhdistettu vertailukelpoinen voitto ennen tuloveroja ja vähemmistön osuutta nousi
91 milj. euroon (50).

• Osakekohtainen tulos oli kolmannella neljänneksellä 0,04 euroa (osakekohtainen tappio
0,35 euroa).

• Liiketoiminnan kassavirta nousi kolmannella neljänneksellä 220 milj. euroon (84) ja
vapaa kassavirta parani 157 milj. euroon (10 milj. euroa negatiivinen).

• Omavaraisuusaste oli syyskuun lopussa 37% eli parempi kuin toisella
vuosineljänneksellä. Korollinen nettovelka laski hieman ja oli 2 132 milj. euroa.

• Sonera hankki määräysvallan Finturin GSM-liiketoiminnasta Euraasiassa ja sai
1,5 miljoonaa uutta asiakasta. Sonera sisällyttää Finturin tuloksen omaan tulokseensa
syyskuusta 2002 lähtien.

• Soneran ja Telian yhdistymiseen liittyvä vaihtotarjous alkoi lokakuussa.

• Sonera paransi koko vuoden 2002 kannattavuusnäkymiään: vertailukelpoisen
käyttökatteen odotetaan parantuvan yli kolmanneksella vuoden 2001 tasosta ja olevan
35%:n tasolla liikevaihdosta.

Osavuosikatsaus heinä-syyskuu 2002

Vuosineljänneksen vertailukelpoinen käyttökate oli
ennätyskorkea jo kolmatta kertaa peräkkäin, Finturista
hankittiin määräysvalta ja asiakasmäärä kasvoi 60 %.
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Osavuosikatsauksen tiedot ovat tilintarkastamattomia.
Osavuosikatsauksessa esitetyt osakkuusyhtiöiden ja
muiden merkittävien sijoitusten tiedot perustuvat

yhtiöiltä saatuihin raportteihin tai yhtiöiden
julkistamiin tiedotteisiin.

Konsernin avainluvut
Heinä- Heinä- Tammi- Tammi- Koko

syyskuu syyskuu Muutos syyskuu syyskuu Muutos vuosi

MEUR 2002 2001 % 2002 2001 % 2001

Liikevaihto 551 549 - 1 635 1 631 - 2 187

Vertailukelpoinen liikevaihdon kasvu (%) 5,3 10,2 - 6,4 9,6 - 7,6

Vertailukelpoinen käyttökate 199 183 9  585 407 44  562

Vertailukelpoinen käyttökateprosentti (%) 36,1 33,3 - 35,8 25,0 - 25,7
Vertailukelpoinen liikevoitto 114 99 15 339 155 119 230

Raportoitu liikevoitto 100 63 59 201 989 -80 951

Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta/tappioista 5 -41 112 -3 974 -135 n/m  -202

Vertailukelpoinen voitto/tappio ennen

  tuloveroja ja vähemmistön osuutta 91 50 82 193 -15 n/m -4
Raportoitu voitto/tappio ennen tuloveroja

  ja vähemmistön osuutta 77 -352 122 -3 832 453 -946 445

Raportoitu nettotulos/-tappio 47 -325 114 -2 616 353 -841 409

Liiketoiminnan kassavirta 220 84 162 509 106 380 197

Investoinnit käyttöomaisuuteen 63 94 -33 170 266 -36 359
Vapaa kassavirta 157 -10 n/m 339 -160 312 -162

Investoinnit osakkeisiin ja osakaslainoihin 32 106 -70 155 497 -69  572

Osakkeiden ja muun omaisuuden myyntitulot 25 768 -97 1 135 1 943 -42 2 193
Korollinen nettovelka 2 132 4 494 -53 2 132 4 494 -53 3 268

Oma pääoma 1 921 3 558 -46 1 921 3 558 -46 4 575

Sijoitetun pääoman tuotto (%) 9,0 -13,3 - -77,5 9,9 - 7,9

Oman pääoman tuotto (%) 10,3 -34,3 - -105,2 13,8 - 10,5

Omavaraisuusaste (%) 36,7 39,1 - 36,7 39,1 - 52,4
Nettovelkaantumisaste (%) 104,8 107,1 - 104,8 107,1 - 71,2

Nettotulos/-tappio per osake (euroa) 0,04 -0,35 111 -2,35 0,39 -703 0,44
Oma pääoma per osake (euroa) 1,72 3,93 -56 1,72 3,93 -56  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 7 412 10 442 -29 8 176 10 904 -25 10 482
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Tulos parani edelleen kaikilla
osa-alueilla kolmannella
neljänneksellä

Heinä- Heinä-
syyskuu syyskuu Muutos,

MEUR 2002 2001 %

Liikevaihto 551 549 -

Vertailukelpoinen

  käyttökate 199 183 9
Vertailukelpoinen

  käyttökateprosentti, % 36,1 33,3

Raportoitu liikevoitto 100 63 59
Nettotulos/-tappio 47 -325 114
Vapaa kassavirta 157 -10 1 670

Konsernin liikevaihto vuoden 2002 kolmannella
neljänneksellä oli 551 milj. euroa (549 milj. euroa
vuoden 2001 toisella neljänneksellä) ja se säilyi vuoden
2001 vastaavan neljänneksen tasolla. Vertailukelpoinen
liikevaihto kasvoi 5%, kun huomioidaan myydyt
liiketoiminnot ja Finturin pro forma -liikevaihto.

Vertailukelpoinen käyttökate (kertaluonteisista eristä
puhdistettuna) saavutti jo kolmatta kertaa peräkkäin uuden
ennätyksen ja nousi kolmannella vuosineljänneksellä
199 milj. euroon (183), mikä on 36,1 %  liikevaihdosta
(33,3%). Parannus johtui lähinnä  Palveluliiketoimintojen
pienentyneistä käyttökatetappioista ja Finturin tuloksen
sisällyttämisestä konsernitulokseen syyskuusta 2002
lähtien.

Vertailukelpoinen liikevoitto parani myös nousten
114 milj. euroon (99), ja raportoitu liikevoitto kasvoi
59% nousten 100 milj. euroon (63).

Soneran osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta parani
kolmannella neljänneksellä huomattavasti ja nousi
5 milj. euroon (tappio 41 milj. euroa), mikä johtui pääosin
Turkcellin ja Finturin parantuneista tuloksista sekä siitä,
ettei Sonera enää kirjannut osakkuusyhtiötappioita
Saksan Group 3G:stä, jonka tase-arvon Sonera kirjasi
nollaan toisella neljänneksellä.

Vertailukelpoinen voitto ennen tuloveroja ja vähemmistön
osuutta lähes kaksinkertaistui nousten 91 milj. euroon

(50). Raportoitu voitto ennen tuloveroja ja vähemmistön
osuutta nousi kolmannella neljänneksellä 77 milj.
euroon (tappio 352 milj. euroa vuonna 2001 pääosin
Deutsche Telekomin osakkeista kirjatun arvonalennuksen
johdosta). Raportoitu nettotulos oli 47 milj. euroa
(tappio 325 milj. euroa) kolmannella neljänneksellä.

Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos oli 0,05 euroa
(0,06), kun taas raportoitu osakekohtainen tulos oli
0,04 euroa (osakekohtainen tappio 0,35 euroa).

Liiketoiminnan kassavirta kasvoi kolmannella
neljänneksellä huomattavasti ja oli 220 milj. euroa (84).
Liiketoiminnan kassavirtaa kasvattivat parantunut
vertailukelpoinen käyttökate ja pienemmät korkokulut.
Investoinnit käyttöomaisuuteen laskivat samalla
63 milj. euroon (94), minkä ansiosta vapaa kassavirta
(liiketoiminnan kassavirta - käyttöomaisuusinvestoinnit)
parani huomattavasti kolmannella neljänneksellä
nousten 157 milj. euroon (10 milj. euroa negatiivinen).

Kolmannella vuosineljänneksellä sijoitetun pääoman
tuotto oli 9,0% (13,3% negatiivinen) ja oman
pääoman tuotto oli 10,3% (34,3% negatiivinen).

Kolmannella vuosineljänneksellä Soneran palveluksessa
oli keskimäärin 7 412 (10 442) henkilöä eli henkilöstömäärä
pieneni 29%, mikä johtui lähinnä liiketoimintojen
myynneistä. Syyskuun lopussa henkilöstömäärä oli
7 769, mikä on 23% vähemmän kuin vuoden 2001
lopussa. Finturin osto kasvatti konsernin henkilöstömäärää
noin 850:llä.

Tammi-syyskuun vertailukelpoinen
käyttökate 44 % viimevuotista
parempi

Konsernin liikevaihto pysyi tammi-syyskuussa 2002
edellisvuoden tasolla ja oli 1 635 milj. euroa (1 631 milj.
euroa tammi-syyskuussa 2001). Vertailukelpoinen
liikevaihto kasvoi kuitenkin 6% myydyt liiketoiminnot
ja Finturin pro forma -liikevaihto huomioon ottaen.

Tammi-syyskuun vertailukelpoinen käyttökate
(kertaluonteisista eristä puhdistettuna) parani 44% ja
oli 585 milj. euroa (407) eli 35,8% liikevaihdosta
(25,0%). Paraneminen johtui lähinnä Palveluliike-
toimintojen käyttökatetappioiden pienenemisestä.
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Vertailukelpoinen liikevoitto enemmän kuin kaksinkertaistui
ja oli 339 milj. euroa (155), kun taas raportoitu
liikevoitto oli 201 milj. euroa (989). Vuoden 2002
tammi-syyskuun raportoitu liikevoitto sisältää myös
374 milj. euroa myyntivoittoja lähinnä Pannonin,
Sonera Info Communicationsin, Primatelin ja
Libancellin myynneistä; 476 milj. euroa arvonalennuksia
pääasiassa Ipse 2000:een, Juniper Financial
Corporationiin ja 724 Solutions Inc:iin liittyen; 13 milj. euroa
kuluja, jotka liittyvät suunniteltuun fuusioon Telian
kanssa;  sekä 23 milj. euroa muita kertaluonteisia
kuluja, jotka liittyvät lähinnä liiketoimintojen
uudelleenorganisointiin ja vastaaviin toimiin. Tammi-
syyskuussa 2001 raportoitu liikevoitto sisälsi  834 milj.
euroa kertaluonteisia tuottoja lähinnä TietoEnatorin,
VoiceStreamin ja Powertelin myynneistä.

Soneran osuus osakkuusyhtiöiden tappioista tammi-
syyskuussa nousi 3 974 milj. euroon (tappio 135 milj. euroa)
lähinnä toisella neljänneksellä tehdyn Group 3G:n
arvonalennuksen takia.

Vertailukelpoinen voitto ennen tuloveroja ja vähemmistön
osuutta kasvoi 193 milj. euroon (tappio 15 milj. euroa).
Kasvu johtui pääosin vertailukelpoisen käyttökatteen
merkittävästä paranemisesta. Ulkomaisten UMTS-
investointien arvonalennusten seurauksena tammi-
syyskuun raportoitu tappio ennen tuloveroja ja
vähemmistön osuutta oli 3 832 milj. euroa (voitto
453 milj. euroa). Tammi-syyskuun raportoitu nettotappio
oli 2 616 milj. euroa (voitto 353 milj. euroa).

Vertailukelpoinen nettotulos/osake parani ja oli
0,15 euroa (nettotappio/osake 0,01 euroa), kun taas
raportoitu nettotappio/osake oli 2,35 euroa (nettotulos/
osake 0,39).

Liiketoiminnan kassavirta kasvoi tammi-syyskuussa
lähes viisinkertaiseksi ja oli 509 milj. euroa
(106). Vapaa kassavirta (liiketoiminnan kassavirta -
käyttöomaisuusinvestoinnit), mikä on myös Soneran
osingonjakopolitiikan perusta, kasvoi 339 milj. euroon
vuoden 2001 tammi-syyskuun 160 milj. euron
negatiivisesta vapaasta kassavirrasta.

Liiketoiminta-alueet

Vuoden 2001 syksyllä Sonera asetti tavoitteekseen
asiakasohjautuvaan liiketoimintaorganisaatioon
siirtymisen. Yhtenäisemmän ja integroidumman

liiketoimintaan ja asiakkaisiin liittyvän toimintatavan
toteuttamiseksi Sonera organisoi 1.7.2002 lähtien
tuotesegmenttinsä ja liiketoimintayksikkönsä
Suomessa kolmeen kerrokseen, jotka koordinoivat
horisontaalisesti kaikkea liiketoimintaa. Myynti ja
markkinointi -kerros vastaa asiakassegmenttien
kokonaiskannattavuudesta ja yksittäisistä suurista
yritysasiakkaista. Tuotteet ja palvelut -kerros on
vastuussa tuotevalikoimasta sekä uusien tuotteiden ja
palveluiden kehittämisestä. Tuotanto ja verkot -kerros
on vastuussa matkaviestin-, runko- ja alueverkoista.

Tukeakseen integroitua toimintatapaa Sonera aikoo
myös yksinkertaistaa juridista rakennettaan Suomessa
sulauttamalla kokonaan omistamansa tytäryhtiöt
Sonera Telecomin, Sonera Entrumin, Sonera
Solutionsin, Sonera Gatewayn, Sonera Plazan ja
Sonera Juxton emoyhtiöön, Sonera Oyj:öön, vuoden
2002 loppuun mennessä.

Suomen matkaviestinnällä vahva
neljännes

Heinä- Heinä- Muutos
syyskuu syyskuu Muutos

MEUR 2002 2001  %

Liikevaihto 312 307 2

Vertailukelpoinen
  käyttökate 162 158 3

Vertailukelpoinen

  käyttökateprosentti (%) 51,9 51,5
Raportoitu liikevoitto 132 126 5

Investoinnit

  käyttöomaisuuteen 22 25 -
Liittymien määrä kauden

  lopussa (1 000 kpl)  (1) 2 501 2 441 2

GSM-asiakasvaihtuvuus
  (% vuositasolla) 11,0 9,5

Liittymän keskim.

  kuukausikäyttö (min.) 153 149 3
Liittymän keskim.
  kuukausituotto (euroa) 40,3 40,7 (1)

(1) Ei sisällä palveluoperaattoriliittymiä.

Suomen matkaviestinnän liikevaihto kasvoi 2%
edellisvuoteen verrattuna ja oli kolmannella
neljänneksellä 312 milj. euroa (307). Liikevaihdon
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kasvua hidastivat syyskuussa 2001 voimaan tulleet
uudet yhteenliittämissopimukset, tekstiviestien
alentuneet hinnat, Suomen korkea liittymätiheys sekä
strateginen tavoite hakea kannattavaa kasvua. Toisaalta
liikevaihtoa kasvattivat matkaviestinpalvelujen
lisääntynyt käyttö sekä vuoden 2002 alussa voimaan
tulleet uudet matkapuhelimista soitettujen
ulkomaanpuheluiden liikevaihdon jakoperusteet
Suomen matkaviestinnän ja Sonera Telecomin välillä.
Lisäarvopalvelujen liikevaihto pieneni hieman
kolmannella vuosineljänneksellä ja oli 36 milj. euroa
(37).

Liiketoiminta-alueen kannattavuus jatkui erittäin
vahvana. Kolmannen neljänneksen vertailukelpoinen
käyttökate oli 162 milj. euroa (158) eli 51,9%
liikevaihdosta (51,5%). Liikevoitto oli 132 milj. euroa
(126). Kannattavuus parani kasvaneen liikevaihdon,
jatkuneen kustannusseurannan sekä prosessien kehittämisen
ansiosta. Liiketoiminta-alueen käyttöomaisuusinvestoinnit
olivat kolmannella neljänneksellä 22 milj. euroa (25).

Tammi-syyskuun liikevaihto oli 932 milj. euroa (907),
mikä merkitsee 3%:n kasvua edellisvuoteen
verrattuna. Vertailukelpoinen käyttökate nousi tammi-
syyskuussa 473 milj. euroon (463) eli 50,8%:iin
liikevaihdosta (51,0%) ja liikevoitto kasvoi 380 milj.
euroon (368). Käyttöomaisuusinvestoinnit olivat
tammi-syyskuussa 63 milj. euroa (75). Soneran
liiketoiminta-alueisiin sovellettu yksinkertaistettu
vapaan kassavirran tunnusluku(vertailukelpoinen
käyttökate - käyttöomaisuusinvestoinnit) parani
tammi-syyskuussa 6% ja oli 410 milj. euroa (388).

Soneran matkaviestinliittymän keskimääräinen
kuukausikäyttö nousi kolmannella neljänneksellä 3 %
ja oli 153 minuuttia (149), ja liittymän keskimääräinen
kuukausituotto oli 40,3 euroa (40,7). Kolmannella
neljänneksellä Soneran GSM-liittymistä lähetettiin
keskimäärin 26,7 tekstiviestiä kuukaudessa (25,8),
mikä merkitsee 3%:n kasvua.

Soneran GSM-liittymien määrä kasvoi nettomääräisesti
74 465:llä vuoden 2001 kolmanteen neljännekseen
verrattuna ja oli syyskuun lopussa 2 472 552
(2 398 087). GSM-liittymien määrä kasvoi nettomääräisesti
19 206 liittymällä kesäkuun lopusta. Soneran ensisijaisena
tavoitteena ei ole keskittyä markkinaosuuksiin
kannattavuuden kustannuksella, vaan yhtiö hakee
pitkän aikavälin kannattavaa kasvua. Vuositasolle
muutettuna heinä-syyskuun GSM-asiakasvaihtuvuus,

11,0%, oli suurempi kuin viime vuoden  kolmannella
neljänneksellä (9,5%) lisääntyneen hintakilpailun
takia. NMT- ja palveluoperaattoriliittymät mukaan
lukien Soneran verkossa oli syyskuun lopussa yhteensä
2 538 066 matkaviestinliittymää.

Sonera toi markkinoille ja esitteli yhdessä Nokian
kanssa ensimmäiset kolmannen sukupolven palvelut
26.9.2002. Palvelut toimivat sekä GSM/GPRS- että
UMTS-verkoissa. Asiakkaat voivat käyttää visuaalisia
palveluja kuvan ja äänen kera aluksi olemassa olevassa
matkaviestinverkossa ja myöhemmin, kun kolmannen
sukupolven ”dual-mode”-päätelaitteita on riittävästi
saatavilla, myös UMTS-verkossa. Tulevaisuudessa eri
verkot täydentävät toisiaan.

Fintur kasvattaa jatkossa merkittävästi
Soneran kansainvälistä matkaviestintää

Raportoitu (1) Raportoitu (1)

Heinä- Heinä-

syyskuu syyskuu Muutos,

MEUR 2002 2001 %

Liikevaihto 25          -1 n/m

Vertailukelpoinen

käyttökate 9 -5 280

Vertailukelpoinen

  käyttökateprosentti, %  36,0 n/m

Raportoitu liikevoitto 5 -17 129

Osuus osakkuusyhtiöiden

  tuloksista (tappioista)

  ennen liikearvopoistoja 13 -32 141

Investoinnit

  käyttöomaisuuteen 5 - n/m

Liittymämäärät kauden

  lopussa (1000 kpl)

    Tytäryhtiöt 1 502 - n/m

    Osakkuusyhtiöt 18 700 16 160 16
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Pro forma (2) Pro forma (2)

Heinä- Heinä-

syyskuu syyskuu Muutos,

MEUR 2002 2001 %

Liikevaihto 74          54 37

Vertailukelpoinen

  käyttökate 34 20 70

Vertailukelpoinen

  käyttökateprosentti, %  45,9 37,0

Raportoitu liikevoitto 19 -9 311

Osuus osakkuusyhtiöiden

  tuloksista (tappioista)

  ennen liikearvopoistoja 16 -14 214

Investoinnit

  käyttöomaisuuteen 12 12 -

Liittymämäärät kauden

  lopussa (1000 kpl)

    Tytäryhtiöt 1 502 1 061 42

    Osakkuusyhtiöt 18 700 15 099 24

(1) Sisältää Finturin 1.9.2002 lähtien.
(2) Pro forma -luvuissa Fintur-kauppa on huomioitu ikään kuin se olisi

tapahtunut jo 1.7.2001.

Elokuussa 2002 Sonera saattoi päätökseen
osakekaupan, jolla se osti 23,24%:n lisäosuuden Fintur
Holdings B.V:stä Çukurova Groupilta. Kauppa nosti
Soneran kokonaisomistuksen Finturissa 58,55%:iin.
Kaupan yhteydessä Finturin tappiolliset teknologia- ja
medialiiketoiminnat myytiin Çukurova Groupille.
Sonera maksoi kaupasta noin 117 milj. euroa ja sen
lisäksi Finturin noin 125 milj. euron nettovelka siirtyi
Soneralle.

Fintur omistaa enemmistöosuudet Azerbaidzanin,
Georgian, Kazakstanin ja Moldovan kehittyvillä
GSM-markkinoilla toimivista yhtiöistä ja toimii niiden
kautta. Finturilla oli 30.9.2002 noin 1,5 miljoonaa
tilaajaa, mikä merkitsee 42%:n kasvua 30.9.2001
tilanteeseen verrattuna. Koska matkapuhelintiheyden
arvioidaan tällä hetkellä olevan kussakin edellä
mainitussa maassa alle 10%, Sonera uskoo, että Fintur
tulee kasvattamaan jatkossa merkittävästi Soneran
liikevaihtoa. Kussakin yllä mainitussa maassa Finturin
omistama operaattori on markkinoiden suurin tai
toiseksi suurin.

Sonera on sisällyttänyt Finturin tuloksen omaan
tulokseensa syyskuusta 2002 lähtien. Sen vuoksi
Soneran kolmannen vuosineljänneksen tuloslaskelmaan

sisältyy ainoastaan yksi kuukausi, jossa on mukana
Finturin liiketoiminnan tulos. Finturin koko kolmannen
vuosineljänneksen liikevaihto oli 67 milj. Yhdysvaltain
dollaria (49 milj. Yhdysvaltain dollaria vuoden 2001
kolmannella neljänneksellä),  vertailukelpoinen käyttökate
oli 34 milj. Yhdysvaltain dollaria (21) ja liikevoitto
21 milj. Yhdysvaltain dollaria (9).

Soneran osuus matkaviestinnän osakkuusyhtiöiden
tuloksista ennen liikearvopoistoja oli kolmannella
vuosineljänneksellä 13 milj. euroa (tappio 32 milj. euroa),
mikä johtui pääosin Turkcellin ja Finturin parantuneista
tuloksista vuoden 2001 kolmanteen neljännekseen
verrattuna sekä siitä, ettei Sonera enää kirjannut
osakkuusyhtiötappioita Saksan Group 3G:stä.

Matkaviestinnän osakkuusyhtiöiden arvioitu yhteenlaskettu
liikevaihto oli 758 milj. euroa ja vertailukelpoisen
liikevaihdon kasvu oli 16% pääosin MegaFonin
ansiosta. Syyskuun lopussa näiden osakkuusyhtiöiden
yhteenlaskettu asiakasmäärä oli arviolta 18,7 miljoonaa,
kun se vuoden 2001 kolmannen neljänneksen lopussa
oli 15,1 miljoonaa (ilman Finturia).

Turkcellista kirjattiin osakkuusyhtiötulokseen kolmannella
neljänneksellä 1 milj. euroa (tappio 16 milj. euroa).
Turkcellin tulososuus kirjataan johdonmukaisesti
Soneran konsernitulokseen kolmen kuukauden
viiveellä. Turkcellin nettotulos kääntyi positiiviseksi
toisella neljänneksellä liikevaihdon ja käyttökatteen
parantuessa tilaajamäärän kasvun seurauksena.
Turkcellin tulos parani edelleen kolmannella
neljänneksellä ja yhtiön nettotulos oli 59 milj.
Yhdysvaltain dollaria korkeamman liikevaihdon ja
parempien katteiden seurauksena. Näin ollen Sonera
kirjaa viimeisen vuosineljänneksen tulokseensa noin
22 milj. euroa osakkuusyhtiötulosta Turkcellista.
Turkcell täytti rahoitusvelvollisuutensa maksamalla
velkojaan yli 650 milj.  Yhdysvaltain dollaria kolmen
ensimmäisen vuosineljänneksen aikana, ja yhtiö myös
luopui optiostaan pidentää velkojensa takaisinmaksua
kahdelle paikalliselle pankille. Turkcellin kassavarat
nousivat kolmannen neljänneksen lopussa 305 milj.
Yhdysvaltain dollariin. Kolmannella vuosineljänneksellä
Turkcell sai noin 1,1 miljoonaa uutta asiakasta ja
syyskuun 2002 lopussa Turkcellin asiakasmäärä oli
14,9 miljoonaa, mistä 4,7 miljoonaa oli laskutus- eli
ns. post-paid-asiakkaita ja 10,2 miljoonaa ennakkoon
maksettuja eli ns. pre-paid-liittymiä.

Muista GSM-osakkuusyhtiöistä kirjattu tulos pieneni
15 milj. euroon (18) kolmannella neljänneksellä. Lasku

`́
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johtui pääosin Pannon GSM:n myynnistä ensimmäisellä
vuosineljänneksellä.

Venäjällä MegaFonin uudelleenjärjestely saatiin
päätökseen ja Sonera omistaa 26% uudesta yhtiöstä.
MegaFonin asiakasmäärä kasvoi noin 600 000:lla
kolmannella neljänneksellä ja oli syyskuun lopussa
noin 2,3 miljoonaa. MegaFon on ainoa operaattori, jolla
on koko Venäjän kattava toimilupa.

Sen jälkeen kun Sonera toisella vuosineljänneksellä
kirjasi Saksan UMTS-osakkuusyhtiönsä, Group 3G:n
(Soneran omistusosuus 42,8%) tasearvon nollaan,
yhtiö ei enää kirjaa osakkuusyhtiö-tappioita Group
3G:stä. Viime vuoden kolmannella neljänneksellä
Soneran kirjaama osuus Group 3G:n tappiosta oli
16 milj. euroa.

Heinäkuussa Sonera tarkasteli Group 3G:lle marraskuussa
2001 hyväksyttyä liiketoimintasuunnitelman
toteuttamiskelpoisuutta yhdessä Group 3G:n
pääomistajan, Group 3G:n johdon ja ulkopuolisen
neuvonantajan kanssa. Ensimmäisen kuuden
kuukauden kokemuksen ja Saksan markkinoiden
tulevaisuudennäkymien perusteella sekä jatkuvien
3G-teknologiaviiveiden ja korkeampien pääoma-
kustannusten perusteella Group 3G:n osakkeenomistajat
katsovat, että yhtiön alkuperäinen strategia ei enää ole
toteutettavissa. Group 3G:n hallitus päätti heinäkuussa
keskeyttää yhtiön toiminnan vuoden 2002 loppuun
mennessä. Group 3G ilmoitti 15.10.2002 lopettavansa
GSM/GPRS-verkkopalvelunsa marraskuun puolivälissä.
Asiakkaat voivat halutessaan siirtyä T-Mobilen
asiakkaiksi ilman kytkentämaksua.

Varmistaakseen oman pääoman riittävyyden Group
3G:ssä yhtiön pääomistaja, Telefónica Móviles, voi
päättää korottaa yhtiön osakepääomaa. Tämän vuoksi
Soneran omistusosuus Group 3G:stä saattaa laimentua
merkittävästi tai jopa aleta nollaan. Laimentuminen
perustuu Group 3G:lle osakepääoman korotuksen
hetkellä määriteltävään käypään markkina-arvoon.
Sonera on jo aiemmin ilmoittanut, että se ei aio sijoittaa
lisävaroja Group 3G:hen. Koska Sonera kirjasi toisella
neljänneksellä arvonalennuksen, joka laski Soneran
Group 3G -osakkeiden tasearvon nollaan, mahdollinen
laimentuminen ei aiheuta Soneralle lisätappioita.

Soneran ja Telian suunnitellun yhdistymisen toteutuminen
antaa lisäksi Telefónica Móvilesille oikeuden ostaa
optionsa mukaisesti Soneran Group 3G -omistusosuus
käypään markkina-arvoon. Osakassopimuksen

mukaisesti käypä markkina-arvo määritellään vähintään
kahden kansainvälisen investointipankin antaman
arvion perusteella. Investointipankeista toisen valitsee
Sonera ja toisen Telefónica Móviles.

Osana neljännesvuosittaista tasearvotarkasteluaan
Sonera on tehnyt arvonalentumistarkastelun myös
espanjalaisesta Xfera-yhtiöstä (Soneran omistusosuus
14,2%) 30.9.2002. Analyysi puolsi 72 milj. euron
tasearvoa Xferalle. 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 toimintatakausten
määrä oli 383 milj. euroa 30.9.2002.

Palveluliiketoimintojen
käyttökatetappiot tavoitteen mukaiset

Heinä- Heinä-
syyskuu syyskuu Muutos,

MEUR 2002 2001 %

Liikevaihto 67 76 -12

Vertailukelpoinen

  käyttökatetappio -8 -48 83
Raportoitu liiketappio -20 -71 72
Käyttöomaisuusinvestoinnit 1 23 -96

Palveluliiketoimintojen liikevaihto pieneni kolmannella
neljänneksellä 12 %:lla 67 milj. euroon (76) pääasiassa
Sonera Info Communicationsin maaliskuun lopussa
toteutuneen myynnin johdosta. Liiketoiminta-alueen
vertailukelpoinen käyttökatetappio pieneni merkittävästi
ja oli 8 milj. euroa (tappio 48 milj. euroa). Raportoitu
liiketappio pieneni kolmannella neljänneksellä
20 milj. euroon (tappio 71 milj. euroa) ja vertailukelpoinen
liiketappio 18 milj. euroon (tappio 62 milj. euroa).
Liiketoiminta-alueen käyttöomaisuusinvestoinnit
laskivat kolmannella neljänneksellä 1 milj. euroon (23).

Yhdeksän kuukauden liikevaihto tammi-syyskuulta oli
213 milj. euroa (233) eli 9 % vähemmän kuin edellisenä
vuonna. Vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi tammi-
syyskuussa 13%, kun huomioidaan myydyt
liiketoiminnot. Vertailukelpoinen käyttökatetappio
pieneni tammi-syyskuussa 31 milj. euroon (tappio
203 milj. euroa). Ensimmäisellä vuosineljänneksellä
kirjattujen myyntivoittojen ansiosta tammi-syyskuun
raportoitu liikevoitto oli 2 milj. euroa (tappio
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253 milj. euroa). Vertailukelpoinen liiketappio pieneni
60 milj. euroon (tappio 239 milj. euroa). Tammi-
syyskuun käyttöomaisuusinvestoinnit olivat
9 milj. euroa (50). Soneran liiketoiminta-alueisiin
sovellettu yksinkertaistettu käytetyn vapaan kassavirran
tunnusluku (vertailukelpoinen käyttökatetappio +
käyttöomaisuusinvestoinnit) pieneni tammi-syyskuussa
40 milj. euroon (253).

Sonera SmartTrustin liikevaihto laski kolmannella
neljänneksellä 5 milj. euroon (10) johtuen lähinnä
suurten toimitusten puuttumisesta tällä neljänneksellä.
Sonera SmartTrustin vertailukelpoinen käyttökatetappio
pieneni 3 milj. euroon (tappio 4 milj. euroa). Syyskuun
lopussa Sonera SmartTrustin tilauskanta oli 19 milj.
euroa.

Heinäkuussa 2002 Sonera teki sopimuksen, jonka
mukaan se myy hieman yli 50 % SmartTrust AB:stä
yksityisten pääomasijoittajien ryhmittymälle yhteensä
35 milj. euron korvausta vastaan. Kaupan toteuduttua
lokakuussa 2002 Soneran osuus SmartTrust AB:ssä
pieneni alle 50 %:n, ja Soneran jäljelle jäävä osuus
SmartTrust AB:stä yhdistellään jatkossa osakkuus-
yhtiönä.

Sonera Zedin liikevaihto kasvoi kolmannella neljänneksellä
12 milj. euroon (7). Vertailukelpoinen käyttökatetappio
pieneni merkittävästi ja oli 2 milj. euroa (tappio
30 milj. euroa). Soneran arvion mukaan Sonera Zedin
vuoden 2002 vertailukelpoinen käyttökatetappio tulee
olemaan selvästi alle 20 milj. euroa, kun tappio vuonna
2001 oli 129 milj. euroa.

Elokuussa 2002 Sonera saattoi päätökseen kaupan,
jolla se myi 15 % osuuden aiemmin kokonaan
omistamastaan tytäryhtiöstä, Sonera Zedistä, Yahoo!
Inc:lle. Kauppa toteutettiin Yahoo!:lle suunnatulla
Sonera Zedin osakeannilla. Investointisopimuksen
ehtojen mukaan Yahoo!:lla on oikeus ostaa jopa
100 % Sonera Zedistä seuraavan kahden vuoden
aikana. Hinta määräytyy Sonera Zedin operatiivisen
tuloksen mukaan. Yahoo!:lla on myös oikeus vetäytyä
kaupasta. Sonera ei kirjannut kaupasta merkittävää
myyntivoittoa.

Sonera Plazan liikevaihto oli kolmannella neljänneksellä
14 milj. euroa (11). Vertailukelpoinen käyttökatetappio
oli 1 milj. euroa (tappio 5 milj. euroa). Soneran internet-
liittymien määrä Suomessa oli syyskuun lopussa noin
262 000.

Sonera Juxton liikevaihto oli kolmannella neljänneksellä
15 milj. euroa (18) ja vertailukelpoinen käyttökatetappio
2 milj. euroa (tappio 3 milj. euroa).

Liiketoiminta-alueen muiden, lähinnä Soneran
tutkimus- ja kehityshankkeisiin liittyvien yksiköiden
kirjaama, pääasiassa konsernin sisäinen liikevaihto oli
21 milj. euroa (16), ja niiden vertailukelpoinen
käyttökatetappio pieneni nollaan (tappio 1 milj. euroa)
kolmannella neljänneksellä.

Lisääntynyt kiinnostus
laajakaistapalveluihin luo
kasvumahdollisuuksia Sonera
Telecomille

Heinä- Heinä-
syyskuu syyskuu Muutos,

MEUR 2002 2001 %

Liikevaihto 233 255 -9

Vertailukelpoinen

  käyttökate 44 64 -31
Vertailukelpoinen

  käyttökateprosentti 18,9 25,1

Raportoitu liikevoitto 17 30 -43
Käyttöomaisuusinvestoinnit 29 30 -3

Osuus osakkuusyhtiöiden

  tuloksista ennen
  liikearvon poistoa 5 7 -29

Laskennallinen liittymien

  yhteismäärä kauden
  lopussa (1 000 kpl) 729 760 -4

Kuluttajalaajakaistaliittymät

  kauden lopussa
  (1 000 kpl) 48 4  n/m

Sonera Telecomin liikevaihto oli kolmannella neljänneksellä
233 milj. euroa (255). Liikevaihdon 9%:n lasku johtui
pääasiassa Primatelin ja Gatewayn rahoitusliike-
toiminnan myynneistä toukokuun lopulla 2002.
Vertailukelpoinen liikevaihto kuitenkin kasvoi 2%,
kun liiketoimintojen myynnit otetaan huomioon.

Liiketoiminta-alueen vertailukelpoinen käyttökate
pieneni kolmannella neljänneksellä 44 milj. euroon
(64). Käyttökatteen heikentyminen johtui pääasiassa
vuoden 2002 alussa muutetuista kansainvälisten
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matkapuhelinpuheluiden liikevaihdon jakoperusteista
Sonera Telecomin ja Suomen matkaviestinnän välillä
sekä Primatelin ja Gatewayn toimintojen myynneistä.
Vertailukelpoinen käyttökate kuitenkin parani vuoden
2002 toiseen neljännekseen verrattuna. Raportoitu
liikevoitto oli 17 milj. euroa (30) ja vertailukelpoinen
liikevoitto 16 milj. euroa (36). Liiketoiminta-alueen
käyttöomaisuusinvestoinnit pienenivät kolmannella
neljänneksellä 29 milj. euroon (30).

Yhdeksän kuukauden liikevaihto tammi-syyskuulta
pieneni 3% ja oli 740 milj. euroa (760). Vertailukelpoinen
liikevaihto kasvoi 4% tammi-syyskuussa, kun
huomioidaan liiketoimintojen myynnit. Vertailukelpoinen
käyttökate oli tammi-syyskuussa 137 milj. euroa (173).
Raportoitu liikevoitto oli 86 milj. euroa (84) tammi-
syyskuussa ja vertailukelpoinen liikevoitto  46 milj.
euroa (81). Käyttöomaisuusinvestoinnit pienenivät
tammi-syyskuussa 78 milj. euroon (115). Soneran
liiketoiminta-alueisiin sovellettu yksinkertaistettu
vapaan kassavirran tunnusluku (vertailukelpoinen
käyttökate - käyttöomaisuusinvestoinnit) kasvoi
tammi-syyskuussa hieman ja oli 59 milj. euroa (58).

Kotimaan puheluiden liikevaihto aleni kolmannella
neljänneksellä 9% ja oli 49 milj. euroa (54)
paikallisliittymien määrän ja puheluminuuttien
vähetessä edelleen. Liikennettä vähensi myös se, että
ADSL- ja muut laajakaistaliittymät ovat korvanneet
internetin modeemiyhteysliikennettä.

Ulkomaanpuheluiden liikevaihto pieneni kolmannella
neljänneksellä 14% ja oli 36 milj. euroa (42). Vaikka
kansainvälinen kauttakulkuliikenne kasvoi edelleen,
liikevaihtoa vähensivät muuttuneet liikevaihdon
jakoperusteet Suomen matkaviestinnän kanssa.

Datapalvelujen liikevaihto pysyi viime vuoden tasolla
ja oli 38 milj. euroa (38) kolmannella neljänneksellä.
Liikevaihdon kasvua hillitsi yleinen hintaeroosio.
ADSL-liittymien ja muiden laajakaistaisten
kuluttajaliittymien määrä kasvoi edelleen voimakkaasti
ja oli syyskuun lopussa 47 918 (4 374). Vuokrajohtojen
liikevaihto oli 14 milj. euroa (15).

Syyskuussa Suomen Gallupin tekemä tutkimus osoitti,
että Sonera on johtava laajakaistayhteyksien tarjoaja
36%:n markkinaosuudella. Soneran laajakaistaliittymät
ovat Suomessa laajimmin saatavilla: tälle hetkellä
liittymän voi saada yli 200 paikkakunnalla.
Kolmannella neljänneksellä Sonera allekirjoitti myös
sopimuksia, joiden mukaan se toimittaa yhteensä

30 000 laajakaistayhteyttä eri kiinteistöyritysten
asuntokantaan. Asukkaat voivat itse päättää,
haluaavatko he liittyä mukaan palveluun. Elokuussa
Sonera sai valmiiksi Suomen laajimman laajakaistaisen
lähiverkon asennustyöt Helsingin seudun opiskelija-
asuntosäätiön taloissa, minkä ansiosta noin 15 000
opiskelijaa saa laajakaistayhteyden asunnon vuokraan
sisältyvällä kuukausimaksulla.

Laitemyynnin liikevaihto laski kolmannella
neljänneksellä 29 milj. euroon (35) lähinnä Gatewayn
rahoitusliiketoiminnan toukokuun lopulla 2002
tapahtuneen myynnin johdosta.

Soneran osuus Suomen ja Baltian maiden kiinteän
verkon osakkuusyhtiöiden tuloksista kolmannella
neljänneksellä oli 5 milj. euroa (7). Osakkuusyhtiöiden
yhteenlasketun liittymämäärän arvioitiin olevan
syyskuun lopussa noin 2,3 miljoonaa.

Oikeudelliset ja sääntelyyn liittyvät
asiat

Korkein hallinto-oikeus hyväksyi heinäkuussa 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 heinäkuussa 2002 päätöksen
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 kustannus-
perusteista ja että Sonera on toiminut viestintämarkkinalain
(aiemmin telemarkkinalaki) mukaisesti. Telepohja jätti
samansisältöisen valituksen myös Kilpailuvirastolle
tammikuussa 2000. Valituksen käsittely on vielä kesken.

Elokuussa 2002 päästiin sovitteluratkaisuun Soneran
ja Sonera SmartTrust Oy:n entisen toimitusjohtajan
Harri Vatasen välillä koskien SmartTrustin teknologiaa
ja Harri Vatasen työsuhteen päättymistä. Osapuolet
sopivat kaikkien vireillä olleiden oikeustoimien
lakkauttamisesta kokonaisuudessaan.



10SONERA OSAVUOSIKATSAUS  TAMMI - SYYSKUU 2002 (25.10.2002)

TILINTARKASTAMATON

Syyskuussa 2002 Helsingin hallinto-oikeus antoi
päätöksen Soneran sille jättämästä valituksesta koskien
Viestintäviraston (entinen Telehallintokeskus)
huhtikuussa 2001 antamaa päätöstä. Helsingin hallinto-
oikeus totesi, että Viestintäviraston näkemystä, jonka
mukaan Soneran kotimaan matkaviestinnän
yhteenliittämishinnoittelu ei ole kohtuullista varsinaisiin
kustannuksiin nähden, ei voida pitää virheellisenä.
Sonera tulee valittamaan päätöksestä Korkeimpaan
hallinto-oikeuteen. Viestintäviraston huhtikuussa 2001
tekemää päätöstä ei voida panna täytäntöön ennen kuin
Korkein hallinto-oikeus on antanut päätöksensä.
Soneran näkemyksen mukaan yhteenliittämisliikenteen
oikean hintatason tulee perustua kaupallisesti
sovittuihin ratkaisuihin. Vuoden 2001 keväällä ja
kesällä Sonera solmi uudet matkaviestinnän
yhteenliittämissopimukset kaikkien Suomen
matkaviestintäoperaattoreiden kanssa. Soneran
matkaviestinnän yhteenliittämismaksut ovat pienemmät
kuin muilla suomalaisilla operaattoreilla, ja myös
kansainvälisessä vertailussa ne ovat matalat.
Samansisältöinen tapaus on myös Suomen
Kilpailuviraston käsiteltävänä.

Selvästi kasvanut vapaa kassavirta
on Soneran osingonjakopolitiikan
perusta

Liiketoiminnan kassavirta yli kaksinkertaistui kolmannella
neljänneksellä nousten 220 milj. euroon (84). Liiketoiminnan
kassavirtaa kasvattivat parempi vertailukelpoinen
käyttökate, pienemmät korkomenot ja myös 21 milj.
euron veronpalautus. Kassavirtaperusteiset nettokorkokulut
pienenivät huomattavasti nettovelan pienenemisen
myötä ja olivat kolmannella neljänneksellä 16 milj. euroa
(53). Osakkuusyhtiöistä saadut osingot olivat
kolmannella neljänneksellä yhteensä 10 milj. euroa (13).

Käyttöomaisuusinvestoinnit laskivat vuosineljänneksellä
33 % ja olivat 63 milj. euroa (94). Vapaa kassavirta
(liiketoiminnan kassavirta vähennettynä käyttöomaisuus-
investoinneilla) kasvoi 157 milj. euroon kolmannella
neljänneksellä, kun se vuoden 2001 vastaavalla
neljänneksellä oli 10 milj. euroa negatiivinen.
Yhdeksän kuukauden vapaa kassavirta tammi-
syyskuulta oli 339 milj. euroa, kun se vastaavalla
jaksolla vuonna 2001 oli 160 milj. euroa negatiivinen.

Vapaa kassavirta muodostaa myös Soneran osingonjako-
politiikan perustan. Osingonjakopolitiikan mukainen

hallituksen tavoite on, että maksettavat osingot vastaisivat
noin yhtä neljäsosaa konsernin vuosittaisesta vapaasta
kassavirrasta.

Oman pääoman ehtoiset sijoitukset ja annetut
osakaslainat jäivät kolmannella neljänneksellä
viimevuotista pienemmiksi ja olivat 32 milj. euroa
(106). Suurin yksittäinen oman pääoman ehtoinen
sijoitus vuosineljänneksellä oli Fintur-kaupan 52 milj.
euron suuruisen loppusumman maksaminen elokuussa,
vähennettynä Finturin kassavaroilla 18 milj. euroa.
Ostohinnan ensimmäinen osa maksettiin etukäteen
vuoden 2002 ensimmäisellä neljänneksellä.

Kolmannella neljänneksellä Sonera sai omaisuus-
myynneistä 25 milj. euroa (768).

Nettovelka Fintur-kaupan jälkeen
edelleen 2,1 miljardia euroa

Nettovelka pieneni jonkin verran vuoden 2002
kolmannella neljänneksellä huolimatta Finturin noin
125 milj. euron nettovelan siirtymisestä yhtiölle ja oli
30. 9. 2002 yhteensä 2 132 milj. euroa (2 142 milj. euroa
30.6.2002 ja 4 494 milj. euroa 30.9.2001).

Syyskuun 2002 lopussa Soneran nettovelan suhde
vertailukelpoiseen käyttökatteeseen (12 viimeisen
kuukauden vertailukelpoinen käyttökate) laski hieman
ja oli 2,9, kun se 30.6.2002 oli 3,0.

Kassavarat ja lyhytaikaiset sijoitukset olivat syyskuun
lopussa 647 milj. euroa ja nostamattomat valmiusluotot
11 milj. euroa.

Elokuussa Sonera lyhensi kassavaroilla vaihtuvakorkoisia
joukkovelkakirjalainojaan 500 milj. eurolla. Soneran
lyhytaikaisten lainojen määrä syyskuun lopussa oli
150 milj. euroa, ja seuraavien 12 kuukauden aikana
erääntyvien pitkäaikaisten lainojen määrä oli 383 milj.
euroa. Sonera aikoo rahoittaa lainojen takaisinmaksun
pääasiassa kassavaroilla, käytettävissä olevilla
nostamattomilla valmiusluotoilla ja liiketoiminnan
kassavirralla.

Tämän hetkiset Standard & Poor’sin pitkäaikaiset ja
lyhytaikaiset luottoluokitukset BBB/A-2 ja vastaavat
Moody’sin luokitukset Baa2/Prime-2 ovat tarkkailulistalla
mahdollisen luottoluokituksen noston varalta.



11SONERA OSAVUOSIKATSAUS  TAMMI - SYYSKUU 2002 (25.10.2002)

TILINTARKASTAMATON

Omavaraisuusaste nousi syyskuun 2002 lopussa
37 %:iin, kun se 30.6.2002 oli 33 %. Nousu johtui
velkojen lyhentämisestä ja oman pääoman kasvusta.
Omavaraisuusasteen arvioidaan nousevan noin
40 %:iin vuoden loppuun mennessä.

Syyskuun 2002 lopussa Soneran oma pääoma oli
1 921 milj. euroa, josta 1 338 euroa oli sidottua omaa
pääomaa ja 583 milj. euroa vapaata omaa pääomaa.
Konsernin jakokelpoinen vapaa oma pääoma oli
30.9.2002 yhteensä 428 milj. euroa.

Soneran osake

Soneran osakkeen hinta on seurannut tarkasti Telia
AB:n osakkeen hintaa sen jälkeen, kun yritykset
ilmoittivat yhdistymissuunnitelmistaan maaliskuussa
2002. Soneran osakkeen keskihinta kolmannella
neljänneksellä putosi 14 % verrattuna toisen
neljänneksen keskihintaan.

Soneran osakkeen viimeinen kaupantekokurssi
Helsingin Pörssissä kolmannen neljänneksen
ensimmäisenä pörssipäivänä oli 3,98 euroa, ja
neljänneksen viimeisenä pörssipäivänä se oli
3,75 euroa. Kolmannen neljänneksen alin kaupantekokurssi
Helsingin Pörssissä oli 3,19 euroa, ylin 4,91 euroa ja
tehtyjen kauppojen keskikurssi 4,10 euroa. Syyskuun
lopussa yhtiön osakekannan markkina-arvo oli
4 182 milj. euroa.

Vuoden kolmannen neljänneksen aikana Soneran
osakkeita vaihdettiin Helsingin Pörssissä 194 miljoonaa
kappaletta (209), ja niiden vaihtoarvo oli yhteensä
795 milj. euroa (892). Nasdaqissa osakkeita vaihdettiin
kolmannella neljänneksellä 1,4 miljoonaa kappaletta
(5,0), ja niiden vaihtoarvo oli yhteensä 5,4 miljoonaa
Yhdysvaltain dollaria. (20).

Yhtiön hallituksella ei ole voimassa olevaa osakeanti-
tai vaihtovelkakirjavaltuutusta eikä valtuutusta optio-
ohjelman liikkeellelaskuun. Hallituksella on valtuutus
ostaa enintään 2 miljoonaa Sonera Oyj:n omaa osaketta
julkisessa kaupankäynnissä. Syyskuun lopussa yhtiön
hallussa oli 550 000 omaa osaketta.

Soneran UMTS-investointien
arvonalennukseen liittyvät selvitykset

Pian sen jälkeen, kun heinäkuussa 2002 julkistettiin
tieto Soneran Group 3G ja Ipse 2000 -investointien
arvonalennuksesta, Liikenne- ja viestintäministeriö
alkoi selvittää ministeriön mahdollista osuutta Soneran
päätökseen osallistua kolmannen sukupolven
toimiluvista Saksassa ja Italiassa käytyihin
huutokauppoihin. Ministeriö sai selvityksen valmiiksi
5.8.2002, ja selvityksen mukaan sen enempää
ministeriö, ao. ministeri kuin mikään muukaan valtion
elin ei ole tehnyt muodollisia päätöksiä Soneran
huutokauppoihin osallistumisesta. Oikeuskansleri
käynnisti erillisen selvityksen 7.8.2002, ja sen tulokset
julkistettiin 8.10.2002. Tämän selvityksen mukaan
Suomen hallitus tai sen yksittäiset jäsenet eivät ole
vaikuttaneet Soneran UMTS-päätöksiin, eivätkä
hallituksen jäsenet tai Liikenne- ja viestintäministeriön
virkamiehet ole syyllistyneet virkavirheeseen tai
toimineet muutoin lain vastaisella tavalla UMTS-
päätöksien suhteen. Molemmat selvitykset koskivat
valtion omaa päätöksentekoprosessia valtio-
omistuksessa oleviin yhtiöihin eli tässä tapauksessa
Soneraan liittyen, eivätkä siis Soneran omaa
päätöksentekoprosessia. Soneran johto uskookin, että
selvitykset tai mahdolliset toimenpiteet, joihin niiden
johdosta ryhdytään, eivät tule merkittävästi
vaikuttamaan Soneraan.

Sonera julkisti 22.8.2002 nimettömien väärinkäytös-
syytteiden johdosta tehdyn laajan sisäisen selvityksen
tulokset. Internetin kautta levitetyssä kirjoitelmassa
esitettiin nimettömiä väitteitä, joiden mukaan yhtiön
konsultointikulujen maksuun vuosina 1999-2001 oli
liittynyt väärinkäytöksiä  ja yhtiön UMTS-toimiluvista
oli päätetty ilman riskikartoitusta. Soneran sisäisen
tarkastuksen suorittama ja riippumattomien yhtiön
ulkopuolisten tilintarkastajien tarkastama sisäinen
selvitys ei löytänyt todisteita tai tukea nimettömänä
esitetyille väärinkäytösväitteille.

Elokuussa yhtiön hallitus pyysi myös riippumattomia
yhtiön ulkopuolisia tilintarkastajia tarkastamaan
30.6.2002 julkistetun osavuosikatsauksen kiinnittäen
erityistä huomiota laskentakäytäntöön ja laskennallisen
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verosaamisen arvostukseen. Riippumattomien
tilintarkastajien suorittamassa tarkastuksessa ei
löytynyt mitään, mikä olisi antanut aihetta epäillä, että
30.6.2002 julkistettu osavuositulos ei antaisi oikeaa ja
riittävää kuvaa yhtiön taloudellisesta tilanteesta.

Elokuussa Rahoitustarkastus (Rata) lähetti Soneralle
selvityspyyntöjä koskien UMTSiin liittyvien arvonalennusten
tiedottamisen ajoitusta, arvonalennuksista kirjattua
laskennallista verosaamista,  ja Suomen valtion
periaatepäätöstä omistajapolitiikasta. Sonera on
vastannut esitettyihin kysymyksiin, ja Rata on
ilmoittanut Soneralle, ettei lisätoimenpiteisiin ole
tarvetta.

Saksan ja Italian UMTS-investointeihin liittyvän
4 280 milj. euron arvonalennuksen johdosta Sonera
kirjasi 1 235 milj. euron laskennallisen verosaamisen
vuoden 2002 toisella neljänneksellä. Vaikka Soneran
tämän hetkisen arvion mukaan laskennallinen
verosaaminen voidaan hyödyntää 6-8 vuodessa, ei
voida antaa takuita siitä, että verotettavat tulot olisivat
tuona aikana riittävän suuret. Vahvistetut tappiot
vanhenevat Suomessa kymmenessä vuodessa.
Syyskuun 2002 lopussa päättyneellä yhdeksän
kuukauden jaksolla Soneran arvioidut verotettavat tulot
Suomessa ennen kertaluontoisia voittoja ja tappioita
olivat noin 350 milj. euroa.

Soneran ja Telian yhdistymiseen
liittyvä  vaihtotarjous alkoi
lokakuussa

Sonera ja ruotsalainen Telia AB ilmoittivat 26.3.2002
yhdistymissuunnitelmistaan. Euroopan Unionin
komissio hyväksyi yhdistymisen 10.7.2002. Hyväksymis-
päätöksessään komissio asetti yhdistymisen ehdoiksi
Telialle ja Soneralle seuraavat sitoumukset:

• Telia sitoutuu myymään Suomen matkaviestintä-
liiketoimintansa sekä Suomen kauppiasketjunsa ja
langattoman lähiverkkoliiketoimintansa. Lisäksi
syntyvä uusi yhtiö lupautuu tarjoamaan Telian
Suomen matkaviestintätoimintojen ostajalle
kansallista verkkovierailua kaupallisilla ehdoilla ja
käypään hintaan, mikäli ostajalla ei jo ole Suomen
kattavaa GSM-verkkoa.

• Telia sitoutuu myymään Ruotsissa kaapeli-TV-
liiketoimintaa harjoittavan Com Hem AB -yhtiönsä
ja sen liiketoimintaan liittyvän verkon.

• Yhdistynyt yhtiö sitoutuu siihen, että sen kiinteän
verkon ja matkaviestintäverkon liiketoimintaa
Suomessa ja Ruotsissa harjoitetaan erillisissä
juridisissa yksiköissä erillään niihin liittyvistä
palveluliiketoiminnoista. Verkkoyhtiöiden hallituksiin
tullaan nimittämään yksi ulkopuolinen johtaja
yhtiöoikeuden mukaisesti. Sitoumus voidaan
tarkistaa viiden vuoden kuluttua.

• Yhdistynyt yhtiö sitoutuu tarjoamaan Suomessa ja
Ruotsissa toimiville operaattoreille kiinteän verkon
ja matkaviestintäverkon säännösteltyjä tuotteitaan
ja  kansainvälistä GSM-verkkovierailua Suomessa
ja Ruotsissa samoilla ehdoilla kuin se tarjoaa näitä
palveluja omille liiketoimintayksiköilleen (ns.
syrjimättömin ehdoin). Yhdistyneellä yhtiöllä on
myös vastavuoroinen oikeus saada itse verkkovierailu-
palveluja samalla hinnalla, laatutasolla ja ehdoilla.
Velvollisuus tarjota palveluja syrjimättömillä
ehdoilla on voimassa kolme vuotta, ja siihen liittyvät
erimielisyydet ratkaistaan nopeutetulla välimies-
menettelyllä.

Soneran ja Telian arvion mukaan EU:n asettamilla
ehdoilla tulee olemaan vain vähäistä vaikutusta
yhdistyneen yrityksen tulokseen, taloudelliseen
asemaan ja kassavirtoihin.

Yhdistyneen TeliaSoneran vuoden 2002 kuuden
ensimmäisen kuukauden pro forma -liikevaihto olisi
ollut 4,4 miljardia euroa, vertailukelpoinen käyttökate
1,3 miljardia euroa, vertailukelpoinen käyttökateprosentti
30,5 % ja liiketappio 0,3 miljardia euroa.

Telian vaihtotarjous Soneran osakkeenomistajille alkoi
7.10.2002.

Sonera parantaa koko vuoden
kannattavuusnäkymiään

Soneran päämarkkina-alueiden epävarmoista
talousnäkymistä huolimatta konsernin liiketoimintojen
myynneillä ja ostoilla oikaistun vertailukelpoisen
liikevaihdon arvioidaan kasvavan vuonna 2002, joskin
edellisvuosia selvästi hitaammin. Soneran vertailukelpoisen
käyttökatteen arvioidaan kuitenkin parantuvan yli
kolmanneksella vuoden 2001 tasosta ja käyttökate-
prosentin arvioidaan nousevan 35% tasolle
liikevaihdosta.

Suomen matkaviestinnän liikevaihdon kasvun
arvioidaan hidastuvan merkittävästi edellisvuodesta ja
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jäävän vuonna 2002 selvästi alle 5%:n. Pääasiallisia
syitä hidastuvaan kasvuun ovat edistyneempien
päätelaitteiden viivästynyt saatavuus, uudet yhteenliittämis-
sopimukset, tekstiviestien alentuneet hinnat sekä
kiristyvä kilpailu. Vertailukelpoisen käyttökatteen
arvioidaan olevan euromääräisesti korkeampi kuin
vuonna 2001.

Kansainvälisessä matkaviestinnässä määräysvallan
hankkiminen Finturista elokuussa 2002 tulee
kasvattamaan merkittävästi konsernin liikevaihtoa
vuoden 2002 viimeisellä neljänneksellä. Tämän vuoksi
myös Kansainvälisen matkaviestinnän vertailu-
kelpoisen käyttökatteen koko vuodelta 2002 odotetaan
olevan positiivinen.

Palveluliiketoimintojen supistamisen ja toteutettujen
myyntien takia Palveluliiketoimintojen liikevaihto
laskee vuonna 2002. Toisaalta liiketoiminta-alueen
vertailukelpoinen käyttökatetappio rajoittuu enintään
50 milj. euroon vuonna 2002. Vuonna 2003
liiketoiminta-alueen vertailukelpoinen käyttökate
saavuttaa vähintään nollatason.

Sonera Telecomin liikevaihdon arvioidaan säilyvän
lähes vuoden 2001 tasolla. Vertailukelpoinen
käyttökate laskee vuoden 2001 tasosta johtuen pääosin
Primatelin ja Gatewayn rahoitusliiketoiminnan
myynneistä, muuttuneista kansainvälisten matkapuheluiden
liikevaihdon jakoperusteista Sonera Telecomin ja
Suomen matkaviestinnän välillä sekä alentuneista
kiinteän verkon puhelutuotoista. Vertailukelpoisen
käyttökatteen arvioidaan olevan noin 180 milj. euroa.

Konsernin vertailukelpoisen, kertaluonteisista eristä
puhdistetun liikevoiton arvioidaan kaksinkertaistuvan
vuoteen 2001 verrattuna. Raportoitu liikevoitto tulee
kuitenkin olemaan selvästi alempi kuin vuonna 2001
pienempien myyntivoittojen ja toisella vuosineljänneksellä
kirjattujen arvonalennusten takia.

Ilman Group 3G:n arvonalennusta Soneran vertailukelpoisen
osakkuusyhtiötappion arvioidaan koko vuonna
pienenevän 100-150 milj. euroon.

Konsernin liiketoiminnan kassavirran arvioidaan
parantuvan merkittävästi vuonna 2002 käyttökatteen
parantuessa ja korkokulujen pienentyessä. Finturin
oston jälkeen käyttöomaisuusinvestointien arvioidaan
olevan noin 300 milj. euroa vuonna 2002. Tämän
seurauksena Soneran seuraaman yksinkertaistetun
vapaan kassavirran tunnusluvun (vertailukelpoinen
käyttökate - kassaperusteiset nettokorkokulut-
käyttöomaisuusinvestoinnit) arvioidaan olevan
350 - 400 milj. euroa.

Vuoden 2003 tavoitteet

Soneran konserniliikevaihdon arvioidaan kasvavan
vuonna 2003 erityisesti siitä syystä, että Finturin tulos
sisällytetään koko vuodelta konsernin tulokseen.
Soneran tavoitteena on, että vertailukelpoinen käyttökate
paranee vuoden 2002 tasosta ja vertailukelpoinen
käyttökateprosentti on vähintään 35% liikevaihdosta.

Soneran tavoitteena on myös, että kertaluonteisista
eristä puhdistettu liikevoitto paranee merkittävästi
vuoden 2002 tasosta ja liikevoittoprosentti on
vähintään 20 % liikevaihdosta. Tämän seurauksena
sijoitetun pääoman tuottotavoite on yli 10 % ja oman
pääoman tuoton noin 15 %.

Helsingissä 25. lokakuuta 2002

SONERA OYJ
Hallitus
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TALOUDELLISET TIEDOT
Tässä tiedotteessa esitetyt taloudelliset tiedot perustuvat Soneran tilintarkastamattomaan osavuosikatsaukseen, 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 sekä uudelleenjärjestelykuluja.
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 ennustamaan 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 ja
tapahtumien merkittävän poikkeamisen tässä esitetyistä tulevaisuutta koskevista lausumista mukaan lukien Soneran markkina-asema, televiestintätoimialan
kasvu Euroopassa sekä kilpailun ja muiden taloudellisten, liiketoiminnallisten ja sääntelyyn liittyvien tekijöiden vaikutus Soneran liiketoimintaan ja
televiestintätoimialaan yleisesti. 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 tiedonantovelvollisuutensa kautta.

HUOMIOITAVAA
Soneran ja Telian yhdistyminen tullaan toteuttamaan Telian Soneran kaikille osakkeenomistajille ja optio-oikeuden haltijoille tekemällä vaihtotarjouksella.
Tämä tiedote ei ole tarjous ostaa tai tarjouspyyntö myydä Soneran osakkeita. Vaihtotarjoukseen liittyvä tarjousasiakirja on saatavilla tarjousaikana seuraavista
paikoista: Nordea Pankki Oyj:n omaisuuspalvelukonttorit; Osuuspankkien ja Okopankki Oyj:n arvopaperikonttorit; HEX Gate, Fabianinkatu 14, 00130
Helsinki sekä Internetissä osoitteista www.telia.com/investorrelations ja www.sonera.fi/osakevaihto. Soneran arvopaperien haltijoiden tulee lukea tarjousasiakirja
huolellisesti ennen vaihtotarjouksen hyväksymistä koskevan päätöksen tekemistä.
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Tuloslaskelma
Heinä- Heinä- Tammi- Tammi- Koko

syyskuu syyskuu syyskuu syyskuu Muutos vuosi

MEUR 2002 2001 2002 2001 % 2001

Liikevaihto 551 549 1 635 1 631 0 2 187

Liiketoiminnan muut tuotot 14 9 396 911 -57 916

Palvelu- ja tavaraostot -197 -173 -554 -523 6 -708

Henkilöstökulut -89 -112 -305 -384 -21 -512
Muut liiketoiminnan kulut -94 -126 -725 -394 84 -600

Poistot  (1) -85 -84 -246 -252 -2 -332

Liikevoitto 100 63 201 989 -80 951

Osuus osakkuusyritysten tuloksista 5 -41 -3 974 -135 -202
Rahoitusomaisuusarvopaperien myynnit

  ja arvonalennukset - -366 -43 -366 -272

Rahoitustuotot ja -kulut -28 -8 -16 -35 -32

Voitto ennen tuloveroja ja vähemmistön osuutta 77 -352 -3 832 453 -946 445

Tuloverot -27 28 1 219 -100 -35

Vähemmistön osuus -3 -1 -3 - -1

Nettotulos 47 -325 -2 616 353 -841 409

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) 0,04 -0,35 -2,35 0,39 -703 0,44
Laimennettu tulos/osake (euroa) 0,04 -0,35 -2,35 0,39 -703 0,44

Vertailukelpoinen käyttökate  (2) 199 183 585 407 44 562
Vertailukelpoinen käyttökateprosentti (%) 36 33 36 25 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 4 miljoonaa euroa heinä-syyskuussa 2002 ja 213 miljoonaa
euroa tammi-syyskuussa 2002, sisältäen arvonalennuspoiston 209 miljoonaa euroa (17 miljoonaa euroa heinä-syyskuussa 2001, 52 miljoonaa euroa tammi-
syyskuussa 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
Heinä- Heinä- Tammi- Tammi- Koko

syyskuu syyskuu syyskuu syyskuu Muutos vuosi

MEUR 2002 2001 2002 2001 % 2001

Liikevaihto 551 549 1 635 1 631 0 2 187

Liiketoiminnan muut tuotot 10 8 22 20 10 26

Palvelu- ja tavaraostot -197 -173 -554 -523 6 -708

Henkilöstökulut -92 -96 -295 -366 -19 -488
Muut liiketoiminnan kulut -73 -105 -223 -355 -37 -455

Poistot  (1) -85 -84 -246 -252 -2 -332

Vertailukelpoinen liikevoitto 114 99 339 155 119 230

Osuus osakkuusyritysten tuloksista 5 -41 -130 -135 -4 -202
Rahoitustuotot ja -kulut -28 -8 -16 -35 54 -32

Vertailukelpoinen voitto ennen tuloveroja ja
  vähemmistön osuutta 91 50 193 -15 1 387 -4

Tuloverot -33 5 -24 6 - 68
Vähemmistön osuus -3 -1 -3 - -1

Vertailukelpoinen nettotulos 55 54 166 -9 1 944 63

Vertailukelpoinen tulos/osake (euroa) 0,05 0,06 0,15 -0,01 1 600 0,07

Laimennettu tulos/osake (euroa) 0,05 0,06 0,15 -0,01 1 600 0,07

Vertailukelpoinen käyttökate 199 183 585 407 44 562

Vertailukelpoisesta tuloslaskelmasta on jätetty pois

seuraavat kertaluonteiset erät:

Osakkeiden ja käyttöomaisuuden myyntivoitot 5 1 374 891 890

Saneeraus- ja muut kertaluontoiset kulut -6 -16 -36 -33 -45

Osakkeiden ja käyttöomaisuuden myyntitappiot,
  sekä osakkeiden arvonalennukset -13 -21 -40 -24 -124

UMTS-investointien arvonalennukset - - -4 280 - -

Rahoitusomaisuusarvopaperien myynnit ja
  arvonalennukset - -366 -43 -366 -272

Kertaluonteisten erien verovaikutukset 6 23 1 243 -106 -103

Yhteensä -8 -379 -2 782 362 346

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 4 miljoonaa euroa heinä-syyskuussa 2002 ja 213 miljoonaa
euroa tammi-syyskuussa 2002, sisältäen arvonalennuspoiston 209 miljoonaa euroa (17 miljoonaa euroa heinä-syyskuussa 2001, 52 miljoonaa euroa tammi-
syyskuussa 2001 ja  69 miljoonaa euroa koko tilikaudelta 2001).
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Tase
30.9. 30.9. 31.12.

MEUR 2002 2001 2001

Käyttöomaisuus ja muut pitkäaikaiset sijoitukset
Aineettomat hyödykkeet 266 110 98

Aineelliset hyödykkeet 1 423 1 280 1 269
Pitkäaikaiset sijoitukset ja saamiset 1 572 5 874 6 068

Laskennallinen verosaaminen 1 150 - -

Yhteensä 4 411 7 264 7 435

Vaihto- ja rahoitusomaisuus
Vaihto-omaisuus 15 38 33
Lyhytaikaiset lainasaamiset 1 66 45

Muut lyhytaikaiset saamiset 504 725 565

Rahoitusomaisuusarvopaperit 552 1 005 620
Rahat ja pankkisaamiset 95 77 96

Yhteensä 1 167 1 911 1 359

VASTAAVAT YHTEENSÄ 5 578 9 175 8 794

Oma pääoma 1 921 3 558 4 575
Vähemmistön osuus 114 16 13

Pitkäaikainen vieras pääoma
Pitkäaikaiset lainat 2 246 3 783 2 007

Muut pitkäaikaiset velat 229 69 148

Yhteensä 2 475 3 852 2 155

Lyhytaikainen vieras pääoma
Lyhytaikaiset lainat 150 314 55
Pitkäaikaisten lainojen lyhennysosuus 383 814 1 418

Muut lyhytaikaiset velat 535 621 578

Yhteensä 1 068 1 749 2 051

VASTATTAVAT YHTEENSÄ 5 578 9 175 8 794
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Kassavirtalaskelma
Heinä- Heinä- Tammi- Tammi- Koko

Syyskuu Syyskuu Syyskuu Syyskuu vuosi

MEUR 2002 2001 2002 2001 2001

Liiketoiminnan kassavirta
Nettotulos 47 -325 -2 616 353 409
Poistot 85 84 246 252 332

UMTS-investointien arvonalennukset - - 4 280 - -

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

Muiden osakkeiden ja käyttöomaisuuden myyntivoitot (-)

  ja tappiot (+) - 1 -55 -889 -883
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista -5 41 130 135 202

Rahoitusomaisuusarvopaperien myynnit ja arvonalennukset - 378 43 378 272

Laskennalliset verot 27 -72 -1 230 -101 -17
Käyttöpääoman muutos ja muut erät 66 -23 121 -22 -118

Yhteensä 220 84 509 106 197

Investointien kassavirta
Käyttöomaisuusinvestoinnit -63 -94 -170 -266 -359

Investoinnit osakkeisiin ja osakaslainoihin -32 -106 -155 -497 -572
Osakkeiden ja käyttöomaisuuden myyntitulot 25 768 1 023 1 943 2 193

Rahoitusomaisuusarvopaperien muutos ja muut erät 405 -225 -370 -342 -39

Yhteensä 335 343 328 838 1 223

Rahoituksen kassavirta
Pitkäaikaisten lainojen muutos -592 1 579 -900 2 501 1 476
Lyhytaikaisten lainojen muutos 52 -2 010 65 -3 388 -3 793

Osakeanti - - - - 973

Osingonjako - - - -67 -67
Omien osakkeiden merkintäoikeuksien myynti - - - - 1

Yhteensä -540 -431 -835 -954 -1 410

Valuuttakurssimuutokset -2 -3 -3 -1 -2

Kassavarojen muutos 13 -7 -1 -11 8
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Ns. suoran esitystavan mukainen liiketoiminnan kassavirta
Heinä- Heinä- Tammi- Tammi- Koko

syyskuu syyskuu syyskuu syyskuu vuosi

MEUR 2002 2001 2002 2001 2001

Asiakkailta saadut maksut 550 543 1 646 1 669 2 232

Tavaroiden ja palvelujen toimittajille suoritetut maksut -261 -312 -881 -1 067 -1 369
Henkilöstölle suoritetut maksut -87 -88 -254 -301 -397

Yhteensä 202 143 511 301 466

Saadut osingot 10 13 41 35 47

Saadut korkotulot 6 5 16 15 21

Maksetut korkomenot -22 -58 -86 -233 -299
Veronpalautukset ja maksetut tuloverot 19 -23 22 -15 -41

Muut erät 5 4 5 3 3

Liiketoiminnan kassavirta 220 84 509 106 197

Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista
Heinä- Heinä- Tammi- Tammi- Koko

syyskuu syyskuu syyskuu syyskuu vuosi

MEUR 2002 2001 2002 2001 Muutos 2001

Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. 1 -16 -17 -49 32 -61

Fintur Holdings B.V. -3 -18 -49 -78 29 -96

Muut GSM-operaattorit 15 18 31 43 -12 56
UMTS-osakkuusyhtiöt - -16 -77 -28 -49 -79

Kiinteän verkon operaattorit 5 7 19 23 -4 35

Muut osakkuusyhtiöt - -2 4 -2 6 2
Group 3G:n arvonalennus - - -3 844 - -3 844 -

Liikearvon poistot -13 -14 -41 -44 3 -59

Yhteensä 5 -41 -3 974 -135 -3 839 -202

Rahoitustuotot ja -kulut
Heinä- Heinä- Tammi- Tammi- Koko

syyskuu syyskuu syyskuu syyskuu vuosi

MEUR 2002 2001 2002 2001 Muutos 2001

Osinkotuotot - - - 12 -12 14

Korkotuotot  (1) 7 43 73 139 -66 183

Korkokulut -33 -70 -108 -228 120 -279
Aktivoidut korkokulut 1 13 24 40 -16 52

Muut rahoitustuotot ja -kulut -2 3 -4 1 -5 1

Kurssivoitot ja -tappiot -1 3 -1 1 -2 -3
Yhteensä -28 -8 -16 -35 19 -32

(1) Korkotuottoihin sisältyy ei-kassavirtavaikutteisia tuottoja Group 3G UMTS Holding GmbH:lta yhteensä 51 miljoonaa euroa tammi-syyskuussa 2002 (34 miljoonaa
euroa heinä-syyskuussa 2001, 118 miljoonaa euroa tammi-syyskuussa 2001 ja 154 miljoonaa euroa koko tilikaudella 2001). Heinä-syyskuun 2002 rahoitustuottoihin
ei sisältynyt tuottoja Group 3G UMTS Holding GmbH:lta.
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Oman pääoman muutokset
MEUR 30.9.2002 30.9.2001 31.12.2001

Oma pääoma 1.1. 4 575 3 233 3 233
Osakeanti - - 982

Osingonjako - -67 -67

Omien osakkeiden merkintäoikeuksien myynti - - 2
Muuntoerot -38 39 16

Nettotulos -2 616 353 409

Oma pääoma 30.9./31.12. 1 921 3 558 4 575

Vastuusitoumukset
MEUR 30.9.2002 31.12.2001

Annetut pantit
  Omien sitoumusten vakuudeksi 6 6

  Tytäryhtiöiden lainojen vakuudeksi (1) 33 -

  Osakkuusyhtiöiden rahoituksen vakuudeksi (2) 4 24
Osakkuusyhtiöiden rahoituksen vakuudeksi annetut takaukset 57 35

Muiden puolesta annetut takaukset
  Xfera Móviles S.A:n puolesta 411 428

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

Käyttövuokraussopimusten vähimmäismaksut 266 264
Muut vastuusitoumukset 93 31

(1) Fintur-yhtiöiden pankkilainojen vakuudeksi antamat pantit. Sonera aikoo korvata pääosan Fintur-yhtiöiden lainoista konsernin
sisäisillä rahoitusjärjestelyillä, jonka jälkeen vakuudeksi annetut pantit vapautetaan.

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

Johdannaissopimukset
30.9.2002 30.9.2002 30.9.2002 31.12.2001

MEUR Nimellisarvo Tasearvo Käypä arvo Käypä arvo

Valuuttatermiinit 254 1 1 -1
Koronvaihtosopimukset 1 640 14 30 41

Ostetut korko-optiot 200 - - -

Johdannaissopimuksia käytetään valuutta- ja korkoriskeiltä suojautumiseen.
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Investoinnit käyttöomaisuuteen
Heinä- Heinä- Tammi- Tammi- Koko

syyskuu syyskuu syyskuu syyskuu Muutos vuosi

MEUR 2002 2001 2002 2001 % 2001

Suomen matkaviestintä 22  25  63  75 -16  102

Kansainvälinen matkaviestintä 5 -  5 - 100 -
Palveluliiketoiminnat 1  23  9  50 -82  53

Sonera Telecom 29  30  78  115 -32  186

Muu toiminta 6  16  15  26 -42  18
Konserni 63  94  170  266 -36  359

Henkilöstö keskimäärin
Heinä- Heinä- Tammi- Tammi- Koko

syyskuu syyskuu syyskuu syyskuu Muutos vuosi

MEUR 2002 2001 2002 2001 % 2001

Suomen matkaviestintä 1 664 1 671 1 629 1 627 0 1 792

Kansainvälinen matkaviestintä 242 -  123 - 100 -
Palveluliiketoiminnat 1 791 2 734 2 123 2 850 -26 2 728

Sonera Telecom 3 221 4 947 3 851 5 007 -23 4 795
Muu toiminta 494 1 090  450 1 420 -68 1 167

Konserni 7 412 10 442 8 176 10 904 -25 10 482
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Liiketoiminnat
Heinä- Heinä- Tammi- Tammi- Koko

syyskuu syyskuu syyskuu syyskuu Muutos vuosi
MEUR 2002 2001 2002 2001 % 2001

Liikevaihto
Suomen matkaviestintä 312 307 932 907 3 1 213
Kansainvälinen matkaviestintä 25 -1 25 3 - 4
Palveluliiketoiminnat
  Sonera SmartTrust 5 10 22 21 5 36
  Sonera Zed 12 7 30 14 114 21
  Sonera Info Communications - 14 20 53 -62 71
  Sonera Plaza 14 11 44 39 13 53
  Sonera Juxto 15 18 48 52 -8 72
  Muut palvelut 21 16 49 54 -9 68
  Yhteensä 67 76 213 233 -9 321

Sonera Telecom
  Paikallis- ja kaukopuhelut 49 54 158 169 -7 222
  Ulkomaanpuhelut 36 42 109 115 -5 149
  Datapalvelut 38 38 118 117 1 151
  Vuokrajohdot 14 15 44 42 5 56
  Laitemyynti 29 35 89 91 -2 118
  Rakentaminen ja kunnossapito - 8 10 21 -52 35
  Konsernimyynti ja muut tuotteet 67 63 212 205 3 293
  Yhteensä 233 255 740 760 -3 1 024

Muu toiminta 19 34 60 79 -24 113
Konsernin sisäinen myynti -105 -122 -335 -351 5 -488
Konserni 551 549 1 635 1 631 0 2 187

Vertailukelpoinen käyttökate
Suomen matkaviestintä 162 158 473 463 2 604
Kansainvälinen matkaviestintä 9 -5 6 -10 160 -14
Palveluliiketoiminnat
  Sonera SmartTrust -3 -4 -12 -35 66 -40
  Sonera Zed -2 -30 -11 -107 90 -129
  Sonera Info Communications - -5 3 2 50 9
  Sonera Plaza -1 -5 -4 -25 84 -33
  Sonera Juxto -2 -3 -5 -13 62 -14
  Muut palvelut 0 -1 -2 -25 92 -37
  Yhteensä -8 -48 -31 -203 85 -244
Sonera Telecom 44 64 137 173 -21 230
Muu toiminta -8 14 0 -16 100 -14
Konserni 199 183 585 407 44 562

Liikevoitto
Suomen matkaviestintä 132 126 380 368 3 477
Kansainvälinen matkaviestintä 5 -17 -201 573 - 569
Palveluliiketoiminnat
  Sonera SmartTrust -6 -8 -39 -45 13 -63
  Sonera Zed -6 -39 -25 -126 80 -182
  Sonera Info Communications - - 93 6 - 5
  Sonera Plaza -3 -9 -11 -33 67 -57
  Sonera Juxto -2 -6 -10 -20 50 -25
  Muut palvelut -3 -9 -6 -35 83 -62
  Yhteensä -20 -71 2 -253 101 -384
Sonera Telecom 17 30 86 84 2 108
Muu toiminta -34 -5 -66 217 -130 181
Konserni 100 63 201 989 -80 951
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Muut tiedot
Heinä- Heinä- Tammi- Tammi- Koko

syyskuu syyskuu syyskuu syyskuu Muutos vuosi

2002 2001 2002 2001 % 2001

Liittymämäärät kauden lopussa (kpl)

Suomen matkaviestintä
  GSM-liittymät  (1) 2 472 552 2 398 087 3 2 421 533

  NMT-liittymät 28 106 42 681 -34 38 250

  Palveluoperaattorien liittymät Soneran verkossa 37 408 54 041 -31 50 245
  Yhteensä 2 538 066 2 494 809 2 2 510 028

  GSM-asiakasvaihtuvuus (% vuositasolla)  (2) 11,0 9,5 11,3 9,7 10,1

Fintur GSM-liittymät

  Ennakkoon maksetut (prepaid) 1 223 053 810 646 51 902 528
  Laskutusasiakkaat (advanced ja post paid) 279 392 250 344 12 225 691

  Yhteensä 1 502 445 1 060 990 42 1 128 219

Suomen kiinteän verkon puhelinliittymät  (3) 729 268 760 083 -4 753 140

Liikenne ja käyttö
Suomen matkaviestintä

  Soitetut minuutit (milj. minuuttia) 1 146 1 087 3 333 3 137 6 4 215

  Liittymän keskim. kuukausikäyttö (min.) 153 149 150 146 3 145
  Liittymän keskim. kuukausituotto (euroa) 40,3 40,7 40,2 40,7 -1 40,5

  Lähetetyt tekstiviestit (milj. viestiä) 197 185 581 541 7 744

  Liittymästä lähetetyt tekstiviestit keskim.
    kuukaudessa 26,7 25,8 26,5 25,7 3 26,4

  Tekstiviestien käyttöaktiivisuus keskim.

    (% asiakkaista) 74 72 74 71 4 72
  Sisältöpalvelujen käyttöaktiivisuus keskim.

    (% asiakkaista) 31 33 31 33 -7 33

Suomen kiinteä verkko (milj. minuuttia)

  Paikallispuhelut ja verkkokorvaukset 836 900 2 693 2 921 -8 3 889

  Kaukopuhelut 111 118 351 390 -10 518
  Ulkomaanpuhelut 55 57 168 174 -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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Finturin pro forma -konsolidointi

Seuraavassa esitetyt pro forma -tuloslaskelmatiedot esittävät Finturin määräysvallan hankkimisen niin kuin järjestely olisi
tapahtunut jo 1.1.2001. Nämä tiedot on esitetty pelkästään havainnollistamistarkoituksessa, eivätkä ne välttämättä anna kuvaa

siitä, minkälainen konsernitulos olisi todellisuudessa ollut, mikäli järjestely olisi tapahtunut 1.1.2001, tai minkälainen

konsernitulos tulee olemaan tulevina kausina.

 Voitto ennen

Vertailu- tuloveroja ja
kelpoinen vähemmistön Netto- Tulos/

MEUR Liikevaihto käyttökate Liikevoitto osuutta tulos osake

Heinä-syyskuu 2002
  Sonera (raportoitu) 551 199 100 77 47 0,04

  Fintur (heinä-elokuu 2002) 49 25 16 14 5
  Pro forma -oikaisut  (1) - - -2 1 -2

  Pro forma -konsolidoitu 600  224  114  92  50 0,05

  % liikevaihdosta 37,3 19,0

Heinä-syyskuu 2001

  Sonera (raportoitu) 549 183 63 -352 -325 -0,35
  Fintur 55 25 10 7 -1

  Pro forma -oikaisut  (1) - - -2 16 16

  Pro forma -konsolidoitu 604 208 71 -329 -310 -0,34
  % liikevaihdosta 34,4 11,8

Tammi-syyskuu 2002
  Sonera (raportoitu) 1 635 585 201 -3 832 -2 616 -2,35

  Fintur (tammi-elokuu 2002) 166 82 48 35 4

  Pro forma -oikaisut  (1) - - -7 43 42
  Pro forma -konsolidoitu 1 801 667 242 -3 754 -2 570 -2,31

  % liikevaihdosta 37,0 13,4

Tammi-syyskuu 2001

  Sonera (raportoitu) 1 631 407 989 453 353 0,39

  Fintur 140 48 13 3 -14
  Pro forma -oikaisut  (1) - - -7 71 76

  Pro forma -konsolidoitu 1 771 455 995 527 415 0,46

  % liikevaihdosta 25,7 56,2

(1) Pro forma -oikaisut sisältävät alustavasti arvioidun liikearvopoiston, Finturista kirjatun osakkuusyhtiötuloksen peruutuksen sekä Finturin tuloksesta kirjattavan
vähemmistöosuuden vaikutuksen.
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Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat

Soneran pitkä- ja lyhytaikaisten lainojen (mukaan
lukien rahoitusleasingvastuut) kokonaismäärä
30.9.2002 oli 2 779 milj. euroa, johon sisältyy 131 milj.
euroa pitkä- ja lyhytaikaisia lainoja Fintur-yhtiöissä.
Sonera Oyj:n ja sen kokonaan omistamien
tytäryhtiöiden lainojen keskikorko (mukaan lukien
suojaustoimenpiteiden vaikutus) oli noin 4,64 %.
Fintur-yhtiöiden lainojen keskikorko oli noin 10,13 %.
Sonera aikoo korvata pääosan Fintur-yhtiöiden
lainoista konsernin sisäisillä rahoitusjärjestelyillä.

Lainat rahoituslaitoksilta

• 86 milj. euron pankkilainat; erääntyvät 6.11.2008;
vaihtuvakorkoiset, sidottu LIBOR:iin (30.9.2002:
3,65 %).

• 50 milj. euron pankkilaina; erääntyy 11.12.2003;
vaihtuvakorkoinen, sidottu Euriboriin (30.9.2002:
3,49 %).

• 511 miljoonan euron syndikoitu valmiusluotto-
limiitti; erääntyy puolivuotiserissä 27.4.2003 -
27.4.2005; vaihtuvakorkoinen, sidottu LIBOR:iin
(30.9.2002: 3,82 %). Limiitistä oli käytettynä
500 milj. euroa 30.9.2002.

• 92 milj. euron syndikoitu valmiusluottolimiitti;
erääntyy puolivuotiserissä 17.3.2003 - 17.3.2004;
vaihtuvakorkoinen, sidottu LIBOR:iin (30.9.2002:
3,67 %). Limiitti oli täysimääräisesti käytössä
30.9.2002.

• Fintur-yhtiöiden lainat eri valuutoissa yhteensä 131
milj. euroa; erääntyvät välillä 10.10.2002 -
1.8.2005; keskimääräinen korko 10,13 % tilanteessa
30.9.2002.

• Muut lainat yhteensä 7 milj. euroa.

3 000 milj. euron
joukkovelkakirjalainaohjelma (EMTN)

Soneralla on käytössä 3 000 milj. euron joukkovelkakirja-
lainaohjelma, jonka puitteissa yhtiö on laskenut liikkeelle
yhteensä 1 800 milj. euron joukkovelkakirjalainat:

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

• 1 000 milj. euron joukkovelkakirjalaina; erääntyy
14.3.2005; kiinteä korko 5,63 %.

• 300 milj. euron joukkovelkakirjalaina; erääntyy
7.6.2004; vaihtuvakorkoinen (30.9.2002: 4,19 %).

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

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 % tilanteessa
30.9.2002).

• 41 milj. euroa kotimaisen yritystodistusohjelman
puitteissa liikkeeseen laskettuja yritystodistuksia;
erääntyvät 16.12.2002 (keskimääräinen korko
4,25 % tilanteessa 30.9.2002).

Rahoitusleasingvastuut

Soneralla oli 30.9.2002 rahoitusleasingvastuita yhteensä
48 milj. euroa (keskimääräinen korko 7,36 %).
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Lainojen takaisinmaksuohjelma seuraavan 12 kuukauden aikana
30.9.2002 30.9.2002

Pitkäaikaiset Lyhytaikaiset

MEUR lainat lainat Yhteensä

Lokakuu 2002 2 12 14

Marraskuu 2002 2 7 9
Joulukuu 2002 2 61 63

Tammikuu 2003 2 4 6

Helmikuu 2003 202 3 205
Maaliskuu 2003 39 5 44

Huhtikuu 2003 93 26 119

Toukokuu 2003 2 - 2
Kesäkuu 2003 2 7 9

Heinäkuu 2003 2 2 4

Elokuu 2003 2 8 10
Syyskuu 2003 33 15 48

Yhteensä 383 150 533

Lainojen takaisinmaksuohjelma vuositasolla
30.9.2002 30.9.2002

Pitkäaikaiset Lyhytaikaiset
MEUR lainat lainat Yhteensä

2002 (loka-joulukuu) 6 80 86
2003 579 70 649

2004 551 - 551

2005 1 107 - 1 107
2006 - - -

2007 - - -

2008 86 - 86
2009 300 - 300

Total 2 629 150 2 779

Lainakannan jakautuminen
30.9. 31.21.

MEUR 2002 2001

Lainat rahoituslaitoksilta 866 1 275
Joukkovelkakirjalainat 1 800 2 150

Ulkomaiset yritystodistukset 24 4

Suomalaiset yritystodistukset 41 51
Rahoitusleasingvastuut 48 -

Yhteensä 2 779 3 480


