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 Liikevaihto kasvoi 3,9 prosenttia 91 060 milj. Ruotsin kruunuun (87 661) kaikilla 
 TeliaSoneran markkinoilla tapahtuneen matkaviestinnän ja laajakaistapalvelujen 
 voimakkaan kasvun ja kotimarkkinoiden yritysostojen vauhdittamana.

 Liittymämäärä kasvoi voimakkaasti edellisvuodesta:
 – 1,5 miljoonaa uutta liittymää enemmistöomisteisissa Pohjoismaiden, Baltian ja 
     Euraasian liiketoiminnoissa
 – 14,4 miljoonaa uutta liittymää osakkuusyhtiöissämme.

 Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä kasvoi 26 751 milj. kruunuun (20 107). Kasvuun
 vaikuttivat kaikki liiketoiminnot. Kansainvälisestä matkaviestintoiminnasta tuli yli 
 30 prosenttia konsernin liiketuloksesta.

 Käyttökateprosentti ennen kertaluonteisia eriä parani 35,4 prosenttiin (33,6). 
 Paranemiseen vaikuttivat ennen kaikkea Ruotsin, Suomen ja Tanskan korkeammat 
 käyttökateprosentit.

 Vapaa kassavirta kasvoi 16 596 milj. kruunuun (15 594).

 Nettotuloksen emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva osuus kasvoi 16 987 milj. 
  kruunuun (11 697) ja osakekohtainen tulos 3,78 kruunuun (2,56).

 Kokonaisosingoksi ehdotetaan 6,30 kruunua osakkeelta (28 291 milj. kruunua), 
 johon sisältyy:
 – Ehdotettu tavanomainen osinko 1,80 kruunua osakkeelta (8 083 milj. kruunua) 
 – Tavanomaisen osingon lisäksi osakkeenomistajille jaettavaksi ehdotettu ylimääräinen 
    osinko 2,25 kruunua osakkeelta eli yhteensä 10 104 milj. kruunua 
 – Tämän lisäksi osakkeenomistajille jaettavaksi ehdotettu toinen ylimääräinen osinko 
    2,25 kruunua osakkeelta eli yhteensä 10 104 milj. kruunua. 

Talouden tunnuslukuja

MSEK, paitsi osakekohtaiset tiedot 2006 2005

Liikevaihto 91 060 87 661

Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä 32 266 29 411

Liiketulos 25 489 17 549

Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä 26 751 20 107

Nettotulos 19 283 13 694

    josta emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva osuus 16 987 11 697

Tulos/osake (SEK) 3,78 2,56

Vuosi lyhyesti 



Vuosi 2006 oli TeliaSoneralle ennätysten vuosi, sillä liikevaihto, tulos ja ehdo
tetut osingot nousivat kaikkien aikojen huippulukemiin. Emoyhtiön osakkeen
omistajille kuuluva osuus nettotuloksesta kasvoi lähes 50 prosentilla 17 mrd. 
Ruotsin kruunuun. Markkinaasemamme kehittyivät suotuisasti tiukassa 
kilpailutilanteessa. Uusi liiketoimintarakenne yhdessä taloudellisen vahvuu
temme ja jo vuosien ajan jatkuneen hyvän tuloskehityksen kanssa muodos
taa vankan pohjan tulevaisuuden kannattavalle kasvulle.  

TeliaSonera on jälleen osoittanut voimansa. Huippu
tulos näyttää selvästi, että me pystymme loisto
saavutuksiin vaativassakin markkinatilanteessa. 
Haluan kiittää kaikkia työntekijöitämme heidän 
erinomaisesta panoksestaan taloudellisen ennä
tysvuoden saavuttamisessa. 
 Siitä lähtien, kun Telia ja Sonera yhdistyivät neljä 
vuotta sitten, olemme onnistuneet tuottamaan 64 
mrd. kruunua vapaata kassavirtaa markkinoilla, 
joilla on kovat hintapaineet, tiukka kilpailutilanne 
ja jatkuvasti kehittyvät asiakastarpeet. Olemme 
samanaikaisesti palauttaneet osakkeenomistajil
lemme 38 mrd. kruunua. Neljän viime vuoden 
aikana osakkeemme hinta on lähes kaksinkertais
tunut, ja vuonna 2006 TeliaSoneran osake ylitti 
kirkkaasti Tukholman pörssin yleisindeksin. 
 Tärkeä vakaaseen tuloskehitykseen vaikuttanut 
tekijä on visiomme siitä, että teemme helppou
desta suurimman kilpailuetumme. Parempi pal
velu ja helppous ovat olleet visiomme avainteki
jöitä aina TeliaSoneran syntymisestä lähtien. Jo 
aikaisessa vaiheessa huomasimme, että siirtymi
nen kiinteistä yhteyksistä matkaviestin ja internet
pohjaisiin palveluihin on eräs markkinoiden voi
makkaimmista trendeistä. Tuloskehityksellemme 
on äärimmäisen tärkeää, että johdamme ja hallit
semme tätä siirtymisprosessia.
 Vuoden 2006 ennätystulos on kaikkien liiketoi
mintaalueidemme ansiota. Tuloskasvua edistivät 
erityisesti matkaviestin ja laajakaistapalvelujen 
voimakas kysyntä, alentuneet liiketoiminnan kulut 
ja synergiaedut.
 Myös yritysostot paransivat tulosta. Maksoimme 
yhteensä 3,3 mrd. kruunun nettosumman strategi
sista yritysostoista, jotka vahvistavat asemiamme 
kotimarkkinoilla ja laajentavat vaikutuspiiriämme 
uusille kasvualueille. Laajensimme toimintaamme 
Norjan laajakaistamarkkinoille ostamalla NextGen
Telin. Kauppa tukee strategiaamme panostaa mat
kaviestin ja internetpohjaisiin palveluihin. Tarkoi
tuksenamme on hyödyntää NextGenTelin osaamista 
hakiessamme kasvua muista maista. Olemme saat
taneet loppuun Cygaten oston. Cygate on Pohjois

maiden johtava turvallisten ja hallittujen IPverkko
ratkaisujen ja järjestelmäintegraatioiden toimittaja. 
Cygate vahvistaa asemaamme hallintapalveluiden 
markkinoilla Ruotsissa ja Suomessa. Olemme sopi
neet ostavamme myös tanskalaisen palveluntarjoa
jan debitel Danmark A/S:n. Kauppa tukevoittaa 
jalansijaamme erittäin kilpailluilla Tanskan markki
noilla, joilla toimintamme kääntyi selvästi voitolli
seksi vuonna 2006. 
 Enemmistöomisteisista toiminnoistamme paran
nus oli vuonna 2006 erityisen merkittävää Suo
messa, sillä Suomen toimintojen tuloskasvu oli koti
markkinoidemme suurinta. Liikevaihto ja tulos 
kohosivat ennätystasolle Norjassa ja nopeasti kas
vavilla Euraasian markkinoilla. Euraasian toiminnot 
toivat yli 30 prosenttia konsernin tuloksesta, kun 
mukaan luetaan enemmistöomisteisen Finturin toi
minnot Kazakstanissa, Azerbaidžanissa, Georgi
assa ja Moldovassa sekä osakkuusyhtiömme 
Venäjällä ja Turkissa. Baltian maissa tulosparannus 
jatkui. Siirtyminen pois perinteisistä kiinteän verkon 
puhepalveluista oli erityisen voimakasta Ruotsissa, 
missä onnistuimme säilyttämään käyttökate
tasomme voimakkaista hintapaineista huolimatta. 
Uudelleenjärjestelytoimet ja myös yhteenliittämis
maksuja koskeneen oikeuden päätöksen tuoma 
hyöty paransivat tulosta Ruotsissa. 
 Laajensimme uudelle markkinaalueelle hankki
malla enemmistöomistuksen espanjalaisesta 
 Xferasta. Käynnistimme matkaviestintoiminnan 
Espanjassa 1.12.2006 Yoigobrändillä ennätys
nopeasti kesäkuisen yritysoston jälkeen. Helppo
käyttöisiä palveluita läpinäkyvään ja edulliseen 
hintaan tarjoava Yoigo on otettu Espanjassa hyvin 
vastaan. Asiakasmäärä on ylittänyt kaikki odotuk
set. Yoigossa osaaminen ja kokemus yhdistyvät 
uudenlaiseen joustavaan ja kustannustehokkaa
seen organisaatioon.
 Vuonna 2006 liiketoiminta oli vilkasta kaikkialla 
TeliaSonerassa. Jatkoimme strategiamme menes
tyksellistä toteuttamista vauhdilla. Jatkoimme myös 
työtämme kustannusten leikkaamiseksi ja kannat
tavuuden parantamiseksi. Tämä ei kuitenkaan 
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Hyvät osakkeenomistajat

Toimitusjohtajan katsaus
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”TeliaSoneran uusi liiketoimintarakenne ja 
vahva taloudellinen tulos muodostavat 
vankan pohjan kannattavalle kasvulle 
tulevaisuudessa. Panostamme toimintojen 
kehittämiseen kotimarkkinoilla, Espanjan 
sijoituksen kehittämiseen ja omistajaarvon 
kasvattamiseen idässä.”

riitä. Meidän on kyettävä kasvattamaan liikevaih
toa entisestään pitääksemme kannattavuuden 
hyvänä. Otimme 1.1.2007 käyttöön uuden organi
saation, joka koostuu neljästä liiketoimintaalu
eesta: Mobility Services, Broadband Services, 
Integrated Enterprise Services ja Eurasia. Uudella 
organisaatiolla pyritään hyödyntämään parhaalla 
mahdollisella tavalla matkaviestin ja laajakaista
palvelujen, yrityksille tarjottavien hallintapalvelu
jen sekä itämarkkinoiden voimakas kasvu. Uudella 
organisaatiolla pyritään myös liiketoiminnan parem
paan kohdentamiseen ja toiminnan yksinkertaista
miseen kannattavan kasvun edistämiseksi ja muu
tosten toteutusnopeuden lisäämiseksi. Uudella 
fokuksella pyritään lisäämään kasvua selkeän 
vastuunjaon kautta. Palveluja kehitetään lähem
pänä asiakkaita, osaamista hyödynnetään tehok
kaammin yli maiden ja yksiköiden rajojen, ja siirty
mistä uusiin palveluihin nopeutetaan. Panostamme 
toimintojen kehittämiseen kotimarkkinoilla, Espan
jan sijoituksen kehittämiseen ja omistajaarvon 
kasvattamiseen idässä. Aiomme johtaa siirtymistä 
matkaviestin ja internetpohjaisiin palveluihin 
kotimarkkinoillamme. Tarjontamme keskittäminen 
matkaviestin ja laajakaistapalveluihin syö perin
teisten kiinteiden puhelupalveluiden liikevaihtoa, 
ja se on tarkoituskin. Suuria kasvumahdollisuuksia 
tarjoavat kuluttaja ja yritysasiakkaiden langatto
mien puhe ja datapalvelujen käytön lisääminen 
ja laajakaistapalvelut kotien ja työpaikkojen yhteyk
siin ja kodin viestintään. Täydentävät yritysostot 
ovat osa strategiaamme.
 Pyrimme lisäämään omistustamme Mega
Fonissa ja Turkcellissa siten, että saisimme näissä 
yhtiöissä määräävän aseman. Tammikuussa 2007 
Geneven välitystuomioistuin päätti, että Telia
Soneran ja Cukurovan vuonna 2005 solmima osak
keidenostosopimus on sitova, ja velvoitti Cuku
rovan myymään kaikki jäljellä olevat Turkcell 
Holdingin osakkeensa TeliaSoneralle. Päätös on 

askel oikeaan suuntaan, mutta emme vielä tiedä, 
onko Cukurova halukas tai kykenevä siirtämään 
osakkeet TeliaSoneralle. Pitkällä aikavälillä ajatel
len, jos emme saavuta määräävää asemaa Turk
cellissa ja MegaFonissa, meillä ei ole syytä säilyt
tää niissä omistustamme ikuisesti. Omistajaarvoon 
liittyvät näkymät määräävät, mihin toimenpiteisiin 
ryhdymme Euraasiassa.
 Vuosi 2007 on alkanut vaiheikkaasti, ja olemme 
hyvissä asemissa tulevaisuutta ajatellen. Olen 
vakuuttunut siitä, että liiketoimintamme uusi paino
piste vahvistaa kilpailukykyämme ja parantaa Telia
Soneran asemia. Vuonna 2007 liikevaihdon odo
tetaan edelleen kasvavan ja saavuttavan noin 100 
mrd. kruunun tavoitteen kahdessa vuodessa kan
nattavuuden säilyessä hyvänä. Vuonna 2007 netto
tuloksen odotetaan olevan jonkin verran suurempi 
kuin vuonna 2006, kun vuoden 2006 tuloksesta 
jätetään pois noin 1,7 mrd. kruunun suuruiset posi
tiiviset kertaerät. Käyttöomaisuusinvestointien 
suhteessa liikevaihtoon odotetaan kasvavan, 
koska investoinnit laajakaistan ja matkaviestinnän 
kapasiteettiin lisääntyvät.
 Vuoden 2006 vahvan kehityksen ja nykyisten 
kassavirtaennusteiden ja investointisuunnitelmien 
johdosta hallitus ehdottaa, että TeliaSonera korot
taa tavanomaista osinkoa ja maksaa lisäksi osak
keenomistajilleen ylimääräistä osinkoa. Vuonna 
2007 osakkeenomistajille ehdotetaan jaettavaksi 
yhteensä ennätykselliset 28,3 mrd. kruunua. Jos 
osakkeenomistajat tämän hyväksyvät, TeliaSone
ran osake on jälleen yksi alansa tuottavimmista 
osakkeista Euroopassa.

Tukholmassa 13.3.2007

Anders Igel
Toimitusjohtaja



Televiestintäpalvelujen markkinat

Mahdollisuus olla yhteyden päässä aina ja kaikkialla on 
ihmisille yhä itsestäänselvempää. Sähköposti matka-
puhelimessa, langaton internet-yhteys kannettavaan 
tieto koneeseen ja tehokas laajakaistaliittymä kotona ovat 
kaikki esimerkkejä TeliaSoneran kasvua vauhdittavista 

palveluista. IP-pohjaiseen teknologiaan jo varhain teke-
miensä investointien ansiosta TeliaSoneralla on vahva 
markkina-asema ja se pystyy myös nopeasti ja kustannus-
tehokkaasti täyttämään kasvavan yhteyksien ja korkeam-
pien siirtonopeuksien kysynnän.



TeliaSonera edelläkävijänä  
muuttuvilla markkinoilla  

Matkaviestin ja internetpohjaisten palvelujen 
kysynnän taustalla on asiakkaan halu olla aina 
yhteyksien äärellä kotona, töissä ja liikkeellä olles
saan, mutta myös halvemmat hinnat ja uuden 
tekniikan mukanaan tuomat uudentyyppiset pal
velut. Lisääntyvä sähköinen kaupankäynti, yhä 
yleistyvä musiikin ja videoiden lataus ja kasvanut 
VoIPpalvelujen eli internetpuhelujen käyttö lisää
vät myös osaltaan suurempien siirtonopeuksien 
ja paremman käytettävyyden kysyntää. 

 Vuonna 2006 markkinoiden kehitystä leimasi 
langattomien datapalvelujen läpimurto: kasvu oli 
vuoden kuluessa erittäin voimakasta. TeliaSonera 
toi aikaisessa vaiheessa markkinoille langatonta 
dataliikennettä edistävät palvelut, kuten langatto
man Connectdatapalvelun ja SurfPortmobiili
portaalin, jotka molemmat saivat markkinoilla 
hyvän vastaanoton. Langattomien datapalvelujen 
käytön odotetaan entisestään lisääntyvän tule
vana vuonna, kun verkkojen siirtonopeudet kas
vavat ja päätelaitteet kehittyvät ja tulevat yhä 
käyttäjäystävällisemmiksi. 
 Yksi vuoden tärkeistä tapahtumista oli, kun 

TeliaSonera toi koteihin laajakaistaliittymän kautta 
toimivat langattomat puhepalvelut. UMAtekniik
kaan (Unlicensed Mobile Access) perustuvan 
ratkaisun ansiosta matkapuhelinta voidaan kotona 
käyttää laajakaistayhteyden kautta toimivana 
internetpuhelimena ja kodin ulkopuolella normaa
lina matkapuhelimena. TeliaSonera oli ensimmäi
nen, joka toi markkinoille tämäntyyppisen ratkai
sun. Palvelu antaa selviä viitteitä siitä, miltä 
matkaviestin ja internetpohjaiset palvelut tule
vaisuudessa ehkä näyttävät.
 Yleisesti ottaen kasvu jatkui vahvana matka
viestin, laajakaista ja hallintapalveluissa. Näiden 
odotetaan vauhdittavan telealan kasvua myös 
lähivuosina. TeliaSoneralla on hyvä asema kaikilla 
kolmella alueella.

Siirtyminen ilmeisintä kotimarkkinoilla
Siirtyminen kiinteän verkon palveluista matkavies
tin ja internetpohjaisiin palveluihin oli selvintä 
TeliaSoneran kotimarkkinoilla Pohjoismaissa ja 
Baltiassa, ja aivan erityisesti Ruotsissa, jonka kiin
teän verkon liittymätiheys on maailman korkeimpia. 
Euraasian markkinoilla, Venäjä ja Turkki mukaan 
lukien, siirtyminen ei ole yhtä selvää, koska kiinteän 
verkon puheliittymien tiheys on pienempi. Matka
viestinnän kasvu on kuitenkin näillä markkinoilla 
erittäin voimakasta.

Langattoman dataliikenteen läpimurto
Matkaviestinnän kasvu jatkui vuonna 2006 voi
makkaana kaikilla TeliaSoneran markkinaalueilla. 
Pohjoismaissa ja Baltiassa, missä matkaviestin
nän liittymätiheys on lähes 100 prosenttia, kasvua 
tuo asiakaskohtaisten liikennemäärien lisääntymi

Näkyvin yksittäinen suuntaus televiestintämarkkinoilla – siirtyminen  
kiinteän verkon palveluista matkaviestin ja internetpohjaisiin palveluihin 
– kiihtyi entisestään vuonna 2006.  

Televiestintäpalvelujen markkinat

Kasvu jatkui vahvana matkaviestin,  
laajakaista ja hallintapalveluissa, ja 
TeliaSonera on hyvissä asemissa  
kaikilla näillä kolmella alueella, joiden 
odotetaan vauhdittavan telealan  
kasvua myös tulevaisuudessa. 
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Matkaviestinnän liikevaihto  
LänsiEuroopassa
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nen, vaikka laskutus ja prepaidliittymien määrän 
kasvu on hidastumassa. 
 Tähän asti puhepalvelut ovat olleet tärkein liiken
nemääriä kasvattava tekijä. Vuonna 2006 koettiin 
kuitenkin dataliikenteen läpimurto matkaviestinver
kossa. Voimakas kasvu johtui kannettavien tieto
koneiden ja yritysten sisäisten verkkojen välisen 
liikenteen nopeasta lisääntymisestä. Matkapuhe
linten kautta kulkeva dataliikenne kasvaa myös 
nopeasti, mikä johtuu ennen kaikkea musiikkiin, 
uutisiin, viihteeseen jne. liittyvien lisäarvopalvelu
jen valikoiman kasvamisesta.    
 Analyytikkoyhtiö Analysys Research on arvioinut, 
että vuonna 2011 noin 30 prosenttia matkaviestin
nän liikevaihdosta tulee lisäarvopalveluista Länsi
Euroopassa. Lisäksi on ennustettu, että nopeimmin 
tulevat kasvamaan ennen kaikkea viihteeseen 
(esim. mobiiliTV), internetsurffaukseen ja sähköi
seen kaupankäyntiin liittyvät lisäarvopalvelut. 

Internetpohjaiset palvelut valtaavat alaa
Perinteisten kiinteän verkon puhepalvelujen käyt
täjät ovat tähän mennessä pääasiassa siirtyneet 
käyttämään matkaviestintää, vaikkakin VoIPpal
velujen käyttö vähitellen lisääntyy kaikilla kotimark
kinoilla ja kasvun odotetaan jatkuvan. Markkina
tutkimusyhtiö IDC arvioi, että vuonna 2010 yli 
puolet LänsiEuroopan puheviestinnästä on matka
viestin tai VoIPpohjaista. TeliaSoneran markkinoi
hin Euroopassa kuuluu kaksi ääripäätä: Suomessa 
matkapuhelujen osuus kaikista puheluminuuteista 
on jo 65 prosenttia, kun taas Ruotsissa vastaava 
osuus on noin 25 prosenttia. Yrityspuolella on käyn
nissä nopea siirtyminen perinteisistä datapal
veluista (esim. Frame Relay ja vuokrajohdot) 
 internetpohjaisiin ratkaisuihin, kuten virtuaalisiin 
yritysverkkoihin (IPVPN ). 

Matkaviestinnän kasvu voimakasta Euraasiassa, 
Venäjä ja Turkki mukaan lukien
TeliaSoneran matkaviestinmarkkinoilla Euraasiassa, 
Venäjä ja Turkki mukaan lukien, sekä asiakasmäärä 
että liittymän keskimääräinen käyttö lisääntyivät 
voimakkaasti. Vuoden lopussa liittymätiheys oli 
Turkissa 69 prosenttia ja Venäjällä 105 prosenttia. 
Huolimatta matkaviestinnän räjähdysmäisestä 
kasvusta viime vuosina liittymätiheys on edelleen 

melko alhainen muilla Euraasian markkinoilla. Fin
turin markkinoilla se vaihteli 29 ja 43 prosentin 
välillä, mikä viittaa siihen, että asiakasmäärän 
kasvu jatkuu, vaikkakin kasvuvauhti laantuu vähi
tellen.

Laajakaistan kasvu jatkuu
Kotitalouksien laajakaistaliittymien markkinat eivät 
vielä ole läheskään kylläiset, ja kysyntä jatkui vuo
den aikana voimakkaana. Kehityksen taustalla oli 
useita tekijöitä. Musiikin ja videoiden lataamisen 
lisäksi myös internetkaupankäynti lisääntyi voi
makkaasti. 
 Markkinatutkimusyhtiö Forrester Researchin 
mukaan yli puolet länsieurooppalaisista internetin 
käyttäjistä tekee nykyisin säännöllisesti ostoksia 
internetistä, ja määrän odotetaan kasvavan. Tavalli
simpia ostoksia ovat lomamatkat, ja niiden jälkeen 
tulevat kirjat, liput, CDlevyt ja vaatteet. EU:n 
tilastoviraston Eurostatin mukaan sähköinen kau
pankäynti on Euroopassa yleisintä Norjassa. 
Eurostatin tutkimukset osoittavat myös, että ihmi
set käyttävät internetiä nyt useammin yhteyksis
sään julkishallintoon ja viranomaisiin.
 Kasvua lisää se, että laajakaistaa voidaan nyt 
käyttää myös sellaisiin palveluihin kuin puhepalve
luihin ja TVlähetyksiin. Markkinatutkimusyhtiö Stra
tegy Analyticsin mukaan LänsiEuroopassa oli 
vuonna 2005 noin kaksi miljoonaa kotitaloutta, joilla 
oli käytössä IPTVpalvelut eli laajakaistan välityk
sellä toimiva digiTV. Vuoteen 2010 mennessä luvun 
arvioidaan kasvavan noin 11 miljoonaan, mikä tar
koittaa noin 40 prosentin vuosikasvua. Kehitystä 
vauhdittaa TVlähetyksissä tapahtuva siirtyminen 
analogisesta tekniikasta digitaalitekniikkaan.

 TeliaSonera odottaa kotitalouksille tarkoitettujen 
laajakaistaliittymien kysynnän jatkuvan voimak
kaana ja laajakaistapalvelujen määrän lisääntyvän 

Televiestintäpalvelujen markkinat

6      TeliaSoneran vuosikertomus 2006

Yritysmarkkinoiden televiestintä ja  
ITpalvelujen kehittyessä avautuu  
uusia liiketoimintamahdollisuuksia.
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nopeasti. TeliaSoneran kotimarkkinoista Tanska 
on edennyt pisimmälle kotitalouksien laajakaista
yhteyksien osalta. Vuoden 2006 lopussa noin 60 
prosentilla Tanskan kotitalouksista oli laajakaista
liittymä. Baltian maissa luku oli huomattavasti 
alhaisempi, 11–34 prosenttia. Norjassa laajakaista
yhteydet oli 47 prosentilla, Ruotsissa 51 prosentilla 
ja Suomessa 56 prosentilla kotitalouksista. Näiden 
lukujen vertailu Eurostatin tietoihin kunkin maan 
tietokonetiheydestä osoittaa, että suurimmat laa
jakaistapalvelujen luonnollisen kasvun mahdolli
suudet ovat Norjassa ja Ruotsissa.

Hallintapalveluilla suuri kasvupotentiaali
Yritysmarkkinoiden televiestintä ja ITpalvelujen 
kehittyessä avautuu TeliaSoneran kaltaisille toimit
tajille uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Jotta yri
tykset saisivat parhaan vastineen sijoituksilleen, on 
tärkeää, että niiden järjestelmät integroidaan ja että 
niitä kehitetään ja ylläpidetään kustannustehok
kaasti. TeliaSoneran vahvuus on erityisesti viestin
tään painottuvissa tietoteknisissä ratkaisuissa.
 Hallintapalvelujen markkinoilla (integroidut tele
viestintä ja ITratkaisut, mukaan lukien käyttö ja 
ylläpito) on huomattava kasvupotentiaali. Telia
Sonera on vahvistanut asemiaan hallintapalve
luissa ostamalla järjestelmäintegraattori Cygaten 
tammikuussa 2007. 

Volyymikasvu kompensoi laskevien  
hintojen vaikutusta
Hintapaineet leimasivat TeliaSoneran markkinoita 
vuonna 2006 lukuun ottamatta Suomea, missä on 
selviä merkkejä matkaviestinnän hintojen vakiin
tumisesta ja joissain tapauksissa jopa nousemi
sesta edellisten vuosien voimakkaan hintojen 
laskun jälkeen. 
 Konsernitasolla volyymikasvu kuitenkin kompen
soi alentuneiden hintojen vaikutusta langattomissa 
puhepalveluissa. TeliaSoneran liikevaihto kasvoi 8 
prosenttia vuonna 2006, kun kiinteän verkon puhe
palvelut jätetään huomioimatta. Ruotsin markki
noilla perinteisten kiinteän verkon puheliittymien 
määrä pieneni vuoden aikana noin 5 prosenttia.

Lisäpanostuksia internet ja  
matkaviestinpohjaisiin palveluihin
Vastatakseen suuremman kaistanleveyden ja hin
noiltaan kilpailukykyisten integroitujen palvelujen 
kysyntään teleoperaattorit ovat edelleen investoi
neet internetpohjaisiin verkkoihin ja teknisiin alus
toihin ja jatkaneet matkaviestinverkkojen päivittä
mistä EDGE (Enhanced Data rates for Global 
Evolution) tekniikkaan ja HSDPA (HighSpeed 
Downlink Packet Access) tekniikkaan.

Yhdentyminen jatkuu
Euroopan televiestintämarkkinoiden yhdentymi
nen jatkui vuoden mittaan, ja lukuisia maiden rajat 
ylittäviä yrityskauppoja saatettiin loppuun. Tär
keimmät yhdentymistä vauhdittavat tekijät ovat 
edelleen pyrkimys saavuttaa mittakaavaetuja ja 
kasvaa kansainvälisesti. 

Sähköistä viestintää koskevaa  
sääntelyä tarkistettiin
EU:n komissio on julkaissut ehdotuksen tarkistetuksi 
suositukseksi markkinoista, jotka saattavat joutua 
alakohtaisen ennakkosäätelyn kohteiksi. Tarkiste
tussa suosituksessa on vähemmän kansallisten 
sääntelyviranomaisten analysoitaviksi tarkoitettuja 
markkinoita kuin vuodelta 2003 peräisin olevassa 
aiemmassa suosituksessa. Se astuu todennäköi
sesti voimaan vuoden 2007 puolivälissä.
 Komissio on myös saanut valmiiksi julkisen kuule
mismenettelyn, jonka tarkoitus oli kerätä ideoita 
vuodelta 2002 peräisin olevien EU:n televiestintä
säännösten nykyaikaistamiseksi ja televiestintä
alan investointien ja kasvun edistämiseksi. Komissio 
antaa ehdotuksensa tarkistetuiksi direktiiveiksi 
kesällä 2007. Jäsenvaltioiden odotetaan ottavan ne 
käyttöön vuoteen 2009 tai 2010 mennessä. EU:ssa 
otetaan myös käyttöön uusi markkinaperusteinen 
taajuuksien jakamisstrategia, joka on taajuuksien 
käytön ja kaupan osalta entistä joustavampi.
 TeliaSoneran mielestä erityisesti kehittyneillä 
pohjoismaisilla markkinoilla alakohtaiset säännök
set pitäisi vähitellen poistaa investointien ja inno
vaatioiden edistämiseksi ja telealaa tulisi säännellä 
vain yleisellä kilpailulainsäädännöllä.

Televiestintäpalvelujen markkinat
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Liiketoiminta-ajatus, 
visio ja strategia

TeliaSonera tarjoaa luotettavia, 
innovatiivisia ja käyttäjäystävälli
siä palveluja puheen, kuvan, 
datan, informaation, asiointi
tapahtumien ja viihteen siirtoon 
ja paketoimiseen. Toimimme 
Pohjoismaissa, Baltiassa, Espan
jassa sekä valituissa Euraasian 
maissa.

” Helppous tekee kaiken 
mahdolliseksi”

Helppous ja hyvä palvelu ovat 
meille avain kasvun ja arvon 
luomiseen pitkällä aikavälillä. 
Haluamme asiakkaidemme 
kokevan ainutlaatuisen helppou
den, joka mahdollistaa aivan 
uudenlaisten asioiden tekemisen 
televiestintää hyödyntäen. Tele
viestintäpalvelujemme tulee olla 
aidosti hyödyllisiä, toimia hyvin 
ja tarjota parasta mahdollista 
palvelua asiakkaille.

Asiakasnäkemys
Asiakkaat pitävät TeliaSoneraa 
palveluyrityksenä,  joka on eden
nyt parhaalla mahdollisella tavalla 
kohti visiossamme mainittujen 
asiakasarvojen toteuttamista.

Henkilöjohtaminen ja 
henkilöstön toiminta
Työntekijät pitävät itseään, työ
tovereitaan, alaisiaan ja esimie
hiään arvojemme mukaisesti 
käyttäytyvinä ja visioomme 
 sitoutuneina.

Kannattava kasvu
Konsernin liikevaihdon odotetaan 
edelleen kasvavan ja saavuttavan 
noin 100 mrd. kruunun tavoitteen 
kahdessa vuodessa kannatta
vuuden säilyessä hyvänä. 

LIIKETOIMINTA-AJATUS VISIO TAVOITE
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Business Concept, Vision and Strategy

Vuonna 2006 TeliaSonera jatkoi strategiansa menestyksellistä toteutta
mista vauhdilla. Tulevan kasvun turvaamiseksi otettiin käyttöön uusi 
organisaatio 1.1.2007.  Panostamme toimintojen kehittämiseen kotimark
kinoilla, Espanjan sijoituksen kehittämiseen ja omistajaarvon kasvatta
miseen idässä. 

TeliaSoneran painopisteitä 
tulevat olemaan: 

  Toimintojen kehittäminen 
kotimarkkinoilla

  Espanjan sijoituksen 
kehittäminen

  Omistajaarvon kasvatta
minen idässä

TeliaSonera otti 1.1.2007 käyttöön uuden organisaation, joka koostuu 
neljästä kansainvälisestä liiketoimintaalueesta.

Mobility Services
Henkilökohtaiset liikkuvuuspalvelut kuluttaja ja yrityssegmentin 
 massamarkkinoille.

  Puhe ja datapalvelujen käytön lisääminen

Broadband Services
Massamarkkinapalvelut kodin viestintään ja kotien ja työpaikkojen 
 yhteyksiin.

  Triple play palvelujen hyödyntäminen ja palvelujen siirtäminen

Integrated Enterprise Services
Yritysten IT ja televiestintäinfrastruktuurin hallinta

  Pohjoismaiden ja Baltian johtavan tietotekniikan ja televiestinnän 
järjestelmäintegraattorin rakentaminen

Eurasia
  Liittymätiheyden kasvun hyödyntäminen 
  Omistajaarvon kasvattaminen

Uudella organisaatiolla pyritään liiketoiminnan parempaan kohdentami
seen ja toiminnan yksinkertaistamiseen kannattavan kasvun edistämiseksi 
ja muutosten toteutusnopeuden lisäämiseksi. Asiakkaat kohtaavat edelleen 
yhden yhtiön. Tarjoamme yhdistettyjä ja yhteensovitettuja palveluja sekä 
sisältöpalveluja.

Uudella fokuksella pyritään lisäämään kasvua selkeän vastuunjaon kautta. 
Palveluja kehitetään lähempänä asiakkaita, osaamista hyödynnetään tehok
kaammin yli maiden ja yksiköiden rajojen, ja siirtymistä uusiin palveluihin 
nopeutetaan. Tehokkuutta parannetaan panostamalla maiden rajat ylittäviin 
synergiaetuihin kansainvälisissä liiketoiminnoissa, nopeuttamalla ja yksinker
taistamalla päätöksentekoa, erottamalla toisistaan prosessi ja ITtuki toisaalta 
massamarkkinoiden palveluille ja toisaalta korkean jalostusasteen yrityspal
veluille sekä selkeyttämällä tavoiteasetantaa ja benchmarkingvertailua.

Lisätietoja uudesta organisaatiosta sivuilla 20–21.

STRATEGIA
UUSI ORGANISAATIO TULEVAN KASVUN HYÖDYNTÄMISEKSI 
PARHAALLA MAHDOLLISELLA TAVALLA

Liiketoimintaajatus, visio ja strategia



Kasvuun ja toiminnan tehostamiseen tähtäävät toimet

Langaton Connect-datapalvelu on lanseerattu useim-
milla TeliaSoneran kotimarkkinoilla, ja se on osaltaan 
vauhdittanut langattoman dataliikenteen voimakasta 
kasvua TeliaSoneran verkoissa. Omnitel toi Liettuassa 
markkinoille houkuttelevan tuotteen, joka yhdistää 
Omni Connect -palvelun kannettavaan tietokoneeseen. 
Tuotteesta on tullut suuri myyntimenestys. Yksi asiak-
kaista on vilnalainen Gudaitisin perhe, joka on hyvin 

tyytyväinen palveluun. Skirmantè käyttää langatonta 
inter netiä lähinnä matkojen suunnitteluun, kun taas 
hänen puolisonsa Dainius käyttää palveluja internet-
yhteyksiin, työssä tarvitsemiensa tietojen etsimiseen ja 
keräämiseen sekä sähköpostien ja tarjousten lähettämi-
seen. Heidän poikansa Karolis käyttää Omni SurfPort 
-portaalia ahkerasti pelien pelaamiseen sekä musiikin 
ja kuvien lähettämiseen.



TeliaSoneran palveluprofiilin terävöittämistä jatket
tiin vuonna 2006. Markkinoille vuonna 2005 tuotuja 
lukuisia palveluja kehitettiin edelleen, samalla kun 
markkinoille tuotiin joukko uusia palveluja. Liittymä
määrä kasvoi vuoden aikana 1,5 miljoonalla enem
mistöomisteisissa toiminnoissa Pohjoismaissa, 
Baltiassa ja Euraasiassa ja 14,4 miljoonalla osak
kuusyhtiöissä. TeliaSonera on vuoden 2006 aikana 
puolustanut ja joissain tapauksissa myös vahvista
nut asemiaan useimmilla markkinaalueillaan. 
 TeliaSoneran päätavoitteena palveluvalikoimansa 
osalta on lisätä matkaviestin ja internetpohjaisten 
palvelujen osuutta sekä kehittää kaikille kotimark
kinoille yhteisiä palveluja ja tuottaa niitä yhteisillä 
alustoilla synergiaetujen ja mittakaavaetujen saa
vuttamiseksi.

Matkaviestinpalvelujen käynnistäminen  
Espanjassa
TeliaSonera päätti kesäkuussa 2006 lisätä omistus
taan Xfera Móvilesissa 16,5 prosentista 76,6 pro
senttiin ja käynnistää matkaviestinpalvelut Espanjan 
markkinoilla. Xfera alkoi 1.12. tarjota edullisia ja help
pokäyttöisiä, kuluttajille ja pienille yrityksille suun
nattuja matkaviestinpalveluja Yoigobrändillä.
 Aluksi sekä laskutus että prepaidasiakkaille 
tarjotaan samat hinnat. Palvelujen jakelu tapahtuu 
Yoigon internetsivuston ja asiakaspalvelukeskus
ten sekä 400 myymälää eri puolilla Espanjaa käsit
tävän The Phone House ketjun kautta. 
 Vuoden lopussa Yoigon 3Gverkon kuuluvuus
alue kattoi noin 26 prosenttia väestöstä. Valtakun
nallinen 2Gkuuluvuus on varmistettu Vodafonen 
kanssa solmitulla verkkovierailusopimuksella. 
 Yoigolla on tehokas organisaatio, jossa suuri osa 
toiminnoista on ulkoistettu, mukaan lukien verkon 

rakentaminen, operointi ja ylläpito, asiakaspalvelu, 
logistiikka ja varastointi.
 Yoigon kokonaisrahoitustarpeen, mukaan lukien 
verkon ja internetpalvelualustojen vaatimat inves
toinnit, aloituskustannukset ja taajuusmaksut (sisäl
täen vuodesta 2002 saakka kertyneet taajuusmak
sut), arvioidaan ensimmäisen viiden vuoden aikana 
olevan alle 9 mrd. kruunua. Saman ajan kuluessa 
liiketoiminnan odotetaan alkavan tuottaa positii
vista kassavirtaa ja kasvattavan tulosta. 
 TeliaSonera on yksi Xferan perustajista. Xfera sai 
vuonna 2000 UMTStoimiluvan 3Gverkon raken
tamiseen Espanjassa.
 Espanjassa on 44 miljoonaa asukasta. Yoigon 
lisäksi markkinoilla toimii kolme asemansa vakiin
nuttanutta matkaviestinoperaattoria: Telefónica 
(markkinaosuus 48 prosenttia), Vodafone (28 pro
senttia) ja Amena (24 prosenttia). 

Langaton Connectdatapalvelu  
tuotiin useimmille kotimarkkinoille
Langaton Connectdatapalvelu on yksi TeliaSoneran 
verkon langattoman dataliikenteen voimakasta 
kasvua vuonna 2006 vauhdittanut tekijä. Palvelu, 
joka automaattisesti muodostaa kannettavalle tie
tokoneelle nopeimman käytettävissä olevan yhtey
den, on yksi markkinoiden helppokäyttöisimmistä 
langattomista dataratkaisuista. Ruotsissa, Suo
messa, Norjassa ja Liettuassa vuonna 2005 lan
seerattu Connectpalvelu on nyt saatavana useim
milla TeliaSoneran kotimarkkinoilla.

SurfPort suurin mobiiliportaali
SurfPortmobiiliportaali on toinen langattoman 
dataliikenteen kasvua vauhdittanut tekijä. Portaali 
tuotiin vuoden aikana markkinoille myös Liettuassa 

Kasvun jatkumiseen vuoden aikana vaikuttivat panostukset palveluihin, 
jotka lisäävät joustavuutta asiakkaiden kannalta ja ovat myös helppo
käyttöisiä. Liittymämäärä kasvoi 1,5 miljoonalla yli 30 miljoonaan Telia
Soneran enemmistöomisteisissa toiminnoissa ja 14,4 miljoonalla lähes 
66 miljoonaan osakkuusyhtiöissä.

Kasvuun ja toiminnan tehostamiseen tähtäävät toimet
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Helppokäyttöinen 
Connect palvelu  
sai Tukholmassa  
vuosittain järjestettä
vässä Mobilgala
tilaisuudessa Guld
mobilpalkinnon 
Vuoden 3Gdata
ratkaisusarjassa.

Fokusoidut toimenpiteet vahvistavat 
markkina-asemaa 



ja Virossa ja on nyt saatavana kaikilla TeliaSoneran 
kotimarkkinoilla Latviaa lukuun ottamatta. Portaali 
on lyhyessä ajassa saavuttanut yli miljoona eri 
käyttäjää kuukaudessa, ja se on Pohjoismaiden ja 
Baltian alueen käytetyin mobiiliportaali.
 SurfPortportaalin kautta matkaviestinasiakkaat 
pääsevät nopeasti moniin erilaisiin tietoja, uutisia ja 
viihdettä tarjoaviin sisältöpalveluihin, ja sieltä löy
tyvät mm. keskusteluryhmä ja sähköpostipalvelut. 
Asiakkaat voivat matkapuhelimellaan katsoa TV
lähetyksiä, ladata musiikkia ja kuunnella radiota. 
 Vuoden kuluessa portaaliin lisättiin uusia palve
luja. Esimerkiksi liettualainen matkaviestinope
raattori Omnitel tarjoaa Omni SurfPort portaalin 
välityksellä toimivia pankkipalveluja. Asioinnista 
ja pankkitilin saldon tarkistamisesta matkapuheli
men avulla on tulossa yhä suositumpaa, ja myös 
matkaviestinoperaattorit Geocell Georgiassa ja 
K´Cell Kazakstanissa ovat tuoneet langattomat 
pankkipalvelut markkinoille vuonna 2006.

Musiikin lataaminen lisääntyi edelleen
Vastatakseen ladattavan musiikin tasaisesti kas
vavaan kysyntään TeliaSonera kehitti kumppanei
neen vuoden aikana joukon uusia musiikkipalve
luja. Esimerkiksi Ruotsissa Telia käynnisti Telia 
Schlager ja Grammisbutiken palvelut, jotka ovat 
käytettävissä matkapuhelimella SurfPort portaa
lin välityksellä sekä kotona tietokoneella.

MobiiliTV – tulevaisuuden kasvualue
MobiiliTV:n odotetaan yleisesti kasvavan tulevai
suudessa merkittäväksi palveluksi. TeliaSonera 
tarjoaa mobiiliTVlähetyksiä SurfPortportaalin väli
tyksellä, ja niiden käyttö on nopeasti lisääntynyt.
 Nykyisin TeliaSoneran mobiiliTVlähetykset 
tapahtuvat matkaviestinverkon välityksellä, joskin 
vuoden mittaan on Suomessa ja Ruotsissa testattu 
myös maanpäällisiä mobiiliTVlähetyksiä. Signaali 
lähetetään samaan tapaan kuin tavanomaisissa 
TVlähetyksissä, mutta ohjelma vastaanotetaan 
matkapuhelimella, jossa on DVBH (Digital Video 
Broadcasting Handheld) vastaanotin. Testien 
tulokset ovat olleet myönteisiä, ja niistä on saatu 
arvokasta tietoa käyttötarpeista ja asiak kaiden 
valmiudesta maksaa tästä palvelusta.

DigiTV ja triple play palvelut lanseerattu 
uusilla markkinoilla
Internetpohjainen laajakaistan välityksellä toimiva 
digiTV kotitalouksille on yksi TeliaSoneran kasvu
alueista. Ruotsissa vuonna 2005 käynnistynyt pal
velu tuotiin vuonna 2006 markkinoille myös Virossa, 
Liettuassa ja Norjassa. Kysyntä on vilkasta, erityi
sesti muihin palveluihin yhdistettynä.
 Virossa kiinteän verkon operaattori Elion toi mark
kinoille triple play ratkaisun, johon kuuluu internet
yhteys, kiinteän verkon puhepalvelut, digiTV ja 
tilausvideopalvelu. Myös liettualainen kiinteän ver
kon operaattori TEO toi laajakaistan välityksellä 
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TeliaSoneran espanjalainen 
matkaviestinoperaattori Yoigo 
toi palvelunsa markkinoille 1.12. 
valmisteltuaan lanseerausta 
 tiiviisti 150 päivän ajan. Yoigo 
tarjoaa edullisia matkaviestin-
palveluja sekä laskutus- että 
prepaid-asiakkaille. Yksi Yoi-
gon ensimmäisistä tavoitteista 
on saavuttaa vajaan prosentin 
markkinaosuus Espanjassa 
vuoden 2007 loppuun men-
nessä. Pitkän aikavälin tavoit-
teena on noin 10 prosentin 
markkinaosuus. Keskeinen osa 
Yoigon strategiaa on kustan-
nusten pitäminen alhaisina 
ulkoistamalla monia toimintoja, 
kuten verkon käyttöönotto, yllä-
pito ja operointi, asiakaspalvelu, 
logistiikka ja varastointi.



toimivat digiTVlähetykset markkinoille, ja se aikoo 
täydentää palveluvalikoimaansa VoIP eli internet
puheluilla vuonna 2007. 
 Tanskassa Telia Stofa toi ensimmäisenä markki
noille kaapelitelevisioverkon välityksellä toimivan 
HDTVpalvelun, ja työ internetliittymien nopeuden 
nostamiseksi 100 Mb/s:iin on meneillään. Tarkoitus 
on tarjota asiakkaille HDTV, tilausvideo ja VoIP
palveluja vuonna 2007. 
 Vuoden aikana tapahtuneen Norjan toiseksi suu
rimman laajakaistapalvelujen tarjoajan NextGenTel in 
oston ansiosta TeliaSonera tarjoaa nyt triple play 
palveluja Norjan markkinoilla. Yritysosto on strate
gisesti merkittävä, koska se parantaa Telia Soneran 
mahdollisuuksia tarjota yhteispohjoismaisia ratkai
suja yrityssektorille. Vuoden lopussa NextGenTelillä 
oli 172 000 liittymää, joista 29 000 oli VoIPliittymiä. 
 TeliaSonera laajensi edelleen langattomia laa
jakaista ja datapalvelujansa Norjassa tuomalla 
markkinoille NextGenTel HomeRun palvelun, joka 
toimii yli 1 000 langattomalla palvelualueella kaik
kialla Pohjoismaissa. Käyttöpaikkojen määrä Nor
jassa tulee kasvamaan huomattavasti tulevaisuu
dessa, ja TeliaSonera aikoo helpottaa pääsyä 
internetiin monilla strategisesti sijaitsevilla paikoilla 
Norjassa.

Suuret yritykset siirtymässä nopeasti 
matkaviestin ja internetpohjaisiin palveluihin
Yritysasiakkaiden keskuudessa on parhaillaan 

käynnissä nopea siirtyminen perinteisistä kiinteän 
verkon palveluista matkaviestin ja internetpohjai
siin ratkaisuihin. Siirtyminen on nopeinta suurissa 
yrityksissä. 
 TeliaSoneralla on suuri joukko yrityksille suun
nattuja internetpohjaisia ratkaisuja, ja suurin osa 
yhtiön nykyisin myymistä suurista puhelinvaih
teista tukee internetpohjaista viestintää, puhepal
velut mukaan lukien. TeliaSoneran globaalin toi
minnan tukena ovat ulkopuoliset kumppanit. 
 TeliaSonera jatkoi tarjoomansa vahvistamista 
hallintapalvelujen alueella hankkimalla omistuk
seensa 98,8 prosenttia Pohjoismaiden johtaviin 
järjestelmäintegraattoreihin lukeutuvan Cygaten 
osakekannasta tammikuussa 2007. 
 Langattoman toimiston konseptia on kehitetty 
edelleen, ja Ruotsissa Telia toi markkinoille tuot
teen, joka sisältää matkapuhelinten ja puhelu
liikenteen toimituksen, käytön ja ylläpidon kiinteään 
työntekijäkohtaiseen hintaan. 
 Toisen voimakkaasti kasvavan alueen muodos
tavat TeliaSoneran palvelut, jotka on rakennettu 
uusimman internettekniikan ympärille ja jotka 
 tarjoavat korkealaatuista data, video ja puhe
viestintää. 

Home Free tuotiin markkinoille Tanskassa
TeliaSonera panostaa siihen, että asiakkaat voivat 
käyttää kaikkia palvelujaan kaikkina aikoina yhteys
tavasta ja päätelaitteesta riippumatta. Vuoden 
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Noin 50 perhettä Tukholman Hammarby 
Sjöstadissa testasi DVB-H-teknologiaan 
perustuvaa mobiili-TV:tä syksyn aikana.
Tyytyväisiä testikäyttäjiä olivat mm. Johan 
Åkesson ja hänen 14-vuotias tyttärensä 
Caisa, jotka pitivät palvelua hyvin toimivana 
ja helppokäyttöisenä. Heidän mielestään 
kuva ja ääni olivat ihan yhtä hyvät kuin 
”oikeassa” TV:ssä ja paljon paremmat kuin 
3G-verkossa. Testikäyttäjät pääsivät käyt-
tämään noin 15 TV-kanavaa. Johanin ja 
Caisan mielestä mobiili–TV sopii parhaiten 
urheiluun, uutisiin ja tosi-TV-tyyliisiin ohjel-
miin. He käyt tivät palvelua lähinnä matkus-
taessaan – bussissa, laivalla ja junassa 
– sekä pysy äkseen ajan hermolla että kulut-
taakseen aikaa. Caisa totesi myös akun 
kestävän  pitkään, ja piti hyvänä asiana, ettei 
sitä tarvitse ladata niin usein. Hän haluaisi 
pitää palvelun jatkossakin, mutta sanoi sen 
riippuvan luonnollisesti palvelun hinnasta. 



aikana Telia toi Tanskassa markkinoille Home Free 
palvelun, jonka avulla matkapuhelinta voidaan 
kotona käyttää laajakaistayhteyden kautta toimi
vana internetpuhelimena ja kodin ulkopuolella 
normaalina matkapuhelimena. Asiakas maksaa 
kiinteän kuukausimaksun ja voi soittaa rajoittamat
toman määrän VoIPpuheluja kaikkiin kiinteän ver
kon puhelimiin Tanskassa. Kodin ulkopuolella sovel
letaan normaaleja matkapuheluhintoja. Home Free 
palvelua käytettäessä kaikentyyppiset puhelut 
samassa taloudessa asuvien välillä voivat olla 
myös ilmaisia. Palvelua kohtaan osoitettu kiinnos
tus on ylittänyt kaikki odotukset. 
 Home Free palvelu perustuu UMA (Unlicensed 
Mobile Access) tekniikkaan, ja puhelimen langa
ton laajakaistayhteys luodaan WiFitekniikan avulla. 
TeliaSonera toi tällaisen teknisen ratkaisun mark
kinoille ensimmäisenä maailmassa. UMAtekniikka 
tarjoaa kotitalouksille edullisen ja helppokäyttöisen 
viestintäratkaisun ja antaa samalla TeliaSoneralle 
mahdollisuuden kilpailla perinteisten kiinteän ver
kon puhepalvelujen tarjoajien kanssa. Palvelun 
menestyksestä Tanskassa riippuu, milloin se tuo
daan myös muille markkinoille. 

Käytetystä yhteydestä riippumattomia 
VoIPtestejä kuluttajaasiakkaille Virossa 
Kuluttajille tarjottavien VoIPpalvelujen valikoima 
on vielä melko rajallinen, mutta TeliaSoneran tar
koitus on lanseerata palvelut laajemmassa mitta

kaavassa heti, kun markkinat ovat valmiit ja liike
toimintamallit on laadittu. Elion teki vuoden aikana 
kattavia VoIPtestejä Virossa. TeliaSonera on tes
tannut erilaisia alustoja käytetystä yhteydestä 
 riippumattomille internetpohjaisille palveluille ja 
aloittanut hankintaneuvottelut.

Laajakaistan kysyntä jatkuu voimakkaana
Laajakaistamarkkinat kasvavat edelleen voimak
kaasti. TeliaSonera tarjoaa ADSLlaajakaista
liittymiä kaikilla kotimarkkinoillaan ja yhä useammin 
myös valokuitutekniikkaan perustuvia ratkaisuja 
uusilla asuinalueilla. Laajakaistaliittymien määrä 
kasvoi vuoden aikana 40 prosenttia ja oli 2 091 000. 
Liettualainen TEO on yksi niistä kiinteän verkon 
operaattoreista, joiden kasvu oli nopeinta. Vuonna 
2006 TEO:n liittymämäärä kasvoi 76 000:lla eli 72 
prosentilla.
 Suomessa Sonera toi markkinoille laajakaista
liittymän, jonka nopeus on jopa 100 Mb/s; tämä on 
tehokkain suomalaisille kuluttajille tarjottava laaja
kaistapalvelu. Vuoden kuluessa Sonera myös 
muutti laajakaistatoimitusten painopistettä. Alueilla, 
joilla Soneralla ei ole omaa liityntäverkkoa, tarjo
taan nyt vain laajakaistayhteyksiä, joiden nopeus 
on vähintään 1 Mb/s.
 Viime vuosien voimakkaasta kysynnästä huoli
matta laajakaistaliittymien tiheys yksityistalouk
sissa on edelleen alhainen. Liittymätiheys on alhai
sin Liettuassa, 11 prosenttia, ja korkein Tanskassa, 
missä se on noin 60 prosenttia.

Uusia turvallisuuspalveluita vakiona
Suurta kasvupotentiaalia on myös internetin tieto 
turvapalveluilla, jotka ovat lisäksi tehokas kilpailu
tekijä. TeliaSoneran strategiana on sisällyttää 
laajakaistapalveluihin turvallisuustoimintoja, kuten 
palomuureja ja virustorjuntaohjelmia.
 Vuoden aikana Telia toi esimerkiksi Ruotsin markki
noille palvelun, jonka avulla voidaan turvallisesti 
 säi  lyttää digitaalista dataa, kuten valokuvia. Laaja
kaista palvelu sisältää tallennuskapasiteettia kulut
taja asiakkaille 50 Mt:n verran ja yritysasiakkaille 100 
Mt:n verran työntekijää kohden. Sonera lanseerasi 
Suomessa vastaavan palvelun kuluttajille ja pienille 
yrityksille. Sonera toi markkinoille myös Sonera Inter net   
 Assistant ohjelman, jonka avulla asiakkaat voivat itse 
tunnistaa ja ratkaista laajakaistayhteysongelmia.
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Laajakaistaasiakkaiden määrä 
kotimarkkinoilla
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Tanskan markkinoilla onnis-
tuneesti suoritettujen testien 
jälkeen Telia Sonera toi 
ensimmäisenä operaatto-
rina maailmassa kaupalli-
sille markkinoille puhe -
ratkaisun, joka yhdistää 
matka  vies tinnän ja langat-
toman laajakaistan. UMA-
tekniikkaan perustuvan 
ratkaisun ansiosta matka-
puhelinta voidaan kotona 
käyttää laajakaistayhtey-
den kautta toimivana inter-
net-puhelimena ja kodin 
ulkopuolella normaalina 
matkapuhelimena. Home 
Free -nimistä palvelua 
kohtaan osoitettu kiinnos-
tus on lyhyen ajan sisällä 
ylittänyt kaikki odotukset.



Asiakkaille helppotajuisempi 
strateginen hinnoittelu
Hinnoittelu ja palvelujen paketointi ovat tärkeitä 
kilpailukeinoja, ja TeliaSonera kehitti edelleen hin
noitteluaan tehdäkseen sen asiakkaiden kannalta 
helppotajuisemmaksi sekä edistääkseen erilaisten 
palvelujen käyttöä ja palkitakseen uskollisia asiak
kaita ja palvelujen suurkäyttäjiä.
 Esimerkiksi Ruotsissa Telia jatkoi hinnoittelumal
liensa karsimista, ja asiakkailla on nyt valittava
naan kolme selkeätä hinnoitteluvaihtoehtoa kiin
teän verkon ja matkapuhelinverkon puheluille.
 Suomessa Sonera otti käyttöön matkaviestin
palveluille kokonaan uuden hinnoittelumallin, joka 
auttoi vakiinnuttamaan hinnat niiden laskettua jyr
kästi vuonna 2005. Sonera otti käyttöön kaikkia 
matkapuheluja koskevan aloitusmaksun ja kiinteän 
verkon puhepalveluasiakkaiden välisiä puheluja 
koskevan kiinteän kuukausimaksun. 
 Lisätäkseen langattomien datapalvelujen käyt
töä ja tarjotakseen asiakkailleen mahdollisuuden 
kustannusten hallitsemiseen Telia on Ruotsissa 
soveltanut maksimihintaa SurfPort portaalin väli
tyksellä tapahtuvaan langattomaan dataliiken
teeseen vuodesta 2005 lähtien. Samasta syystä 
Sonera siirtyi vuonna 2006 volyymiin perustuvasta 
hinnoittelusta aikaperusteiseen langattomien data
palvelujen hinnoitteluun Suomessa.
 Edullisempien hintojen tarjoaminen operaattorin 
oman verkon sisällä soitetuille puheluille on yleis
tynyt. Tuotuaan tällaisia hinnoittelumalleja menes
tyksellisesti kotimarkkinoilleen TeliaSonera on 
ryh  tynyt vastaaviin toimiin myös kehittyvillä mark
kinoilla. Vuonna 2006 moldovalainen matkaviestin
operaattori Moldcell otti käyttöön halvemmat hin
nat sen oman verkon sisällä soitetuille puheluille. 
Euraasian matkaviestinoperaattorit ovat edelleen 
sopeuttaneet hintojaan vuoden aikana tiettyjä 
käyttäjäryhmiä ajatellen. Geocell ja Moldcell otti
vat käyttöön kuulo ja puhevammaisille tarkoitetut 
prepaidliittymät, joissa on edullisemmat teksti ja 
multimediaviestien hinnat. 
 Azerbaidžanissa matkaviestinoperaattori Azer
cell toi markkinoille liittymän, jossa minuuttiveloi
tus on sitä pienempi, mitä pidempään puhelu 
kestää. Tuote on ainoa laatuaan kyseisillä markki
noilla, ja Azercell on kasvattanut osuuttaan liittymä
asiakkaista vuoden kuluessa.

Joukko tietyille kohderyhmille suunnattuja hinnoit
telumalleja otettiin käyttöön myös Baltian maissa. 
Esimerkiksi Liettuassa Omnitel otti käyttöön erityi
sesti opiskelijoille tarkoitetun hinnoittelumallin.
 Venäjällä voimaan tulleiden uusien määräysten 
mukaan MegaFon ja muut matkaviestinoperaattorit 
saavat veloittaa asiakkaita ainoastaan soitetuista 
puheluista, eivät enää vastaanotetuista puheluista.

Uusia palvelupaketteja
TeliaSoneran laaja palveluvalikoima kotimarkki
noilla mahdollistaa pakettiratkaisujen tarjoamisen 
edulliseen hintaan. Uusia palvelupaketteja tuotiin 
vuoden kuluessa myös Suomen markkinoille, missä 
3Gliittymien ja päätelaitteiden kytkykauppa on 
nyt sallittua. Sonera tarjoaa 3Gpaketteja, joihin 
kuuluu liittymä, matkapuhelin ja joukko erilaisia pal
veluja, kuten videopuhelut, musiikki ja mobiiliTV.
 Liettuassa Omnitel toi yhteistyössä Hewlett 
Packardin kanssa markkinoille ainutlaatuisen tuot
teen, joka sisältää langattoman Omni Connect 
 datapalvelun rajattoman käytön ja kannettavan 
tietokoneen. Tuote on ollut suuri menestys, ja vuo
den aikana Omnitelin Connect asiakkaiden määrä 
lähes kolminkertaistui 32 921:een.

Panostukset palveluun ja 
helppokäyttöisyyteen jatkuvat
Kaikki TeliaSonerakonsernin yhtiöt jatkoivat 
 vuo den kuluessa palvelun ja tuotteiden helppo

Tavoitteena on, 
että asiakkaat 
saavat tukea yhdestä 
palvelu pisteestä 
 riippumatta siitä, 
onko kyse kiinteän 
verkon palveluista 
vai matkaviestin tai 
laajakaistapalveluista. 
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TeliaSoneran tutkimus- 
ja kehitystoiminnan perus-
tana on kustannustehokas 
ja innovatiivinen yhteistyö 
kumppanien, asiakkaiden, 
yliopistojen ja eri laitosten 
kanssa. Suomessa 
Sonera kehitti yhdessä 
TietoEnatorin ja Nokian 
kanssa järjestelmän, 
jossa julkisen liikenteen 
matkalipun voi maksaa 
matkapuhelimen avulla. 
Tampereella suoritetussa 
tes tauksessa bussimatka 
maksettiin helposti pitä-
mällä puhelinta luku-
laitteen edessä, ja lippu 
ladattiin puhelimen 
 välityksellä.



käyttöisyyden parantamista. Tavoitteena on, että 
asiakkaat saavat tukea yhdestä palvelupisteestä 
riippumatta siitä, onko kyse kiinteän verkon palve
lusta vai matkaviestin tai laajakaistapalveluista. 
 Osana näitä ponnisteluja Telia kehitti Tanskassa 
yhteisen asiakaspalvelutoiminnon kiinteän verkon 
ja matkaviestinnän asiakkaille samalla, kun par
haiden asiakkaiden palvelutasoa nostettiin. Liet
tuassa TEO organisoi asiakaspalveluyksikkönsä 
niin, että sekä kuluttajaasiakkaat että yritysasiak
kaat saavat apua erilaisissa kysymyksissä yhdestä 
palvelupisteestä. 
 Ruotsissa Telia on panostanut merkittävästi 
asiakaspalvelun parantamiseen ja palvelujen 
helppokäyttöisyyden lisäämiseen. Asiakkaiden 
reaktiot ovat olleet myönteisiä. Ruotsalaisen 
laatu indeksin mukaan Telia on yksi Ruotsin par
haista teleoperaattoreista asiakastyytyväisyy
dellä mitaten. Telia on myös operaattori, joka on 
eniten parantanut asiakaspalveluaan vuonna 
2006 erilaisten toimenpiteiden avulla. Telia otti 
ensimmäisenä teleoperaattorina Pohjoismaissa 
menestyksellisesti käyttöön puheella ohjattavat 
auto maattiset puhelinpalvelujärjestelmät kulut
tajaasiakkaiden tuessa. Sekä puhelimen että 
internetin kautta tapahtuva itsepalvelu lisääntyi, 
ja asiakaspalveluhenkilöstö laajensi osaamis
taan kyetäkseen paremmin vastaamaan kaiken
tyyppisiin kysymyksiin. 

Laajennetut jakelukanavat
TeliaSonera laajensi vuoden kuluessa jakelukana
viaan, kun mm. matkaviestinoperaattori LMT osti 
DT Mobilen, Latvian johtavan matkapuhelinten ja 
liittymien jälleenmyyjän. Norjalaisesta vähittäis
myyntiketjusta ComHousesta ostettiin 33 prosentin 
omistusosuus, ja Suomessa Sonera kasvatti omis
tusosuuttaan Päämieskauppiaatvähittäismyynti
ketjussa 49,6 prosentista 100 prosenttiin. 
 TeliaSoneran myymälöiden määrä Tanskassa 
enemmän kuin kaksinkertaistui, kun yhtiö osti 
Tanskan johtavalta telepalvelujen jälleenmyyjältä, 
Tele kædenketjulta, 29 myymälää. Teliabrändillä 
 toimi vat myymälät auttavat lisäämään sellaisten 
tuotteiden kuin Home Free myyntiä ja kasvatta
maan TeliaSoneran osuutta erittäin kilpailluilla 
Tanskan markkinoilla. Tammikuussa 2007 Telia
Sonera vahvisti asemaansa edelleen solmimalla 
yksinoikeudellisen sopimuksen elektroniikkaketju 
Merlinin kanssa. Merlin tulee markkinoimaan aino
astaan TeliaSoneran palveluja 48 myymälässään 
Tanskassa. 
 ”Helppous tekee kaiken mahdolliseksi” on Telia
Soneran vision 2010 ydin. Vuoteen 2010 mennessä 
TeliaSonerasta on tullut aito palveluyhtiö, jonka 
vahvin kilpailuvaltti on helppous. Jotta varmiste
taan yhtiön kehittyminen haluttuun suuntaan, on 
vuodeksi 2008 asetettu välitavoitteet. Viimeisin 
tutkimus osoittaa, että kaikki toiminnot ovat etene
mässä kohti lopullista tavoitetta, joka koskee asiak
kaiden kokemaa helppoutta ja korkeatasoista 
palvelua. 

Matkaviestinverkon kasvanut kapasiteetti
Vuoden aikana TeliaSoneran matkaviestin liittymien 
määrä kasvoi 22 prosentilla 87 miljoonaan. Luku 
sisältää osakkuusyhtiöiden asiakkaiden liittymät. 
Kasvaneen liikenteen ja langattomien datapalve
lujen lisääntyneen käytön johdosta langattoman 
verkon kapasiteettia lisättiin. 
 TeliaSonera tarjoaa 3Gpalvelua kaikilla koti
markkinoillaan Pohjoismaissa ja Baltiassa lukuun 
ottamatta Tanskaa, missä 3Gverkon rakentami
nen on käynnissä, eikä palvelu ole vielä kaupalli
sessa käytössä. Georgiassa Geocell toi 3Gpal
velut markkinoille joulukuussa. Azercell on hakenut 
3Gtoimilupaa Azerbaidžanissa ja MegaFon Venä
jällä; Kazakstanissa ja Turkissa  toimilupien jaka
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Hintasegmentointi ja 
selkeät, kohderyhmille 
sopeutetut tuotteet ovat 
tärkeitä kilpailuvaltteja 
Euraasian matkaviestin-
markkinoilla. Tästä 
syystä TeliaSoneran 
matkaviestinoperaatto-
rit kyseisellä alueella 
tuovat markkinoille tie-
tyille ryhmille suunnitel-
tuja palveluja. Yhtenä 
esimerkkinä ovat Geo-
cellin ja Moldcellin lan-
seeraamat kuulo- ja 
puhevammaisille tarkoi-
tetut prepaid-liittymät, 
joissa on edullisemmat 
hinnat teksti- ja multi-
mediaviesteille.



minen ei ole vielä alkanut. Moldovassa 3Gtoimi
lupaprosessi on käynnissä.
 HSDPAtekniikan avulla 3Gverkon kapasiteet
tia voidaan kasvattaa niin, että se ylittää 3 Mb/s, 
ja tekniikka otettiin vuoden 2006 aikana käyttöön 
valikoiduilla alueilla Virossa, Latviassa ja Liettu
assa. 3Gverkon päivittäminen on yksi tapa vas
tata langattomien internetpalvelujen kasvavaan 
kysyntään maissa, joissa kiinteän verkon laaja
kaistaliittymien tiheys on pieni. 
 Kiinteän verkon laajakaistaliittymien tiheys on 
alhainen myös Euraasiassa, missä HSDPAtekniikka 
on tarkoitus ottaa käyttöön heti, kun 3Gverkko on 
rakennettu ja toiminnassa. Georgiassa HSDPAtek
niikan käyttöönotto on alkanut, ja se on tarkoitus 
ottaa kaupalliseen käyttöön lähiaikoina. HSDPA
tekniikan testaus on meneillään myös Suomessa. 
 Nyt kun EDGEtekniikka on otettu käyttöön Geor
giassa, se on käytössä kaikilla TeliaSoneran mark
kinaalueilla ja nelinkertaistaa GSMverkkojen 
kapasiteetin.
 Vuoden aikana TeliaSonera vahvisti johtavaa 
asemaansa Pohjoismaissa langattomien laajakais
tapalvelujen tarjoajana. Ostettuaan tanskalaisen 
WLANyhtiön YesIHotspotin TeliaSonera voi nyt 
tarjota langattomia HomeRunlaajakaistapalveluja 
myös Tanskassa. Palvelut kattavat nyt kaikki Poh
joismaat ja Liettuan. TeliaSonera tarjoaa Home
Runpalveluja yli 1 000 pisteessä Pohjoismaiden 
alueella ja yli 25 000 pisteessä verkkovierailusopi
musten avulla.

T&K jatkuvan kasvun takeena
TeliaSoneran tutkimus ja kehitystoiminnan perus
tana on kustannustehokas ja innovatiivinen yhteis
työ eri kumppanien, asiakkaiden, yliopistojen, 
oppilaitosten ja tutkimuslaitosten kanssa. Palvelu
kehityksen nopeuttamiseksi TeliaSonera perusti 
vuonna 2006 Innovation World foorumin uusien 
tutkimustulosten testaamista ja arviointia varten. 
TeliaSoneran T&Ktoiminnan painopisteitä ovat 
laitteiden välinen langaton M2Mviestintä, kodin 
ja perheen palvelut, uudet sisältöpalvelut ja uusia 
palveluja mahdollistavat asiakaspäätelaitteet. 
 Kehityssuunta vie nopeasti kohti digitaalista kotia, 
jossa kaikki tiedot tallennetaan digitaalisessa muo
dossa niin, että ne ovat käytettävissä erilaisilla pääte
laitteilla: televisiolla, tietokoneella tai puhelimella. 

Käytön helpottamiseksi TeliaSonera testaa Home 
Manager palvelua, elektronista ”apulaista”, jonka 
avulla perheenjäsenet voivat luoda, synkronoida ja 
jakaa tietoja, olivatpa he sitten kotona tai muualla.
 Suuret kasvumahdollisuudet omaavalla langat
toman M2Mviestinnän alalla TeliaSonera on yhteis
työssä kumppaniensa kanssa kehittänyt kansain
väliseen RFID (Radio Frequency IDentification) 
standardiin perustuvia ratkaisuja.
 Suomessa Sonera kehitti yhdessä TietoEnatorin 
ja Nokian kanssa järjestelmän, jossa julkisen liiken
teen matkalipun voi maksaa matkapuhelimen 
avulla. Matkan voi helposti maksaa pitämällä puhe
linta lukulaitteen edessä, ja lippu ladataan puheli
men välityksellä. 
 Sonera on myös kehittänyt yhteistyössä Skans
kan kanssa ratkaisun, jonka avulla paikallistetaan 
rakennustarvikkeita kuljetusten aikana. Näin pro
jektipäälliköt pystyvät valvomaan tarvikkeiden toi
mituksia työmaille. 
 Ruotsissa Telia kehitti ratkaisun, jonka avulla 
kotiapupalvelujen tarjoajat ja muiden alojen yrityk
set voivat kirjata henkilöstönsä työhöntulo ja kotiin
lähtöaikoja. 

Kustannustehokkuuteen tähtäävät 
toimenpiteet jatkuvat
Ruotsissa ja Suomessa vuonna 2005 käynnistetyt 
uudelleenjärjestelyohjelmat jatkuivat. Vuoden 2006 
loppuun mennessä toteutettujen kustannussäästö
toimien vuosivaikutus on Ruotsissa 2,8 mrd. kruunua 
ja Suomessa 2 mrd. kruunua. Tavoitteena on alentaa 
kustannuksia vuositasolla Ruotsissa 4–5 mrd. kruu
nulla ja Suomessa 3 mrd. kruunulla vuodesta 2008 
lähtien vuoteen 2004 verrattuna. Uudelleenjärjes
telyn kustannuksiksi arvioidaan noin 5 mrd. kruunua 
Ruotsissa ja 1–1,5 mrd. kruunua Suomessa. 
 Toteutettujen markkinatoimien hyvistä tuloksista 
huolimatta kova kilpailu aiheutti vuoden aikana 
edelleen paineita TeliaSoneran käyttökateprosen
tille. Tehostamistoimet ja mittakaavaetujen hyö
dyntäminen ovat siis jatkossakin ratkaiseva tekijä 
TeliaSoneran menestykselle. 
 Mittakaavaetujen luomiseen tähtäävät ponnis
telut etenivät vuonna 2006 toiseen vaiheeseen, 
kun yhtiön kokonaan omistamat toiminnot Pohjois
maissa ja Baltiassa siirtyivät tietyiltä osin yhteis
tuotantoon.
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Matkaviestinasiakkaiden määrä 
kotimarkkinoiden ulkopuolella1

1  Koskee konsernitilinpäätökseen 
sisältyviä toimintoja Euraasiassa ja 
Espanjassa sekä osakkuusyhtiöitä 
MegaFon ja Turkcell.
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Henkilöstö ja organisaatio

Vuoden aikana 34 työntekijää osallistui TeliaSonera 
Business School -ohjelmaan, jossa tarjotaan esimiehille 
ja avainhenkilöille talousasioihin, strategiaan, markki-
nointiin ja henkilöjohtamiseen liittyvää koulutusta. 
Yhtenä osana ohjelmaa osallistujat toteuttavat ajan-
kohtaiseen businesscaseen liittyvän projektin. Carl 

Knudsen TeliaSoneran pääkonttorista, Dan-Anders 
Strömberg Suomen organisaatiosta ja Viktoria Byback 
Ruotsin organisaatiosta saivat tehtäväkseen strategian 
ja liiketoimintamallin kehittämisen digitaaliselle kodille. 
Heidän mentorinaan toimi strategiapäällikkö Kerstin 
Frenning Ruotsista (oikealla).



TeliaSoneralla on vankka kokemus ja hyvä asema 
matkaviestinnässä, laajakaistapalveluissa, inter
netpohjaisessa viestinnässä ja kiinteän verkon 
viestinnässä, ja siksi se on päättänyt johtaa käyn
nissä olevaa siirtymistä kiinteän verkon palveluista 
matkaviestin ja internetpohjaisiin palveluihin. 
Siirtyminen on erityisen selvää Pohjoismaissa ja 
Baltian alueella. Näillä markkinoilla teleoperaat
torit ovat siirtymävaiheessa, joka asettaa suuret 
vaatimukset niiden kyvylle harjoittaa liiketoimintaa 
muuttuvassa ympäristössä ja toimia sovittujen 
visioiden ja tavoitteiden mukaisesti. 

Järjestelmällisiä toimia esimiesten  
kehittämiseksi ja osaamisen vahvistamiseksi
TeliaSonera on toteuttamassa järjestelmällistä 
sisäistä ohjelmaa yhtiön esimiesten kehittämiseksi 
ja työntekijöiden osaamisen vahvistamiseksi. 
TeliaSonerassa on paljon tietoa matkaviestinnän, 
laajakaistapalvelujen, internetpohjaisen viestin
nän, kiinteän verkon viestinnän ja integroitujen 
yrityspalvelujen tekniikoista. Yhtiössä panostetaan 
parhaillaan tämän tiedon edelleen hyödyntämi
seen. Tiettyjen asiantuntijoiden osaamisen kehit
tämiseksi ollaan toteuttamassa konsernitasoista 
TeliaSonera IP/IT ohjelmaa. Lisäksi panostetaan 
tekniikan kaupallistamiseen kiinnostaviksi asiakas
ratkaisuiksi sisäisen koulutuksen, ulkoisen rekry
toinnin, kumppanuuksien ja yritysostojen kautta. 
 TeliaSoneralla on lisäksi kaksi muuta koko kon
sernin laajuista koulutusohjelmaa. TeliaSonerassa 
vuonna 2005 käynnistetty Top Talent ohjelma 
keskittyy potentiaalista johtajaainesta oleviin 
henkilöihin, kun taas TeliaSonera Business School 
kehittää nykyisten esimiesten ja avainhenkilöiden 

liiketoiminta ja johtamistaitoja. Tulevaisuuden 
esimiestarpeiden turvaamiseksi pitkällä aikavälillä 
tulee TeliaSonerassa olemaan myös yliopistojen 
ja ammattikorkeakoulujen parhaille opiskelijoille 
tarkoitettu Management Trainee ohjelma, jossa 
teoria ja käytäntö vuorottelevat. 
 TeliaSoneralla on käynnissä hankkeita, joiden 
tarkoitus on vastata maakohtaisiin erityistarpeisiin. 
Telia on perustanut Ruotsiin virtuaalisen koulutus
keskuksen. Tämä TeliaSonera Skolan koulutus on 
suunniteltu muokkaamaan työntekijöiden osaa
mista ja taitoja vastaamaan nopeasti muuttuvien 
markkinaolojen asettamia haasteita. 
 Toinen esimerkki löytyy Omnitelista, jossa työn
tekijöille, jotka eivät päivittäisessä työssään joudu 
suoraan tekemisiin asiakkaiden kanssa, annetaan 
koulutusta Omnitelin tuotteista ja liiketoiminnasta, 
jotta heillä olisi paremmat edellytykset toimia 
yhtiön lähettiläinä.
 Tanskassa on keskitytty parantamaan esimies
ten kykyä luoda yhtenäinen TeliaSoneran visioon 
ja arvoihin perustuva yrityskulttuuri. 

Säännöllisesti järjestettäviä henkilöstökyselyjä
Yhteinen visio ja yhteiset arvot luotiin Telian ja Sone
ran yhdistymisen jälkeen. Yhteiset arvot – Tuotan 
lisäarvoa, Osoitan arvostusta ja Hoidan homman 
laadukkaasti – ohjaavat työntekijöitä ja esimiehiä 
heidän päivittäisessä työssään ja päätöksen
teossaan niin yhtiön sisällä kuin ulkopuolellakin. 
 Johtajuuden ja toimintatapojen kehittämiseksi 
TeliaSonera järjestää säännöllisesti henkilöstö
kyselyjä. Kyselyt liittyvät TeliaSoneran helppoutta 
korostavaan visioon ja yhtiön pyrkimykseen tarjota 
parasta mahdollista asiakaspalvelua. Kyselyjen 

TeliaSonera on kansainvälinen televiestintäyritys, jolla on  
enemmistöomisteisissa toiminnoissaan 28 528 työntekijää.  
TeliaSonera on vahvasti sitoutunut kehittämään osaamista ja  
johtajuutta. Kannattavan kasvun ja tehokkuuden turvaamiseksi  
otettiin 1.1.2007 käyttöön uusi organisaatio.

Henkilöstö ja organisaatio
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Uusi organisaatio kasvun  
ja tehokkuuden turvaamiseksi



Henkilöstö ja organisaatio

tulokset osoittavat, että henkilöstö on omaksunut 
TeliaSoneran vision ja arvot hyvin. Suurin osa työn
tekijöistä pitää asiakaspalvelua ja helppoutta erit
täin tärkeinä ja näkee näillä alueilla vielä paljon 
parannettavaa.

Tuottavuus parantunut yhdistymisen jälkeen
Vuoden 2002 lopussa tapahtuneen Telian ja Sone
ran yhdistymisen jälkeen tuottavuus, eli liikevaihto 
työntekijää kohden kiinteillä hinnoilla, on kohonnut 
keskimäärin yli 5 prosenttia vuodessa. Vuonna 
2006 tuottavuus kasvoi yli 10 prosenttia. 
 Enemmistöomisteisten toimintojen työntekijä
määrä on vähentynyt 645:llä vuodesta 2002. Yri
tysmyynnit ovat vähentäneet henkilöstön määrää  
1 591:llä, ja 3 945 työntekijää on lähtenyt yhtiöstä 
tehostamistoimien ja muiden muutosten seurauk
sena. Samaan aikaan konserniin on yritysostojen 
kautta tullut 4 981 uutta työntekijää. Vuonna 2006 
enemmistöomisteisten toimintojen työntekijämäärä 
kasvoi 770:llä yritysostojen johdosta. Yhteensä 417 
työntekijää jätti yhtiön tehostamistoimien ja muiden 
muutosten seurauksena.

Tasaarvo ja erilaisuus
TeliaSonera on ilmoittanut, että se pyrkii tarjoa
maan yhtäläiset mahdollisuudet ja takaamaan 
yhtäläisen kohtelun ei vain eri sukupuolten, vaan 
myös eri ikäryhmien ja etnisten ryhmien edustajille. 
Tasainen sukupuolijakautuma on tärkeä myös 
 liiketoiminnan näkökulmasta, koska puolet Telia
Soneran asiakkaista on naisia.
 Yhtiön enemmistöomisteisissa toiminnoissa 
naisten osuus työvoimasta on yhdistymisen jälkeen 
noussut 42 prosentista 45 prosenttiin. Naisten 
osuus on suurin Azerbaidžanissa (59 %), Kazak
stanissa (53 %), Georgiassa ja Moldovassa 
(molemmissa 52 %), mutta merkittävästi pienempi 
Tanskassa (31 %) ja Norjassa (30 %). 
 Yhtiön johtotehtävissä naisten osuus on viime 
vuosina noussut 19 prosentista 22 prosenttiin. 

Tehokkaat prosessit henkilöstöjärjestelyjen 
hallintaan
TeliaSoneralla on tehokkaat prosessit henkilöstö
järjestelyjen hallintaan. Ruotsissa ja Suomessa, 
joissa on meneillään mittavimmat kustannussäästö

ohjelmat, TeliaSonera on perustanut erityiset yksi
köt henkilöstöjärjestelyjen hallintaan ammatti
järjestöjen kanssa sovitulla tavalla. 
 Henkilöstöjärjestelyjen kohteina olevat työn
tekijät siirretään uudelleensijoitusyksiköihin, joissa 
heille tarjotaan mahdollisuus osaamisen kehittä
miseen ja heitä autetaan hakemaan uusia tehtäviä 
TeliaSoneran sisältä ja sen ulkopuolelta. Ruotsissa 
vaihtuvuus uudelleensijoitusyksikössä on toistai
seksi ollut 96,5 prosenttia. 

Uusi organisaatio tulevan 
kasvun hyödyntämiseksi 
parhaalla mahdollisella 
tavalla

Vuoden 2006 loppuun saakka TeliaSonerakon
sernin organisaatio muodostui maakohtaisista 
tulosyksiköistä ja pääkonttorista. Konsernin pää
konttori teki linjaukset ja koordinoi konsernin liike
toimintaa sekä vastasi synergia ja mittakaava
etujen toteuttamisesta. Tulosyksiköillä oli täysi 
tulosvastuu omista liiketoiminnoistaan ja opera
tiivinen vastuu markkinoinnista, myynnistä, verkko
liiketoiminnoista sekä tuotteiden ja palvelujen 
kehittämisestä. 
 Uusi organisaatio tuli voimaan 1.1.2007. Uudella 
organisaatiolla pyritään hyödyntämään parhaalla 
mahdollisella tavalla matkaviestin ja laajakaista
palvelujen, yrityksille tarjottavien hallintapalvelu
jen sekä itämarkkinoiden voimakas kasvu. Uudella 
organisaatiolla pyritään myös liiketoiminnan parem
paan kohdentamiseen ja toiminnan yksinkertais
tamiseen kannattavan kasvun edistämiseksi ja 
muutosten toteutusnopeuden lisäämiseksi. Asiak
kaat kohtaavat edelleen yhden yhtiön. Tarjoamme 
yhdistettyjä ja yhteensovitettuja palveluja sekä 
sisältöpalveluja.
 TeliaSoneran toiminta on jaettu neljään liike
toimintaalueeseen: Mobility Services, Broadband 
Services, Integrated Enterprise Services ja Eura
sia. Palveluja kehitetään lähempänä asiakkaita, 
osaamista hyödynnetään tehokkaammin yli mai

Henkilöstömäärän kehitys 

Miesten ja naisten prosentti
osuuden kehitys 

Mies ja naispuolisten esimies
ten prosenttiosuuden kehitys
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den ja yksiköiden rajojen, ja siirtymistä uusiin pal
veluihin nopeutetaan. Tehokkuutta parannetaan 
panostamalla maiden rajat ylittäviin synergiaetui
hin kansainvälisissä liiketoiminnoissa, nopeutta
malla ja yksinkertaistamalla päätöksentekoa, erot
tamalla toisistaan prosessi ja ITtuki toisaalta 
massamarkkinoiden palveluille ja toisaalta korkean 
jalostusasteen yrityspalveluille sekä selkeyttämällä 
tavoiteasetantaa ja benchmarkingvertailua. 

Mobility Services
Mobility Services liiketoimintaalue vastaa henkilö
kohtaisten liikkuvuuspalvelujen tarjoamisesta 
kuluttaja ja yrityssegmentin massamarkkinoille. 
Keskeisiä tuotteita ja palveluja ovat langattomat 
puhe ja datapalvelut ja sisältöpalvelut, WLANpal
velualueet, laajakaistayhteyksillä toimivat matka
viestinpalvelut, matkapuhelinten ja tietokoneiden 
yhdentyminen sekä Wireless Offi ce. Liiketoiminta
alueeseen kuuluu matkaviestinliiketoiminta Ruot
sissa, Suomessa, Norjassa, Tanskassa, Virossa, 
Latviassa, Liettuassa ja Espanjassa.

Broadband Services
Broadband Services liiketoimintaalue vastaa 
massa markkinoiden palveluista kotien ja toimisto
jen yhteyksiin ja kodin viestintään. Alueen kes
keisiä tuotteita ja palveluja ovat kupari, kuitu ja 
 kaapeli yhteyksillä tarjottavat laajakaistapalvelut, 
IPTV, internetpuhelut, kodin viestintäpalvelut,   
IPVPN / Business Internet, vuokrajohdot ja perin
teiset puhepalvelut. Liiketoimintaalue vastaa kon
sernin runkoverkosta mukaan lukien kansainvälisen 
verkkokapasiteettitoiminnan dataverkko. Liiketoi
mintaalueeseen kuuluu toimintoja Ruotsissa, 
Tanskassa, Norjassa, Suomessa, Virossa, Liettu
assa ja Latviassa sekä kansainvälinen verkko 
kapasiteettiliiketoiminta.

Integrated Enterprise Services
Integrated Enterprise Services liiketoimintaalue 
vastaa kaikesta sellaisesta Pohjoismaiden ja 
 Baltian liiketoiminnasta, jossa TeliaSonera tarjoaa 
yritysten sisäisen tietotekniikka ja televiestintä
infrastruktuurin hallintaa. Samalla liiketoiminta
alue kantaa vastuun yritysten kokonaisvaltaisista 
televiestintätarpeista. Asiakkaille tar jot tavia pal

veluja ovat muun muassa verkottuneet tieto tek
niikkapalvelut, puhe ja dataratkaisut, järjes telmä
integraatio ja yhdentyvät palvelut sekä pitkälle 
vakioidut ratkaisut pienille ja keskisuurille yri
tyksille. Esimerkkejä palveluista ovat lähiverkkojen 
hallinta, palvelimet, työasemat, IPvaihteet ja 
puhelinpalvelukeskukset, liikkuvuus ja turvalli
suusratkaisut sekä horisontaaliset perusratkaisut, 
kuten sähköpostipalvelut. Liiketoimintaalue  tarjoaa 
päästäpäähänhallintaratkaisuja palvelu takuulla. 

Eurasia
Eurasialiiketoimintaalue käsittää Finturin enem 
mistöomisteiset toiminnot Kazakstanissa, Azer  baid
žanissa, Georgiassa ja Moldovassa. Liike toiminta
alue vastaa myös TeliaSoneran osake omistuksen 
kehittämisestä venäläisessä Mega Fonissa (omistus
osuus 44 %) ja turkki laisessa Turkcellissa (omistus
osuus 37 %). Pää vastuuna on omistajaarvon luominen 
ja liittymätiheyden kasvun hyödyntäminen kyseisissä 
maissa. 

Henkilöstö ja organisaatio

Mobility Services
Kenneth Karlberg

Eurasia
Erdal Durukan

Toimitusjohtaja
Anders Igel

Talous ja rahoitus
Kim Ignatius

Lakiasiat
Jan Henrik Ahrnell
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Viestintä
Ewa Lagerqvist

Henkilöstöasiat
Rune Nyberg

Broadband 
Services
Anders Bruse

Integrated 
Enterprise 
Services
Juho Lipsanen

Organisaatio 

Uudella organisaa
tiolla pyritään hyö 
dyntämään parhaalla 
mahdollisella tavalla 
matkaviestin ja 
laaja kaistapalvelujen, 
yrityksille tarjottavien 
hallintapalvelujen 
sekä itämarkkinoiden 
voimakas kasvu.
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Kestävän kehityksen indeksin tarkoitus on tunnistaa 
yhtiöitä, joiden toiminta täyttää rahoitukseen, ympä
ristöön ja yhteiskuntaan liittyvien riskien ja mahdol
lisuuksien hallinnalle asetetut tiukat vaatimukset. 
Dow Jonesin kestävän kehityksen indeksi (DJSI) on 
yksi maailman arvostetuimmista. Vain 10 prosenttia 
kutakin alaa edustavista maailman eturivin yhtiöistä 
saa tilaisuuden päästä mukaan DJSIindeksiin. 
 TeliaSoneran pääsy mukaan DJSIindeksiin tar
koittaa, että kestävän kehityksen sijoitussalkkuihin 
erikoistuneet varainhoitajat voivat nyt entistä laa
jemmin sijoittaa TeliaSoneran osakkeisiin. Viiden 
viimeksi kuluneen vuoden aikana DJSIindeksin 
osakkeet ovat tuottaneet paremmin kuin MSCI 
World vertailuindeksin.
 TeliaSonera on myös mukana useissa muissa 
 globaaleissa kestävän kehityksen indekseissä, 
joista esimerkkeinä mainittakoon Oekom Re search 
Ag ja FTSE4Good Index. 

Ohjeistukset ja politiikat 
Eettisen ja vastuuntuntoisen käyttäytymisen var
mistamiseksi TeliaSoneran hallitus on hyväksynyt 
joukon ohjeistuksia ja politiikkoja, joita kaikkien 
konsernissa on noudatettava. 
 TeliaSoneran yhteiskuntavastuuseen liittyvät 
ohjeistukset ja politiikat perustuvat Yhdistyneiden 
Kansakuntien ihmisoikeuksien julistukseen ja Kan
sainvälisen työjärjestön (ILO) perussopimuksiin. 
Toinen tärkeä lähtökohta on se, että TeliaSonera 
noudattaa kansallista ja kansainvälistä lainsäädän
töä ja harjoittaa vain sellaista toimintaa, joka kestää 
julkisen tarkastelun ja avoimen keskustelun. 
 Tietoyhteiskunnan merkittävän rakentajan vas
tuuseen sisältyy myös yksityisten ja henkilökohtais
ten tietojen suojaaminen ja televiestintäpalvelujen 
väärinkäytön tai laittoman käytön estäminen. 

Jatkuvaa raportointia
Ohjeistukset koskevat konsernin kokonaan omis
tamia yhtiöitä, mutta pyrimme soveltamaan niitä 
myös yhtiöihin, joissa TeliaSonera ei omista koko 
osakekantaa. TeliaSonera kannustaa myös toimit
tajiaan ja muita yhteistyökumppaneitaan noudat
tamaan näitä ohjeistuksia. 
 Jokainen konsernin yksikkö raportoi säännölli
sesti edistymisestään yhteiskuntavastuuasioissa, 
minkä johdosta TeliaSonera voi antaa parhaat 
käytäntönsä kaikkien työntekijöiden ja sidosryh
mien käyttöön. 
 TeliaSonera julkaisee vuosittain yhteiskunta 
vastuuraportin, jossa käsitellään yhteiskunta
vastuun tavoitteita ja tuloksia. Raportti laaditaan 
kansainvälisen GRIstandardin mukaisesti. Yhteis
kunta vastuuraportti on luettavissa osoitteessa 
www.teliasonera.fi . 

Kaksi isoa myrskyä osunut EteläRuotsiin
TeliaSonera osoitti vastuullisuuttaan yhteiskunnan 
merkittävänä toimijana ryhtymällä nopeasti kor
jaamaan Ruotsia viime talvina koetelleiden myrs
kyjen tuhoja. Yli 2 300 asentajaa on korjannut 
vahinkoja, jotka aiheutuivat viimeisimmästä myrs
kystä vuonna 2007, ja sen lisäksi TeliaSonera on 
tarjonnut asiak kailleen lukuisia vaihtoehtoja, joilla 
pyritään minimoimaan myrskyvahingoista koitunut 
haitta. Esimerkiksi asiakkaille tarjotaan mahdolli
suutta ohjata saapuvat puhelut matkapuhelimeen 
ilman veloitusta. 

Hiilidioksidipäästöjen vähentäminen
TeliaSonera toimii monilla tasoilla kasvihuone

TeliaSonera haluaa olla ”hyvä yrityskansalainen” toimimalla eettisesti ja vas
tuuntuntoisesti sekä edistämällä kestävää kehitystä markkinoilla, työpaikalla, 
ympäristössä ja koko yhteiskunnassa. Vuoden aikana TeliaSonera valittiin 
mukaan Dow Jonesin globaaliin kestävän kehityksen indeksiin, mikä osoittaa 
TeliaSoneran olevan telealan johtavia toimijoita kestävän kehityksen osalta.

Kansainvälistä tunnustusta 
Telia Soneran kestävään kehitykseen 
tähtäävälle työlle

TeliaSonera ja yhteiskunta

  Toimimme kunnioittavasti, 
rehellisesti ja hyvässä 
uskossa niiden konsernin 
sisäisten ja ulkoisten 
osapuolten kanssa, joihin 
Telia Soneran toiminnalla 
on vaikutusta.

  Emme harjoita mitään 
sellaista toimintaa, joka 
edellyttää lain tai konserni-
ohjeistusten rikkomista.

  Harjoitamme vain 
sel   laista toimintaa, jonka 
olemme valmiit asetta-
maan jul  kisen tarkastelun 
ja keskus telun kohteeksi.

  Kohtelemme toisiamme 
molemminpuolisen 
luot  tamuksen ja kunnioi-
tuksen hengessä ja 
luomme ympäristön, 
missä jokai   nen voi 
kyseen alaistaa konsernin 
käytäntöjä ilman jälki-
seurauksia.

  Noudatamme paikallista 
ja kansainvälistä kilpailu-
lainsäädäntöä.

  Emme suorita tai vastaan-
ota maksuja, jotka ovat 
lainvastaisia tai epäeetti-
siä kyseisessä ympäris-
tössä.

  Emme tue poliittista 
toimintaa.

TeliaSoneran 
liiketoimintaetiikka 
lyhyesti
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kaasujen vähentämiseksi. Yhtiöllä on toiminta
suunnitelmat ja tavoitteet hiilidioksidipäästöjen 
vähen tämiseksi toiminnoissa, jotka tuovat yli 40 
pro senttia kokonaisliikevaihdosta. Vuoden 2007 
aikana käynnistetään työ vastaavien suunnitel
mien ja tavoitteiden aikaansaamiseksi koko kon
sernille. Vuodesta 2001 vuoteen 2006 hiilidioksidi
päästöt vähenivät lähes 50 prosenttia Ruotsissa 
osittain muuttu neiden kokouskäytäntöjen, toimisto
tilojen tehokkaamman käytön ja televiestintäinfra
struktuuriin liittyvien energiansäästöprojektien 
ansiosta.
 TeliaSoneran Ruotsin toimintojen kokouspolitiikan 
mukaan kaikkien työntekijöiden tulee kysyä itsel
tään, onko tarpeen matkustaa kokoukseen vai onko 
mahdollista pitää virtuaalinen kokous. Vuodesta 
2005 lähtien puhelin ja internetneuvottelut ovat 
korvanneet kolmanneksen lentomatkoista Ruot
sissa. Vuonna 2006 TeliaSoneran Ruotsin toimin
noissa pidettiin 150 000 puhelinneuvottelua.
 TeliaSonera otti vuonna 2006 käyttöön poltto
kennoteknologian varajärjestelmänä, ja tällä het
kellä yhtiöllä on kolme järjestelmää, jotka käyttävät 
vetyä ja metanolia energianlähteenä.  
 TeliaSonera on Euroopan kiinteän verkon tele
operaattorien yhdistyksen (ETNO) kestävän kehi

tyksen ryhmän aktiivinen jäsen. Ryhmä laati vuonna 
2006 joukon energia ja ilmastonmuutospolitiik
kaan liittyviä suosituksia teleyrityksille energia
tehokkuuden maksimoimiseksi ja hiilidioksidipääs
töjen minimoimiseksi palveluittain. TeliaSonera on 
myös osallisena ruotsalaisessa Centre for Sustain
able Communications asiantuntijakeskuksessa, 
jonka tavoitteena on luoda ja kehittää uusia, innova
tiivisia työkaluja ja menetelmiä viestintään, mukaan 
lukien toteuttamiskelpoiset vaihtoehdot matkus
tukselle ja kuljetuksille. 

Kestävään kehitykseen tähtäävä työ perustuu Telia-
Sonerassa parhaisiin käytäntöihin ja jatkuvaan rapor-
toimiseen työn edistymisestä. Tämän ansiosta yhdessä 
yksikössä onnistuneesti luotuja rutiineja voidaan käyttää 
myös konsernin muissa osissa. Yhtenä esimerkkinä 

voidaan mainita televiestintään perustuvien kokousten 
lisääntyminen. Tällä alueella tapahtunut edistyminen on 
vähentänyt konsernin ympäristövaikutuksia, ja se voi 
samalla myös edesauttaa TeliaSoneran muodostumista 
roolimalliksi sekä asiakkaille että muille yrityksille. 

TeliaSoneran Ruotsin toimintojen hiilidioksidipäästöt ovat vähentyneet 
lähes 50 prosentilla vuodesta 2001.

Yksi esimerkki konsernin kestävään kehitykseen 
tähtäävästä työstä on TeliaSoneran Ruotsin toiminnoissa 
tehtävä ympäristötyö. Ruotsin toimintojen hiilidioksidi
päästöt ovat lähes puoliintuneet viidessä vuodessa 
osittain muuttuneiden kokouskäytäntöjen ansiosta. 
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TeliaSoneran osakkeen arvo nousi 32 prosenttia vuonna 2006, kun 
Tukholman pörssin kaikkien osakkeiden indeksi nousi 24 prosenttia. 
Yhtiön hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle tavanomaisen 
osingon nostamista 1,80 Ruotsin kruunuun osakkeelta (1,25).

20 miljardia ylimääräisinä  
osinkoina osakkeenomistajille

TeliaSoneran osake

Vuonna 2006 vaihdettiin keskimäärin 17,6 miljoo
naa TeliaSoneran osaketta kaupankäyntipäivää 
kohden, mikä vastaa 804 milj. kruunun päivävaih
toa. TeliaSoneran osakkeen arvo nousi vuoden 
aikana 56,25 kruunuun eli 32 prosenttia. 
 Telian ja Soneran yhdistyttyä yhtiön osakkeen 
arvo on noussut vuoden 2003 alusta vuoden 2007 
alkuun mennessä noin 25 kruunusta yli 60 kruu
nuun.
 Euroopan suuret teleoperaattorit sisältävään 
Dow Jonesin STOXX Telecommunications indek
siin verrattuna TeliaSoneran osakkeen kurssike
hitys on vuoden 2003 alusta lähtien ollut pitkälti 
indeksin mukaista, ja vuoden 2006 lopussa kurssi 
oli hieman indeksin yläpuolella. Vuoden 2003 
alusta lähtien TeliaSoneran osakkeen kurssikehitys 
on keskimäärin ollut Tukholman pörssin keskimää
räistä kurssikehitystä heikompaa.
 TeliaSoneran markkinaarvo oli vuoden lopussa 
yhteensä 253 mrd. kruunua, joka on 6 prosenttia 
Tukholman pörssin kokonaisarvosta. Markkina
arvolla mitattuna TeliaSonera on Tukholman pörs
sin neljänneksi suurin yhtiö, Helsingin pörssin 
toiseksi suurin yhtiö ja Euroopan seitsemänneksi 
suurin teleoperaattori.

Osingot ja osingonjakopolitiikka
Kuluneen vuoden hyvän tuloskehityksen johdosta 
TeliaSoneran hallitus ehdottaa, että TeliaSoneran 
vuodelta 2006 jaettavan tavanomaisen osingon 
määrää nostetaan 1,80 kruunuun osakkeelta (1,25), 
joka on yhteensä 8,1 mrd. kruunua eli 48 prosenttia 
nettotuloksen emoyhtiön osakkeenomistajille kuu
luvasta osuudesta. TeliaSoneran politiikkana on 
jakaa osinkoina 30–50 prosenttia nettotuloksen 

emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluvasta osuu
desta. Näin ollen vuodelta 2006 jaettavaksi ehdo
tettu osinko on kyseisen vaihteluvälin yläpäässä.
 Vuonna 2006 tehdyn osingonjakopolitiikan tar
kastelun yhteydessä yhtiön hallitus ilmoitti aikomuk
sestaan ehdottaa vuotuista pääoman palautusta 
osakkeenomistajille tavanomaisen osingonjaon 
lisäksi. Ylimääräistä pääoman palautusta tarkas
tellaan vuosittain huomioiden kassavirta ja kassa
virtaennusteet sekä investointisuunnitelmat. Yhtiön 
hallitus ehdottaa, että vuodelta 2006 jaetaan yli
määräisinä osinkoina 10,1 mrd. kruunua eli 2,25 
kruunua osaketta kohden.
 Lisäksi vuoden aikana tapahtuneen vahvan 
kehityksen vuoksi yhtiön hallitus ehdottaa toista 
ylimääräistä 10,1 mrd. kruunun suuruista osingon
jakoa vuodelta 2006.
 Tämä tarkoittaa, että vuodelta 2006 jaettavaksi 
ehdotettavat ylimääräiset osingot ovat yhteensä 
20,2 mrd. kruunua eli 4,50 kruunua osakkeelta.

Osakkeenomistajien määrä
Osakkeenomistajien määrä laski 745 172:sta  
691 106:een. Ruotsin ja Suomen valtion osuudet 
liikkeessä olevista osakkeista säilyivät ennallaan 
45,3 ja 13,7 prosentissa. Ruotsin ja Suomen ulko
puolinen omistus kasvoi 12,8 prosentista 16,7 
prosenttiin. Vuoden lopussa yksityiset ruotsalaiset 
sijoittajat omistivat 3,2 prosenttia (3,2) yhtiön liik
keessä olevista osakkeista ja yksityiset suoma
laiset sijoittajat 2,2 prosenttia (2,2). Ruotsalaiset 
institutionaaliset sijoittajat omistivat 15,9 prosent
tia (19,7) liikkeessä olevista osakkeista ja suoma
laiset institutionaaliset sijoittajat 3,0 prosenttia 
(3,2).
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Kurssikehitys ja kaupankäyntimäärät Tukholman pörssissä 2003–2006
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Suurimmat maat osakemäärien perusteella, 31.12.2006

Maa

Liikkeessä 
olevien  

osakkeiden 
määrä

Osuus liikkeessä 
olevista 

osakkeista / 
äänistä

Ruotsi 2 891 167 424 64,4

Suomi 851 524 312 19,0

IsoBritannia 243 341 833 5,4

Yhdysvallat 227 278 147 5,1

Caymansaaret 63 776 781 1,4

Luxemburg 48 837 183 1,1

Ranska 27 195 779 0,6

Tanska 17 860 314 0,4

Saksa 17 811 498 0,4

Norja 14 198 120 0,3

Muut 87 456 822 1,9

Liikkeessä olevat osakkeet yhteensä 4 490 457 213 100,0

Lähde: Ruotsin arvopaperikeskus (VPC) 

Suurimmat osakkeenomistajat, 31.12.2006

Osakkeenomistaja 

Liikkeessä 
olevien  

osakkeiden 
määrä1

Osuus liikkeessä 
olevista 

osakkeista / 
äänistä

Ruotsin valtio2 2 033 547 131 45,3

Suomen valtio2 616 128 221 13,7

Swedbank Robur 96 760 585 2,2

Cevian Capital LP 71 698 500 1,6

SEB Funds 69 370 399 1,5

Nordea Investment Funds 57 880 195 1,3

SHB/SPP Funds 55 137 689 1,2

Skandia Liv 47 059 181 1,0

Alecta 34 346 000 0,8

SEB Trygg Försäkring 31 152 500 0,7
Muut osakkeenomistajat Ruotsin 
ja Suomen ulkopuolella3 676 066 977   15,1

Muut osakkeenomistajat 701 309 835 15,6

Liikkeessä olevat osakkeet yhteensä 4 490 457 213 100,0

Lähde: SIS Ägarservice AB
1)  Jokainen TeliaSoneran osake edustaa yhtä ääntä yhtiökokouksessa, eikä yhdelläkään 

osakkeenomistajalla ole muista poikkeavaa äänioikeutta.
2)  Telian ja Soneran yhdistymisen yhteydessä Ruotsin ja Suomen valtiot solmivat osakas

sopimuksen, joka koskee niiden osakeomistusta TeliaSonerassa, ja ne neuvottelevat 
aika ajoin tietyistä osakeomistuksiinsa liittyvistä asioista.

3)  Joista hallintarekisterissä: State Street Bank and Trust, 92 298 927 osaketta, 
ja JP Morgan Chase Bank, 71 450 059 osaketta.

TeliaSoneran osake

Listaus: Tukholman pörssi ja Helsingin pörssi

Tukholman pörssi

Kaupankäyntitunnus TLSN

Korkein kurssi vuonna 2006 58,25 kruunua

Alin kurssi vuonna 2006 37,90 kruunua

Kurssi kaupankäynnin päättyessä vuonna 2006 56,25 kruunua

Osakkeita vaihdettu vuonna 2006 yhteensä 4 420 milj. osaketta

Osakkeiden vaihtoarvo vuonna 2006 yhteensä 202 mrd. kruunua

Yhtiön markkinaarvo 31.12.2006 253 mrd. kruunua

Helsingin pörssi

Kaupankäyntitunnus TLS1V

Osakkeita vaihdettu vuonna 2006 yhteensä 440 milj. osaketta

Osakkeiden vaihtoarvo vuonna 2006 yhteensä 2,2 mrd. euroa

Muutokset osakepääomassa

Osakkeiden 
määrä

Nimel-
lisarvo,

SEK/
osake

Osake-
pääoma,

SEK tuhatta

Osakepääoma 31.12.2001 3 001 200 000 3,20 9 603 840

– Osakeanti 3.12.2002 1 604 556 725 3,20 5 134 582

Osakepääoma 31.12.2002 4 605 756 725 3,20 14 738 422

– Osakeanti 10.2.2003 69 475 344 3,20 222 321

Osakepääoma 31.12.2003 4 675 232 069 3,20 14 960 743

Osakepääoma 31.12.2004 4 675 232 069 3,20 14 960 743

Osakepääoma 31.12.2005 4 675 232 069 3,20 14 960 743
–  Vuonna 2005 takaisin ostettujen 

osakkeiden mitätöinti 6.9.2006
–184 774 856 3,20 –591 280

Osakepääoma 31.12.2006 4 490 457 213 3,20 14 369 463
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Kohti yhteisiä päämääriä

Corporate governance raportti

Johdanto
TeliaSoneran hallituksen näkemyksen mukaan yhtiö on vuonna 
2006 noudattanut Ruotsissa annettua, johtamis ja hallintojärjes
telmiä koskevaa corporate governance suositusta alla mainituin 
poikkeuksin.
 Hallitus ja toimitusjohtaja eivät antaneet erillistä, yhtiön vuoden 
2005 vuosikertomusta koskevaa vakuutusta välittömästi ennen 
vuosikertomuksen allekirjoittamista (suosituksen kohta 3.6.2). Hal
lituksen mukaan hallitus ja toimitusjohtaja ovat vastuussa vuosiker
tomuksen oikeellisuudesta, minkä vuosikertomuksen allekirjoittajat 
vahvistavat. Hallituksen mukaan suosituksen mukainen erillinen 
vakuutus ei tuo lisäarvoa yhtiön hallinnolle, vaan lisää tarpeetonta 
byrokratiaa. Näin ollen hallitus ja toimitusjohtaja eivät anna erillistä 
vakuutusta myöskään vuoden 2006 vuosikertomuksessa.
 Hallitus jätti esittämättä, että yhtiökokous 2006 hyväksyisi yhtiön 
johdon palkka ja palkkioperiaatteet (suosituksen kohta 4.2.2). Hal
litus on hyväksynyt yhtiön johtoryhmän palkka ja palkkiopolitiikan. 
Hallituksen tärkeimpiä tehtäviä on varmistaa jatkuvasti, että yhtiöllä 
on johto, joka yhtiön toimialan ja strategisen kehityksen huomioon 
ottaen on pätevä johtamaan yhtiötä. Hallituksen tulee myös varmis
taa, että yhtiön kustannukset pidetään kohtuullisella tasolla. Tämä 
koskee sekä henkilöstökustannuksia että muita kustannuksia. Hal
lituksen mielestä ei ole asianmukaista muuttaa hallituksen vastuita 
tässä suhteessa. Hallitus aikoo esittää yhtiön johdon palkka ja 
palkkioperiaatteet vuoden 2007 yhtiökokouksen hyväksyttäviksi.
 Corporate governance raportti, mukaan lukien selostus sisäi
sestä valvonnasta, ei ole osa virallista vuosikertomusta, eivätkä 
yhtiön tilintarkastajat ole sitä tarkastaneet.  

TeliaSoneran johtamis ja hallintojärjestelmä
TeliaSoneran johtamis ja hallintojärjestelmä on suunniteltu varmis
tamaan, että toiminnalliset tulokset vastaavat tehtyjä päätöksiä. Se 
on myös rakennettu kannustamaan kaikkia työntekijöitä pyrkimään 
annettujen rajojen puitteissa yhteisiin päämääriin jakaen saman 
selkeän käsityksen suunnasta, yhteisistä arvoista, rooleista, vas
tuista ja valtuuksista toimia. 

Yhtiökokous
Yhtiökokous on yhtiön korkein päätöksentekoelin. Yhtiökokous mm. 
valitsee yhtiön hallituksen jäsenet.
Hallitus
Hallitus vastaa yhtiön organisaatiosta ja sen liiketoiminnan johtami
sesta sisäinen taloudellinen valvonta mukaan lukien. Tämä tarkoit
taa, että hallitus määrittelee yleisen liiketoimintastrategian ja tekee 
tärkeimmät strategiset päätökset. Hallitus nimittää toimitusjohtajan 
ja antaa ohjeita konsernin johtamista varten. 

Toimitusjohtaja
Toimitusjohtaja vastaa yhtiön liiketoiminnan kehittämisestä sekä 
johtaa ja koordinoi yhtiön päivittäistä toimintaa hallituksen linjausten 
ja ohjeiden mukaisesti. 

Konsernitasoiset johtamis ja hallintoperiaatteet
Konsernitasoisiin johtamis ja hallintoperiaatteisiin kuuluvat yhteinen 
suunta ja yhteiset arvot, johtamismalli ja velvollisuuksien ja valtuuk
sien delegointi sekä konsernitoimintojen ohjeistukset.

Yhteinen suunta ja yhteiset arvot
Alla mainitut asiakirjat on laadittu yleiseksi ohjeistukseksi konsernin 
kaikille työntekijöille: 

  Liiketoimintaajatus 
–  Liiketoimintaajatus määrittelee, mitä palveluja TeliaSonera 

tarjoaa ja missä.
  Visio 
–  Visiomme ”Helppous tekee kaiken mahdolliseksi” kertoo, 

mitä haluamme saavuttaa vuoteen 2010 mennessä.
  Yhteiset arvot 
–  Yhteiset arvomme – ”Tuotan lisäarvoa”, ”Osoitan arvostusta” 

ja ”Hoidan homman laadukkaasti” – kertovat, millaista toiminta
tapaa haluamme edistää.

  Eettiset säännöt 
–  Eettisissä säännöissä kuvataan, millaisten eettisten ohjeiden 

mukaan toimimme. 
  Konsernistrategia 
– Konsernistrategia määrittää konsernin yleissuunnan. 

TeliaSoneran johtamis ja hallintojärjestelmä on suunniteltu varmistamaan, 
että toiminnalliset tulokset vastaavat tehtyjä päätöksiä. Se on myös raken
nettu kannustamaan kaikkia työntekijöitä pyrkimään annettujen rajojen 
puitteissa yhteisiin päämääriin. 
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Johtamismalli
Johtamismallissa kuvataan:

 Johtamisjärjestelmä
 Organisaatio
 Roolit ja vastuut organisaatiossa
 Liiketoimintasuunnittelu ja raportointi. 

Velvollisuuksien ja oikeuksien delegointi 
  Velvollisuuksien ja oikeuksien delegointi 
–  Määrittelee liiketoimintaalueiden ja konsernitoimintojen 

johtajien velvollisuudet ja päätöksentekorajat.
  Liiketoimintatavoitteet  
–  Määrittelevät tavoitteet vuositasolla ja matkalla kohti  

Tavoitetila 2008:aa. Tavoitteiden saavuttamista mitataan 
neljännesvuosittain sekä koko konsernin osalta että yksittäis
ten liiketoimintaalueiden osalta, ja tavoitteet on suunnattu 
liiketoimintaalueiden ja konsernitoimintojen johtajille.

  Toimitusjohtajan päätöksentekojärjestelmä 
–  Määrittelee, miten toimitusjohtaja tekee päätöksiä yksittäi

sissä tapauksissa.

Konsernitoimintojen ohjeistukset
  Konsernitoimintojen johtajat voivat antaa omaa vastuualuettaan 
koskevia ohjeistuksia.

Liiketoimintaalueiden johtamis ja hallintoperiaatteet
Liiketoimintaalueiden johtamis ja hallintoperiaatteet määritellään 
niin, että ne noudattavat vastaavia konsernitasoisia periaatteita. 
Liiketoimintakonsepti, visio, yhteiset arvot ja eettiset säännöt ovat 
samat koko konsernissa, ja myös liiketoimintasuunnittelussa ja 
raportoinnissa noudatetaan yhteisiä periaatteita. 

Organisaatio
TeliaSonera on kansainvälinen konserni, joka tarjoaa televiestintä
palveluja Pohjoismaissa ja Baltiassa sekä Espanjassa ja tietyissä 
Euraasian maissa, Venäjä ja Turkki mukaan lukien.

Organisaatiorakenne
TeliaSoneran suurimmat kasvualueet ovat matkaviestintä, 
laajakaistapalvelut, integroidut yrityspalvelut sekä TeliaSoneran 
omistukset Venäjällä, Turkissa ja Euraasiassa. Vahvan kannattavan 
kasvun varmistamiseksi TeliaSonera on organisoitu neljään kan
sainväliseen liiketoimintaalueeseen, jotka keskittyvät yllä mainit
tuihin kasvumahdollisuuksiin. Liiketoimintaalueet kantavat täyden 
vastuun oman liiketoimintansa tuloksesta. Asiakkaille TeliaSonera 
on yksi yhtiö, jolla on paikallisesti eri brändejä, yhteiset paikalliset 
internetsivustot ja yhteinen paikallinen asiakaspalvelu ja asiakas
rekisteri. (Ks. kaavio s. 21.)

Liiketoimintaalueet
Mobility Services
Mobility Services liiketoimintaalue vastaa henkilökohtaisten 
 liikkuvuuspalvelujen tarjoamisesta kuluttaja ja yrityssegmentin 
massamarkkinoille. Keskeisiä tuotteita ja palveluja ovat langatto
mat puhe ja datapalvelut ja sisältöpalvelut, WLANpalvelualueet, 
laajakaistayhteyksillä toimivat matkaviestinpalvelut, matkapuhe
linten ja tietokoneiden yhdentyminen sekä Wireless Office. Liike

toimintaalueeseen kuuluu matkaviestinliiketoiminta Ruotsissa, 
Suomessa, Norjassa, Tanskassa, Virossa, Latviassa, Liettuassa 
ja Espanjassa. 

Broadband Services
Broadband Services liiketoimintaalue vastaa massamarkkinoi
den palveluista kotien ja toimistojen yhteyksiin ja kodin viestintään. 
Alueen keskeisiä tuotteita ja palveluja ovat kupari, kuitu ja kaa
peliyhteyksillä tarjottavat laajakaistapalvelut, IPTV, internetpuhe
lut, kodin viestintäpalvelut, IPVPN / Business Internet, vuokra
johdot ja perinteiset puhepalvelut. Liiketoimintaalue vastaa 
konsernin runkoverkosta mukaan lukien kansainvälisen verkko
kapasiteettitoiminnan dataverkko. Liiketoimintaalueeseen kuuluu 
toimintoja Ruotsissa, Suomessa, Tanskassa, Norjassa, Virossa, 
Liettuassa ja Latviassa sekä kansainvälinen verkkokapasiteetti
liiketoiminta. 

Integrated Enterprise Services
Integrated Enterprise Services liiketoimintaalue vastaa kaikesta 
sellaisesta Pohjoismaiden ja Baltian liiketoiminnasta, jossa Telia
Sonera tarjoaa yritysten sisäisen tietotekniikka ja televiestintä
infrastruktuurin hallintaa. Samalla liiketoimintaalue kantaa vastuun 
yritysten kokonaisvaltaisista televiestintätarpeista. Asiakkaille 
 tarjottavia palveluja ovat muun muassa verkottuneet tietotek
niikkapalvelut, puhe ja dataratkaisut, järjestelmäintegraatio ja 
yhdentyvät palvelut sekä pitkälle vakioidut ratkaisut pienille ja keski
suurille yrityksille. Esimerkkejä palveluista ovat lähiverkkojen 
 hallinta, palvelimet, työasemat, IPvaihteet ja puhelinpalvelu
keskukset, liikkuvuus ja turvallisuusratkaisut sekä horisontaaliset 
perusratkaisut, kuten sähköpostipalvelut. Liiketoimintaalue tarjoaa 
päästäpäähänhallintaratkaisuja palvelutakuulla. 

Eurasia
Eurasialiiketoimintaalue käsittää Finturin enemmistöomisteiset 
toiminnot Kazakstanissa, Azerbaidžanissa, Georgiassa ja Moldo
vassa. Liiketoimintaalue vastaa myös TeliaSoneran osakeomis
tuksen kehittämisestä venäläisessä MegaFonissa (omistusosuus 
44 %) ja turkkilaisessa Turkcellissa (omistusosuus 37 %). Pää
vastuuna on omistajaarvon luominen ja liittymätiheyden kasvun 
hyödyntäminen kyseisissä maissa. 

Pääkonttori
Konsernin pääkonttori toimii toimitusjohtajan apuna määritettäessä 
liiketoimintaalueiden toiminnan puitteita ja tarjoaa pääkonttorille 
ja liiketoimintaalueille tiettyjä tukitoimintoja.

Yhtiökokous
TeliaSonera on ruotsalainen julkinen osakeyhtiö, jota säätelevät 
Ruotsin osakeyhtiölaki ja yhtiön yhtiöjärjestys. Osakeyhtiölain 
mukaan yhtiökokous on yhtiön korkein päätöksentekoelin, jossa 
omistajat käyttävät osakeomistukseen perustuvaa valtaansa. 
 TeliaSoneran osake noteerataan Tukholman ja Helsingin pörs
seissä. TeliaSoneralla on vain yhdenlaisia osakkeita. Jokainen 
TeliaSoneran osake edustaa yhtä ääntä yhtiökokouksessa. Vuoden 
2006 lopussa TeliaSoneralla oli 691 106 osakkeenomistajaa. 
 Tammi–syyskuun 2006 osavuosikatsauksessa yhtiö ilmoitti, että 
varsinainen yhtiökokous pidetään Tukholmassa 24.4.2007.
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Yhtiön internetsivuilta löytyy tietoja osakkeenomistajien oikeu
desta tuoda jokin asia yhtiökokouksen käsiteltäväksi ja määräaika, 
johon mennessä yhtiön on saatava sitä koskeva pyyntö, jotta voi
daan varmistaa asian ehtiminen mukaan yhtiökokouskutsuun. 
 Osakkeenomistajilla oli mahdollisuus ilmoittautua vuoden 2006 
yhtiökokoukseen useammalla eri tavalla, esimerkiksi sähköpostitse 
tai yhtiön internetsivujen kautta. 
 Vuoden 2006 varsinainen yhtiökokous pidettiin 27.4.2006 Tuk
holmassa. Edellisenä päivänä järjestettiin Helsingissä osakkeen
omistajien tiedotustilaisuus, johon osallistui yhtiön johdon ja hallituk
sen edustajia. 
 Yhtiön koko hallitus Paul Smitsia lukuun ottamatta, koko johto
ryhmä ja päävastuulliset tilintarkastajat olivat läsnä vuoden 2006 
yhtiökokouksessa. Vaalivaliokunnan esityksen mukaisesti asian
ajaja Sven Unger valittiin vuoden 2006 varsinaisen yhtiökokouksen 
puheenjohtajaksi. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Nordea Invest
ment Funds rahastojen edustaja Henrik Sandell ja Första AP
 fonden rahaston edustaja Ossian Ekdahl. Kukaan mainituista 
henkilöistä ei ollut hallituksen jäsen tai yhtiön palveluksessa. 
 Yhtiökokous pidettiin ruotsiksi, ja myös kokousaineisto oli ruotsiksi. 
Yhtiön kansainvälisen omistuspohjan takia kokous tulkattiin suomeksi 
ja englanniksi, ja kokousaineisto oli saatavilla myös suomeksi ja 
 englanniksi. Osakkeenomistajat saivat mahdollisuuden esittää 
 kysymyksiä ja kommentteja ja tehdä päätösehdotuksia. Kokouksen 
 pöytäkirja löytyy yhtiön internetsivuilta ruotsiksi, suomeksi ja 
 englanniksi.
 Hallitus on sopinut periaatteista, joita noudatetaan johtoryhmän 
palkitsemiseen ja muihin työehtoihin liittyvissä asioissa. Nämä 
 periaatteet esitettiin kokoukselle. 

Vaalivaliokunta
Vuoden 2006 yhtiökokouksen jälkeen TeliaSoneran vaalivalio
kunnan ovat muodostaneet neljä yhtiökokouskutsun antamisen 
aikaan suurinta osakkeenomistajaa sekä hallituksen puheenjoh
taja. 20.10.2006 asti vaalivaliokuntaan kuuluivat Jonas Iversen, 
puheenjohtaja (Ruotsin valtio), Markku Tapio (Suomen valtio),  
K. G. Lindvall (Robur), Lennart Ribohn (SEB) ja hallituksen puheen
johtaja Tom von Weymarn. Vaalivaliokunta päätti 20.10.2006 ohjei
densa puitteissa lisätä osakkeenomistajien edustusta vaalivalio
kunnassa ja valitsi uudeksi jäseneksi Christer Gardellin (Cevian 
Capital). Vaalivaliokunnan kokoonpanosta ja sen muutoksista on 
tiedotettu, kun muutoksia on tapahtunut.
 Työjärjestyksen mukaan vaalivaliokunta tekee esitykset hallituk
sen puheenjohtajan ja muiden hallituksen jäsenten valinnasta, 
hallituksen puheenjohtajan ja muiden hallituksen jäsenten palkki
oista sekä valiokuntatyöskentelystä maksettavasta korvauksesta. 
Vaalivaliokunta tekee esitykset myös varsinaisen yhtiökokouksen 
puheenjohtajan ja tilintarkastajien valinnasta. Vaalivaliokunta on 
ilmoittanut yhtiölle noudattavansa suosituksen mukaista ohjeis
tusta ja kertovansa toiminnastaan varsinaisessa yhtiökokouksessa 
ja yhtiön internetsivuilla. 
 Osakkeenomistajat voivat lähettää nimitysehdotuksiaan vaali
valiokunnalle. Ehdotuksia voi lähettää sähköpostilla osoitteeseen 
”forslagtillstyrelseledamot@teliasonera.com”. Työjärjestyksen 
mukaan vaalivaliokunnan tekemät ehdotukset julkistetaan viimeis
tään varsinaisen yhtiökokouskutsun yhteydessä.

Ulkopuoliset tilintarkastajat
Tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers AB valittiin tilin
tarkastajaksi vuoden 2004 yhtiökokouksessa. Göran Tidström  
(s. 1946) on päävastuullinen tilintarkastaja. 
 PricewaterhouseCoopers AB saa usein tilintarkastus ja neuvonta
palveluihin liittyviä toimeksiantoja yhtiön suurimmalta osakkeen
omistajalta, Ruotsin valtiolta. Tämänhetkisiä tilintarkastustoimeksi
antoja ovat muun muassa Apoteksbolaget ja Samhall. 
 Göran Tidström on myös Securitasin, Trelleborgin ja Volvon tilin
tarkastaja. Hän on PricewaterhouseCoopers AB:n hallituksen 
puheenjohtaja, pohjoismaisen tilintarkastusalan hallitusedustaja 
kansainvälisessä tilintarkastajaliitossa (International Federation of 
Accountants, IFAC) ja tilinpäätöskysymysten teknisen komitean 
(European Financial Reporting Advisory Group, EFRAG) hallituk
sen puheenjohtaja. 
 Vuonna 2006 PricewaterhouseCoopers toimitti yhtiölle muita 
kuin tilintarkastukseen liittyviä palveluja 5 milj. kruunun arvosta. 
Lisätietoja konsernitilinpäätöksen liitetiedossa 32. 

Hallitus
Vuoden 2006 yhtiökokouksesta lähtien TeliaSoneran hallituksessa 
oli kahdeksan yhtiökokouksen valitsemaa jäsentä, joiden toimikausi 
on vuoden mittainen, sekä kolme henkilöstön edustajaa Ruotsin 
toiminnoista. Hallituksen kokouksissa on lisäksi läsnä yksi suoma
lainen henkilöstön edustaja ilman äänivaltaa. Vuoden 2006 yhtiö
kokous valitsi hallituksen puheenjohtajaksi Tom von Weymarnin ja 
varapuheenjohtajaksi Carl Bennetin. 
 TeliaSoneran vaalivaliokunta ilmoitti 8.12.2006 saaneensa 
 päätökseen työnsä hallituksen jäsenten valitsemiseksi. Vaalivalio
kunta ehdotti, että Tom von Weymarn, Caroline Sundewall ja Timo 
Peltola jatkavat hallituksen jäseninä. Valiokunta ehdotti myös, että 
uusiksi jäseniksi valitaan MaijaLiisa Friman, Conny Karlsson, Lars 
G. Nordström ja Jon Risfelt. Lisäksi vaalivaliokunta ehdotti, että 
Tom von Weymarn valittaisiin hallituksen puheenjohtajaksi ja että 
varapuheenjohtajaa ei nimitettäisi.
 Koska hallituksen kokoonpanoon ehdotetut muutokset olivat niin 
merkittäviä, vaalivaliokunnassa edustettuina olevat osakkeenomis
tajat kehottivat TeliaSoneran hallitusta kutsumaan koolle ylimääräi
sen yhtiökokouksen uusien hallituksen jäsenten valitsemiseksi. 
Ylimääräinen yhtiökokous pidettiin 17.1.2007. Vaalivaliokunta ilmoitti 
myös tarkoituksena olevan, että ylimääräisessä yhtiökokouksessa 
valitut hallituksen jäsenet tulisivat uudelleen valituiksi Tukholmassa 
24.4.2007 pidettävässä varsinaisessa yhtiökokouksessa.
 Hallituksen kokoonpano on esitetty sivuilla 32–33. Yhtiö
kokouksen valitsemien hallituksen jäsenten katsotaan olevan 
yhtiöstä ja osakkeenomistajista riippumattomia. 
 Hallituksen työn suuntaviivat on esitetty työjärjestyksessä. Työjär
jestyksessä määritellään hallituksen varsinaisten kokousten määrä 
(vähintään viisi kalenterivuodessa), hallituksen varsinaisten kokousten 
esityslistalle kuuluvat asiat, hallituksen jäsenten vastuut, kuten halli
tuksen puheenjohtajan tehtävät, hallituksen jäsenten ja toimitusjoh
tajan välinen vastuunjako ja valiokuntien työskentelytavat.
 Hallitustyön tehostamiseksi hallitus on nimittänyt palkitsemis
valiokunnan ja tilintarkastusvaliokunnan.
 Palkitsemisvaliokunta käsittelee toimitusjohtajan, johtoryhmän 
ja muiden toimitusjohtajalle suoraan raportoivien johtajien palk
kaan ja muihin korvauksiin sekä laajempaa työntekijäjoukkoa 
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koskeviin kannustinjärjestelmiin liittyviä asioita. Vuonna 2006 
valiokunnan jäseniä olivat Tom von Weymarn (puheenjohtaja), Carl 
Bennet, Lennart Låftman ja Timo Peltola. 31.1.2007 lähtien valiokun
nan jäseniä ovat olleet Tom von Weymarn (puheenjohtaja), Lars G. 
Nordström ja Timo Peltola.
 Tilintarkastusvaliokunta valvoo yhtiön ulkoista talousraportointia, 
sisäisiä talousraportoinnin prosesseja ja sisäisiä talouden valvonta
toimenpiteitä. 27.4.2006 asti valiokunnan jäseniä olivat Caroline 
Sundewall (puheenjohtaja), Eva Liljeblom, SvenChrister Nilsson 
ja Tom von Weymarn. 27.4.2006 valiokunnan jäseneksi valittiin 
LarsErik Nilsson. 31.1.2007 lähtien valiokunnan jäseniä ovat olleet 
Caroline Sundewall (puheenjohtaja), Conny Karlsson ja Tom von 
Weymarn.
 Hallituksen valiokunnat valmistelevat hallituksen päätökset. Pal
kitsemisvaliokunnalla on valtuudet hyväksyä toimitusjohtajalle 
suoraan raportoivien johtajien palkat ja muut korvaukset. Tilintar
kastusvaliokunnalla – ja joissakin tapauksissa sen puheenjohtajalla 
– on oikeus päättää palvelujen ostamisesta yhtiön tilintarkastajilta 
hallituksen määrittelemissä rajoissa. 
 TeliaSoneran lakiasiainjohtaja Jan Henrik Ahrnell toimi hallituk
sen ja sen valiokuntien kokouksissa sihteerinä.

Hallituksen työskentely vuonna 2006 
Hallitus piti vuoden 2006 aikana kahdeksan varsinaista ja kuusi 
ylimääräistä kokousta. 
 Konsernin päivittäisen liiketoiminnan seurannan lisäksi hallitus 
kiinnitti erityistä huomiota seuraaviin asioihin: 

 arvoa luovat strategiset mahdollisuudet
 liiketoimintatavoitteiden määritteleminen
 Venäjän ja Turkin osakkuusyhtiöt
 talousraportoinnin valvonta
 konsernin organisaation uudelleen järjestäminen
 osaamisen ja jatkuvuussuunnittelun kehittäminen
 yritysostot
 palkka ja palkkioasiat.

Hallitus toteutti sisäisen työnsä systemaattista ja strukturoitua 
 arviointia ja hyödynsi siinä myös ulkopuolisia konsultteja. Arvioin
nin tuloksista raportoitiin vaalivaliokunnalle. 

Hallituksen jäsenten palkkiot
Vuoden 2006 yhtiökokouksessa päätettiin, että hallituksen puheen
johtajan palkkio on 800 000 Ruotsin kruunua ja varapuheenjohtajan 
palkkio 550 000 kruunua vuodessa. Muut yhtiökokouksen valitse
mat hallituksen jäsenet saavat 400 000 kruunun suuruisen vuosi
palkkion. TeliaSonerakonsernin palveluksessa oleville hallituksen 
jäsenille ei makseta palkkiota. 
 Yhtiökokous päätti lisäksi, että hallituksen tilintarkastusvaliokun
nan puheenjohtajalle maksetaan 150 000 kruunun ja muille tilin
tarkastusvaliokunnan jäsenille 100 000 kruunun suuruinen vuosi
palkkio. Palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan  
40 000 kruunun ja muille palkitsemisvaliokunnan jäsenille 20 000 
kruunun suuruinen vuosipalkkio.

Palkka ja palkkiorakenne TeliaSonerassa
Hallituksen laatiman palkka ja palkitsemispolitiikan mukaisesti 
TeliaSonera tarjoaa johtajille, esimiehille ja työntekijöille kilpailu

kykyisen palkka ja palkkiopaketin olematta kuitenkaan tässä suh
teessa markkinoiden kärjessä. 
 Palkka koostuu perusosasta ja muuttuvasta osasta. Peruspalkka 
noudattaa kunkin maan palkkarakennetta, kun taas muuttuvaan 
palkanosaan vaikuttavista tavoitteista sovitaan erikseen kullekin 
kalenterivuodelle, ja ne perustuvat konsernin taloudelliseen tulok
seen, kyseisen tulosyksikön taloudelliseen tulokseen sekä yksilölli
siin tulostavoitteisiin. Muuttuvan palkanosan osuus vaihtelee työn
tekijän aseman mukaan. 
 TeliaSoneralla ei ole tällä hetkellä osakkeisiin tai osakekurssiin 
liittyviä kannustinohjelmia.
 Hallitus määrittelee toimitusjohtajalle maksettavan peruspalkan 
ja muut palkkiot. Palkitsemisvaliokunta hyväksyy toimitusjohtajan 
esityksen perusteella suoraan toimitusjohtajalle raportoivien hen
kilöiden peruspalkat ja muut palkkiot. 
 Vuonna 2006 toimitusjohtajalle maksettu peruspalkka oli 6 814 500 
Ruotsin kruunua. Toimitusjohtajan muuttuva palkanosa voi olla enin
tään 50 prosenttia hänen peruspalkastaan. Lisätietoja toimitusjoh
tajan ja johtoryhmän palkoista ja palkkioista konsernitilinpäätöksen 
liitetiedossa 31. 

Sisäinen valvonta 
Ruotsin osakeyhtiölain ja Ruotsissa annetun, johtamis ja hallinto
järjestelmiä koskevan corporate governance suosituksen mukaan 
hallitus vastaa sisäisestä valvonnasta. Alla esitetty kuvaus rajoittuu 
talousraportointia koskevaan sisäiseen valvontaan.
 Talousraportoinnin sisäinen valvonta on kiinteä osa TeliaSoneran 
johtamis ja hallintojärjestelmää. Sisäiseen valvontaan kuuluu 
menetelmiä ja toimenpiteitä, joilla turvataan konsernin omaisuus, 
varmistetaan talousraportoinnin luotettavuus ja lain ja ohjeistuksen 
mukainen virheettömyys ja valvotaan niitä, parannetaan toiminnal
lista tehokkuutta ja valvotaan liiketoiminnan riskitasoa.
 Hallituksen soveltaman konsernipolitiikan mukaisesti Telia
Soneran talousraportoinnin on oltava tiukkojen ammatillisten 
 normien mukaista ja kattavaa, oikeudenmukaista, täsmällistä, 
 tarkkaa ja ymmärrettävää. 
 Vuoden 2006 aikana TeliaSonera on pyrkinyt aktiivisesti paran
tamaan valvontaympäristöä entisestään ja varmistamaan, että kon
serni täyttää talousraportoinnin sisäiselle valvonnalle asetettavat 
vaatimukset ja että sisäinen valvonta vastaa muun muassa USA:n 
SarbanesOxleylain pykälän 404 vaatimuksia. TeliaSoneran talous
raportoinnin sisäinen valvonta perustuu kansainväliseen COSO
valvontamalliin.

Valvontaympäristö
Vuonna 2006 julkistettiin uudet eettiset säännöt talousraportoinnin 
kanssa suoraan tekemisissä olevalle ylemmälle johdolle. Sääntöjen 
tarkoitus on edistää edelleen rehellistä ja eettistä tapaa toimia; 
määräajoin annettavien talouskatsausten ja muun julkisen viestin
nän tietojen kattavuutta, oikeudenmukaisuutta, täsmällisyyttä, 
oikeaaikaisuutta ja ymmärrettävyyttä; sovellettavien viranomais
määräysten noudattamista; sääntörikkomusten nopeaa sisäistä 
raportointia ja vastuuta sääntöjen noudattamisesta.
 Markkinoiden nopea muuttuminen vaatii joustavaa suunnittelua. 
Toimintaa suunnitellaan ja seurataan rullaavissa seitsemän vuosi
neljänneksen jaksoissa. Toimitusjohtaja asettaa eri toiminnoille 
tavoitteet hallitukselta saamiensa ohjeiden pohjalta. Tulosten 
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 varmistamiseksi johtajille on asetettu toimintokohtaiset tavoitteet.
 Kullakin toimintayksiköllä on kontrolleri, jonka vastuulla on varmis
taa, että kuukausittain ja vuosineljänneksittäin tapahtuva talous
raportointi on ohjeistuksen mukaista, että raportit annetaan ajallaan, 
että sisäiset valvontatoimenpiteet ovat riittävät ja että niitä noudate
taan, että tarvittavat täsmäytykset tehdään asianmukaisesti ja että 
merkittävät liiketoiminta ja talousriskit tunnistetaan ja että niistä 
raportoidaan. 
 TeliaSonera on parhaillaan toteuttamassa kaikille suurille koko
naan omistamilleen toimintayksiköille yhteistä ja yhtenäistä val
vonta ja raportointijärjestelmää. Vuonna 2006 TeliaSonera perusti 
talouspalveluja keskitetysti hoitavan yksikön, jonka tarkoituksena 
on huolehtia yhtenäisistä taloudellisista kirjanpitoprosesseista 
 kaikissa suurissa kokonaan omistetuissa toiminnoissa.

Riskienhallinta
Riskienhallinta on kiinteä osa konsernin liiketoiminnan ohjausta ja 
seurantaa. Liiketoimintatavoitteiden saavuttamista uhkaavat riskit 
tunnistetaan, ja toimenpiteisiin näiden riskien hallitsemiseksi ryhdy
tään. Käytössä on prosessi, jolla tunnistetaan säännöllisesti riskit, 
jotka voisivat johtaa olennaisiin virheisiin taloudellisissa tiedoissa. 
 Konsernin turvallisuusyksikkö vastaa ennaltaehkäisevistä turvalli
suustoimenpiteistä ja kriisinhallinnasta, joilla pyritään konsernin 
omaisuuden, tietoteknisten järjestelmien ja henkilöstön suojaami
seen sekä verkkojen, palveluiden ja asiakkaiden suojaamiseen 
vahingonteolta ja väärinkäytöksiltä. Konsernin vakuutussuojan 
 laajuus määräytyy sovittujen linjausten mukaisesti. 

Valvontatoimenpiteet
Riskien pienentämiseksi TeliaSonera valvoo sekä automatisoidusti 
että manuaalisesti, että tarvittaviin toimenpiteisiin ryhdytään olen
naisten virheiden estämiseksi tai havaitsemiseksi ja yhtiön omai
suuden turvaamiseksi. 
 Prosessit on kuvattu yhtenäisesti ja strukturoidusti, ja tärkeimmät 
valvontatoimenpiteet, jotka ovat ratkaisevia talousraportoinnin 
 riskien pienentämisessä, on tunnistettu ja dokumentoitu. Vuonna 
2006 tärkeimmät valvontatoimenpiteet testattiin sen varmistami
seksi, että ne toimivat tarkoitetulla tavalla. Toimenpiteitä suoritettiin 
valvontamenetelmien korjaamiseksi tai parantamiseksi niiltä osin 
kuin se oli tarpeellista. Testauksesta huolehtii johdon  puolesta 
 konsernin sisäinen tarkastus. Dokumentoinnin ja testauksen laajuus 
ja yksityiskohdat perustuvat muun muassa USA:n  SarbanesOxley
lain pykälän 404 vaatimuksiin. 

Valvontatoimenpiteiden seuranta
Hallitus seuraa aktiivisesti konsernin talousraportoinnin sisäistä 
valvontaa erityisesti tilintarkastusvaliokunnan kautta. 
 Hallitus saa myös toimitusjohtajalta talousraportteja kuukausit
tain. Hallitus ja sen tilintarkastusvaliokunta käyvät läpi kaikki ulkoi
set talousraportit ennen niiden julkistamista. Tilintarkastusvalio
kunta saa ulkopuolisilta tilintarkastajilta ja sisäiseltä tarkastukselta 
raportteja ja pohtii ja seuraa heidän esiin ottamiaan asioita. Sekä 
ulko puoliset tilintarkastajat että sisäinen tarkastus ovat edustet
tuina valiokunnan kokouksissa. Koko hallitus tapaa ulkopuoliset 
tilin tarkastajat vähintään kerran vuodessa, osittain ilman yhtiön 
johtoa. 
 Hallitus ja sen tilintarkastusvaliokunta saavat säännöllisesti 

 johdon kokoamia riskiraportteja. Tilintarkastusvaliokunta tapaa 
joka vuosi myös TeliaSoneran riskienhallinnan, Business Control 
ja Treasury Control toimintojen, lakiasioiden ja veroasioiden vas
tuuhenkilöitä sekä suurimpien liiketoimintayksiköiden talousrapor
toinnin valvonnasta vastaavia edustajia. Näiden tapaamisten 
tarkoituksena on auttaa hallitusta ymmärtämään entistä paremmin 
kaikkia TeliaSoneran riskienhallinnan ja valvontajärjestelmän eri 
puolia. Tilintarkastusvaliokunnan käsittelemiä asioita ovat muun 
muassa arvonalentumistarkastelut, konsernin kannalta erityisen 
tärkeiden tilinpäätösperiaatteiden tulkinnat, lakiasiat, joilla voi olla 
merkittävää vaikutusta tilinpäätökseen, ja tilintarkastajien toimin
nan arviointi. 
 TeliaSoneralla on lisäksi sisäinen Disclosure Committee, joka 
raportoi toimitusjohtajalle sekä talous ja rahoitusjohtajalle ja joka 
valvoo omalta osaltaan TeliaSoneran ulkoista talousraportointia 
koskevia vastuita. Tähän valiokuntaan kuuluvat konsernin talouden, 
sisäisen tarkastuksen, lakiasioiden, rahoituksen, riskienhallinnan, 
veroasioiden ja sijoitusviestinnän vastuuhenkilöt.  
 Vuonna 2006 TeliaSonera otti käyttöön strukturoidun seuranta
pro sessin, testasi järjestelmällisesti tärkeimpiä valvontatoimen
piteitä ja seurasi säännöllisesti sisäisen valvontajärjestelmän 
 toimintaa sekä liiketoimintayksiköissä että konsernitasoisesti. 
Konserni tasolla sisäisen valvonnan seurantakokouksissa toimii 
puheenjohtajana talous ja rahoitusjohtaja, ja niihin osallistuvat 
suurten liiketoiminta yksiköiden taloudesta vastaavat henkilöt sekä 
konsernin talouden, sisäisen tarkastuksen, lakiasioiden, tietotek
niikan ja riskien hallinnan vastuuhenkilöt. Myös ulkopuoliset tilin
tarkastajat ovat kokouksissa läsnä. Talous ja rahoitusjohtaja 
 raportoi säännöllisesti  tilintarkastusvaliokunnalle sisäisten valvonta
toimenpiteiden seurannasta. TeliaSonera tarkistaa parhaillaan 
seuranta ja testausjärjestelmäänsä sen sopeuttamiseksi konser
nin uuden liiketoiminta rakenteen mukaiseksi ja toimintojen tehos
tamiseksi siltä osin kuin se on tarpeellista. 

Sisäinen tarkastus
Konsernilla on sisäinen tarkastustoiminto, joka käy läpi konsernin 
liiketoiminnan osia ja ehdottaa toimenpiteitä sisäisen valvonnan 
kehittämiseksi, prosessien parantamiseksi ja tehokkuuden lisää
miseksi. Tärkeimpien talousraportoinnin valvontatoimenpiteiden 
testauksen lisäksi sisäisen tarkastuksen yksikkö on vuonna 2006 
varmistanut konsernin sisäisten valvontatoimenpiteiden laadun 
käymällä läpi valikoituja valvontaympäristön osia ja ehdottamalla 
parannuksia. Konsernin sisäisen tarkastuksen johtaja raportoi toi
mitusjohtajalle, joka päättää sisäisen tarkastuksen tehtävistä ja 
prioriteeteista neuvoteltuaan niistä tilintarkastusvaliokunnan kanssa. 
Sisäisen tarkastuksen tehtävistä ja prioriteeteista sekä havainnoista 
raportoidaan ja niistä keskustellaan säännöllisesti tilintarkastus
valiokunnan kokouksissa.
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Tom von Weymarn (s. 1944)
Hallituksen puheenjohtaja. Valittiin hallitukseen vuonna 2002. Tom von 
 Weymarn osallistui kaikkiin hallituksen 14 kokoukseen vuonna 2006. Hän on 
TeliaSoneran palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja, ja hän osallistui kaikkiin 
valiokunnan kolmeen kokoukseen vuonna 2006. Hän on myös TeliaSoneran 
tilintarkastusvaliokunnan jäsen, ja hän osallistui kaikkiin valiokunnan seitse
mään kokoukseen vuonna 2006. Lisäksi Tom von Weymarn toimii Lännen 
Tehtaat Oyj:n ja Turku Science Park Oy:n hallituksen puheenjohtajana, OKO 
Pankki Oyj:n, Kaukomarkkinat Oy:n, CPS Color Group Oy:n ja Hydrios Bio
technology Oy:n hallituksen jäsenenä, IndustriKapitalin neuvottelukunnan 
jäsenenä ja Boardman Oy:n osakkaana ja hallituksen jäsenenä. Tom von 
Weymarn oli Oy Rettig Ab:n toimitusjohtaja 1997–2004 ja Cultor Oyj:n vara
toimitusjohtaja 1991–1997. Hän oli Oy Karl Fazer Ab:n johtaja 1983–1991, joista 
kaksi viimeistä vuotta yhtiön toimitusjohtaja. Koulutukseltaan hän on kemian 
diplomiinsinööri. TeliaSoneran osakkeita: 15 316.

Caroline Sundewall (s. 1958)
Valittiin hallitukseen vuonna 2001. Caroline Sundewall osallistui kaikkiin halli
tuksen 14 kokoukseen vuonna 2006. Hän on TeliaSoneran tilintarkastusvalio
kunnan puheenjohtaja, ja hän osallistui kaikkiin valiokunnan seitsemään 
 kokoukseen vuonna 2006. Caroline Sundewall on lisäksi Swedbank AB:n, 
Electrolux AB:n, Haldex AB:n, Lifco AB:n, Pågengruppen AB:n ja Aktiemark
nadsbolagens Förening yhdistyksen hallituksen jäsen. Hän on aiemmin toi
minut Finanstidningenin taloustoimittajana sekä Sydsvenska Dagbladetin 
talouskolumnistina ja toimittajana. Hän on myös ollut Ratos AB:n business 
controller. Koulutukseltaan hän on ekonomi. TeliaSoneran osakkeita: 4 000*. 

Timo Peltola (s. 1946)
Valittiin hallitukseen vuonna 2004. Timo Peltola osallistui 13:een hallituksen 14 
kokouksesta vuonna 2006. Hän on TeliaSoneran palkitsemisvaliokunnan jäsen, 
ja hän osallistui kaikkiin valiokunnan kolmeen kokoukseen vuonna 2006. Lisäksi 
Timo Peltola toimii Neste Oil Oyj:n ja AWEnergy Oy:n hallituksen puheenjohta
jana, Nordea Bank AB:n hallituksen varapuheenjohtajana, SAS AB:n hallituksen 
jäsenenä, Keskinäinen Vakuutusyhtiö Ilmarisen hallintoneuvoston puheen
johtajana sekä Suomen Messujen hallintoneuvoston jäsenenä. Hän on myös 
CVC Capital Partnersin neuvottelukunnan jäsen. Timo Peltola toimi Huhtamäki 
Oyj:n toimitusjohtajana 1989–2004. Hän on kauppatieteiden kunniatohtori. 
 TeliaSoneran osakkeita: 3 000.

Lars G. Nordström (s. 1943)
Valittiin hallitukseen vuonna 2007. Lars G. Nordström on TeliaSoneran 
palkitsemis valiokunnan jäsen. Lisäksi hän on Nordea Bank AB:n hallituksen 
jäsen ja entinen toimitusjohtaja (2002–2007). Hän on Suomalaisruotsalaisen 
kauppakamarin, European Financial Management & Marketing Associationin 
(EFMA) ja Ruotsin kuninkaallisen oopperan hallituksen puheenjohtaja. Hän on 
myös Ruotsalaisamerikkalaisen kauppakamarin ja Viking Line Abp:n hallituk
sen jäsen. Hän on opiskellut oikeustiedettä Uppsalan yliopistossa. TeliaSoneran 
osakkeita: 0.

Maija-Liisa Friman (s. 1952)
Valittiin hallitukseen vuonna 2007. MaijaLiisa Friman on myös Aspocomp 
Group Oyj:n toimitusjohtaja. Hän on lisäksi Metso Oyj:n ja Sponda Oyj:n halli
tuksen jäsen. Koulutukseltaan hän on diplomiinsinööri. TeliaSoneran osak
keita: 5 597*.

Conny Karlsson (s. 1955)
Valittiin hallitukseen vuonna 2007. Conny Karlsson on TeliaSoneran tilintarkastus
valiokunnan jäsen. Hän on lisäksi Lindex AB:n, SEB Investment Management 
AB:n ja Zodiak Television AB:n hallituksen puheenjohtaja. Hän on myös Swedish 
Match AB:n hallituksen jäsen. Hän on aiemmin toiminut Duni AB:n toimitusjoh
tajana sekä useissa johtotehtävissä Procter & Gamblessa. Hän on suorittanut 
Master of Business Administration tutkinnon. TeliaSoneran osakkeita: 0.

Jon Risfelt (s. 1961)
Valittiin hallitukseen vuonna 2007. Jon Risfelt on lisäksi Gambrokonsernin 
neuvon antaja ja Enea Data AB:n, Bilia AB:n ja Svensk Fastighetsförmedling 
AB:n hallituksen jäsen. Hän on aiemmin toiminut Europolitan AB:n ja Nyman & 
 Schultz AB:n toimitusjohtajana. Lisäksi hän on toiminut useissa johtotehtävissä 
American Express Groupissa, Scandinavian Airlinesilla ja Ericssonilla. Koulu
tukseltaan hän on kemian diplomiinsinööri. TeliaSoneran osakkeita: 1 000.

Berith Westman (s. 1945)
Ammattijärjestön valitsema henkilöstön edustaja hallituksessa vuodesta 1993. 
Berith Westman osallistui 12:een hallituksen 14 kokouksesta vuonna 2006. 
Lisäksi hän toimii SIFTELEammattijärjestön puheenjohtajana ja Telian eläke
säätiön hallituksen jäsenenä. TeliaSoneran osakkeita: 1 000.

Elof Isaksson (s. 1942)
Ammattijärjestön valitsema henkilöstön edustaja hallituksessa vuodesta 2000. 
Elof Isaksson osallistui kaikkiin hallituksen 14 kokoukseen vuonna 2006. Lisäksi 
hän toimii SEKO TELE ammattijärjestön puheenjohtajana TeliaSonerassa ja 
Telian eläkesäätiön hallituksen jäsenenä. TeliaSoneran osakkeita: 750*.

Yvonne Karlsson (s. 1959)
Ammattijärjestön valitsema henkilöstön edustaja hallituksessa vuodesta 
2002. Yvonne Karlsson osallistui kaikkiin hallituksen 14 kokoukseen vuonna 
2006. Lisäksi hän toimii SIFTELEammattijärjestön varapuheenjohtajana. 
Telia Soneran osakkeita: 175. 

*  Mukaan lukien puolison, alaikäisten lasten ja/tai lähipiirin omistamat 
osakkeet.

Tilintarkastajat

PricewaterhouseCoopers AB

Göran Tidström (s. 1946) 
Auktorisoitu tilintarkastaja. Päävastuullinen tilintarkastaja. 
TeliaSoneran osakkeita: 0.

Håkan Malmström (s. 1965)
Auktorisoitu tilintarkastaja. TeliaSoneran osakkeita: 0.
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Anders Igel (s. 1951)
TeliaSoneran toimitusjohtaja vuodesta 2002. Anders Igel on myös Turkcellin 
hallituksen jäsen sekä Svenskt Näringslivin ja World Childhood Foundation 
säätiön hallituksen jäsen. Hän oli aiemmin Esselte AB:n toimitusjohtaja ja sitä 
ennen Telefonaktiebolaget LM Ericssonin Executive Vice President. Anders Igel 
toimi Ericssonilla useissa johtotehtävissä, mm. johtajana Infocom Systemsissä, 
joka oli yksi Ericssonin kolmesta maailmanlaajuisesta liiketoimintaalueesta ja 
johon kuuluivat kiinteät verkot, internet ja IPviestintä, Public Networks liike
toimintaalueen johtajana, Ericsson UK:n johtajana sekä Ericssonin Lähiidän, 
KaakkoisAasian ja Latinalaisen Amerikan toiminnoista vastaavana johtajana. 
Anders Igel lähti Ericssonilta Esselten toimitusjohtajaksi 1999. Koulutukseltaan 
hän on elektro niikan diplomiinsinööri ja ekonomi. TeliaSoneran osakkeita: 
33 696.

Kim Ignatius (s. 1956)
TeliaSoneran varatoimitusjohtaja ja talous ja rahoitusjohtaja. Kim Ignatius 
nimitettiin Soneran talous ja rahoitusjohtajaksi vuonna 2000. Sitä ennen hän 
toimi Tamrokonsernin talous ja rahoitusjohtajana ja johtoryhmän jäsenenä. 
Kim Ignatius on toiminut myös erilaisissa johtotehtävissä Amerkonsernissa. 
Koulutukseltaan hän on ekonomi. TeliaSoneran osakkeita: 3 028.

Jan Henrik Ahrnell (s. 1959)
TeliaSoneran lakiasiainjohtaja. Jan Henrik Ahrnell on ollut TeliaSoneran palve
luksessa vuodesta 1989 ja toiminut lakiasiainjohtajana vuodesta 1999. Sitä 
ennen Jan Henrik Ahrnell toimi TeliaSonerakonsernin eri lakiasiainosastojen 
johtajana ja lakimiehenä TeliaSonerakonsernin eri yhtiöissä. Koulutukseltaan 
hän on oikeustieteen kandidaatti. TeliaSoneran osakkeita: 2 500.

Anders Bruse (s. 1954)
Broadband Services liiketoimintaalueen johtaja. Anders Bruse on ollut 
 TeliaSoneran palveluksessa vuodesta 1989 ja toiminut eri johtotehtävissä. Ennen 
TeliaSoneraan tuloaan hän työskenteli mm. Ericssonilla ja Vattenfall AB:ssä. 
Koulutukseltaan hän on teknillisen fysiikan diplomiinsinööri. TeliaSoneran 
osakkeita: 1 680.

Erdal Durukan (s. 1954)
Eurasialiiketoimintaalueen johtaja. Erdal Durukan valittiin TeliaSoneran Euraa
sian toimintojen toimitusjohtajaksi vuonna 2002. Hän on Fintur Holdings B.V.:n 
hallituksen puheenjohtaja ja Turkcellin hallituksen jäsen. Aiemmin hän on toiminut 
Fintur Holdings B.V.:n toimitusjohtajana. Hän on työskennellyt eri johtotehtävissä 
Azercellissa, Turkcellissa ja Ericsson Swedenissä. Erdal Durukan on ollut Ruot
sin kunniakonsuli Azerbaidžanissa vuodesta 1998. Hän on suorittanut tutkinnon 
tietojenkäsittelytieteissä. TeliaSoneran osakkeita: 0.

Kenneth Karlberg (s. 1954)
Mobility Services liiketoimintaalueen johtaja. Kenneth Karlberg on ollut Telia
Soneran palveluksessa vuodesta 1987. Hän on aiemmin toiminut useissa 
johtotehtävissä TeliaSonerassa, mm. Telian varatoimitusjohtajana ja Telia 
 Mobile liike toimintaalueen johtajana. Hän on suorittanut upseerin tutkinnon 
Ruotsin  sotakorkeakoulussa. TeliaSoneran osakkeita: 1 600*.

Ewa Lagerqvist (s. 1958)
TeliaSoneran viestintäjohtaja 12.3.2007 lähtien. Ennen TeliaSoneraan tuloaan 
Ewa Lagerqvist toimi SJ AB:n viestintäjohtajana, Fritidsresor Group/TUI Nor
dicin markkinointi johtajana, Grand Hotel Holdingsin myynti ja markkinointi
johtajana sekä Vingin markkinointi ja tuotepäällikkönä. Hänellä on korkeakou
lututkinto sekä journalistiikassa että valtioopissa, ja lisäksi hän on suorittanut 
tutkinnon strategisessa markkinoinnissa. TeliaSoneran osakkeita: 1 000.

Juho Lipsanen (s. 1961)
Integrated Enterprise Services liiketoimintaalueen johtaja. Juho Lipsanen on 
ollut TeliaSoneran palveluksessa vuodesta 2005. Hän toimi aiemmin Alma 
Media Oyj:n toimitusjohtajana. Hän on toiminut myös useissa johtotehtävissä 
ABB:llä Sveitsissä ja Suomessa, mm. ABB New Ventures Ltd:n toimitusjohta
jana ja maailmanlaajuisen ABB Automation divisioonan talousjohtajana. Kou
lutukseltaan hän on kauppatieteiden maisteri. TeliaSoneran osakkeita: 8 000.

Rune Nyberg (s. 1949)
TeliaSoneran henkilöstöjohtaja. Rune Nyberg on ollut TeliaSoneran palveluk
sessa vuodesta 2003. Hän toimi aiemmin Sandvik AB:n henkilöstöjohtajana, 
Pair Ltd:n toimitusjohtajana ja Sandvik Coromantin, JS Saban ja Distributions 
AB DAGAB:n henkilöstöpäällikkönä. Koulutukseltaan hän on ekonomi. Telia
Soneran osakkeita: 1 000.

*  Mukaan lukien puolison, alaikäisten lasten ja/tai lähipiirin omistamat 
osakkeet.
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Maa

Liikevaihto 

(MSEK)

Osuus 

konsernin 

liikevaihdosta

Liiketulos1 

(MSEK)

Osuus 

konsernin 

liiketuloksesta1

Omistusosuus2 

(prosenttia) Tuotemerkit Palvelut

Liittymämäärä 

(tuhatta)

Markkina-

osuus3

(prosenttia) Tärkeimmät kilpailijat

Ruotsi 37 003 40 11 242 42

100 Telia, Halebop Matkaviestintä 4 603 46 Tele2, Telenor, ”3”

100 Telia Kiinteän verkon puhepalvelut 4 586 55 Tele2, Telenor, Ventelo

100 Telia Data- ja laajakaistapalvelut 1 547 40 Telenor, Com Hem

Suomi 16 744 18 1 781 7

100 Sonera Matkaviestintä 2 407 42 Elisa, DNA

100 Sonera Kiinteän verkon puhepalvelut 580 31 Elisa, Finnet

100 Sonera Data- ja laajakaistapalvelut 453 31 Elisa, Finnet, HTV

Norja 9 432 10 2 425 9
100 NetCom, Chess Matkaviestintä 1 641 32 Telenor, Tele2

100 NextGenTel Laajakaistapalvelut 172 14 Telenor, UPC, Tele2

Tanska 7 413 8 500 2

100 Telia Matkaviestintä 1 123 20 TDC, Telenor

100 Telia Kiinteän verkon puhepalvelut 165 5 TDC, Tele2

100 Telia KaapeliTV, data- ja laajakaistapalvelut 162 11 TDC, Telenor

Viro 3 754 4 578 2

53,7 EMT, Diil Matkaviestintä 759 47 Tele2, Elisa

53,7 Elion Kiinteän verkon puhepalvelut 381 84 Elisa, Starman, STV

53,7 Elion Data- ja laajakaistapalvelut 148 56 Starman, STV, Norby

Latvia 2 495 3 910 3 60,3 LMT Matkaviestintä 803 43 Tele2, Bite Latvia, ZetCom

Liettua 4 391 5 1 086 4

100 Omnitel, Ezys Matkaviestintä 2 074 48 Bite GSM, Tele2

60 TEO Kiinteän verkon puhepalvelut 785 99 –

60 TEO Data- ja laajakaistapalvelut 192 49 Balticum TV, LRTC, Bite Lietuva

Espanja 5 0 –388 n/a 76,6 Yoigo Matkaviestintä 24 0 Telefónica, Vodafone, Orange

Euraasia

4 803 5

3 8484 144

51 K’Cell Matkaviestintä 3 539 56 Vimpelcom

2 453 3 51,3 Azercell Matkaviestintä 2 333 76 Bakcell

945 1 83,2 Geocell Matkaviestintä 1 032 50 Magticom

317 0 100 Moldcell Matkaviestintä 448 45 Voxtel

Latvia 209 1
49 Lattelecom Kiinteän verkon puhepalvelut 619 97 –

49 Lattelecom Data- ja laajakaistapalvelut 101 32 Baltkom TV, IZZI

Venäjä 2 773 10 43,8 MegaFon Matkaviestintä 29 749 19 MTS, Vimpelcom

Turkki 2 009 8 37,3 Turkcell Matkaviestintä 31 800 60 Vodafone, Avea

Ukraina5 Life Matkaviestintä 4 620 11 Kyivstar, UMC

Pohjoismaiden ja Baltian 
johtava televiestintäyritys
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1 Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä
2  Kazakstanin, Azerbaidžanin, Georgian ja Moldovan osalta omistusosuus viittaa Fintur Holding B.V.:n omistukseen kussakin yhtiössä. TeliaSonera omistaa suoraan ja 

epäsuorasti 74,0 prosenttia Fintur Holdingista. Muiden yhtiöiden osalta omistusosuus viittaa osuuteemme yhtiön nettotuloksesta, mukaan lukien suora ja epäsuora omistus.  
3 TeliaSoneran arvioita liittymämääräpohjaisesta markkinaosuudesta. Ruotsin osalta arvio perustuu kuitenkin liikevaihtoosuuteen.
4 Kazakstan, Azerbaidžan, Georgia ja Moldova yhteensä.
5 Turkcellin GSMtytäryhtiö Ukrainassa. Turkcellin epäsuora omistusosuus 54 prosenttia.
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This is TeliaSonera
 

Maa

Liikevaihto 

(MSEK)

Osuus 

konsernin 

liikevaihdosta

Liiketulos1 

(MSEK)

Osuus 

konsernin 

liiketuloksesta1

Omistusosuus2 

(prosenttia) Tuotemerkit Palvelut

Liittymämäärä 

(tuhatta)

Markkina-

osuus3

(prosenttia) Tärkeimmät kilpailijat

Ruotsi 37 003 40 11 242 42

100 Telia, Halebop Matkaviestintä 4 603 46 Tele2, Telenor, ”3”

100 Telia Kiinteän verkon puhepalvelut 4 586 55 Tele2, Telenor, Ventelo

100 Telia Data- ja laajakaistapalvelut 1 547 40 Telenor, Com Hem

Suomi 16 744 18 1 781 7

100 Sonera Matkaviestintä 2 407 42 Elisa, DNA

100 Sonera Kiinteän verkon puhepalvelut 580 31 Elisa, Finnet

100 Sonera Data- ja laajakaistapalvelut 453 31 Elisa, Finnet, HTV

Norja 9 432 10 2 425 9
100 NetCom, Chess Matkaviestintä 1 641 32 Telenor, Tele2

100 NextGenTel Laajakaistapalvelut 172 14 Telenor, UPC, Tele2

Tanska 7 413 8 500 2

100 Telia Matkaviestintä 1 123 20 TDC, Telenor

100 Telia Kiinteän verkon puhepalvelut 165 5 TDC, Tele2

100 Telia KaapeliTV, data- ja laajakaistapalvelut 162 11 TDC, Telenor

Viro 3 754 4 578 2

53,7 EMT, Diil Matkaviestintä 759 47 Tele2, Elisa

53,7 Elion Kiinteän verkon puhepalvelut 381 84 Elisa, Starman, STV

53,7 Elion Data- ja laajakaistapalvelut 148 56 Starman, STV, Norby

Latvia 2 495 3 910 3 60,3 LMT Matkaviestintä 803 43 Tele2, Bite Latvia, ZetCom

Liettua 4 391 5 1 086 4

100 Omnitel, Ezys Matkaviestintä 2 074 48 Bite GSM, Tele2

60 TEO Kiinteän verkon puhepalvelut 785 99 –

60 TEO Data- ja laajakaistapalvelut 192 49 Balticum TV, LRTC, Bite Lietuva

Espanja 5 0 –388 n/a 76,6 Yoigo Matkaviestintä 24 0 Telefónica, Vodafone, Orange

Euraasia

4 803 5

3 8484 144

51 K’Cell Matkaviestintä 3 539 56 Vimpelcom

2 453 3 51,3 Azercell Matkaviestintä 2 333 76 Bakcell

945 1 83,2 Geocell Matkaviestintä 1 032 50 Magticom

317 0 100 Moldcell Matkaviestintä 448 45 Voxtel

Latvia 209 1
49 Lattelecom Kiinteän verkon puhepalvelut 619 97 –

49 Lattelecom Data- ja laajakaistapalvelut 101 32 Baltkom TV, IZZI

Venäjä 2 773 10 43,8 MegaFon Matkaviestintä 29 749 19 MTS, Vimpelcom

Turkki 2 009 8 37,3 Turkcell Matkaviestintä 31 800 60 Vodafone, Avea

Ukraina5 Life Matkaviestintä 4 620 11 Kyivstar, UMC

TeliaSonera on Pohjoismaiden ja Baltian johtava televiestintäyritys, 

jolla on vahva asema myös Euraasian kasvavilla matkaviestinmark-

kinoilla, Turkki ja Venäjä mukaan lukien. Vuonna 2006 konserni 

vahvisti asemiaan useilla avainmarkkinoilla, ja sen kannattavuus 

parani edelleen. Vuoden 2006 lopussa TeliaSonera toi matkaviestin-

palvelut markkinoille Espanjassa. TeliaSonera tarjoaa laajan vali-

koiman luotettavia, innovatiivisia ja helppokäyttöisiä palveluja 

puheen, kuvan, datan, informaation, asiointitapahtumien ja viihteen 

siirtoon ja paketoimiseen. Suurin osa TeliaSoneran kotimarkkinoi-

den toiminnoista on yhtiön kokonaan omistamia. Pohjoismaiden ja 

Baltian alueen ulkopuolella TeliaSonera tarjoaa matkaviestin-

palveluja Espanjassa, Kazakstanissa, Azerbaidžanissa, Georgi-

assa ja Moldovassa sekä osakkuusyhtiöidensä välityksellä Venäjällä 

ja Turkissa. TeliaSoneralla oli vuoden 2006 lopussa yli 30 miljoonaa 

liittymää enemmistöomisteisissa toiminnoissaan ja lähes 66 mil-

joonaa osakkuusyhtiöissään.

 TeliaSoneran osake noteerataan Tukholman ja Helsingin pörs-

seissä. 



Vuoden tärkeimmät tapahtumat  
TeliaSoneran vuoden 2006 liikevaihto ja tulos olivat ennätykselliset; liike-
vaihto kasvoi 3,9 prosenttia 91,1 mrd. Ruotsin kruunuun ja nettotulos 41 
prosenttia 19,3 mrd. kruunuun. Enemmistöomisteisten yhtiöiden liittymä-
määrä kasvoi 5 prosenttia ja oli 30 miljoonaa. TeliaSoneran osakkuusyhtiöi-
den liittymämäärä kasvoi 28 prosenttia ja oli 66 miljoonaa. 
 Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä kasvoi 33 prosenttia ja oli 26,8 mrd. 
kruunua, mikä johtui kaikkien liiketoimintojen tuloksen paranemisesta. Kan-
sainvälisestä matkaviestintoiminnasta tuli yli 30 prosenttia liiketuloksesta. 
Käyttökateprosentti ennen kertaluonteisia eriä nousi 35,4 prosenttiin (33,6 
prosenttia vuonna 2005). Paranemiseen vaikuttivat ennen kaikkea Ruot-
sin, Suomen ja Tanskan korkeammat käyttökateprosentit. 
 Osakekohtainen tulos parani 48 prosenttia 3,78 kruunuun.
 Yhtiön hallitus ehdottaa kokonaisosingoksi yhteensä 6,30 kruunua osa-
ketta kohti, mihin sisältyy sekä tavanomainen että ylimääräinen osinko, eli 
yhteensä 28,3 mrd. kruunua. Tämä on suurin TeliaSoneran osakkeenomis-
tajilleen maksama osinko kautta aikojen. 
 Vuonna 2006 TeliaSonera laajensi toimintaansa myös Norjan laajakais-
tamarkkinoille ostamalla NextGenTelin ja meni Espanjan matkaviestin-
markkinoille hankkimalla osake-enemmistön Xferasta ja aloittamalla 3G-
toiminnan. Vuodenvaihteen jälkeen TeliaSonera vahvisti asemaansa 
hallintapalvelujen markkinoilla hankkimalla Cygaten ja Tanskan matkavies-
tinmarkkinoilla allekirjoittamalla palveluntarjoaja debitel Danmarkin osta-
mista koskevan sopimuksen. 
 TeliaSonera otti käyttöön uuden organisaation 1.1.2007. Tässä hallituk-
sen toimintakertomuksessa esitetään TeliaSoneran segmenttikohtaiset tu-
lokset vuoden 2006 loppuun saakka voimassa olleen maakohtaisen orga-
nisaation mukaisesti. 

Taloudelliset tulokset
MSEK, paitsi osakekohtainen  
tulos ja kateprosentit 2006 2005

Liikevaihto 91 060 87 661 
Liiketoiminnan kulut (paitsi  
poistot ja arvonalennukset) –59 947  –60 153 
Poistot ja arvonalennukset  –11 203  –13 188 
Tuotot osakkuus- ja yhteisyrityksistä 5 579 3 229    
Liiketulos 25 489 17 549 
Rahoitustuotot ja -kulut, netto –263 –530   
Tulos rahoituserien jälkeen 25 226 17 019
Tuloverot –5 943 –3 325   
Nettotulos 19 283 13 694   
Tuloksen kohdistaminen:  
    Emoyhtiön osakkeenomistajat 16 987 11 697
    Vähemmistön osuus tytäryhtiöistä 2 296 1 997   
Tulos/osake (kruunua) 3,78 2,56   
Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä (1) (2)  32 266 29 411
 Käyttökate-% 35,4 33,6
Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä (2) 26 751 20 107
    Liiketulos-% 29,4 22,9

(1)  Käyttökate vastaa liiketulosta ennen poistoja ja arvonalennuksia ja osakkuus- ja  
yhteisyrityksistä saatuja tuottoja. 

(2) Lisätietoja kertaluonteisista eristä on jäljempänä kohdassa ”Kertaluonteiset erät”.

Liikevaihto
Liikevaihto kasvoi 3,9 prosenttia 91 060 milj. kruunun ennätyslukemiin. 
Yritysostoilla ja -myynneillä oli 1,7 prosentin suuruinen positiivinen vaiku-
tus. Valuuttakurssimuutosten nettovaikutus oli vuonna 2006 nolla pro-
senttia. Orgaaninen kasvu oli 2,2 prosenttia, kun se vuonna 2005 oli 1,1 
prosenttia (–0,1 prosenttia ilman valuuttakurssivaihtelujen vaikutusta). 
Orgaanisen kasvun paraneminen johtui pääasiassa liikevaihdon laskun 
huomattavasta vähenemisestä Suomessa vuonna 2006. 
 Matkaviestinnän liikevaihto kasvoi Euraasiassa (34 prosenttia), Nor-
jassa (19 prosenttia), Baltian maissa (9 prosenttia) ja Tanskassa (5 pro-
senttia). Palveluntarjoajayhtiö Chessin yritysosto vuoden 2005 lopulla 

vaikutti positiivisesti kasvuun Norjassa. Suomessa liikevaihto pieneni 6 
prosenttia, mikä johtui pääasiassa palveluntarjoaja Saunalahden vetäy-
tymisestä Soneran verkosta vuoden 2005 lopulla. Ruotsissa volyymit 
kasvoivat voimakkaasti, mutta liikevaihto pieneni prosentin verran alen-
tuneen hintatason seurauksena.
 Kiinteän verkon puolella laajakaistapalvelujen kysyntä säilyi voimak-
kaana kaikilla TeliaSoneran markkina-alueilla. Norjalaisen NextGenTelin 
ja virolaisen MicroLinkin ostoilla oli positiivinen vaikutus liikevaihtoon. 
Kiinteän verkon palvelujen yhteenlaskettu liikevaihto kuitenkin laski hie-
man, mikä johtui pääasiassa siirtymisestä matkaviestin- ja IP-pohjaisiin 
palveluihin. Tämä vaikutti erityisen voimakkaasti liikevaihtoon Ruotsissa.
 Liittymien määrä kasvoi lähes 20 prosenttia. Vuoden lopussa Telia-
Soneran enemmistöomisteisilla toiminnoilla oli yhteensä 30,2 miljoonaa 
liittymää ja osakkuusyhtiöillä 65,9 miljoonaa liittymää.

Kannattavuus
Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä kohosi liikevaihdon kasvun myötä 
32 266 milj. kruunuun (29 411 milj. kruunua vuonna 2005) ja käyttökate-
prosentti parani 35,4 prosenttiin (33,6). Paranemiseen vaikuttivat ennen 
kaikkea Ruotsin, Suomen ja Tanskan korkeammat käyttökateprosentit.
 Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä kasvoi 33 prosenttia ja oli 26 751 
milj. kruunua (20 107), mikä johtui tuloksen paranemisesta kaikissa muis-
sa tulosyksiköissä paitsi Espanjassa, missä TeliaSonera toi kaupalliset 
matkaviestinpalvelunsa markkinoille joulukuussa 2006.
 Enemmistöomisteisissa liiketoiminnoissa liiketulos kasvoi 25 prosenttia 
21 076 milj. kruunuun (16 858). Parannus oli suurinta Suomessa, sitten 
Euraasiassa, Tanskassa ja Norjassa. Kasvusta 900 milj. kruunua aiheutui 
poistoaikataulujen muutoksesta, jonka vaikutus näkyi pääasiassa Ruot-
sissa ja Suomessa.
 Aiempiin yhteenliittämismaksuihin Ruotsissa liittyneen, 389 milj. kruu-
nun suuruisen varauksen purku vaikutti positiivisesti vuoden 2006 liike-
tulokseen. Varauksen purku oli seurausta Ruotsin kamarioikeuden 
8.2.2007 antamasta päätöksestä, jonka mukaan Tele2:n TeliaSoneralta 
aiemmin vaatimia yhteenliittämismaksuja on laskettava.
 Tuotot osakkuus- ja yhteisyrityksistä kasvoivat 73 prosenttia 5 579 milj. 
kruunuun (3 229). MegaFonista saadut tuotot kasvoivat 2 780 milj. kruu-
nuun (1 176). Kasvusta 340 milj. kruunua aiheutui valuuttakurssimuutok-
sista ja yritysmyynneistä sekä lainojen uudelleenarvostuksista vuonna 
2005. Turkcellin toiminta jatkoi positiivista kehitystään, ja huolimatta Turkin 
liiran heikentymisestä Ruotsin kruunuun nähden TeliaSoneran Turkcellista 
saamat tuotot kasvoivat 2 020 milj. kruunuun (1 761). Lisäksi matkaviestin-
operaattori MTN Ugandan myymisellä oli 562 milj. kruunun suuruinen 
 positiivinen vaikutus.
 Liiketulokseen vaikuttavat kertaluonteiset erät olivat yhteensä –1 262 
milj. kruunua (–2 558), ja ne liittyivät pääasiassa Ruotsissa ja Suomessa 
tehtyjen uudelleenjärjestelyjen kustannuksiin. Kertaluonteisiin eriin vai-
kutti vuonna 2006 positiivisesti 500 milj. kruunun suuruisen varauksen 
purku, joka liittyi Lontoon West Ferry Roadin mahdollista yhteiskäyttö-
paikkaa koskeneen riita-asian sopimiseen.
 Rahoituserät olivat yhteensä –263 milj. kruunua (–530), ja niihin vaikutti 
positiivisesti Elisa Oyj:n osakkeista saatu 183 milj. kruunun suuruinen 
kertaluonteinen myyntivoitto (edellisellä kaudella rahoituseriin kuuluvia 
kertaluonteisia myyntivoittoja ei ollut).
 Tuloverot kasvoivat –5 943 milj. kruunuun (–3 325). Efektiivinen vero-
aste kohosi 23,6 prosenttiin (19,5). Veroasteen nousu johtuu pääasiassa 
Kazakstanissa saatujen määräaikaisten verohelpotusten loppumisesta.
 Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva osuus nettotuloksesta kasvoi 
45 prosenttia 16 987 milj. kruunuun, ja osakekohtainen tulos parani 48 
prosenttia 3,78 kruunuun (2,56).
 Sijoitetun pääoman tuotto kohosi 19,5 prosenttiin (12,6) ja oman pää-
oman tuotto 17,2 prosenttiin (10,3) ennätyksellisen hyvän tuloksen ja 
 pienentyneen oman pääoman johdosta. 
 Lisätietoja on konsernituloslaskelmassa ja konsernitilinpäätöksen 
 liitetiedoissa.
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Kertaluonteiset erät
Seuraavassa taulukossa on esitetty kertaluonteiset erät vuosina 2006 ja 
2005:

MSEK 2006 2005

Käyttökatteeseen sisältyvät –1 153 –1 903
Uudelleenjärjestelykulut, synergiaetujen  
toteutuskulut ym.:
 Ruotsi –1 255 –2 095
 Suomi –288 –111
 Tanska –77 62
 International Carrier 77 216
  Muut, mukaan lukien 500 milj. kruunun  

suuruisen varauksen purku vuonna 2006 383 –36
Myyntivoitot:
 Telia Finans 7 61

Poistoihin ja arvonalennuksiin sisältyvät –13 –636
Arvonalennukset, nopeutetut poistot:
 Ruotsi – –405
 Norja – –121
 Tanska – 40
 International Carrier –13 –150

Tuottoihin osakkuus- ja yhteisyrityksistä  
sisältyvät –96 –19
Arvonalennukset, myyntivoitot ja -tappiot,  
varaukset ja muut:
 Suomi –96 –
 Infonet Services – –19

Rahoitustuottoihin ja -kuluihin sisältyvät 183 –
Myyntivoitot:
 Elisan osakkeiden myynti 183 –

Yhteensä –1 079 –2 558

Meneillään olevat uudelleenjärjestely- ja tehostamisohjelmat ovat vuosina 
2005 ja 2006 aiheuttaneet huomattavia toteuttamiskustannuksia ja varauk-
sia, ennen kaikkea Ruotsissa ja Suomessa. Vuonna 2005 Ruotsissa kirjat-
tiin 2,5 mrd. kruunun edestä uudelleenjärjestelyihin liittyviä kustannuksia, 
mistä 1,8 mrd. kruunua liittyi henkilöstöjärjestelyihin ja 0,7 mrd. kruunua 
oli verkon arvonalennuksen ja tarpeettomiksi käyneiden toimitilojen aiheut-
tamia kuluja. Vuonna 2006 uudelleenjärjestelykulut Ruotsissa vähenivät 
1,3 mrd. kruunuun, mistä 1,1 mrd. kruunua liittyi henkilöstöjärjestelyihin  
ja 0,2 mrd. kruunua oli tarpeettomiksi käyneiden toimitilojen aiheuttamia 
kuluja. Suomessa uudelleenjärjestelykustannukset vuonna 2005 olivat 
0,1 mrd. kruunua, ja vuonna 2006 ne lisääntyivät 0,3 mrd. kruunuun 
 kehitysohjelman toteuttamisen johdosta. 
 Osa kansainväliseen verkkokapasiteettiliiketoimintaan liittyneistä  
uudelleenjärjestelyvarauksista purettiin vuosina 2005 ja 2006 odotuksia 
paremmin sujuneiden uudelleenjärjestelyjen tuloksena. Vuonna 2006 
 purettiin 500 milj. kruunun suuruinen varaus, kun Lontoon West Ferry 
Roadilla sijaitsevaa kiinteistöä koskeva riita-asia sovittiin.
 Lisätietoja uudelleenjärjestely- ja tehostamistoimista on konserni-
tilinpäätöksen liitetiedossa 24.

Katsaus tulosyksiköihin
Kannattavuus säilyi Ruotsissa
Siirtyminen IP-pohjaisiin palveluihin kiihtyi, ja 3G- sekä WLAN-tekniikkaan 
perustuvien langattomien palvelujen käyttö lisääntyi. Panostamalla uusiin 
matkaviestin- ja IP-pohjaisiin palveluihin TeliaSonera säilytti markkina-
asemansa lisääntyneestä kilpailusta ja muuttuvasta markkinatilanteesta 
huolimatta. Matkaviestinmarkkinoita leimasivat voimakas hintapaine ja 
kiinteähintaisiin palveluihin panostaminen. Laajakaistapalvelujen hinnat 
pysyivät melko vakaina kilpailijoiden keskittyessä tarjoamaan suurempaa 
kaistanleveyttä samoilla hinnoilla.

MSEK, paitsi käyttökateprosentit,  
ARPU ja liittymämäärät 2006 2005

Liikevaihto 37 003 38 710
Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä 14 829 15 183
 Käyttökate-% 40,1 39,2
Liiketulos 9 987 8 302
Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä 11 242 10 803
Matkaviestintä  
Liikevaihto 11 974 12 104
Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä 5 033 5 081
 Käyttökate-% 42,0 42,0
Käyttöomaisuusinvestoinnit 800 787
Liittymän keskimääräinen kuukausituotto  
(ARPU) (SEK) 204 213
Liittymämäärä (tuhatta) kauden lopussa 4 603 4 387
Kiinteän verkon palvelut  
Liikevaihto 25 029 26 606
Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä 9 796 10 102
 Käyttökate-% 39,1 38,0
Käyttöomaisuusinvestoinnit 2 765 3 260
Liittymämäärä (tuhatta) kauden lopussa:  
 Vähittäismyynti ilman laajakaistaa 5 211 5 758
 Laajakaista 922 717
 PSTN-liittymien tukkumyynti 1 002 858
 LLUB-kuparikaapeliyhteyksien tukkumyynti 520 374

Matkaviestintä
Voimakas volyymikasvu – sekä lähtevässä liikenteessä, joka lisääntyi 20 
prosenttia, että langattomien datapalvelujen käytössä – lähes kompensoi 
sen vaikutuksen, joka oli hintojen hieman yli 20 prosentin laskulla. Liike-
vaihto pieneni 1 prosenttia.
 Matkaviestinliittymien määrä kasvoi 216 000:lla ja oli 4 603 000. 
 Laskutusasiakkaiden vaihtuvuus pysyi ennallaan 11 prosentissa. 
 Volyymikasvu ja uudelleenjärjestelyjen positiiviset vaikutukset vaikut-
tivat positiivisesti käyttökatteeseen ja lähes kompensoivat alhaisemman 
hintatason, kasvaneiden myyntikustannusten ja yhteisyritys Svenska 
UMTS-nät AB:ltä ostettavan kapasiteetin kohonneiden kustannusten 
 vaikutukset. Aiempiin yhteenliittämismaksuihin liittyneen varauksen 
 purkamisella oli 79 milj. kruunun positiivinen vaikutus käyttökatteeseen. 
Käyttökateprosentti pysyi ennallaan.
 Käyttöomaisuusinvestoinnit suhteessa liikevaihtoon säilyivät ennal-
laan, ja vuoden kuluessa TeliaSonera jatkoi investointejaan EDGE-tek-
niikkaan ja GSM-verkon laajentamiseen niin, että kuuluvuusalue kattaa 
90 prosenttia maan pinta-alasta. Tähän mennessä Svenska UMTS-nät AB 
on investoinut 4,1 mrd. kruunua Ruotsin 3G-infrastruktuuriin ja täyttänyt 
Ruotsin sääntelyviranomaisen PTS:n asettamat toimilupaehdot.

Kiinteän verkon palvelut
Laajakaistapalvelujen voimakkaasta kasvusta huolimatta liikevaihto laski 6 
prosenttia. Laajakaistaliittymien määrä kasvoi 29 prosenttia ja oli 922 000, 
mikä kompensoi laskun kaikilla muilla alueilla paitsi kiinteän verkon puhe-
palveluissa. Kiinteän verkon puhepalvelujen liikevaihto laski, mikä johtui 
 liikennemäärien ja liittymien määrän pienenemisestä ja hintapaineesta.
 Käynnissä olevan uudelleenjärjestelyohjelman positiiviset vaikutukset  
ja aiempiin yhteenliittämismaksuihin liittyneen 310 milj. kruunun suuruisen 
varauksen purku enemmän kuin kompensoivat kiinteän verkon puhepalve-
lujen liikevaihdon pienenemistä, ja käyttökateprosentti parani.
 Käyttöomaisuusinvestoinnit pienenivät edellisvuoteen verrattuna laaja-
kaistainvestointien kasvusta huolimatta, mikä johtui pääasiassa piirikytken-
täiseen puhelinverkkoon ja siirtoverkkoon tehtyjen investointien vähene-
misestä.

Uudelleenjärjestelyohjelma
Vuoden 2005 alussa käynnistetyllä uudelleenjärjestelyohjelmalla arvioi-
tiin voitavan vähentää vuotuisia bruttokustannuksia 4–5 mrd. kruunulla 
vuodesta 2008 lähtien vuoden 2004 kustannustasoon verrattuna. Vuonna 
2006 säästövaikutukset olivat 2,3 mrd. kruunua (800 milj. kruunua vuonna 
2005), ja tähän mennessä toteutetuilla uudelleenjärjestelytoimilla arvioi-
daan saavutettavan 2,8 mrd. kruunun bruttosäästöt vuonna 2007. Vuonna 
2007 käynnistetään lisätoimia.
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Ohjelman arvioidaan myös vähentävän henkilöstön määrää noin 3 000:lla 
varhaiseläkkeelle siirtymisen ja muiden toimien johdosta. Vuoden 2006 
loppuun mennessä kaikkiaan 1 209 työntekijää oli hyväksynyt varhais-
eläkkeelle siirtymisen ja 468 työntekijää oli siirretty uudelleensijoitusyk-
sikköön. Näistä työntekijöistä 1 512 oli lähtenyt yhtiön palveluksesta vuo-
den 2006 loppuun mennessä. Lisäksi vuokratyöntekijöiden määrä on 
vähentynyt noin 670:llä. 
 Uudelleenjärjestelyohjelman kustannusten odotettiin vuosina 2005–
2007 olevan 5 mrd. kruunua. Kertaluonteisina erinä raportoidut kertyneet 
kustannukset olivat vuoden 2006 loppuun mennessä 3,8 mrd. kruunua 
(2,5), mistä 2,9 mrd. kruunua (1,8) liittyi henkilöstöjärjestelyihin ja 0,9 mrd. 
kruunua (0,7) oli verkon arvonalennuksen ja tarpeettomiksi käyneiden 
 toimitilojen aiheuttamia kuluja. 
 Ohjelman tavoitteet ja tulevat toimet on kohdistettu TeliaSoneran uusille 
liiketoiminta-alueille 1.1.2007 lähtien. 

Kehitystoimet paransivat huomattavasti kannattavuutta 
Suomessa
TeliaSoneran painopisteen siirtäminen asiakasuskollisuuteen, laatuun ja 
palveluihin johti koko Suomen telemarkkinoiden vakautumiseen. Kaikkien 
suurimpien operaattoreiden kannattavuuden paraneminen oli selvin 
merkki meneillään olevasta markkinoiden elpymisestä. Hinnat vakaan-
tuivat, ja joissain tapauksissa keskimääräiset hinnat ja liittymän keski-
määräinen kuukausituotto alkoivat nousta. Matkaviestinmarkkinoilla siir-
rettyjen numeroiden määrä laski yli 60 prosenttia, mikä pienensi kaikkien 
matkaviestinoperaattorien asiakasvaihtuvuutta. Huhtikuussa käynnistyi 
3G-pakettien myynti, mikä lisäsi selvästi 3G-matkapuhelinten kysyntää. 
Laajakaistamarkkinat jatkoivat kasvuaan yli kymmenen prosentin vauh-
dilla, vaikkakin vauhti hieman tasaantui vuodesta 2005. 
 TeliaSoneran kehitysstrategia johti liikevaihdon kasvuun ja paransi 
 voimakkaasti kannattavuutta vuoden toisella puoliskolla. TeliaSoneran 
matkapuhelinliittymien markkinaosuus laski odotetusti hieman.

MSEK, paitsi käyttökateprosentit,  
ARPU ja liittymämäärät 2006 2005

Liikevaihto 16 744 17 002
Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä 4 326 3 641
 Käyttökate-% 25,8 21,4
Liiketulos 1 397 337
Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä 1 781 448
Matkaviestintä  
Liikevaihto 9 427 9 993
Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä 2 286 1 985
 Käyttökate-% 24,2 19,9
Käyttöomaisuusinvestoinnit 392 763
Liittymän keskimääräinen kuukausituotto  
(ARPU) (EUR) 28,7 30,1
Liittymämäärä (tuhatta) kauden lopussa 2 407 2 507
Kiinteän verkon palvelut  
Liikevaihto 7 317 7 009
Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä 2 040 1 656
 Käyttökate-% 27,9 23,6
Käyttöomaisuusinvestoinnit 1 015 1 157
Liittymämäärä (tuhatta) kauden lopussa 1 033 1 073

Matkaviestintä
Kokonaisliikevaihto pieneni 6 prosenttia. Kun jätetään huomioimatta 
vaikutukset, jotka Saunalahden vetäytymisellä TeliaSoneran verkosta  
oli (–470 milj. kruunua), liikevaihto laski prosentin verran. Uusien matka-
puhelimien myynnin kasvu ja korkeammat keskimääräiset hinnat sekä 
vuoden aikana kasvanut liittymän keskimääräinen kuukausituotto kom-
pensoivat osittain aiemmilta kausilta perityn hintojen laskun vaikutuksia  
(–200 milj. kruunua).
 Liittymien määrä väheni 100 000:lla 2 407 000:een, mikä johtui pääasi-
assa Tele Finlandin halpaliittymien uusmyynnin lopettamisesta. Palvelun-
tarjoajien liittymät mukaan luettuna liittymiä oli yhteensä 2 420 000. Lasku-
tusasiakkaiden vaihtuvuus laski 18 prosenttiin (26 prosenttia vuonna 2005).
 Käyttökate ja käyttökateprosentti kohosivat, kun kehitystoimet auttoivat 
kompensoimaan Saunalahden vetäytymisen vaikutuksia. Vuoden 2005 
tulosta rasittivat 460 milj. kruunulla muun muassa Soneran aiemmin peri-

miä matkaviestinnän yhteenliittämismaksuja koskeneen kiistan sopimi-
nen ja ACN-palveluoperaattorin asiakkaiden siirtyminen Soneralle.
 Käyttöomaisuusinvestoinnit putosivat lähes puoleen, mikä oli seurausta 
hankintojen tehostamisesta ja Saunalahden vetäytymisestä aiheutuneesta 
lisäkapasiteetin tarpeen pienenemisestä.

Kiinteän verkon palvelut
Liikevaihto kasvoi 4 prosenttia, mikä johtui laitemyynnin voimakkaasta kas-
vusta. Noin puolet kasvusta aiheutui viestintä- ja tietoliikenneratkaisuja 
yrityksille tarjoavan Data-Infon muuttumisesta tytäryhtiöksi. Laajakaista- 
ja hallintapalvelujen liikevaihto kasvoi myös, kun taas perinteisten data-
palvelujen ja kiinteän verkon puhepalvelujen liikevaihto laski.
 Laajakaistaliittymien määrä kasvoi lähes 20 prosenttia ja oli 412 000.
 Käyttökate kasvoi 23 prosenttia ja käyttökateprosentti parani huomat-
tavasti, mikä oli seurausta kannattavuuden parantamiseen tähtäävistä 
toimista, jotka ovat vähentäneet erityisesti alihankinta- ja henkilöstökuluja.
 Käyttöomaisuusinvestoinnit vähenivät 12 prosenttia laajakaistan kasvun 
jatkuessa voimakkaana mutta hieman vuotta 2005 maltillisempana. Inves-
toinnit keskittyivät IP-verkkojen rakentamiseen ja valokuituliityntäverkkojen 
peittoalueen laajentamiseen. TeliaSoneralla on Suomen laajin valokuitu-
liityntäverkko.

Kustannustehokkuuteen tähtäävät ohjelmat
Vuonna 2005 aloitettiin ja saatettiin loppuun 1 mrd. kruunun säästöohjelma, 
joka vaikutti jo täysin vuonna 2006. Lisäksi vuoden 2005 lopulla aloitettiin 
kehitysohjelma, jolla on tarkoitus turvata tuleva kasvu ja palauttaa kan-
nattavuus. Ohjelma sisälsi säästötoimia, joilla on tarkoitus vähentää vuo-
tuisia bruttokustannuksia 2 mrd. kruunua vuodesta 2008 lähtien vuoden 
2005 kustannustasoon verrattuna. Vuonna 2006 kehitysohjelman säästö-
vaikutukset olivat 0,7 mrd. kruunua (ei vaikutusta vuonna 2005), ja tähän 
mennessä toteutetuilla kehitystoimilla arvioidaan saavutettavan noin  
1 mrd. kruunun suuruiset bruttosäästöt vuonna 2007. Vuonna 2007 käyn-
nistetään lisätoimia. Ohjelman tavoitteet ja tulevat toimet on kohdistettu 
TeliaSoneran uusille liiketoiminta-alueille 1.1.2007 lähtien.

Norjassa ennätysvuosi
Kilpailu Norjan matkaviestin- ja laajakaistamarkkinoilla jatkui kovana. 
Matkaviestintoiminnassa keskityttiin hintasegmentointiin ja kustannusten 
alentamiseen. Matkaviestinnässä TeliaSonera kasvatti markkinaosuut-
taan liikevaihdolla mitaten. Laajakaistapalvelujen hinnat pysyivät melko 
vakaina kilpailijoiden keskittyessä tarjoamaan suurempaa kaistanleveyttä 
samoilla hinnoilla. NextGenTel säilytti asemansa Norjan toiseksi suurim-
pana laajakaistapalvelujen tarjoajana.

MSEK, paitsi käyttökateprosentit,  
ARPU ja liittymämäärät 2006 2005

Liikevaihto 9 432 7 481
Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä 3 427 2 614
 Käyttökate-% 36,3 34,9
Liiketulos 2 425 1 682
Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä 2 425 1 803
Matkaviestintä  
Liikevaihto 8 926 7 481
Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä 3 328 2 614
 Käyttökate-% 37,3 34,9
Käyttöomaisuusinvestoinnit 645 876
Liittymän keskimääräinen kuukausituotto  
(ARPU) (NOK) * 368 338
Liittymämäärä (tuhatta) kauden lopussa 1 641 1 651
Kiinteän verkon palvelut  
Liikevaihto 506 –
Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä 99 –
 Käyttökate-% 19,6 –
Käyttöomaisuusinvestoinnit 84 –
Liittymämäärä (tuhatta) kauden lopussa 172 –

* Koskee NetComia

Matkaviestintä
Liikevaihto kasvoi 19 prosenttia 8 926 milj. Ruotsin kruunuun (7 481 milj. 
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kruunua vuonna 2005), mikä johtui Chessin ostosta (muuttunut tytär-
yhtiöksi 7.11.2005) ja NetComin liikevaihdon kasvusta. Liikennemäärien 
lisääntyminen ja asiakasrakenteen muuttuminen niin, että laskutusliitty-
mien osuus kasvoi, kasvattivat osaltaan NetComin liikevaihtoa. Heinäkuun 
2006 alussa alentuneet yhteenliittämismaksut vaikuttivat liikevaihtoon 
negatiivisesti.
 NetComin asiakasrakenne parani ja laskutusliittymien määrä lisääntyi 
Norjassa 83 000:lla, kun taas prepaid-liittymien määrä pieneni 93 000:lla. 
Tämän seurauksena liittymän keskimääräinen kuukausituotto kasvoi mer-
kittävästi. Chess keskittyi vuoden aikana siirtämään asiakkaitaan Net-
Comin verkkoon. Laskutusasiakkaiden vaihtuvuus laski 15 prosenttiin (18).
 Käyttökate parani 3 328 milj. Ruotsin kruunuun (2 614), mikä johtui kas-
vaneesta liikevaihdosta ja Chessin tytäryhtiöksi muuttumisen mukanaan 
tuomista synergiaeduista. Yhteenliittämismaksujen alenemisella oli noin 
55 milj. Ruotsin kruunun suuruinen negatiivinen vaikutus käyttökatteeseen.
 Käyttöomaisuusinvestoinnit vähenivät ennen kaikkea siksi, että vuonna 
2005 oli tehty suuria investointeja UMTS- ja EDGE-tekniikkaan.

Kiinteän verkon palvelut
Liikevaihto oli 506 milj. Ruotsin kruunua ja käyttökateprosentti 20, mikä  
oli seurausta NextGenTelin ostosta (muuttunut tytäryhtiöksi 1.6.2006). 
Vuoden lopussa NextGenTelillä oli 172 000 liittymää, joista 29 000 oli 
VoIP-liittymiä.

Tulos parani voimakkaasti Tanskassa  
matkaviestinnän vetämänä
Tanskan matkaviestinmarkkinoilla hinnat säilyivät vakaina ja painopiste oli 
asiakkaiden säilyttämisessä ja asiakasuskollisuudessa. Matkaviestinnän 
markkinointitoimet kohdistettiin data- ja sisältöpalveluihin, kuten langatto-
miin musiikkikauppoihin. Laajakaistamarkkinoilla hinnat vakiintuivat vähi-
tellen vuoden kuluessa ja painopiste oli suuremman kaistanleveyden tar-
joamisessa samaan hintaan. TeliaSonera säilytti markkina-asemansa.

MSEK, paitsi käyttökateprosentit,  
ARPU ja liittymämäärät 2006 2005

Liikevaihto 7 413 7 178
Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä 1 422 817
 Käyttökate-% 19,2 11,4
Liiketulos 423 –174
Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä 500 –277
Matkaviestintä  
Liikevaihto 5 199 4 965
Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä 982 391
 Käyttökate-% 18,9 7,9
Käyttöomaisuusinvestoinnit 353 682
Liittymän keskimääräinen kuukausituotto  
(ARPU) (DKK) 252 247
Liittymämäärä (tuhatta) kauden lopussa 1 123 1 154
Kiinteän verkon palvelut  
Liikevaihto 2 214 2 213
Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä 440 426
 Käyttökate-% 19,9 19,2
Käyttöomaisuusinvestoinnit 177 151
Liittymämäärä (tuhatta) kauden lopussa 537 550

Matkaviestintä
Liikevaihto kasvoi 5 prosenttia 5 199 milj. Ruotsin kruunuun (4 965 milj. 
kruunua vuonna 2005) liittymän keskimääräisen kuukausituoton ja pääte-
laitemyynnin kasvun johdosta. Yhteenliittämismaksujen alenemisella oli 
negatiivinen vaikutus liikevaihtoon.
 Liittymien määrä väheni 31 000:lla 1 123 000:een pääasiassa siksi, 
että prepaid-liittymien määrä väheni TeliaSoneran edelleen keskittyessä 
enemmän tuottaviin asiakkaisiin. Laskutusasiakkaiden vaihtuvuus pysyi 
ennallaan 33 prosentissa.
 Käyttökate parani merkittävästi 982 milj. Ruotsin kruunuun (391), mikä 
johtui kasvaneesta liikevaihdosta, Orangen tytäryhtiöksi muuttumisen 
mukanaan tuomista synergiaeduista ja muista tehostamistoimista. Yh-
teenliittämismaksujen alenemisella oli n. 40 milj. Ruotsin kruunun suurui-
nen negatiivinen vaikutus käyttökatteeseen. Vuonna 2005 käyttökatetta 
rasittivat Orangen brändin uudistamiseen liittyneet kustannukset.

Käyttöomaisuusinvestoinnit vähenivät. Vuonna 2005 käyttöomaisuusin-
vestointeja lisäsivät verkkokapasiteetin kohottamiseksi tehdyt investoinnit.

Kiinteän verkon palvelut
Liikevaihto pysyi ennallaan. Laajakaistapalvelujen ja kaapeli-TV:n lisään-
tynyt liikevaihto kompensoi perinteisten kiinteän verkon puhepalvelujen 
liikevaihdon laskua.
 Käyttökate ja käyttökateprosentti paranivat hieman tehostamistoimien 
johdosta, pääasiassa laskeneiden hallintokustannusten seurauksena.
 Käyttöomaisuusinvestoinnit lisääntyivät pääasiassa kaapeli-TV- ja 
 laajakaistaverkkojen parannustöiden johdosta.

Suotuisaa kehitystä Baltian maissa
Kilpailu jatkui ankarana matkaviestin- ja laajakaistamarkkinoilla uusien 
yrittäjien mukaantulon lisätessä hintapaineita. Matkaviestinoperaattorit 
keskittyivät päivittämään 3G-verkkojaan HSDPA-tekniikalla. Laajakaistan 
kasvu jatkui ja loi kasvavaa kysyntää VoIP-palveluille, IP-TV:lle ja triple 
play -palveluille. TeliaSonera toimi erittäin aktiivisesti kaikilla kasvualueil-
la ja säilytti markkina-asemansa.

MSEK, paitsi käyttökateprosentit  
ja liittymämäärät 2006 2005

Liikevaihto 9 950 9 293
Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä 4 403 4 255
 Käyttökate-% 44,3 45,8
Tuotot osakkuusyhtiöistä 208 220
Liiketulos 2 781 2 303
Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä 2 781 2 303
Matkaviestintä  
Liikevaihto 6 978 6 380
 josta Liettuan osuus 2 412 2 302
 josta Latvian osuus 2 495 2 252
 josta Viron osuus 2 071 1 826
Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä 2 953 2 799
 Käyttökate-%, Liettua 40,3 40,1
 Käyttökate-%, Latvia 47,5 49,4
 Käyttökate-%, Viro 38,4 41,8
Käyttöomaisuusinvestoinnit 753 667
Liittymämäärä (tuhatta) kauden lopussa 3 636 3 301
Kiinteän verkon palvelut  
Liikevaihto 3 661 3 500
 josta Liettuan osuus 1 978 1 970
 josta Viron osuus 1 683 1 530
Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä 1 468 1 473
 Käyttökate-%, Liettua 47,3 48,3
 Käyttökate-%, Viro 31,7 34,1
Käyttöomaisuusinvestoinnit 650 418
Liittymämäärä (tuhatta) kauden lopussa  
 tytäryhtiöissä 1 506 1 433
 osakkuusyhtiöissä 720 692

Matkaviestintä
Liikevaihto kasvoi 9 prosenttia 6 978 milj. kruunuun (6 380 milj. kruunua 
vuonna 2005), mikä johtui liittymien määrän kasvusta kaikilla kolmella 
markkina-alueella sekä liikennemäärän lisääntymisestä käyttäjää kohden 
Latviassa ja Virossa. Liettuassa liikenne käyttäjää kohden väheni hieman, 
mikä johtui prepaid-liittymien määrän voimakkaasta kasvusta.
 Liittymien määrä kasvoi kaikilla markkina-alueilla yhteensä 335 000:lla 
ja oli 3 636 000. Laskutusasiakkaiden keskimääräinen vaihtuvuus Baltiassa 
lisääntyi 14 prosenttiin (13).
 Liikevaihdon kasvu paransi käyttökatetta kaikilla Baltian markkinoilla. 
Käyttökateprosentti säilyi ennallaan Liettuassa, mutta lisääntynyt hinta-
paine ja kasvaneet myynnin ja markkinoinnin kustannukset laskivat käyttö-
kateprosenttia Virossa ja Latviassa.
 Käyttöomaisuusinvestoinnit lisääntyivät Liettuassa ja Virossa, mikä 
johtui pääasiassa EDGE- ja UMTS/HSDPA-tekniikkaan tehdyistä inves-
toinneista. Latviassa käyttöomaisuusinvestoinnit laskivat, mikä johtui 
pääasiassa 2G-kapasiteettiin ja tietotekniikkaan tehtyjen investointien 
vähenemisestä.
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Kiinteän verkon palvelut
Liikevaihto kasvoi 5 prosenttia 3 661 milj. kruunuun (3 500), mikä johtui 
osittain MicroLinkin ostosta Virossa. Laajakaistapalvelujen kasvanut liike-
vaihto vaikutti osaltaan kasvuun ja enemmän kuin kompensoi kiinteän 
verkon puhepalvelujen liikevaihdon vähenemisen.
 Virossa ja Liettuassa laajakaistaliittymien määrä kasvoi yli 50 prosenttia 
ja oli 322 000. Kiinteän verkon puheliittymien määrä laski 2 prosenttia ja 
oli 1 166 000.
 Viron heikentynyt käyttökateprosentti johtui pääasiassa toiminnan laa-
jentumisesta hallintapalvelujen markkinoille. Käyttökateprosenttiin vaikutti 
myös muun liiketoiminnan tueksi myytävien pienikatteisten tuotteiden, 
kuten tietokoneiden, myynnin kasvu. Liettuassa hieman alentunut käyttö-
kateprosentti selittyy myynnin ja markkinoinnin lisääntyneillä kustannuk-
silla ja brändin uudistamiseen liittyvillä kustannuksilla.
 Käyttöomaisuusinvestoinnit lisääntyivät, mikä johtui laajakaistaverkon 
laajentamisesta kaikilla markkina-alueilla sekä maanpäällisen digitaalisen 
TV-verkon laajentamisesta Liettuassa.
 TeliaSoneran latvialaisesta osakkuusyhtiöstä Lattelecomista saamat 
tuotot olivat 208 milj. kruunua (220).

Toiminta käynnistyi hienosti Espanjassa – asiakasmäärä 
kasvaa odotettua nopeammin
Xfera käynnisti toimintansa Espanjassa Yoigo-brändillä 1.12.2006, ennä-
tyksellisen nopeasti TeliaSoneran kesäkuussa 2006 toteutuneen Xferan 
oston jälkeen.

MSEK, paitsi liittymämäärät 2006 2005

Matkaviestintä  
Liikevaihto 5 –
Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä –337 –
Käyttöomaisuusinvestoinnit 181 –
Liittymämäärä (tuhatta) kauden lopussa 24 –

Yoigon tuotevalikoima, joka perustuu helppokäyttöisyyteen sekä läpinäky-
vään ja edulliseen hinnoitteluun, on saanut Espanjassa erittäin hyvän 
vastaanoton. Vuoden loppuun mennessä liittymiä oli 24 000, ja tilauksia 
ensimmäisen toimintakuukauden aikana saatiin yhteensä 34 000.
 Käyttökate oli –337 milj. kruunua. Kustannukset syntyivät pääasiassa 
viimeisen vuosineljänneksen aikana ja liittyivät etupäässä markkinoille 
tuloon, verkkoon ja asiakashankintaan. 
 Xferan toiminta perustuu joustavaan ja kustannustehokkaaseen organi-
saatioon. Monet toiminnot, kuten verkon käyttöönotto ja ylläpito, asiakas-
palvelu, myynti ja logistiikka, on ulkoistettu.

Ennätysvuosi kansainvälisissä matkaviestintoiminnoissa  
– kasvu jatkui vahvana ja kannattavuus säilyi

MSEK, paitsi käyttökateprosentit  
ja liittymämäärät 2006 2005

Liikevaihto 8 508 6 367
 josta Kazakstanin osuus 4 803 3 509
 josta Azerbaidžanin osuus 2 453 1 902
 josta Georgian osuus 945 719
 josta Moldovan osuus 317 243
Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä 4 787 3 519
 Kokonaiskäyttökate-% 56,3 55,3
 Käyttökate-%, Kazakstan 57,8 55,8
 Käyttökate-%, Azerbaidžan 61,4 63,2
 Käyttökate-%, Georgia 47,9 46,6
 Käyttökate-%, Moldova 44,2 52,3
Tuotot osakkuusyhtiöistä 4 800 2 937
 joista Venäjän osuus 2 780 1 176
 joista Turkin osuus 2 020 1 761
Liiketulos 8 557 5 692
Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä 8 557 5 692
Käyttöomaisuusinvestoinnit 2 699 2 449
Liittymämäärä (tuhatta) kauden lopussa  
 Euraasia 7 352 6 146
 Venäjä 29 749 22 836
 Turkki 30 800 26 700
 Ukraina 4 620 1 205

Euraasia
Liikevaihto kasvoi 34 prosenttia, mikä johtui liittymien määrän voimakkaas-
ta kasvusta ja liittymän keskimääräisen kuukausituoton kohoamisesta.
 Liittymien määrä kasvoi 20 prosenttia ja oli 7,4 miljoonaa. Kazakstanissa 
prepaid-liittymien rekisteröintivaatimus hidasti liittymämäärän kasvua. 
Rekisteröinti saatiin päätökseen kolmannen vuosineljänneksen loppuun 
mennessä, ja kaikkiaan 725 000 prepaid-liittymää suljettiin.
 Käyttökate kasvoi 34 prosenttia, mikä johtui pääasiassa liikevaihdon 
kasvusta, ja käyttökateprosentti nousi.
 Käyttöomaisuusinvestointeja tehtiin edelleen paljon tavoitteena säilyttää 
verkon ja palvelujen korkea laatu ja johtoasema alueella verkon kattavuu-
den osalta. TeliaSonera on ottamassa käyttöön alueen ensimmäistä 3G-
verkkoaan Georgiassa. Verkko otettiin kaupalliseen käyttöön joulukuussa.
 Kaikki neljä Fintur-yhtiötä maksavat osinkoa. Vuonna 2006 ne maksoivat 
osinkoina yhteensä noin 1 400 milj. kruunua, josta noin 660 milj. kruunua 
maksettiin vähemmistöomistajille. Lisäksi joulukuussa 2006 ilmoitettiin 
350 milj. kruunun suuruisesta ylimääräisestä osingosta, joka maksettiin 
tammikuussa 2007. Siitä noin 172 milj. kruunua maksettiin vähemmistö-
omistajille.

Venäjä
Venäjän matkaviestinmarkkinoiden volyymi ja liikevaihto kasvoivat edel-
leen voimakkaasti. Kokonaismarkkinat kasvoivat 26 miljoonalla liittymällä 
152 miljoonaan liittymään. Liittymätiheys nousi 87 prosentista 105 prosent-
tiin. Useita vuosia jatkuneen laskun jälkeen hinnat tasaantuivat vuoden 
aikana, ja liittymän keskimääräinen kuukausituotto kohosi. MegaFon 
 vahvisti markkina-asemaansa kolmen suurimman operaattorin joukossa 
26:sta 29 prosenttiin liikevaihdolla mitattuna. Moskovassa MegaFon lisäsi 
markkinaosuuttaan liittymistä 14:stä 19 prosenttiin. Heinäkuussa voimaan 
astui säännös, jonka mukaan vain puhelun soittajaa veloitetaan matka-
puheluista. 3G-toimilupien hakumenettely julkistettiin joulukuussa.
 MegaFon (osakkuusyhtiö, omistusosuus 43,8 prosenttia) kasvatti voimak-
kaasti liikevaihtoaan ja tulostaan, ja TeliaSoneran Venäjältä saamat tuotot 
nousivat 136 prosenttia 2 780 milj. kruunuun (1 176 milj. kruunua vuonna 
2005). Kasvusta 340 milj. kruunua aiheutui valuuttakurssi- ja myyntivoi-
toista sekä vuonna 2005 tapahtuneesta lainojen arvonalennuksesta.
 Liittymien määrä lisääntyi 6,9 miljoonalla ja oli 29,7 miljoonaa. Kasvu 
oli voimakkainta Moskovassa, missä liittymien määrä lisääntyi 56 pro-
senttia ja oli 5,0 miljoonaa.
 MegaFon ei toistaiseksi ole maksanut osakkailleen osinkoa. Toiminnan 
kassavirta sijoitettiin liiketoiminnan laajentamiseen.

Turkki
Turkin matkaviestinmarkkinat jatkoivat kasvuaan, ja liittymien määrä lisään-
tyi 9 miljoonalla nousten yli 51 miljoonaan. Liittymätiheys nousi 57 prosen-
tista 69 prosenttiin.
 Turkissa Turkcellin (osakkuusyhtiö, 37,3 prosentin omistusosuus; tiedot 
ilmoitetaan yhden neljänneksen viiveellä) liittymämäärä kasvoi 4,1 miljoo-
nalla ja oli 30,8 miljoonaa. Ukrainassa liittymien määrä lisääntyi 3,4 mil-
joonalla ja oli 4,6 miljoonaa.
 Huolimatta Turkin liiran arvon alenemisesta Ruotsin kruunuun nähden 
TeliaSoneran Turkcellista saamat tuotot kasvoivat 2 020 milj. kruunuun  
(1 761) liittymien määrän kasvun ja lisääntyneen käytön johdosta.
 Vuonna 2006 TeliaSonera sai osinkoina 1 501 milj. kruunua (175) Turk-
cellilta ja Turkcell Holdingilta (TeliaSoneran ja Cukurova Holdingin yhtei-
sesti omistama yhtiö, joka omistaa 51 prosenttia Turkcellista).

Muut toiminnot *

MSEK 2006 2005

Liikevaihto 4 826 4 575
Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä 7 151
Tuotot osakkuusyhtiöistä 694 84
Liiketulos 1 046 171
Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä 498 73
Käyttöomaisuusinvestoinnit 394 247

* Mukana TeliaSonera Holding ja TeliaSonera International Carrier

Liikevaihto kasvoi, mikä johtui pääasiassa puhepalvelujen liikevaihdon 
kasvusta kansainvälisessä verkkokapasiteettitoiminnassa.
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Osakkuusyhtiöistä vuonna 2006 saatuihin tuottoihin vaikutti 562 milj.  
kruunun suuruinen voitto, jonka TeliaSoneran osakkuusyhtiö Overseas 
 Telecom sai MTN Ugandan myynnistä.
 Kertaluonteisiin eriin vaikutti positiivisesti 500 milj. kruunun suuruisen 
varauksen purku, joka liittyi Lontoon West Ferry Roadin mahdollista yhteis-
käyttöpaikkaa koskeneen riita-asian sopimiseen. Liiketulosta paransi edel-
leen 101 milj. kruunun verran verkkokapasiteettiliiketoiminnan integrointia 
ja uudelleenjärjestelyä varten tehtyjen varausten purkaminen. 
 Käyttöomaisuusinvestoinnit lisääntyivät, mikä johtui kansainvälisen verkko-
kapasiteettiliiketoiminnan laajentamisesta uusille alueille ja markkinoille.

Taloudellinen asema, maksuvalmius ja rahoitus
Tase

MSEK 2006 2005

Vastaavaa  
Liikearvo ja muut aineettomat hyödykkeet 74 172 74 367
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 48 195 48 201
Osakkuus- ja yhteisyritysosuudet,  
laskennalliset verosaamiset ja muut  
pitkäaikaiset varat 41 826 40 526
Käyttöomaisuus ja muut pitkäaikaiset  
sijoitukset yhteensä 164 193 163 094
Vaihto- ja rahoitusomaisuus (paitsi kassavarat) 23 586 23 661
Kassavarat 11 603 16 834
Vaihto- ja rahoitusomaisuus yhteensä 35 189 40 495
Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät 10 186

Vastaavaa yhteensä 199 392 203 775

Vastattavaa  
Oma pääoma 119 217 127 049
Vähemmistön osuus 8 500 8 645
Oma pääoma yhteensä 127 717 135 694
Pitkäaikaiset lainat 24 311 20 520
Muut pitkäaikaiset velat 17 017 17 291
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä 41 328 37 811
Lyhytaikaiset lainat 3 418 6 215
Muut lyhytaikaiset velat 26 929 24 055
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 30 347 30 270

Vastattavaa yhteensä 199 392 203 775

Liikearvo ja muut aineettomat hyödykkeet lisääntyivät vuonna 2006, mikä 
johtui Xferan ja NextGenTelin ostoista, mutta negatiiviset valuuttakurssi-
erot ja poistot enemmän kuin kompensoivat kasvun. 
 Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden määrä kasvoi käyttöomai-
suusinvestointien ja yritysostojen vaikutuksesta, mutta negatiiviset va-
luuttakurssierot ja poistot kompensoivat niiden vaikutuksen. 
 Käyttöomaisuusinvestoinnit laskivat 11,1 mrd. kruunuun vuonna 2006 
(11,6 mrd. kruunua vuonna 2005) ja käyttöomaisuusinvestointien suhde 
liikevaihtoon laski 12,2 prosenttiin (13,2). Käyttöomaisuusinvestoinnit 
 vähenivät kaikilla pohjoismaisilla markkinoilla, erityisesti Ruotsissa kiin-
teässä verkossa ja Suomen matkaviestinnässä. Baltiassa ja Euraasiassa 
käyttöomaisuusinvestoinnit lisääntyivät, ja investointeja tehtiin myös verkon 
rakentamiseen Espanjassa Yoigon kaupallisen toiminnan joulukuussa 
 tapahtunutta käynnistämistä varten.
 Osakkuus- ja yhteisyritysten tasearvo kasvoi niistä saatujen tuottojen 
lisääntymisen johdosta, mutta negatiiviset valuuttakurssierot ja saadut 
osingot, erityisesti Turkcellin maksamat, kumosivat lähes täysin tämän 
vaikutuksen. 
 Laskennallisten verosaamisten nettomäärä laski 1,9 mrd. kruunuun 
(2,7). Xferan osto kasvatti niiden määrää, mutta saamisten käyttö ja nega-
tiiviset valuuttakurssierot enemmän kuin kumosivat tämän vaikutuksen. 
 Käyttöpääoman nettomäärä (vaihto-omaisuus ja korottomat saatavat, 
joista on vähennetty korottomat velat) säilyi ennallaan –4,5 mrd. kruununa. 
Liikevaihdon kasvun ja toimien ajoittumisen käyttöpääomaa lisäävät vaiku-
tukset kumoutuivat negatiivisten valuuttakurssierojen ja ostettujen yritys-
ten negatiivisen käyttöpääoman johdosta. 
 

Oman pääoman kokonaismäärä väheni 8,0 mrd. kruunun verran, mikä 
johtui pääasiassa negatiivisista valuuttakurssieroista, joiden vaikutus  
oli kaikkiaan 9,6 mrd. kruunua (vuonna 2005 positiivinen vaikutus oli 9,5 
mrd. kruunua). Nettotulos ylitti vuoden kuluessa maksettujen osinkojen 
määrän. Lisätietoja on konsernitilinpäätöksen kohdassa ”Konsernin 
oman pääoman muutokset”. 
 Ehdotettujen osinkojen mukaisesti oikaistu omavaraisuusaste laski 
49,9 prosenttiin (58,9).
 Nettovelka kasvoi 15,0 mrd. kruunuun (8,4), mikä johtui pääasiassa yritys-
ostoista. Ehdotettujen osinkojen mukaisesti oikaistu nettovelkaantumis-
aste kohosi 15,0 prosenttiin (7,0).
 Lisätietoja on konsernitaseessa ja konsernitilinpäätöksen liitetiedoissa. 

Kassavirrat

MSEK 2006 2005

Liiketoiminnan kassavirta 27 501 26 990
Maksetut käyttöomaisuusinvestoinnit  –10 905  –11 396
 Vapaa kassavirta 16 596 15 594
Muiden investointien kassavirta –2 179 –840
 Kassavirta ennen rahoitusta 14 417 14 754
Rahoituksen kassavirta  –19 382  –15 653   
Kassavarat kauden alussa 16 834 17 245
Kauden nettokassavirta –4 965 –899
Valuuttakurssierot –266 488   
Kassavarat kauden lopussa 11 603 16 834

Liiketoiminnan kassavirta kasvoi vuonna 2006, mikä johtui pääasiassa 
parantuneesta käyttökatteesta ja osakkuusyhtiöistä saatujen osinkotulo-
jen kasvusta. Kassavirran paranemista rajoittivat pääasiassa käyttöpää-
oman kasvu sekä uudelleenjärjestelyvarauksista katettujen maksujen ja 
eläkemaksujen kasvu. 
 Maksetut käyttöomaisuusinvestoinnit vähenivät hieman vuonna 2006. 
 Näiden tuloksena vapaa kassavirta (liiketoiminnan kassavirta vähennet-
tynä käyttöomaisuusinvestointien määrällä) lisääntyi vuonna 2006 liiketoi-
minnan kassavirran kasvun ja käyttöomaisuusinvestointien vähenemisen 
johdosta.
 Muihin investointeihin käytetyn nettokassavirran määrä lisääntyi vuonna 
2006, pääasiassa siksi, että yritysostoihin käytettiin enemmän kassavaroja 
ja omaisuuserien myynnistä saatiin vähemmän tuloja. 
 Rahoituksen kassavirran nettomäärä kasvoi vuonna 2006, mikä johtui 
lainojen nettotakaisinmaksusta vuonna 2006 (nettolisäys vuonna 2005) 
sekä vähemmistöosakkaille maksettujen osinkojen määrän kasvusta. Emo-
yhtiön osakkaille maksetut summat olivat suunnilleen vuoden 2005 tasolla. 
 Lisätietoja on konsernin kassavirtalaskelmassa ja konsernitilinpäätöksen 
liitetiedoissa. 
 
Yritysostot, investoinnit ja yritysmyynnit
TeliaSonera on tehnyt joukon merkittäviä yritysostoja ja -myyntejä vuosina 
2005 ja 2006. 
•  Helmikuussa 2005 TeliaSonera myi 20 prosentin osuutensa Infonet 

Services Corporationissa British Telecomille 1,3 mrd. kruunun hinnalla 
ja kirjasi kaupasta myyntitappiona noin 20 milj. kruunua. TeliaSonera 
oli vuonna 2003 kirjannut Infonet-investoinnistaan 1,0 mrd. kruunun 
suuruisen arvonalennuksen.

•  Marraskuussa 2005 TeliaSonera osti norjalaisen Vollvik Gruppen AS  
-matkaviestinpalveluoperaattorin, jonka nimi on nyt TeliaSonera Chess 
Holding AS. Kokonaisostohinta oli 2,3 mrd. kruunua. 

•  Kesäkuussa 2006 TeliaSonera laajensi toimintaansa Espanjan matka-
viestinmarkkinoille hankkimalla osake-enemmistön Xferasta 617 milj. 
kruunun nettohinnalla. TeliaSonera kasvatti omistusosuuttaan 16,6 
prosentista 76,6 prosenttiin. TeliaSonera sai myös vastatakseen 3,8 
mrd. kruunun suuruiset korolliset velat, kun Xfera muuttui tytäryhtiöksi.

•  Kesäkuussa 2006 TeliaSonera laajensi toimintaansa myös Norjan laaja-
kaistamarkkinoille ostamalla NextGenTelin 2,3 mrd. kruunun kauppa-
hinnalla. NextGenTel on strateginen yritysosto, joka vahvistaa Telia-
Soneran asemaa kotimarkkinoilla. TeliaSoneran tarkoitus on hyödyntää 
NextGenTelin osaamista ja toimintaa kasvun vauhdittamiseksi muissa 
maissa.
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Rahoitusjärjestelyt
TeliaSonera uskoo, että sen luottolimiitit ja avoimilta markkinoilta keräämä 
rahoitus ovat riittäviä tämänhetkisten maksukykyvaatimusten kannalta. 
Vuoden lopussa TeliaSoneran kassavarat ja lyhytaikaiset sijoitukset olivat 
yhteensä 12,8 mrd. kruunua (18,4 mrd. kruunua vuoden 2005 lopussa). 
 Lisäksi vahvistettujen valmiusluottolimiittien yhteenlaskettu käyttämätön 
määrä oli vuoden lopussa 10,1 mrd. kruunua (10,3).
 TeliaSoneralla on tällä hetkellä Moody’s Investors Servicen luottoluokitus 
A2 pitkäaikaisille lainoille ja Prime-1 lyhytaikaisille lainoille. TeliaSoneralla 
on Standard & Poor’s Ratings Servicesin luottoluokitus A- pitkäaikaisille 
lainoille ja A2 lyhytaikaisille lainoille. 
 TeliaSonera pyrkii yleensä järjestämään rahoituksensa emoyhtiön, Telia-
Sonera AB:n, kautta. Ulkoisen rahoituksen ensisijaiset keinot on kuvattu 
konsernitilinpäätöksen liitetiedossa 21. 

Rahoitusriskien hallinta 
TeliaSoneran ensisijaiset rahoituslähteet ovat oma pääoma, liiketoiminnan 
kassavirta ja lainanotto. Korolliset lainat altistavat konsernin korkoriskille 
eli riskille, että korkotason muutos vaikuttaa negatiivisesti konsernin netto-
korkokuluihin ja/tai kassavirtoihin. TeliaSonera pyrkii tasapainottamaan 
arvioidut lainarahoituskulut ja riskin niiden negatiivisesta vaikutuksesta 
tulokseen äkillisen suuren korkotason muutoksen tapahtuessa. Telia-
Soneran nykyinen politiikka on, että lainasalkun korkojen duraation tulisi 
olla kuudesta kuukaudesta neljään vuoteen.
 TeliaSoneran kirjanpitovaluutta on Ruotsin kruunu. Siksi TeliaSoneran 
ottamat lainat muunnetaan normaalisti Ruotsin kruunuiksi tai otetaan val-
miiksi Ruotsin kruunun määräisinä, elleivät ne suoranaisesti liity kansain-
välisiin toimintoihin. 
 TeliaSonera rahoittaa toimintaansa yleensä avointen markkinoiden 
 rahoitusohjelmillaan.
 TeliaSoneran toimintaan liittyvä transaktioriski ei tällä hetkellä ole 
merkittävä, mutta sen odotetaan ajan mittaan kasvavan. Jos Ruotsin 
kruunu heikkenee yhdellä prosenttiyksiköllä kaikkiin muihin liiketoimin-
nassa käytettyihin valuuttoihin verrattuna, sillä olisi ollut 16 milj. kruunun 
negatiivinen vaikutus (13 milj. kruunua vuonna 2005) koko vuoden 2006 
tulokseen ennen veroja, mikäli suojatoimiin ei olisi ryhdytty eikä huomioida 
valuuttakurssimuutoksen mahdollista vaikutusta muihin tuloslaskelmaeriin. 
 TeliaSoneran muuntoeroriskien odotetaan edelleen kasvavan, koska 
liiketoiminta Ruotsin ulkopuolella on laajenemassa. Muilla markkina-alueilla 
käytettävien valuuttojen arvon alenemisella Ruotsin kruunuun nähden on 
negatiivinen vaikutus omaan pääomaan TeliaSoneran Ruotsin kruunuissa 
tehdyssä tilinpäätöksessä. TeliaSonera ei yleensä suojaudu muuntoero-
riskeiltä. 
 Muuntoeropositio 31.12.2006 oli kaikkiaan 147 mrd. kruunua (143). Ti-
lanteessa 31.12. 2006 TeliaSonera ei ollut suojautunut muuntoeroriskiltä. 
Jos Ruotsin kruunu vahvistuu yhdellä prosenttiyksiköllä kaikkiin muihin 
niihin valuuttoihin verrattuna, joiden suhteen TeliaSoneralla on muunto-
eroriski, sillä olisi ollut 1,5 mrd. kruunun (1,4) negatiivinen vaikutus Telia-
Sonera-konsernin omaan pääomaan 31.12.2006. 
 TeliaSoneran myyntisaataviin liittyvä luottoriski jakautuu monien eri 
asiakkaiden kesken, joihin kuuluu sekä yksityishenkilöitä että eri alojen 
yhtiöitä. Luotolla myytäessä tarvitaan tietoja asiakkaan maksukyvystä, 
 jotta minimoidaan luottotappioriskit. Tiedot saadaan joko konsernin sisältä 
asiakkaiden maksuhistorian perusteella tai tarvittaessa ulkoisista luotto-
tietolähteistä. Vuonna 2006 luottotappiot olivat 0,4 prosenttia (0,3) kon-
sernin liikevaihdosta.
 TeliaSoneran eläkevastuiden nykyarvo 31.12.2006 oli 21,5 mrd. kruu-
nua (22,0). TeliaSonera ylläpitää näiden vastuiden vakuutena eläke-
rahastoja, joiden varat olivat yhteensä 19,0 mrd. kruunua (18,5) päivän 
31.12.2006 markkina-arvoilla mitattuna. Jos painotettu keskimääräinen 
diskonttokorko laskee yhden prosenttiyksikön, 31.12.2006 olemassa olleet 
eläkevastuut olisivat kasvaneet 3,6 mrd. kruunun verran (3,2). Eläkerahas-
tojen sisältämiin kiinteän tuoton sijoituksiin kohdistuva positiivinen vaikutus 
kuitenkin osittain kumoaisi tätä vaikutusta. Vastaava korkojen lasku olisi 
kasvattanut kiinteän tuoton sijoitusten arvoa 1,0 mrd. kruunulla (1,0).
 Lisätietoja rahoitusinstrumenteista ja rahoitusriskien hallinnasta on 
konsernitilinpäätöksen liitetiedoissa 21 ja 22.

Muut riskit ja epävarmuustekijät
TeliaSonera toimii maantieteellisesti laajalti erilaisilla tuote- ja palvelu-
markkinoilla erittäin kilpaillulla ja säännellyllä televiestintäalalla. Siksi 
 TeliaSoneraan kohdistuu erilaisia riskejä ja epävarmuustekijöitä. Kohdas-
sa ”Riskitekijät” on kuvattu eräitä tekijöitä, jotka voivat vaikuttaa Telia-
Soneran liiketoimintaan, taloudelliseen tilanteeseen ja toiminnan tuloksiin.
 TeliaSoneralla on käytössään riskienhallintaprosessi, jonka avulla 
säännöllisesti tunnistetaan, analysoidaan ja arvioidaan liiketoiminnallisia 
ja taloudellisia riskejä ja epävarmuustekijöitä, raportoidaan niistä sekä 
pienennetään niitä mahdollisuuksien mukaan. Riskienhallinta on olennai-
nen osa TeliaSoneran liiketoimintasuunnitteluprosessia. 

Tutkimus- ja kehitystyö
TeliaSoneran tutkimus- ja kehitystoiminnan (T&K) perustana on kustannus-
tehokas ja innovatiivinen yhteistyö eri kumppanien, asiakkaiden, yliopisto-
jen, oppilaitosten ja tutkimuslaitosten kanssa. TeliaSoneran T&K-toiminnan 
painopisteitä vuonna 2006 olivat käytettävyyden ja helppouden lisäämi-
nen, laitteiden välinen M2M-viestintä, kodin ja perheen palvelut, uudet 
 sisältöpalvelut ja asiakaspäätelaitteet uusien palvelujen välineinä. Vuonna 
2006 TeliaSonera käytti tutkimukseen ja kehitykseen 2 564 milj. kruunua 
(2 875 milj. kruunua vuonna 2005).
 TeliaSoneralla oli 31.12.2006 noin 560 ”patenttiperhettä” ja noin 2 400 
patenttia ja patenttihakemusta, joista mikään ei yksinään ole liiketoiminnan 
kannalta oleellisen tärkeä.

Ympäristö 
Vuonna 2006 TeliaSonera työskenteli monien energiakysymysten parissa, 
joiden tavoitteena on vähentää hiilidioksidipäästöjä ja taistella ilmaston-
muutosta vastaan. TeliaSonera on esimerkiksi kokeillut polttokennojen 
käyttöä varavoimana ympäristön säästämiseksi. Polttokennot voivat osit-
tain korvata nykyiset lyijyakut ja dieselkäyttöiset generaattorit. 

Emoyhtiö
Emoyhtiö TeliaSonera AB, jonka kotipaikka on Tukholma, vastaa konser-
nin Ruotsin kiinteiden verkkojen kehityksestä ja toiminnoista sekä verkko-
palvelujen perustuotannosta. Lisäksi emoyhtiöön kuuluvat konsernin 
ylimmän johdon toiminnot, tietyt konsernitasoiset toiminnot ja konsernin 
sisäiset pankkitoiminnot.
 Emoyhtiön tilinpäätös on laadittu Ruotsin kirjanpitolain, Ruotsin mui-
den lakien sekä Ruotsin kirjanpitoneuvoston ja sen kannanottoryhmän 
standardin RR 32 ja lausuntojen mukaisesti.
 Vuoden liikevaihto oli 19 705 milj. kruunua (21 363 milj. kruunua vuon-
na 2005), josta 14 424 milj. kruunua (16 046) laskutettiin tytäryhtiöiltä. 
 Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja laski 7 631 milj. kruunuun (11 526), 
mikä pääasiassa johtui tytäryhtiöiltä saatujen osinkojen pienenemisestä. 
Nettotulos oli 3 228 milj. kruunua (1 853).
 Taseen loppusumma kasvoi 148 755 milj. kruunuun (142 400). Vuonna 
2006 maksettujen osinkojen jälkeen oma pääoma pieneni 71 262 milj. 
kruunuun (83 656) ja kertyneet voittovarat vähenivät 52 595 milj. kruu-
nuun (63 432). 
 Vapaa kassavirta pieneni 6 221 milj. kruunuun (8 478) ja kassavirta en-
nen rahoituseriä oli –6 927 milj. kruunua (6 753). Nettovelka kasvoi 42 051 
milj. kruunuun (20 901). Kassavarat olivat vuoden lopussa 7 593 milj. 
kruunua (12 528).
 Omavaraisuusaste (tilinpäätössiirtojen kertymän oman pääoman 
osuus mukaan luettuna ja ehdotettujen osinkojen mukaisesti oikaistuna)  
oli 37,3 prosenttia (54,8).
 Vuoden kokonaisinvestoinnit olivat 17 332 milj. kruunua (7 009), mihin 
sisältyy 2 382 milj. kruunua (2 754) investointeja aineellisiin hyödykkeisiin 
– lähinnä kiinteän verkon asennuksia. NextGenTel Holdingin hankintahinta 
oli 2 335 milj. kruunua. Muut investoinnit, yhteensä 12 615 milj. kruunua  
(4 255), olivat pääosin pääomasijoituksia tytäryhtiöihin ja muihin osake-
omistuksiin. Pääomasijoituksista 12 113 milj. kruunua (921) toteutettiin 
velkojen konvertoimisen kautta.
 Käynnissä olevan uudelleenjärjestelyohjelman vuoksi työntekijöiden 
määrä väheni 2 408:aan 31.12.2006, kun se vuoden 2005 lopussa oli 2 503. 
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Omien osakkeiden mitätöinti
Heinäkuussa 2005 TeliaSonera osti takaisin omia osakkeitaan 10,2 mrd. 
kruunulla, minkä tuloksena TeliaSonera AB:n omistukseen tuli 184 774 856 
omaa osaketta. Yhtiökokous päätti 27.4.2006, että omat osakkeet mitätöi-
dään ja osakepääomaa vähennetään vastaavasti. Omat osakkeet mitätöi-
tiin 6.9.2006 ja TeliaSoneran osakepääomaa alennettiin 591 milj. kruunulla 
14 369 milj. kruunuun. 
 Ks. konsernitilinpäätöksen liitetieto 20.

Uusi liiketoimintaorganisaatio
Liikevaihdon kasvun nopeuttamiseksi ja hyvän kannattavuuden säilyttä-
miseksi TeliaSonera uusi organisaationsa 1.1.2007 näkyvimpien ja voi-
makkaimpien markkinoiden kasvua vauhdittavien suuntausten mukai-
seksi. TeliaSoneran uuden organisaatiorakenteen muodostaa nyt neljä 
kansainvälistä liiketoiminta-aluetta - Mobility Services, Broadband Ser-
vices, Integrated Enterprise Services ja Eurasia. Organisaatio on edellä 
mainittujen suuntausten mukainen, vastaa asiakkaiden tarpeita ja no-
peuttaa uusien palvelujen ja tuotteiden markkinoille tuontia. Liiketoimin-
nan uusi kohdentaminen auttaa TeliaSoneraa toimimaan mahdollisimman 
 tehokkaasti, nopeuttamaan strategiansa toteuttamista ja saavuttamaan 
lisää luonnollisia maiden rajat ylittäviä synergiaetuja.
 TeliaSonera uskoo, että uusi fokus mahdollistaa vuosittaisen liikevaih-
don kasvattamisen 100 mrd. kruunuun kahdessa vuodessa hyvän kannat-
tavuuden säilyttäen.

Hallitukseen uusia jäseniä tammikuussa 2007
TeliaSoneran vaalivaliokunta ilmoitti joulukuussa 2006 saaneensa val-
miiksi yhtiön hallituksen jäsenten nimittämistä koskevan työnsä. Koska 
yhtiön hallituksen kokoonpanoon ehdotetut muutokset olivat huomatta-
via, vaalivaliokunnassa edustettuna olevat osakkeenomistajat pyysivät 
TeliaSoneran hallitusta kutsumaan koolle ylimääräisen yhtiökokouksen 
uusien hallituksen jäsenten valintaa varten.
 TeliaSonera AB:n ylimääräinen yhtiökokous pidettiin 17.1.2007, ja se 
valitsi yhtiön hallituksen uusiksi jäseniksi seuraavat henkilöt: Maija-Liisa 
Friman, Conny Karlsson, Lars G. Nordström ja Jon Risfelt.
 Yhtiökokous päätti vapauttaa tehtävistään seuraavat hallituksen jäsenet: 
Carl Bennet, Eva Liljeblom, Lennart Låftman, Lars-Erik Nilsson ja Sven-
Christer Nilsson.
 Yhtiökokous päätti, että yhtiökokouksen valitsemien hallituksen jäsen-
ten määrä on seitsemän ilman varajäseniä.
 Caroline Sundewall, Timo Peltola ja Tom von Weymarn jatkavat halli-
tuksen jäseninä. Tom von Weymarn jatkaa hallituksen puheenjohtajana.

Muita vuoden lopun jälkeisiä merkittäviä tapahtumia
TeliaSonera ilmoitti 26.1.2007, että Kansainvälisen kauppakamarin välitys-
tuomioistuin on antanut päätöksen, jonka mukaan TeliaSoneran ja Cuku-
rovan välillä on vuonna 2005 syntynyt sitova osakkeiden kauppakirja, jolla 
Cukurova velvoitetaan myymään kaikki omistamansa Turkcell Holdingin 
osakkeet TeliaSoneralle. Päätös perustuu Geneven välitystuomioistuin-
menettelyyn, jonka TeliaSonera aloitti toukokuussa 2005 Cukurovaa vas-
taan sen jälkeen, kun Cukurova vetäytyi kaupasta. TeliaSonera toivoo 
voivansa saattaa kaupan loppuun Cukurovan kanssa, mutta vaikka osak-
keiden ostosopimus onkin sitova, TeliaSonera ei vielä tiedä, onko Cuku-
rova halukas tai kykenevä siirtämään osakkeet TeliaSoneralle.
 TeliaSonera saattoi 26.1.2007 loppuun kaupan, jolla se osti 98,8 pro-
senttia Cygate Group AB:n osakekannasta 639 milj. kruunulla. Yritysosto 
vahvistaa TeliaSoneran asemaa hallintapalvelujen markkinoilla. 
 TeliaSonera allekirjoitti 31.1.2007 osakkeiden ostosopimuksen, jolla se 
ostaa tanskalaisen debitel Danmark A/S:n koko osakekannan. Velaton 
kauppahinta voi enimmillään kohota noin 1 270 milj. kruunuun, josta Telia-
Sonera maksaa kaupantekohetkellä 860 milj. kruunua. Loppu kauppahinta 
on enintään 410 milj. kruunua, ja sen tarkka suuruus riippuu kehityksestä 
seuraavien kuuden kuukauden aikana. Kauppa perustui paitsi debitelin 
arvostukseen erillisenä yhtiönä myös debitelin liikenteen siirtymiseen mui-
den operaattorien verkoista Telia Denmarkin matkaviestinverkkoon. Kau-
pan vahvistaminen edellyttää Tanskan kilpailuviranomaisen hyväksyntää.

Kehitysnäkymät vuodelle 2007
Konsernin liikevaihdon odotetaan edelleen kasvavan ja saavuttavan noin 
100 mrd. kruunun tavoitteen kahdessa vuodessa kannattavuuden säily-
essä hyvänä.
 Vuoden 2007 nettotuloksen odotetaan olevan jonkin verran suurempi 
kuin vuonna 2006, kun vuoden 2006 nettotuloksesta jätetään pois noin 
1,7 mrd. kruunun suuruiset positiivisesti vaikuttaneet kertaerät. Näihin 
positiivisesti vaikuttaneisiin 1,7 mrd. kruunun kertaeriin vuonna 2006 
 sisältyvät seuraavat summat verojen jälkeen:
• 562 milj. kruunun voitto MTN Ugandan myynnistä (ei verovaikutusta)
•  360 milj. kruunua Lontoossa sijaitsevan kiinteistön riita-asiaa koskevan 

varauksen purkamisesta (500 milj. kruunua ennen veroja)
•  320 milj. kruunun valuuttakurssi- ja yritysmyyntivoitot Venäjältä  

(ei verovaikutusta)
•  280 milj. kruunua aiempiin yhteenliittämismaksuihin liittyneiden 

 varausten purkamisesta Ruotsissa (389 milj. kruunua ennen veroja)
•  135 milj. kruunun voitto Elisan osakkeiden myynnistä Suomessa (183 

milj. kruunua ennen veroja)

Käyttöomaisuusinvestointien suhteessa liikevaihtoon odotetaan kasvavan, 
koska investoinnit laajakaistan ja matkaviestinnän kapasiteettiin lisääntyvät.

Tavanomainen osinko ja pääoman palauttaminen
osakkeenomistajille
Yhtiön hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tavanomaisena osinkona 
 jaetaan 1,80 kruunua osakkeelta (1,25 kruunua osakkeelta vuonna 2005) 
eli yhteensä 8,1 mrd. kruunua (5,6). Vuoden 2006 vahvan tuloskehityksen 
takia esitetty tavanomainen osinko on osingonjakopolitiikan mukaisen 
vaihteluvälin yläpäässä. TeliaSoneran osingonjakopolitiikkana on jakaa 
30–50 prosenttia nettotuloksen emoyhtiön osakkaille kuuluvasta osuu-
desta.
 Tavanomaisen osingon lisäksi yhtiön hallitus esittää vuotuista pääoman 
palautusta osakkeenomistajille. Ylimääräistä pääoman palautusta tarkas-
tellaan vuosittain huomioiden kassavirta ja kassavirtaennusteet sekä inves-
tointisuunnitelmat. Tämänhetkisen tarkastelun perusteella ylimääräiset 
pääoman palautukset tulisivat olemaan nykyisellä tasolla eli noin 10 mrd. 
kruunua. Tämän mukaisesti hallitus on päättänyt ehdottaa yhtiökokoukselle 
2,25 kruunun (2,25) suuruista ylimääräistä osinkoa osakkeelta vuodelta 
2006, mikä on yhteensä 10,1 mrd. kruunua.
 Tämän lisäksi yhtiön hallitus on vuoden 2006 vahvan kehityksen joh-
dosta päättänyt ehdottaa yhtiökokoukselle, että vuodelta 2006 jaetaan 
toinen ylimääräinen osinko, joka on suuruudeltaan 2,25 kruunua osak-
keelta eli yhteensä 10,1 mrd. kruunua.
 Näin ollen ehdotettu osingonjako on yhteensä 6,30 kruunua osakkeelta 
(3,50) eli yhteensä 28 290 milj. kruunua (15 717). 
 Yhtiön hallitus on arvioinut ehdotetun osingon perusteluja Ruotsin 
osakeyhtiölain 18. luvun 4. pykälän mukaisesti. Yhtiön hallituksen arvio 
on seuraava:
•  Emoyhtiön ja konsernin sidottu oma pääoma ehdotuksen mukaisen 

osingonjaon jälkeen on riittävä emoyhtiön ja konsernin liiketoiminnan 
 laajuuteen nähden.

•  Ehdotettu osinko ei vaaranna emoyhtiön tai konsernin kykyä tehdä 
 tarpeelliseksi katsottuja investointeja.

•  Ehdotus on yhdenmukainen sen vakiintuneen käytännön mukaan 
 tehdyn kassavirtaennusteen kanssa, jonka perusteella emoyhtiön  
ja konsernin oletetaan pystyvän hallitsemaan odottamattomia tapah-
tumia ja kassavirtojen tilapäisiä vaihteluja kohtuullisessa määrin. 

Yhtiön hallituksen täydellinen lausunto asiasta sisällytetään yhtiöko-
kouksen asiakirjoihin. 
 Ks. myös kohta ”Voitonjakoehdotus”.
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Riskitekijät

TeliaSonera toimii maantieteellisesti laajalti erilaisilla tuote- ja palvelu-
markkinoilla erittäin kilpaillulla ja säännellyllä televiestintäalalla. Siksi 
 TeliaSoneraan kohdistuu erilaisia riskejä ja epävarmuustekijöitä. Yhtiön 
johto on määritellyt riskin miksi tahansa tekijäksi, joka saattaa huomatta-
vasti haitata TeliaSoneran tavoitteiden saavuttamista. Riskit voivat olla 
 uhkia, epävarmuustekijöitä tai menetettyjä mahdollisuuksia, jotka liittyvät 
TeliaSoneran nykyiseen tai tulevaan toimintaan. Lisäksi nämä riskit voivat 
joskus vaikuttaa TeliaSoneran osakkeen hintaan. 

Telealaan ja markkinaoloihin liittyvät riskit 
Kilpailu, johon vaikuttavat eri tekijät, kuten markkinoilla 
 nykyisin toimivat ja niille tulevat uudet toimijat sekä uudet 
tuotteet ja palvelut, voi vaikuttaa haitallisesti TeliaSoneran 
toiminnan tuloksiin.

TeliaSoneraan kohdistuu huomattava ja jo pitkään voimistunut kilpailu ja 
hintapaine. Kilpailu on johtanut asiakasvaihtuvuuden kasvuun ja asiakas-
määrien kasvun hidastumiseen sekä TeliaSoneran tuotteistaan ja palve-
luistaan perimien hintojen alenemiseen, ja sillä voi olla samanlaisia vaiku-
tuksia myös tulevaisuudessa.
 Lähes kaikkia TeliaSoneran markkina-alueita leimaa välitön ja välillinen 
kilpailu. TeliaSonera on esimerkiksi saanut uusia merkittäviä kilpailijoita 
langattomien puhepalvelujen alueella. Myös palveluntarjoajat ja langat-
tomat virtuaaliverkko-operaattorit (MVNO:t) kilpailevat entistä kovemmin 
TeliaSoneran kanssa. Matkaviestintämarkkinoiden liittymätiheys on myös 
entistä suurempi, ja monilla TeliaSoneran markkina-alueilla ollaan siirty-
mässä asiakkaiden hankinnasta asiakkaiden säilyttämiseen. Esimerkiksi 
Pohjoismaissa on maailman korkeimpien joukossa olevat liittymätiheydet 
ja alhaisimmat matkapuheluhinnat. Suuret liittymätiheydet useimmilla 
 TeliaSoneran markkina-alueilla voivat vaikeuttaa aiempien kasvulukujen 
saavuttamista.
 TeliaSoneran kiinteän verkon liiketoimintojen kanssa kilpailevat matka-
viestin- ja internet-operaattorit, koska perinteisten kiinteän verkon palve-
lujen käyttäjien kysyntä on osittain tai kokonaan siirtymässä matkaviestin-
palvelujen ja internet-pohjaisten palvelujen puolelle. TeliaSoneran kiinteän 
verkon liiketoimintojen kanssa kilpailevat myös enenevässä määrin kaa-
peli-TV-yhtiöt, laajakaistayhtiöt ja internet-palveluntarjoajat. 
 On myös olemassa vaara, että TeliaSoneran liikevaihto vähenee pal-
velujen markkinahintojen jatkaessa laskuaan. Lisäksi TeliaSoneran siirty-
minen IP-tekniikkaan ei välttämättä tuo vastaavia säästöjä tuotantokus-
tannuksissa, ja liikenne saattaa ohjautua sellaisille uusille tai olemassa 
oleville kilpailijoille, jotka tarjoavat IP-verkkoja paljon halvemmalla. Liiken-
teen ja liikevaihdon väheneminen saattaa myös johtaa arvonalennuksiin 
nykyisten alustojen osalta. 
 Kovenevaan kilpailuun vastatakseen TeliaSonera on käynnistänyt 
 palveluvalikoimansa fokusointiin sekä teknisen ja organisatorisen moni-
mutkaisuuden vähentämiseen tähtäävän ohjelman, jonka tavoitteena on 
hakea kasvua valikoiduista palveluista ja saavuttaa kilpailukykyinen hinta-
taso. On kuitenkin olemassa riski, ettei TeliaSonera onnistu toteuttamaan 
ohjelmaa toimintaan, sääntelyyn tai muihin tekijöihin liittyvistä syistä.
 Lisäksi TeliaSoneran kansainvälinen verkkokapasiteettiliiketoiminta on 
jo aiemmin ollut äärimmäisen kovan kilpailun ja ankaran hintapaineen 
kohteena, ja tämä tilanne saattaa jatkua.

TeliaSonera toimii erittäin säännellyllä alalla, ja TeliaSoneraa 
koskevien säännösten muutokset tai haitalliset soveltamis-
tavat voivat olla haitaksi sen liiketoiminnalle, taloudelliselle 
tilanteelle ja toiminnan tuloksille.

 TeliaSoneran matkaviestinverkon ja kiinteän verkon liiketoimintaa kos-
kevat sekä kansallisen että ylikansallisen tason, kuten EU:n, säädökset ja 
toimilupavaatimukset. Jos havaitaan, että TeliaSonera ei ole noudattanut 
sitä koskevia säädöksiä, se voidaan tuomita maksamaan korvauksia tai 
sakkoja tai sille voidaan määrätä rangaistuksia, kieltomääräyksiä tai toi-
minnan määräaikaisia keskeytyksiä. 
 TeliaSoneran toimintaa koskevat säädökset rajoittavat huomattavasti 
sen liiketoiminnan hoitamisen joustavuutta. Esimerkiksi TeliaSoneralla on 

sekä Ruotsissa että Suomessa katsottu olevan huomattava markkina-
voima tietyillä markkinoilla, joilla se toimii, muun muassa kiinteän verkon 
ja matkaviestinnän telemarkkinoilla. Siksi TeliaSoneran on tarjottava tiet-
tyjä palveluja syrjimättömillä, kustannusperusteisilla ja läpinäkyvillä eh-
doilla, jotka saattavat poiketa niistä ehdoista, joilla se muuten olisi tarjon-
nut näitä palveluja.
 TeliaSoneran liiketoimintaan vaikuttavat muutokset lainsäädännössä, 
säädöksissä tai hallituksen politiikassa sekä kilpailu- ja muiden viran-
omaisten tai tuomioistuimien päätökset, mukaan lukien TeliaSoneran tai 
muiden osapuolten toimilupien myöntäminen, muuttaminen tai peruutta-
minen, voivat vaikuttaa haitallisesti TeliaSoneran liiketoimintaan ja tulok-
seen.

TeliaSoneraan kohdistuu kehittyvien markkinoiden riskejä, 
kuten se, että poliittiset, taloudelliset tai lainsäädännölliset 
muutokset voivat vähentää sen muihin teleyhtiöihin tekemi-
en sijoitusten arvoa.

TeliaSonera on tehnyt useita huomattavia sijoituksia teleyhtiöihin, jotka 
toimivat mm. Kazakstanissa, Azerbaidžanissa, Georgiassa, Moldovassa, 
Venäjällä ja Turkissa. Näiden maiden poliittiset ja taloudelliset järjestelmät 
sekä oikeus- ja sääntelyjärjestelmät ovat aiemmin olleet vähemmän ennus-
tettavia kuin maissa, joissa vastaavat instituutiot ovat pidemmälle kehitty-
neitä. Kaikilla näillä mailla on aiemmin ollut talousvaikeuksia, kuten heikko 
paikallinen valuutta ja suuri ulkomaanvelka, ja on olemassa vaara, että 
tämäntyyppisiä ongelmia esiintyy myös tulevaisuudessa. Lisäksi poliitti-
nen tilanne kaikissa niissä Euraasian maissa, joissa TeliaSonera toimii, 
on aiemmin ollut epävakaa, ja tämä saattaa toistua myös tulevaisuudessa.
 Muita kehittyvien markkinoiden maissa toimimiseen liittyviä riskejä 
ovat muun muassa ulkomaanvaluuttaan liittyvät rajoitukset, jotka voivat 
käytännössä estää TeliaSoneraa kotiuttamasta voittojaan tai myymästä 
sijoituksiaan. Vaikka missään niistä maista, joissa TeliaSoneran kansain-
välisillä tytär- tai osakkuusyhtiöillä on kotipaikkansa, ei nykyisin ole va-
luuttasäännöksiä, jotka merkittävästi vaikuttaisivat TeliaSoneraan, kaikissa 
näissä maissa on lähimenneisyydessä ollut tällaisia säännöksiä, eikä ole 
mitään takeita siitä, etteivät ne ota niitä tulevaisuudessa taas käyttöön. 
Toinen riski on ulkomaista omistusta koskevien rajoitusten mahdollinen 
säätäminen tai muut mahdolliset viralliset tai epäviralliset toimet, jotka 
kohdistuvat ulkomaisessa omistuksessa oleviin yhteisöihin.

Todelliset tai koetut terveysriskit, jotka liittyvät matkapuheli-
miin tai lähetysmastoihin, voivat vähentää matkaviestinnän 
käyttöä.

Jotkut ovat olleet huolestuneita siitä, että matkapuhelimista ja tukiasemis-
ta peräisin oleva sähkömagneettinen säteily saattaa olla terveydelle vaa-
rallista ja häiritä elektronisten laitteiden toimintaa. Nämä huolet saattavat 
voimistua ajan mittaan ja uusien tuotteiden tullessa markkinoille. Matka-
puhelinten tai tukiasemien todelliset tai koetut terveysriskit sekä niihin liit-
tyvä julkisuus tai kanteet voisivat hidastaa TeliaSoneran matkaviestinpal-
velujen kasvua, pienentää niiden asiakaskuntaa tai vähentää liittymien 
keskimääräistä käyttöä, aiheuttaa huomattavia rajoituksia tukiasemien 
 sijoittamiselle ja käytölle tai altistaa TeliaSoneran korvausvaatimuksille,  
ja millä tahansa näistä tapahtumista voisi olla negatiivinen vaikutus liike-
toimintaan, taloudelliseen tilanteeseen ja toiminnan tuloksiin.

TeliaSoneran toimintaan ja strategisiin toimiin
 liittyvät riskit
Muutokset taloudellisessa, poliittisessa tai lainsäädännölli-
sessä ympäristössä tai sääntely-ympäristössä ja TeliaSoneran 
tai sen osakkuus- ja yhteisyritysten liiketoimintasuunnitel-
missa voivat aiheuttaa sen, että TeliaSonera joutuu kirjaamaan 
arvonalennuksia, tai niillä voi olla muita haitallisia vaikutuk-
sia sen toiminnan tuloksiin ja taloudelliseen tilanteeseen.

Yleisesti televiestintä- ja teknologiamarkkinoihin vaikuttavat tekijät, kuten 
markkinoilla toimivien yritysten osakkeiden hinnan ja yhtiöiden markkina-
arvon huomattavat laskut, ja muutokset taloudellisessa tai poliittisessa 
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ympäristössä tai liiketoiminta- tai sääntely-ympäristössä sekä TeliaSoneran 
jatkuva liiketoimintasuunnitelmien tarkastelu- ja jalostusprosessi, voivat 
vaikuttaa haitallisesti sen asioihin. Tulevaisuudessa TeliaSonera saattaa 
joutua kirjaamaan lisää omaisuuserien arvonalennuksia, mikäli yhtiön joh-
don odotukset näihin omaisuuseriin liittyvien kassavirtojen osalta muuttu-
vat. Tällaisia omaisuuseriä ovat muun muassa ne liikearvot ja käyvän 
 arvon oikaisut, joita TeliaSonera on kirjannut tai kirjaa Telian ja Soneran 
fuusion ja NetComin oston yhteydessä sekä muiden jo tehtyjen tai tule-
vaisuudessa mahdollisesti tekemiensä yritysostojen yhteydessä.
 Aiemmin TeliaSonera on myös toteuttanut useita uudelleenjärjestely- 
ja tehostamisohjelmia, kuten Ruotsin ja Suomen liiketoimintojen uudel-
leenjärjestelyn ja tehostamisen sekä kansainvälisen verkkokapasiteetti-
liiketoiminnan ja Tanskan liiketoimintojen uudelleenjärjestelyn, jotka ovat 
aiheuttaneet huomattavia uudelleenjärjestely- ja tehostamiskustannuksia. 
Samantapaisia hankkeita saatetaan käynnistää myös tulevaisuudessa.
 Sen lisäksi, että ne vaikuttavat TeliaSoneran toiminnan tuloksiin, niillä 
saattaa myös olla negatiivinen vaikutus TeliaSoneran mahdollisuuksiin 
maksaa osinkoja. Ruotsin lain mukaan TeliaSoneran maksamien osinko-
jen määrä yleensä rajoittuu emoyhtiön edellisen verovuoden lopussa 
käytettävissä oleviin voittovaroihin ja muihin jakokelpoisiin varoihin. Kaik-
ki aineettomien tai muiden hyödykkeiden arvonalennuskirjaukset voivat 
vähentää TeliaSoneran mahdollisuuksia maksaa osinkoa tai mahdollises-
ti estää sen kokonaan.

TeliaSonera ei välttämättä saa niitä etuja, joita se on odotta-
nut saavansa verkkoihin, toimilupiin ja uuteen tekniikkaan 
tekemistään investoinneista.

TeliaSonera on investoinut 3G-toimilupiin ja on sen lisäksi investoinut ja 
odottaa tulevina vuosinakin investoivansa huomattavia summia verkko-
jen uudistamiseen ja laajentamiseen. Näiden investointien onnistumiseen 
vaikuttavat useat eri tekijät, joihin TeliaSonera ei kykene vaikuttamaan, 
kuten uusien ja kiinnostavien palvelujen saatavuus, niiden tarjoamiseen 
liittyvät kustannukset, niiden markkinoille tulemisen ajankohta sekä kilpailu. 
TeliaSonera ei esimerkiksi voi olla varma siitä, että markkinat ottavat uudet 
palvelut hyvin vastaan tai että tällaisten palvelujen kysyntä on suhteessa 
verkkojen kehittämisen, parantamisen ja ylläpidon kustannuksiin tai näi-
den palvelujen kehittämiseen ja tarjoamiseen liittyviin kustannuksiin.
 Espanjassa TeliaSonera on hankkinut enemmistöomistuksen Xfera 
Móviles S.A:sta ja käynnistänyt 3G-matkaviestintoiminnan vuonna 2006. 
Xfera on käynnistysvaiheessa oleva yhtiö, joka edellyttää huomattavia 
 investointeja ja aiheuttaa merkittäviä kustannuksia. Toiminnan käynnis-
tämisen kokonaisrahoitustarpeen arvioidaan tällä hetkellä olevan alle 9 
mrd. kruunua viiden ensimmäisen vuoden aikana. TeliaSoneran tavoit-
teena on, että tämän ajan kuluessa toiminta alkaa tuottaa positiivista 
kassavirtaa ja kasvattaa tulosta. Pitkän aikavälin tavoitteena on saavut-
taa noin 10 prosentin markkinaosuus vuoteen 2015 mennessä sekä noin 
30 prosentin käyttökate ennen kertaluonteisia eriä. Ei ole takeita siitä, 
että TeliaSonera saavuttaa tavoitteensa kassavirran, kannattavuuden  
tai markkinaosuuden osalta. 

TeliaSonera saattaa osallistua telealan yhdentymiseen yritys-
ostoilla, strategisilla liittoutumilla tai liiketoimintojen yhdis-
tämisillä. Epäonnistuminen näissä toimissa voi vaikuttaa hai-
tallisesti TeliaSoneran liiketoimintaan ja toiminnan tuloksiin.

Osallistuminen telealan yhdentymiseen sisältää joukon riskejä, jotka voi-
sivat vaikuttaa negatiivisesti TeliaSoneran liiketoimintaan, toiminnan tu-
loksiin ja taloudelliseen asemaan. Esimerkiksi ostokohteista tai strategi-
sista kumppaneista vallitsevan kilpailun takia TeliaSonera saattaa tehdä 
yritysoston tai liittyä strategiseen liittoumaan epäedullisilla ehdoilla. On 
myös olemassa vaara, että TeliaSonera ei kykene onnistuneesti integroi-
maan ja hoitamaan ostamaansa yritystä tai strategista liittoumaa tai että 
ostettu yritys tai strateginen liittouma ei tuota odotettuja strategisia etuja 
ja synergiaetuja tai että johdon huomio kääntyy liiaksi pois muista ajan-
kohtaisista liiketoiminta-asioista. Lisäksi yritysostot voivat vaikuttaa ne-
gatiivisesti TeliaSoneran taloudelliseen asemaan ja luottoluokituksiin tai 
laimentaa nykyisten omistajien osuutta, jos osto maksetaan TeliaSoneran 
osakkeilla.

TeliaSonera on tärkeiden laitteiden ja palvelujen 
 hankinnassa riippuvainen tietyistä toimittajista.

TeliaSonera on riippuvainen pienestä määrästä toimittajia, jotka valmis-
tavat ja toimittavat verkkolaitteita ja niiden ohjelmistoja sekä matkapuheli-
mia, jotta se voi kehittää verkkojaan ja tarjota palvelujaan kaupalliselta 
pohjalta. TeliaSonera ei voi olla varma, että se saa verkkolaitteita tai puhe-
limia vaihtoehtoisilta toimittajilta kohtuullisessa ajassa, jos TeliaSoneran 
nyt käyttämät toimittajat eivät kykene tyydyttämään sen tarpeita. Lisäksi 
TeliaSonera on nykyisin kilpailijoidensa tapaan ulkoistanut useimmissa 
toiminnoissaan monia tärkeitä tukipalvelujaan, kuten verkon rakentamisen 
ja ylläpidon. Näiden palvelujen toimittajien rajoitettu määrä sekä ne ehdot, 
joilla TeliaSonera on sopinut järjestelyistä nykyisten ja tulevien toimittajien 
kanssa, voivat vaikuttaa haitallisesti TeliaSoneraan muun muassa rajoit-
tamalla sen toiminnan joustavuutta.

TeliaSonera ei välttämättä saa kaikkia odotettuja 
 verohyötyjä aiemmin kirjatuista arvonalennuksista. 

TeliaSoneralla on huomattavat laskennalliset verosaamiset, jotka ovat 
 peräisin Soneran vuonna 2002 Saksaan ja Italiaan tekemien UMTS-
 investointien arvonalennuksista. Suurin osa laskennallisista verosaami-
sista liittyy kymmenessä vuodessa vanheneviin verotuksellisiin tappioihin 
Suomessa ja loput verosaamisista liittyvät omaisuuserien tasearvon ja 
verotuksellisen arvon väliaikaisiin eroihin Suomessa. Vaikka yhtiön johto 
tällä hetkellä arvioikin, että arvonalennuksiin liittyvät verotukselliset tappiot 
voidaan kuitata kahdeksan tai yhdeksän vuoden kuluessa vuodesta 2002 
lukien eri toimintasuunnitelmien mukaan, ei voida olla varmoja siitä, että 
yhtiöllä on tänä aikana riittävästi verotettavia tuloja Suomessa. 
 TeliaSoneralla on laskennallisia verosaamisia myös muilla alueilla, eri-
tyisesti kansainväliseen verkkokapasiteettiliiketoimintaan sekä Tanskan 
ja Espanjan liiketoimintaan liittyen. Ei ole varmuutta siitä, että TeliaSonera 
voi täysin hyödyntää nämä verosaamiset tulevien verovelvoitteiden pienen-
tämiseksi.

TeliaSonera ei välttämättä kykene säilyttämään kilpailu-
kykyään ja toteuttamaan strategiaansa tai mukautumaan 
tekniikan muutoksiin, jos se ei pysty palkkaamaan osaavia 
työntekijöitä ja pitämään heitä palveluksessaan.

Jotta TeliaSonera voisi säilyttää kilpailukykynsä ja toteuttaa strategiaansa 
sekä mukautua tekniikan muutoksiin, sen on palkattava ammattitaitoisia 
ja tietyn erikoisalan hallitsevia työntekijöitä, kyettävä pitämään heidät 
palveluksessaan ja tarpeen mukaan koulutettava heitä uudelleen. Pohjois-
maissa ja muualla kilpailu erityisesti pätevästä tele- ja IT-alan henkilös-
töstä on kovaa. TeliaSoneran mahdollisuudet palkata osaavia henkilöitä 
toiminnan kasvualueita ja uusia tekniikoita varten sekä pitää heidät pal-
veluksissaan riippuu pitkälti yhtiön mahdollisuuksista tarjota heille kilpai-
lukyiset edut. Jos TeliaSonera ei pysty tarjoamaan kilpailukykyisiä palk-
koja ja muita etuja, se ei ehkä kykene palkkaamaan osaavia työntekijöitä 
ja pitämään heitä palveluksessaan, mikä saattaa rajoittaa sen mahdolli-
suuksia kehittää voimakkaasti kasvavia ja uusia liiketoiminta-alueita tai 
säilyttää kilpailukykynsä perinteisillä liiketoiminta-alueilla.

Osakkuusyhtiöihin ja yhteisyrityksiin liittyvät riskit 
TeliaSoneralla on vain rajoitetut vaikutusmahdollisuudet 
osakkuusyhtiöissään, ja sen näihin yhtiöihin tekemien 
 investointien onnistuminen riippuu muiden osakkeen-
omistajien toimista.

Erityisesti Pohjoismaiden ulkopuolella TeliaSonera hoitaa osan toimin-
noistaan osakkuusyhtiöiden kautta, joissa sillä ei ole osake-enemmistöä. 
Näitä ovat esim. Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. Turkissa, OAO MegaFon 
Venäjällä ja Lattelecom SIA Latviassa, ja niissä TeliaSoneran mahdolli-
suudet vaikuttaa liiketoiminnan hoitamiseen ovat rajoitetut. Tietyissä 
näistä yhtiöistä TeliaSoneran yhtiökumppaneilla on hallintoasiakirjojen 
nojalla yksinomainen tai jaettu määräysvalta keskeisissä asioissa, joita 
ovat esim. liiketoimintasuunnitelmien ja budjettien hyväksyminen sekä 
osingonjaon suuruus ja ajankohta. Yhteisomistuksessa olevissa yhtiöissä 
on aina olemassa vaara, että ryhdytään TeliaSoneran tai sen osakkuus-
yhtiön määräysvallan ulkopuolella oleviin toimiin, jotka ovat TeliaSoneran 
edun vastaisia, tai että syntyy erimielisyyksiä tai joudutaan umpikujaan. 
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Esimerkiksi Venäjällä eräät MegaFonin osakkeenomistajat ovat osallisina 
riita-asiassa, joka koskee 25,1 prosentin omistusosuutta MegaFonista.
 Strategiansa mukaisesti TeliaSonera saattaa sopivan tilaisuuden tullen 
lisätä omistusosuuttaan osakkuusyhtiöissä. Strategian toteuttaminen 
saattaa kuitenkin olla vaikeaa eri syistä, joista osaan TeliaSonera ei kykene 
vaikuttamaan, kuten osakkeenomistajien halukkuuteen myydä osakkei-
taan tai hyväksyä omistuksensa laimentaminen. Myös TeliaSoneran 
 mahdollisuus hoitaa liiketoimintaa onnistuneesti, mikäli se saa enemmän 
määräysvaltaa, voi osoittautua pulmalliseksi.

Sisäisen valvonnan puutteet saattavat vaikuttaa haitallisesti 
MegaFoniin, joka on Venäjällä toimiva osakkuusyhtiö.

MegaFon, venäläinen matkaviestinoperaattori, josta TeliaSonera omistaa 
43,8 prosenttia, on aiemmin ilmoittanut puutteista sisäisessä valvonnassa. 
Vaikka TeliaSonera uskookin, että MegaFonin johto on edistynyt toimis-
saan näiden puutteiden korjaamiseksi, mahdollisten aiempien tai tulevien 
sisäisen valvonnan heikkouksien vuoksi MegaFon ei kuitenkaan ehkä 
pysty ilmoittamaan taloudellisia tuloksiaan tarkasti tai estämään olennai-
sia virheitä näissä tuloksissa. MegaFonin sisäisen valvonnan puutteilla 
voi olla haitallinen vaikutus yhtiöön, mikä puolestaan saattaa vaikuttaa 
haitallisesti TeliaSoneran sijoituksen arvoon.

TeliaSoneran yhteistyö Tele2:n kanssa Ruotsissa UMTS-
 verkon laajentamisessa ja käytössä saattaa epäonnistua.

TeliaSonera on solminut yhteistyösopimuksen Tele2:n kanssa UMTS-
 verkon rakentamisesta ja käytöstä Ruotsissa. Yhteistyö tapahtuu puoliksi 
omistetun yhteisyrityksen Svenska UMTS-nät AB:n puitteissa, jolla on 
UMTS-toimilupa Ruotsissa. TeliaSonera on tehnyt tähän yhteisyritykseen 
merkittäviä investointeja ja taloudellisia sitoumuksia. Koska kyseessä on 
yhteisyritys, on olemassa vaara, että liikekumppanit ovat erimielisiä tär-
keistä asioista, kuten yhtiön rahoituksesta. Tätä riskiä saattaa lisätä se, 
että TeliaSonera ja Tele2 ovat keskinäisiä kilpailijoita. Yhtiötä koskeva 
 erimielisyys tai umpikuja taikka tilanne, jossa toinen osapuoli olennaisesti 
rikkoo yhteistyösopimuksen ehtoja, saattaisi vaikuttaa haitallisesti Telia-
Soneran mahdollisuuksiin toteuttaa UMTS-strategiaansa. Lisäksi Svenska 
UMTS-nätin nykyinen vapautus Ruotsin kilpailulailla kielletyistä kilpailun-
rajoitussopimuksista päättyy vuonna 2007. Sen jälkeen yhteistyötä arvi-
oidaan uudelleen kilpailulainsäädännön näkökulmasta. Sen vuoksi ei ole 
takeita siitä, etteivät Ruotsin kilpailuviranomaiset tulevaisuudessa muuta 
mielipidettään tästä yhteistyöstä, millä saattaisi olla olennaisen haitallinen 
vaikutus Svenska UMTS-nätin ja TeliaSoneran toimintaan.

TeliaSoneran osakkeiden omistamiseen 
liittyvät riskit
TeliaSoneran osakkeen hinta saattaa vaihdella. TeliaSoneran 
liiketoimintaan ja sen osakkeen markkinahintaan saattavat 
myös huomattavasti vaikuttaa Ruotsin ja Suomen valtioiden 
toimet, sillä niiden intressit voivat olla erilaiset kuin muilla 
osakkeenomistajilla.

TeliaSoneran osakkeen markkinahinta on aiemmin vaihdellut osittain arvo-
paperimarkkinoiden yleisten vaihtelujen johdosta ja erityisesti telealan 
osakkeiden hintojen vaihtelujen takia, ja tämä saattaa jatkua myös tule-
vaisuudessa. TeliaSoneran osakkeen hintaan voivat yhtiön taloudellisen 
tuloksen, toiminnan ja välittömän liiketoimintaympäristön lisäksi vaikuttaa 
monet muutkin tekijät, joita ovat muun muassa: finanssianalyytikkojen ja 
sijoittajien odotukset todellisiin taloudellisiin tuloksiin verrattuna, yritys-
kaupat, joita TeliaSonera tekee tai joita sen odotetaan tai spekuloidaan 
tekevän, TeliaSoneran mahdollinen osallistuminen alan yhdentymiseen 
tai sitä koskevat spekulaatiot sekä analyytikkojen ja sijoittajien spekulaa-
tiot TeliaSoneran tulevasta osinkopolitiikasta nykyiseen verrattuna. 
 Ruotsin valtio omistaa 45,3 prosenttia ja Suomen valtio 13,7 prosenttia 
TeliaSoneran liikkeellä olevista osakkeista. Lisäksi Ruotsin valtio ja Suo-
men valtio ovat sopineet neuvottelevansa keskenään siitä, kuinka yhtiö-
kokouksissa päätettävistä asioista äänestetään. Sen vuoksi Ruotsin 
 valtiolla yksinään voi olla mahdollisuus vaikuttaa ja Ruotsin valtiolla ja 
Suomen valtiolla niiden toimiessa yhdessä on valta vaikuttaa osakkeen-
omistajien äänestettäviksi tuotaviin asioihin, kuten tilinpäätöksen hyväksy-
miseen, osingonjakoon, yritysostojen yhteydessä tapahtuviin pääoman 
korotuksiin sekä TeliaSoneran hallituksen jäsenten valitsemiseen ja erot-
tamiseen. Ruotsin valtion ja Suomen valtion intressit näistä asioista pää-
tettäessä ja äänestyskäyttäytymistä harkittaessa voivat olla erilaiset kuin 
TeliaSoneran muilla osakkeenomistajilla.
 Lisäksi Ruotsin valtiota tai Suomen valtiota eivät sido mitkään sopimus-
velvoitteet, jotka rajoittaisivat niiden mahdollisuuksia myydä osakkeitaan. 
Tällä hetkellä ei ole mahdollista arvioida, milloin ja miten Ruotsin valtio tai 
Suomen valtio mahdollisesti myy TeliaSoneran osakkeita, jos lainkaan. 
Jos Ruotsin valtio tai Suomen valtio kuitenkin myy huomattavan määrän 
TeliaSoneran osakkeita tai syntyy yleinen käsitys siitä, että tällainen myynti 
tapahtuu, se saattaa huomattavasti laskea TeliaSoneran osakkeiden 
kurssia sekä vaikeuttaa uusien TeliaSoneran osakkeiden liikkeeseen-
laskua.
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 Tammikuu–joulukuu
MSEK, paitsi osakekohtaiset luvut Liitetieto  2006 2005

Liikevaihto 6  91 060 87 661
Liikevaihtoa vastaavat kulut 7  –48 640 –47 287

Bruttokate   42 420 40 374
Myynnin ja markkinoinnin kulut 7  –13 486 –14 253
Hallinnon kulut 7  –6 317 –6 578
Tutkimus- ja tuotekehityskulut 7  –2 564 –2 875
Liiketoiminnan muut tuotot 8  1 138 1 031
Liiketoiminnan muut kulut 8  –1 281 –3 379
Tuotot osakkuus- ja yhteisyrityksistä 11  5 579 3 229

Liiketulos   25 489 17 549
Rahoituskulut 12  –1 049 –1 330
Muut rahoituserät 12  786 800

Tulos rahoituserien jälkeen   25 226 17 019
Tuloverot 13  –5 943 –3 325

Nettotulos   19 283 13 694
Tuloksen kohdistaminen:    
 Emoyhtiön osakkeenomistajat   16 987 11 697
 Vähemmistön osuus tytäryhtiöistä   2 296 1 997

    

Osakkeenomistajien tulos/osake (kruunua),  
laimentamaton ja laimennettu 20  3,78 2,56

Konsernituloslaskelma
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Konsernitase
 31.12.
MSEK Liitetieto       2006 2005

Vastaavaa    
Liikearvo 14  62 638 62 498
Muut aineettomat hyödykkeet 14  11 534 11 869
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 15  48 195 48 201
Osuudet osakkuus- ja yhteisyrityksissä 11  25 536 25 208
Laskennalliset verosaamiset 13  12 054 12 305
Eläkejärjestelyjen nettovarat 23  121 437
Muut pitkäaikaiset varat 16  4 115 2 576

Käyttöomaisuus ja muut pitkäaikaiset sijoitukset yhteensä   164 193 163 094

Vaihto-omaisuus 17  997 765
Myyntisaamiset ja muut lyhytaikaiset saamiset 18  20 427 18 919
Lyhytaikaiset verosaamiset   204 1 570
Korolliset saamiset 19  1 958 2 407
Rahat ja pankkisaamiset 19  11 603 16 834

Vaihto- ja rahoitusomaisuus yhteensä   35 189 40 495

Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät   10 186

Vastaavaa yhteensä   199 392 203 775
    

Vastattavaa    
Oma pääoma   119 217 127 049
Vähemmistön osuus   8 500 8 645

Oma pääoma yhteensä   127 717 135 694

Pitkäaikaiset lainat 21  24 311 20 520
Laskennalliset verovelat 13  10 121 9 578
Eläke- ja työsopimusvaraukset 23  39 –
Muut pitkäaikaiset varaukset 24  4 475 5 370
Muut pitkäaikaiset velat 25  2 382 2 343

Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä   41 328 37 811

Lyhytaikaiset lainat 21  3 418 6 215
Lyhytaikaiset varaukset 24  836 616
Lyhytaikaiset verovelat   1 741 706
Ostovelat ja muut lyhytaikaiset velat 26  24 352 22 733

Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä   30 347 30 270

Vastattavaa yhteensä   199 392 203 775

    

Ehdolliset varat 28  – –
Annetut pantit ja vakuudet  28  1 403 1 584
Annetut takaukset (lukuun ottamatta takaukset, joista on kirjattu varaus) 28  2 058 2 581
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Konsernin kassavirtalaskelma
 Tammikuu–joulukuu
MSEK Liitetieto  2006 2005

Nettotulos   19 283 13 694
Oikaisut:    
 Poistot ja arvonalennukset   11 231 13 211
  Käyttöomaisuuden ja muiden pitkäaikaisten  

sijoitusten myyntivoitot, -tappiot ja romutukset   –117 –43
  Tuotot osakkuus- ja yhteisyrityksistä, vähennettynä  

saaduilla osingoilla   –3 791 –2 470
 Eläke- ja muut varaukset   –1 344 343
 Rahoituserät   –836 150
 Tuloverot   3 560 1 278
 Muut ei-kassavirtavaikutteiset erät   48 –5

Kassavirta ennen käyttöpääoman muutosta   28 034 26 158

Korottomien saamisten lisäys (–), vähennys (+)   –1 792 1 693
Vaihto-omaisuuden lisäys (–), vähennys (+)   –242 –88
Korottomien velkojen lisäys (+), vähennys (–)   1 501 –773

Käyttöpääoman muutos   –533 832

Liiketoiminnan kassavirta 29  27 501 26 990
Investoinnit käyttöomaisuushyödykkeisiin 29  –10 905 –11 396
Käyttöomaisuushyödykkeiden myyntitulot   255 208
Investoinnit osakkeisiin, osuuksiin ja liiketoimintoihin 29  –3 274 –1 770
Osakkeiden, osuuksien ja liiketoimintojen myyntitulot 29  348 1 654
Myönnetyt lainat ja muut vastaavat sijoitukset   –349 –368
Lainasaamisten ja muiden vastaavien sijoitusten takaisinmaksut   488 416
Eläkesäätiöltä saadut korvaukset   700 100
Osakkuus- ja yhteisyrityksille myönnettyjen ennakoiden  
ja lyhytaikaisten lainojen jne. nettomuutos    –347 –1 080

Investointien kassavirta   –13 084 –12 236

Kassavirta ennen rahoitusta   14 417 14 754
Omien osakkeiden hankinta, mukaan lukien transaktiomenot   – –10 218
Emoyhtiön osakkeenomistajille maksetut osingot   –15 717 –5 610
Tytäryhtiöiden vähemmistöomistajille maksetut osingot  
ja näiden tekemät sijoitukset, netto   –1 523 –1 087
Pitkäaikaisten lainojen nostot   5 049 13 126
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut   –6 515 –11 791
Lyhytaikaisten lainojen nettomuutos   –676 –73

Rahoituksen kassavirta   –19 382 –15 653

Rahojen ja pankkisaamisten nettomuutos   –4 965 –899

    

Rahat ja pankkisaamiset tilikauden alussa   16 834 17 245
Rahojen ja pankkisaamisten nettomuutos vuoden aikana   –4 965 –899
Valuuttakurssierojen vaikutus   –266 488
Rahat ja pankkisaamiset tilikauden lopussa 19  11 603 16 834

    

Maksetut korot   –1 082 –1 473
Maksetut tuloverot   –2 382 –2 048
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Konsernin oman pääoman muutokset
      Käyvän 
     Muu arvon  Kerty-   
     sijoitettu  rahastot ja   neet   Vähem- Oma  
   Liite- Osake- oma valuutta-  Muut  voitto-  Oma  mistön  pääoma 
MSEK tieto pääoma pääoma muuntoerot rahastot varat pääoma osuus yhteensä

Oma pääoma 31.12.2004  14 961 70 741 –2 762 4 977 33 216 121 133 6 934 128 067

Käypään arvoon arvostettujen  
hankittujen nettovarojen poistot  
vaiheittaisissa hankinnoissa 20 – – – –132 132 – – –
Rahoitusinstrumenttien  
arvostaminen käypään arvoon 20 – – 46 – – 46 – 46
Valuuttakurssierot 20 – – 8 809 – – 8 809 732 9 541
Inflaatio-oikaisut 20 – – – 1 177 – 1 177 – 1 177
Suoraan omaan pääomaan  
kirjatut tuotto- ja kuluerät  – – 8 855 1 045 132 10 032 732 10 764
Nettotulos  – – – – 11 697 11 697 1 997 13 694
Kirjattu nettotulos yhteensä  – – 8 855 1 045 11 829 21 729 2 729 24 458
Liiketoimet tytäryhtiöiden  
vähemmistöosakkaiden kanssa 20 – – – – – – –12 –12
Osingonjako 20 – – – – –5 610 –5 610 –1 006 –6 616
Omien osakkeiden hankinta  
(vuoden 2005 varsinaisen  
yhtiökokouksen päätöksellä) 20 – –10 203 – – – –10 203 – –10 203

Oma pääoma 31.12.2005  14 961 60 538 6 093 6 022 39 435 127 049 8 645 135 694

Hankittujen nettovarojen arvostus  
käypään arvoon vaiheittaisissa  
hankinnoissa 20 – – – 300 –275 25 – 25
Käypään arvoon arvostettujen  
hankittujen nettovarojen poistot  
vaiheittaisissa hankinnoissa 20 – – – –128 128 – – –
Rahoitusinstrumenttien  
arvostaminen käypään arvoon 20 – – –25 – – –25 – –25
Valuuttakurssierot 20 – – –8 955 – – –8 955 –608 –9 563
Inflaatio-oikaisut 20 – – – –147 – –147 – –147
Suoraan omaan pääomaan  
kirjatut tuotto- ja kuluerät  – – –8 980 25 –147 –9 102 –608 –9 710
Nettotulos  – – – – 16 987 16 987 2 296 19 283
Kirjattu nettotulos yhteensä  – – –8 980 25 16 840 7 885 1 688 9 573
Liiketoimet tytäryhtiöiden  
vähemmistöosakkaiden kanssa 20 – – – – – – –215 –215
Osingonjako 20 – –10 104 – – –5 613 –15 717 –1 618 –17 335
Omien osakkeiden mitätöinti  
(vuoden 2006 varsinaisen  
yhtiökokouksen päätöksellä) 20 –592 592 – – – – – –

Oma pääoma 31.12.2006  14 369 51 026 –2 887 6 047 50 662 119 217 8 500 127 717
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1. Laadintaperiaatteet

Yleistä
Yhtiön hallitus on hyväksynyt 13.3.2007 vuosikertomuksen ja konsernitilinpäätök-
sen julkaistavaksi. Emoyhtiön ja konsernin tuloslaskelmat ja taseet vahvistetaan 
24.4.2006 pidettävässä varsinaisessa yhtiökokouksessa. 
 TeliaSoneran konsernitilinpäätös on laadittu kansainvälisten tilinpäätösstandar-
dien (IFRS) ja, TeliaSoneran toimintojen luonne huomioiden, Euroopan unionissa 
sovellettaviksi hyväksyttyjen IFRS-standardien mukaisesti. 
 Lisäksi TeliaSonera noudattaa Ruotsin kirjanpitoneuvoston standardia RR 30:05 
”Konsernitilinpäätöstä koskevat täydentävät ohjeet” ja tiettyjä Ruotsin kirjanpitoneu-
voston kannanottoryhmän lausuntoja, jotka liittyvät ainoastaan liiketoimintaan Ruot-
sissa. Ruotsalaisten yhtiöiden, joiden osakkeet ovat tilinpäätöshetkellä julkisen kau-
pankäynnin kohteena pörssilistalla Ruotsissa tai muulla oman pääoman ehtoisten 
instrumenttien säännellyllä markkinapaikalla, on noudatettava standardia RR 
30:05. Standardi RR 30:05 määrittelee Ruotsin kirjanpitolainsäädäntöön perustu-
via, IFRS-standardien lisäksi noudatettavia, täydentäviä ohjeita ja tilinpäätöksessä 
esitettäviä tietoja. 

Konsernitilinpäätöksen laatimiseen liittyvät periaatteet ja 
 laskentaperiaatteet
Jäljempänä on kuvattu noudatetut konsernitilinpäätöksen laatimiseen liittyvät peri-
aatteet, arvostusperiaatteet ja laskentaperiaatteet.

Määrät ja päivämäärät
Ellei muuta ole mainittu, kaikki summat on esitetty miljoonissa Ruotsin kruunuissa 
(SEK) tai muussa määritetyssä valuutassa, ja ne perustuvat sekä tuloslaskelman 
että taseen osalta kahdentoista kuukauden tilikauteen, joka päättyi 31.12.

Uudet tilinpäätösstandardit
Vuonna 2006 voimaan tulleet standardit, muutokset voimassa olleisiin 
 standardeihin sekä tulkinnat  
•  IAS 19 (muutos) ”Työsuhde-etuudet” (voimaantulo 1.1.2006). Tämä muutos tuo 

mukanaan vakuutusmatemaattisten voittojen ja tappioiden vaihtoehtoisen kirjaa-
mismenettelyn. Se myös lisää tilinpäätöksessä esitettäviä tietoja. Koska Telia-
Sonera on päättänyt olla muuttamatta laskentaperiaatettaan vakuutusmate-
maattisten voittojen ja tappioiden kirjaamisessa, vaikuttaa tämän muutoksen 
käyttöönotto vain tilinpäätöksessä esitettävien tietojen ulkoasuun ja laajuuteen.

•  IAS 21 (osittainen muutos) ”Valuuttakurssien muutosten vaikutukset” (voimaan-
tulo 15.12.2005). Muutos koskee ulkomaiseen toimintoon tehtyyn sijoitukseen 
 sisältyvien monetaaristen erien käsittelyä. TeliaSoneralla ei ole kyseisen tyyppi-
siä monetaarisia eriä. 

•  IAS 39 (muutokset) ”Rahoitusinstrumentit: kirjaaminen ja arvostaminen”, muutok-
set liittyvät ennakoitujen liiketoimien suojaamiseen konsernin sisäisillä instru-
menteilla ja käypään arvoon arvostamismahdollisuuteen (voimaantulo 1.1.2006). 
Konsernin sisäisiä suojauksia koskeva muutos sallii hyvin todennäköiseen enna-
koituun konsernin sisäiseen liiketoimeen liittyvän valuuttariskin luokittelemisen 
suojauskohteeksi konsernitilinpäätöksessä. Käypään arvoon arvostamismahdol-
lisuutta koskeva muutos muuttaa käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavien 
rahoitusinstrumenttien määrittelyä ja rajoittaa mahdollisuutta määrittää rahoitus-
instrumentteja tähän luokkaan kuuluviksi. TeliaSonera päätti ottaa nämä standar-
din 39 muutokset käyttöön jo 1.1.2005. 

•  IAS 39 ”Rahoitusinstrumentit: kirjaaminen ja arvostaminen” ja IFRS 4 ”Vakuutus-
sopimukset” (muutokset), muutokset liittyvät takaussopimuksiin (voimaantulo 
1.1.2006). Tämä muutos edellyttää annettujen takausten alkuperäisen kirjaamisen 
tapahtuvan käypään arvoon ja myöhemmän arvostamisen tapahtuvan korkeam-
paan seuraavista: (a) tulouttamaton takauspalkkioiden määrä tai (b) sitoumuksen 
suorittamiseksi tilinpäätöshetkellä tarvittavien menojen määrä. Standardin 37 
”Varaukset, ehdolliset velat ja ehdolliset varat” mukaisesti TeliaSonera on jo 
 aiempina vuosina kirjannut takaukset sitoumusten suorittamiseksi tarvittavien 
menojen arvioituun määrään. 

•  IFRS 1 (muutos) ”Ensimmäinen IFRS-standardien käyttöönotto” ja IFRS 6 ”Mine-
raalivarantojen etsintä ja arviointi” (voimaantulo 1.1.2006). IFRS 1 ja IFRS 6 eivät 
vaikuta TeliaSoneraan. 

•  IFRIC4 ”Miten määritetään, sisältääkö järjestely vuokrasopimuksen” (voimaan-
tulo 1.1.2006). IFRIC 4 tulkinta antaa ohjeistusta sellaisen tilanteen ratkaisemi-
seksi, pitäisikö järjestelyt kirjata standardin IAS 17 ”Vuokrasopimukset” mukai-
sesti, vaikka ne eivät sisältäisi juridisen vuokrasopimuksen ehtoja. TeliaSonera 
on jo aiempina vuosina kirjannut vuokrina verkon kapasiteetin käyttöoikeuksiin 
(ns. IRU) liittyvät liiketapahtumat. IFRIC 4 tulkinnan käyttöönotto ei myöskään 
muuten aiheuttanut olennaista vaikutusta konsernitilinpäätökseen.

•  IFRIC 5 ”Oikeudet osuuksiin rahastoista, jotka on tarkoitettu käytöstä poistami-
seen, alkuperäiseen tilaan palauttamiseen ja ympäristön kunnostamiseen” 
 (voimaantulo 1.1.2006). IFRIC 5 tulkinta ei liity TeliaSoneran liiketoimintaan.

•  IFRIC 6 ”Tietyille markkinoille osallistumisesta aiheutuvat velat – sähkö- ja elekt-
roniikkalaiteromu” (voimaantulo 1.1.2005). IFRIC 6 tulkinta antaa ohjeistusta siitä, 
minä ajankohtana kierrätysmaksuvelka kirjataan. IFRIC 6 tulkinnan käyttöönotto 
ei aiheuttanut olennaista vaikutusta TeliaSoneran konsernitilinpäätökseen. 
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Standardit ja tulkinnat, jotka eivät ole vielä voimassa
Seuraavien äskettäin julkistettujen uusien standardien ja tulkintojen voimaantulo 
vaikuttaa TeliaSoneran konsernitilinpäätöksiin 1.1.2007 tai myöhemmin:
•  IFRS7 ”Rahoitusinstrumentit: tilinpäätöksessä esitettävät tiedot” ja muutos pää-

omasta esitettäviin tietoihin standardissa IAS 1 ”Tilinpäätöksen esittäminen” (voi-
maantulo 1.1.2007). IFRS 7 edellyttää tiettyjen uusien lisätietojen esittämistä ja 
kokoaa kaikki rahoitusinstrumentteja koskevien tietojen esittämisvaatimukset 
 yhteen standardiin. Se korvaa tietojen esittämisvaatimukset standardissa IAS 32 
”Rahoitusinstrumentit: tilinpäätöksessä esitettävät tiedot ja esittämistapa”. IAS 1:n 
muutokset edellyttävät tietojen antamista pääomasta ja sen hallinnoinnista. 

•  IFRS 8 ”Liiketoimintasegmentit” (voimaantulo 1.1.2009, aikaisempi käyttöönotto 
sallittu). IFRS 8 korvaa standardin IAS 14 ”Segmenttiraportointi” ja se on yhteen 
sovitettu U.S. GAAP:n FAS 131:n vaatimusten kanssa. IFRS 8 edellyttää taloudel-
lisen ja kuvailevan tiedon antamista raportoitavista segmenteistä. Raportoitavat 
segmentit ovat liiketoimintasegmenttejä tai tietyt kriteerit täyttäviä useamman lii-
ketoimintasegmentin kokonaisuuksia. Liiketoimintasegmentit ovat yrityksen sel-
laisia osia joista tuotetaan tietoa säännöllisesti johdon päätöksentekoa varten 
voimavarojen kohdentamiseksi ja toiminnan tuloksen arvioimiseksi. TeliaSonera 
on päättänyt ottaa IFRS 8:n käyttöön vuonna 2007 ja arvioi parhaillaan sen vai-
kutuksia TeliaSoneran raportointiin.

•  IFRIC 7 ”Tilinpäätöksen oikaisemiseen perustuvan lähestymistavan soveltaminen 
IAS 29:n Taloudellinen raportointi hyperinflaatiomaissa mukaisesti” (voimaantulo 
1.3.2006). IFRIC 7 ei tällä hetkellä vaikuta TeliaSoneraan. 

•  IFRIC 8 ”IFRS 2:n soveltamisala” (voimaantulo 1.5.2006). IFRIC 8 ei tällä hetkellä 
vaikuta TeliaSoneraan.

•  IFRIC 9 ”Kytkettyjen johdannaisten uudelleenarviointi” (voimaantulo 1.6.2006) 
IFRIC 9 ei tällä hetkellä vaikuta TeliaSoneraan.

•  IFRIC 10 ”Osavuosikatsaukset ja arvonalentuminen” (voimaantulo 1.11.2006).  
käsittelee sitä ilmeistä ristiriitaa joka vallitsee standardin IAS 34 ”Osavuosikat-
saukset” ja niiden standardien välillä joissa käsitellään liikearvon ja eräiden ra-
hoitusvarojen arvonalentumisen kirjaamista ja peruuttamista. IFRIC 10:n mukaan 
osavuosikatsaukseen merkittyä kyseistä arvonalentumista ei saa peruuttaa myö-
hemmissä osavuosikatsauksissa tai vuositilinpäätöksissä. TeliaSonera noudat-
taa jo IFRIC 10:n periaatetta.

•  IFRIC 11 ”IFRS 2- Group and Treasury Share Transactions” (voimaantulo 1.3.2007). 
IFRIC ei tällä hetkellä vaikuta TeliaSoneraan.

•  IFRIC 12 ”Palveluja koskeviin toimilupiin liittyvät järjestelyt” (voimaantulo 1.1.2008). 
IFRIC 12 ei tällä hetkellä vaikuta TeliaSoneraan.

EU:n hyväksymismenettelyn tilanne 
Tilanteessa 31.12.2006 kaikki yllämainitut standardit, muutokset standardeihin ja 
tulkinnat on otettu EU:ssa käyttöön, lukuun ottamatta IFRS 8-standardia, sekä  
IFRIC 10-, IFRIC 11- ja IFRIC 12-tulkintoja, jotka eivät olleet vielä tulleet hyväksy-
tyiksi maaliskuun loppuun mennessä.  
 EU-komissio on ilmoittanut, että jos IFRS-standardi (tai vastaava) on hyväksytty 
tilinpäätöspäivän jälkeen, mutta ennen tilinpäätöksen julkistamista, voidaan stan-
dardia pitää tilinpäätöksen laadinnan kannalta hyväksyttynä, mikäli soveltaminen 
ennen hyväksyntää on sallittua sekä hyväksymissäännösten että itse standardin 
voimaantulosäännösten mukaan. 

2.  Merkittävimmät laskentaperiaatteet, 
arviot ja olettamukset

Tilinpäätöksen laatiminen edellyttää, että yhtiön johto ja hallitus tekevät arvioita ja 
päätöksiä, jotka vaikuttavat raportoitujen varojen, velkojen, tuottojen ja kulujen mää-
rään, sekä ehdollisista varoista ja veloista esitettäviin tietoihin. Nämä arviot perustu-
vat aiempiin kokemuksiin ja moniin olettamuksiin, joiden yhtiön johto ja hallitus usko-
vat olevan järkeviä vallitsevissa olosuhteissa ja joiden tulokset muodostavat pohjan 
varojen ja velkojen tasearvoa koskeville päätöksille, kun tasearvotietoja ei ole helposti 
saatavissa muista lähteistä. Toteutuneet tulokset voivat poiketa näistä arvioista ole-
tusten tai olosuhteiden muuttumisen vuoksi, ja poikkeamisilla voi olla merkittävä vai-
kutus TeliaSoneran tulokseen ja taloudelliseen asemaan. 
 Johdon mielestä seuraaviin merkittäviin laskennan menettelytapoihin sisältyvät 
kaikkein tärkeimmät tilinpäätöksen laadinnassa käytetyt arviot ja olettamukset: tuotto-
jen kirjaaminen, tuloverot, aineettomien hyödykkeiden ja muiden pitkäaikaisten varo-
jen arvostaminen, myyntisaamisten periminen, eläkevaraukset, uudelleenjärjestelyt 
sekä ehdolliset velat ja oikeudelliset riita-asiat, joita kaikkia käsitellään liitetiedossa 4, 
”Merkittävät laskentaperiaatteet”.

3. Konsernitilinpäätös

Yleistä
Konsernitilinpäätökseen sisältyvät emoyhtiö TeliaSonera AB sekä ne yhtiöt, joissa 
TeliaSoneralla on oikeus määrätä talouden ja liiketoiminnan periaatteista. Tämä 
määräysvalta yleensä toteutuu silloin, kun omistuksessa on enemmän kuin puolet 
äänivallasta. TeliaSoneran konsernitilinpäätös on laadittu hankintamenomenetel-
mällä kaikkien määräysvallassa olevien yhtiöiden tilinpäätöksistä per 31.12. Tämän 
menetelmän mukaan liiketoimintojen yhdistämisen hankintameno on kaupan toteu-
tumisajankohdan käypään arvoon määritetyt hankkijaosapuolen luovuttamat varat, 
velat, jotka sille ovat syntyneet tai jotka se on ottanut vastattavikseen, ja oman pää-
oman ehtoiset instrumentit, jotka se on laskenut liikkeeseen, saadakseen määräys-
vallan hankinnan kohteessa sekä liiketoimintojen yhdistämisestä välittömästi johtu-
vat menot. Yksilöitävissä olevien hankinnan kohteen varojen, velkojen ja ehdollisten 
velkojen alkuperäinen arvostaminen tapahtuu käypiin arvoihin. Määrä, jolla liiketoi-
mintojen yhdistämisen hankintameno ylittää hankittujen varojen, velkojen ja ehdol-
listen velkojen nettomääräisen käyvän arvon, kirjataan liikearvoksi.
 Hankitut yksiköt sisällytetään konsernitilinpäätökseen siitä hetkestä alkaen, kun 
määräysvalta on siirtynyt TeliaSoneralle ja luovutetut yksiköt sisältyvät konsernitilin-
päätökseen siihen hetkeen saakka, jolloin määräysvalta siirtyy pois TeliaSoneralta.
 Konsernin sisäiset myynnit ja muut sisäiset liiketapahtumat on eliminoitu konserni-
tilinpäätöksessä. Konsernin sisäisistä liiketapahtumista aiheutuneet voitot ja tappiot 
on eliminoitu, ellei tappio osoita arvonalentumista.

Vähemmistöosuudet
Liiketapahtumia vähemmistöomistajien kanssa on käsitelty kuten liiketapahtumia 
konsernin ulkopuolisten tahojen kanssa. Myynnit vähemmistöomistajille johtavat luo-
vutusvoittoihin tai -tappioihin, jotka merkitään tuloslaskelmaan. Hankinnat vähem-
mistöomistajilta synnyttävät liikearvoa, joka on se määrä jolla hankintameno ylittää 
hankitun osuuden tytäryhtiön varojen nettomääräisestä taseeseen kirjatusta arvos-
ta. Liiketoimintojen yhdistämisten (mukaan lukien kaikki myöhemmät pääomasijoi-
tukset vähemmistöltä) yhteydessä annetut sitoumukset ostaa vähemmistöosuuksia 
ja vähemmistölle annetut myyntioptiot on merkitty ehdolliseksi suoritukseksi. Mikäli 
sitoumuksen arvo ylittää vähemmistöosuuden arvon, erotus on merkitty liikearvoksi. 
Kaikki muutokset optioiden käyvässä arvossa on merkitty liikearvon oikaisuksi. 

Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen ja inflaatiokorjaukset
Kunkin konserniyhtiön erillistilinpäätöksiin sisällytetyt erät on arvostettu kyseisen 
yhtiön toimintavaluutassa, joka on sen taloudellisen toimintaympäristön valuutta, 
jossa yritys pääasiallisesti toimii, yleensä paikallinen valuutta. 
 Konsernitilinpäätös on esitetty Ruotsin kruunuissa (SEK), joka on emoyhtiön 
 toimintavaluutta. Kun ulkomaisten yksiköiden (tytäryritykset, osakkuus- ja yhteis-
yritykset ja sivuliikkeet) tuloslaskelmat ja taseet muunnetaan Ruotsin kruunuiksi, 
käytetään tasepäivän valuuttakurssia (tilinpäätöspäivän kurssi) muuntamaan kaikkia 
tase-eriä, lukuun ottamatta eräitä oman pääoman eriä, jotka muunnetaan hankinta-
hetken kursseilla. Tuloslaskelman erät muunnetaan käyttäen kauden keskikurssia. 
Muuntamisessa syntyvät kurssierot eivät vaikuta tulokseen, vaan ne kirjataan suo-
raan omaan pääomaan. Kun ulkomaisesta yksiköstä luovutaan, kirjataan kyseiseen 
ulkomaiseen yksikköön liittyvät kertyneet kurssierot tulosvaikutteisesti osana luovu-
tusvoittoa tai -tappiota. 
 Kun tytäryrityksen tai osakkuus- tai yhteisyrityksen toimintavaluutta on hyper-
inflaatiomaan valuutta, raportoidut ei-monetaariset varat ja velat sekä oma pääoma 
oikaistaan tasepäivän yleisellä hintaindeksillä. Hintaindeksillä oikaistu tilinpäätös 
muunnetaan Ruotsin kruunuiksi tilinpäätöspäivän kurssilla. Hintaindeksioikaisun 
vaikutukset tytäryritysten osalta kirjataan rahoitustuotoiksi tai -kuluiksi ja osakkuus- 
ja yhteisyritysten osalta tuottoihin osakkuus- ja yhteisyrityksistä. Tällä hetkellä yksi-
kään tytäryritys ei toimi hyperinflaatiomaassa. 
 Ulkomaisten yksiköiden hankinnasta syntyneet liikearvot ja oikaisut käypään 
 arvoon pääsemiseksi käsitellään ulkomaisen yksikön varoina ja velkoina. 

Osakkuus- ja yhteisyritykset
Yksiköt, joissa konsernilla on huomattava vaikutusvalta, mutta ei määräysvaltaa, ja 
joissa konsernin osuus äänivallasta on yleensä 20 ja 50 prosentin välillä, käsitellään 
osakkuusyrityksinä. Yksiköt, joissa konsernilla on sopimukseen perustuva yhteinen 
määräysvalta jonkun toisen kanssa, käsitellään yhteisyrityksinä.
 Osakkuus- ja yhteisyritysomistukset sisällytetään konsernituloslaskelmaan ja 
konsernitaseeseen pääomaosuusmenetelmällä ja ne kirjataan alun perin hankinta-
menon määräisenä. Tuloslaskelmassa konsernin osuus osakkuus- ja yhteisyritysten 
tuloksesta sisällytetään liikevoittoon, koska ne toimivat telekommunikaatioalalla ja 
konsernin strategiana on hyödyntää toimialan tietotaitoa investoimalla osittain omis-
tettuihin toimintoihin. Tulososuus perustuu yrityksen viimeisimpään tilinpäätökseen, 
oikaistuna mahdollisilla laskentaperiaate-eroilla, ja TeliaSoneran tilinpäätöshetkeen 
mennessä toteutuneiden merkittävien tapahtumien ja liiketapahtumien arvioiduilla 
vaikutuksilla.
 Tuloslaskelman erä tuotot osakkuus- ja yhteisyrityksistä sisältää myös poistot käy-
vän arvon oikaisuista ja muista hankinnan yhteydessä tehdyistä yhdistelyoikaisuista, 
samoin kuin arvonalentumistappiot liikearvosta ja muista aineettomista hyödykkeistä 
sekä tällaisten yritysomistusten luopumisista aiheutuneet myyntivoitot ja tappiot.
 TeliaSoneran osuus osakkuus- ja yhteisyritysten kanssa toteutuneiden liike-
tapahtumien voitoista ja tappioista on eliminoitu.
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Negatiiviset tasearvot osakkuus- ja yhteisyritysomistuksista kirjataan vain niistä  
yksiköistä, joissa konsernilla on sopimukseen perustuvat velvoitteet lisätä pääoma-
sijoituksia. Kirjaus tehdään näissä tapauksissa muihin varauksiin.

Segmenttiraportointi
Konsernin liiketoimintoja johdetaan ja raportoidaan ensisijaisesti maantieteellisten 
tulosyksiköiden mukaan ja toissijaisesti tuotealueittain. Segmenttikohtaiset luvut 
kootaan samojen konsernitilinpäätösperiaatteiden mukaan kuin koko konserni. Kun 
merkittäviä liiketoimintoja siirretään segmenttien välillä, ryhmitellään vertailuajan-
jaksojen luvut uudelleen.

4. Merkittävät laskentaperiaatteet

Tuottojen kirjaaminen
Liikevaihto koostuu pääasiassa liikennetuotoista, mukaan lukien yhteenliittämis- ja 
verkkovierailutuotot, liittymä-, avaus-, kytkentä ja palvelumaksut sekä asiakaslaite-
tuotot. Myynti kirjataan käypään arvoon, joka yleensä vastaa myyntiarvoa, oikais-
tuna myönnetyillä alennuksilla ja myyntiin liittyvillä veroilla.
 Tuotto kirjataan sillä kaudella, jolloin palvelu on suoritettu, joko toteutuneiden 
 liikennemäärien mukaan tai sopimuksen voimassaoloaikana. Tuotot palveluista kir-
jataan, kun on todennäköistä, että taloudellinen hyöty koituu konsernin hyväksi, ja 
tuotot sekä liiketoimeen kohdistuvat menot ovat määritettävissä luotettavasti. Puhe- 
ja datapalvelujen tuotot kirjataan palvelujen todellisen käytön mukaan. Yhdysliiken-
netuotot puhe- ja dataliikenteestä muilta operaattoreilta kirjataan yhdysliikenteen 
rajapinnan ylittyessä TeliaSoneran verkon kannalta. Laskutettaessa loppuasiakasta 
 ulkopuolisen sisältöpalvelun tuottajan palveluista ei tuottoihin ole kirjattu palvelun 
tuottajan puolesta perittyjä maksuja. 
 Liittymätulot kirjataan tuotoksi liittymän voimassaoloaikana. Etukäteen maksettu-
jen, pääasiassa matkapuhelimiin myytävien puhelinkorttien myynti jaksotetaan ja 
 tuloutetaan korttien todellisen käytön mukaisesti. Avaus- ja kytkentämaksut kirjataan 
erikseen avaushetkellä, mikäli maksut eivät sisällä korvausta myöhemmin toimitetta-
vasta palvelusta, vaan on tarkoitettu ainoastaan kattamaan kytkentämaksujen suorat 
kulut. Myöhemmin toimitettavaan palveluun liittyvät korvaukset merkitään taseeseen.
 Laitemyynti tuloutetaan, kun toimitus on tapahtunut ja merkittävät riskit ja edut on 
siirretty asiakkaalle, eli yleensä toimitushetkellä ja asiakkaan hyväksyttyä toimituksen.
 Kanta-asiakasohjelmissa asiakkaat ovat oikeutettuja saamaan tiettyjä alennuksia 
TeliaSoneran tuottamista palveluista ja tuotteista. Tuottojen vähennyksenä kirjataan 
varaus arvioiduista asiakkaiden ansaitsemista alennuksista. Asiakashankintakustan-
nusten kirjaamisesta ks. kappale ”Liiketoiminnan kulut” jäljempänä. 
 TeliaSonera voi kytkeä yhteen palveluja ja tuotteita yhdeksi tarjoomaksi. Tarjoo-
maan voi kuulua usean tuotteen, palvelun tai käyttöoikeuden toimittaminen tai suo-
rittaminen (kytkykauppa). Joissakin tapauksissa järjestelyyn kuuluu alkuperäinen 
asennus, käynnistys tai aktivointipalvelu ja maksusuoritus voi tapahtua joko erillis-
maksuna tai erillismaksuna yhdistettynä jatkuvaan maksuvirtaan. Laitteen osuus 
 kirjataan erillään palvelusta, jos kumpaakin suoritetta myydään myös erillisenä ja 
omistusoikeus laitteeseen siirtyy loppuasiakkaalle. Laitteeseen liittyvät kulut kirja-
taan samaan aikaan siitä kirjattavan tuoton kanssa. Tuotto kohdistetaan laitteelle ja 
palveluille niiden käypien arvojen suhteellisten osuuksien mukaan. Jos käypää arvoa 
ei voi määritellä luotettavasti toimitetuille erille, mutta voidaan määritellä toimittamat-
tomille erille, käytetään jäännösmenetelmää. Jäännösmenetelmässä toimitetuille 
erille kohdistettu arvo vastaa järjestelyn kokonaisarvoa vähennettynä toimittamat-
tomien erien yhteisellä käyvällä arvolla. Erikoisvalmisteista laitetta, jota voidaan 
käyttää vain yhdessä TeliaSoneran tuottamien palveluiden tai tuotteiden kanssa,  
ei tulouteta erikseen ja tuotto jaksotetaan koko palvelujärjestelyn voimassaoloajalle.
 Yritysasiakkaille TeliaSonera tarjoaa pitkäaikaisia toimintopalvelusopimuksia 
 kaikista viestintäpalveluista, joihin voivat kuulua vaihdepalvelut, kiinteän verkon pu-
helinpalvelut, langattomat puhelinpalvelut, tiedonsiirtopalvelut ja muut asiakaskoh-
taiset palvelut. Yleensä asiakkaalla ei ole oikeutta lunastaa laitteita palvelusopimuk-
sen päättyessä. Tulot sellaisesta toimintosopimuksista tuloutetaan sopimuksen 
kestoaikana mutta osa toistuvasta kiinteästä maksusta jaksotetaan kohdistettavaksi 
sopimuskauden lopussa syntyviä kustannuksia vastaan (ylläpito ja päivitykset). 
 Pitkäaikaishankkeen tuotot kirjataan valmistusasteen perusteella. Valmistusaste 
arvioidaan hankkeen luonteen ja sopimusehtojen mukaan sovitetuilla menetelmillä. 
Jos on todennäköistä että hankkeen kokonaismenot ylittävät hankkeesta saatavat 
tulot, kirjataan ennakoitu tappio välittömästi kuluksi. 
 Kansainvälisessä verkkokapasiteettitoiminnassa verkon kapasiteetin käyttö-
oikeuksien (Indefeasible Rights of Use, IRU) myynti koskien kuituja ja kaapelikanavia 
on kirjattu tuotoksi sopimuksen voimassaoloaikana (ks. myös kohta ”TeliaSonera 
vuokralleantajana – muut vuokrasopimukset” jäljempänä).

Teleoperaattoritoiminnassa johdon arvioita tarvitaan useissa tapauksissa sen 
ratkaisemiseksi, tuloutetaanko ja kuinka paljon ja käypien arvojen määrittämi-
seksi, kuten allekirjoitettaessa sopimuksia sisältöpalveluiden tuottajien kanssa 
(toimiiko TeliaSonera päämiehenä vai välittäjänä sopimusjärjestelyn toteutta-
misessa); monimutkaisissa tuotteiden, palveluiden ja käyttöoikeuksien kytky-
kaupoissa samassa asiakastarjoomassa (tuleeko TeliaSoneran kirjata erilliset 
osat heti vai jaksotettuna); verkon kapasiteetin käyttöoikeuksien myynnissä; ja 
arvioitaessa valmistusastetta pitkäaikaishankkeissa.

Liiketoiminnan kulut
TeliaSonera esittää erittelyn kuluista toimintokohtaisen luokittelun perusteella. Liikevaihtoa 
vastaavat kulut sisältävät kaikki palveluiden ja myytyjen tuotteiden kulut samoin kuin asen-
nuksen, kunnossapidon, palveluiden ja tukitoimintojen kulut. Myynti- ja markkinointikuluis-
sa ovat palveluiden ja tuotteiden kaikki myyntiin ja markkinointiin liittyvät kulut, sisältäen 
kulut jotka liittyvät mainontaan, PR-toimintaan, hintalistoihin, välityspalkkioihin, luottotie-
toihin, perintään jne. Luottotappiot ja luottotappiovaraukset kuuluvat myös näihin kuluihin. 
Aikaisempina vuosina luottotappioiksi kirjatuista saamisista kertyneet maksut kirjataan lii-
ketoiminnan muihin tuottoihin. Tutkimus- ja tuotekehityskulut (T&K) sisältävät kulut uusien 
palvelujen, tuotteiden, prosessien tai järjestelmien kehittämisestä tai olennaisten paran-
nusten tekemisestä nykyisiin palveluihin, tuotteisiin, prosesseihin tai järjestelmiin. Kunnos-
sapito ja pienehköjen muutosten tekeminen nykyisiin tuotteisiin, palveluihin, prosesseihin 
tai järjestelmiin ei ole mukana T&K-kuluissa. Asiakaskohtaiset kulut (räätälöinti) ovat liike-
vaihtoa vastaavissa kuluissa. Poistot ja arvonalennukset on sisällytetty toimintojen kului-
hin siinä määrin, kun toiminnot ovat käyttäneet käyttöomaisuushyödykkeitä.
 Menot vähittäiskauppiaiden välityspalkkioista, muut asiakashankintamenot, 
 mainonta ja muuta markkinointimenot kirjataan kuluksi niiden syntyhetkellä.

Liiketoiminnan muut tuotot ja kulut
Liiketoiminnan muihin tuottoihin ja kuluihin sisältyvät luovutusvoitot ja -tappiot tytär-
yhtiöosakkeiden ja -toimintojen myynnistä (ks. kappale ”Osakkuus- ja yhteisyrityk-
set” edellä) sekä käyttöomaisuuden luovutusvoitot, -tappiot ja romutukset.
 Liiketoiminnan muissa tuotoissa ja kuluissa ovat myös julkiset avustukset, liiketoi-
mintaan liittyvät valuuttakurssierot, uudelleenjärjestelykulut sekä muut kertaluontei-
set erät, jotka eivät liity tavanomaiseen liiketoimintaan. Julkisten avustusten alku-
peräinen arvostaminen tapahtuu käypään arvoon ja ne tuloutetaan niillä tilikausilla, 
joiden menoja ne on tarkoitettu kattamaan. Liiketoimintaan liittyvät kurssierot sisäl-
tävät transaktiopositioita suojaavien johdannaisten arvonmuutokset (ks. kappale 
”Johdannaiset ja suojauslaskenta” jäljempänä).

Rahoituskulut ja muut rahoituserät
Korkotuotot ja -kulut kirjataan sillä tilikaudella, jonka aikana ne ovat syntyneet, käyt-
tämällä efektiivisen koron menetelmää. Poikkeuksen muodostavat sellaiset vieraan 
pääoman menot, jotka välittömästi johtuvat omaisuuserän hankkimisesta, rakenta-
misesta tai valmistamisesta ja jotka aktivoidaan osana hyödykkeen hankintamenoa 
(ks. myös kappale ”Aineettomat hyödykkeet ja aineelliset käyttöomaisuushyödyk-
keet” jäljempänä). Vieraan pääoman korkokannan erotessa markkinakorosta jak-
sotetaan alkuperäinen ero nimellisarvon ja nykyarvon välillä eräpäivään ulottuvalle 
ajalle ja kirjataan Muihin korkotuottoihin. Käypään arvoon arvostettavien lainojen ja 
lainoja suojaavien johdannaisten arvonmuutosten korkokomponentti (ks. kappaleet 
”Johdannaiset ja suojauslaskenta” jäljempänä) kirjataan muihin rahoitustuottoihin 
(arvostusvoitot) tai korkokuluihin (arvostustappiot).
 Osinkotuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista kirjataan, kun TeliaSoneran 
oikeus suorituksen saamiseen on syntynyt. Tuotot ja kulut takauspalkkioista sisälty-
vät muihin korkotuottoihin ja korkokuluihin. Korkokuluissa ovat myös rahoitusjärjes-
telyihin liittyvät pankkikulut ja palkkiot luokituslaitoksille sekä markkinatakaajille. 

Tuloverot
TeliaSonera konserniyhtiöt ovat verovelvollisia paikallisen lainsäädännön mukaan 
sijaintimaassaan. 
 Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verot ja laskennalliset verot kirjataan 
tulokseen, tai omaa pääomaa hyvittäen tai veloittaen jos ne liittyvät eriin, jotka on 
kirjattu suoraan omaa pääomaa hyvittäen tai veloittaen. Laskennalliset verot on kir-
jattu taselähtöisen velkamenetelmän mukaisesti kaikista väliaikaisista eroista varo-
jen ja velkojen verotuksessa poistamattomien hankintamenojen ja kirjanpidossa 
poistamattomien hankintamenojen välillä, sekä muista verotukseen vaikuttavista 
käyttämättömistä vähennyksistä ja tappioista. Laskennalliset verot on määritetty 
käyttäen niitä verokantoja ja soveltaen niitä verolakeja, joista on säädetty tai joiden 
hyväksytystä sisällöstä on ilmoitettu tilinpäätöspäivään mennessä, ja joiden odote-
taan olevan voimassa silloin, kun omaisuuserä realisoidaan tai muutoin hyödynne-
tään tai velka suoritetaan. Muutokset käytetyissä verokannoissa kirjataan sillä ajan-
jaksolla, jonka aikana laki on käytännössä säädetty. Laskennallisia verosaamisia  
on kirjattu siihen määrään asti, kuin todennäköisesti on käytettävissä verotettavaa 
tuloa vähennyskelpoisen väliaikaisen eron hyödyntämiseksi. 
 Laskennallisia verovelkoja ei ole kirjattu tytär- ja osakkuusyritysten jakamatto-
mista voittovaroista tai tytär- ja osakkuusyritysomistuksiin liittyvistä väliaikaisista 
eroista, koska voittovarat ovat nostettavissa verovapaina osinkoina ja yhtiöt yleensä 
ovat myytävissä ilman veroseuraamuksia. Eräissä maissa sovelletaan kuitenkin 
osinkojen lähdeveroa, ja näissä tapauksissa on kirjattu laskennallinen verovelka 
joka perustuu kyseiseen lähdeverokantaan.

Verotettavaan tuloon perustuvien verovelkojen ja -saamisten sekä laskennallisten 
verovelkojen ja -saamisten varausten määrittäminen edellyttää johdon merkittävää 
arviointia, erityisesti laskennallisten verosaamisten arvostuksen osalta. Osana tätä 
prosessia tuloverot on arvioitava jokaisessa maassa, jossa TeliaSonera toimii. Pro-
sessiin sisältyy todellisen tilikauden tuloveron määrittäminen sekä varojen ja velko-
jen tilinpäätöksissä ja veroilmoituksissa ilmenevien väliaikaisten arvostuserojen ar-
viointi. Johdon on arvioitava myös sitä, kuinka todennäköistä on, että laskennalliset 
verosaamiset voidaan vähentää tulevasta verotettavasta tulosta. Toteutumat saat-
tavat poiketa näistä arvioista esimerkiksi liiketoimintaympäristössä tapahtuvien 
muutosten, tulevien tuloverolakimuutosten tai veroviranomaisten tai oikeusistuinten 
tekemien lopullisten veropäätösten johdosta. 
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Aineettomat hyödykkeet ja aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet
Noin 60 prosenttia TeliaSoneran kokonaisvaroista on aineettomia hyödykkeitä ja 
 aineellisia käyttöomaisuushyödykkeitä.
 Liikearvo arvostetaan alkuperäisen kirjaamisen jälkeen hankintamenoon vähen-
nettynä kertyneillä arvonalentumistappioilla. Liikearvosta ei tehdä poistoja vaan se 
testataan arvonalentumisen varalta vuosittain tai sitä useammin. Arvonalentumis-
tappioita ei peruuteta.
 Muut aineettomat hyödykkeet arvostetaan hankintamenoon, mukaan lukien välit-
tömästi kohdistettavissa olevat vieraan pääoman menot, vähennettynä kertyneillä 
poistoilla ja arvonalentumistappioilla. Välittömät ulkoiset ja sisäiset kehittämismenot 
aktivoidaan taseeseen, mikäli vastainen taloudellinen hyöty on todennäköistä ja se 
ylittää aiheutuneet kustannukset. Esiselvitysvaiheessa olevien projektien menot 
sekä ylläpito- ja koulutustoimintojen menot kirjataan kuluksi, kun ne ovat toteutuneet. 
Matkaviestinnän ja kiinteän verkon televiestinnän toimilupia pidetään verkkojen olen-
naisina osina ja toimiluvan poistoa ei aloiteta ennen kuin vastaava verkko on käyttö-
valmis. Liiketoimintojen yhdistämisessä hankitut aineettomat hyödykkeet tunniste-
taan ja kirjataan erillään liikearvosta, mikäli ne vastaavat aineettoman hyödykkeen 
määritelmää ja niiden käyvät arvot ovat määritettävissä luotettavasti. Sellaisten 
 aineettomien hyödykkeiden hankintameno on hankintahetken käypä arvo. Liiketoi-
mintojen yhdistämisessä hankitut aineettomat hyödykkeet arvostetaan alkuperäisen 
kirjaamisen jälkeen samalla tavalla kuin erikseen hankitut aineettomat hyödykkeet. 
 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet arvostetaan kertyneillä poistoilla ja arvon-
alentumistappioilla vähennettyyn hankintamenoon, joka sisältää suoraan hankin-
taan kohdistettavissa olevat vieraan pääoman menot. Atk-ohjelma, joka on välttä-
mätön edellytys loppuasiakkaalle annettavan palvelun tuottamiseksi, aktivoidaan 
osana koneiden ja kaluston hankintamenoa. Keskeneräinen käyttöomaisuus arvos-
tetaan toteutuneiden kustannusten mukaan, asennusaikaiset korot mukaan lukien. 
Siltä osin kuin kolmatta osapuolta kohtaan on juridisia tai rakentamiseen liittyviä 
 velvoitteita, hankintameno sisältää arvioidut purkamis-, poisto- ja kunnostuskulut. 
Käyttöomaisuusesineen korvaamisen kustannukset sisällytetään kyseisen omai-
suuden tasearvoon, jos on todennäköistä että hyödykkeeseen liittyvä vastainen 
 taloudellinen hyöty koituu TeliaSoneran hyväksi ja että hyödykkeen hankintameno 
on luotettavasti määritettävissä. Kaikki muut jälleenhankintamenot kirjataan kuluksi, 
kun ne ovat toteutuneet. Arvioitujen purkamis-, poisto- ja kunnostuskulujen muutos 
viedään kyseisen omaisuuden tasearvoon. Jos muutos johtaisi negatiiviseen tase-
arvoon, kirjataan vaikutus tulokseen. Poistoaikojen muutoksia ei kirjata takautuvasti 
tulokseen. 
 Hankintamenoon aktivoidut vieraan pääoman menot lasketaan konsernin arvioi-
dun keskimääräisen vieraan pääoman kustannuksen mukaan. Aktivoinnissa käyte-
tään kuitenkin todellisia vieraan pääoman menoja, mikäli ne ovat erikseen määritel-
tävissä ja kohdistettavissa, kuten rakennusten rahoituslainojen korot. 
 Julkiset avustukset, jotka arvostetaan alunperin käypään arvoon, vähentävät 
 kyseisten varojen tasearvoa ja ne kirjataan tulokseen hyödykkeen taloudellisena 
vaikutusaikana pienentyneiden poistojen muodossa.
 Muiden aineettomien hyödykkeiden kuin liikearvon sekä aineellisten käyttöomai-
suushyödykkeiden poisto perustuu alkuperäiseen hankintamenoon, vähennettynä 
mahdollisella arvonalentumisella, ja poiston määrittämisessä otetaan huomioon 
hyödykeryhmien tai erillisten hyödykkeiden taloudelliset vaikutusajat. Maa-alueiden 
hankintamenosta ei tehdä poistoja. Tilikauden aikana hankittujen erien osalta pois-
tot lasketaan hankintahetkestä alkaen. Poistot tehdään yleensä tasapoistoina.
 Liikearvo ja muut taloudelliselta vaikutusajaltaan rajoittamattomat aineettomat 
hyödykkeet (tällä hetkellä muita tällaisia hyödykkeitä ei ole) sekä aineettomat hyö-
dykkeet, jotka eivät vielä ole käyttövalmiita, testataan arvonalentumisen varalta 
 vuosittain, ja aina kun on viitteitä siitä, että hyödykkeen arvo saattaa olla alentunut. 
Taloudelliselta vaikutusajaltaan rajalliset aineettomat hyödykkeet ja aineelliset 
omaisuuserät testataan arvonalentumisen varalta aina kun joidenkin tapahtumien 
tai olosuhdemuutosten johdosta on viitteitä siitä, että omaisuuserän tasearvo ei vas-
taa kerrytettävissä olevaa rahamäärää. Jos erillisestä omaisuuserästä kerrytettä-
vissä olevaa rahamäärää ei ole mahdollista arvioida, testataan arvonalentumisen 
varalta kerrytettävissä oleva rahamäärä siitä rahavirtaa tuottavasta yksiköstä, johon 
omaisuuserä kuuluu. Jos testi osoittaa, että kirjanpitoarvo on korkeampi kuin kerry-
tettävissä oleva rahamäärä, joka on käypä arvo vähennettynä myynnistä aiheutu-
villa menoilla tai sitä korkeampi käyttöarvo, kirjataan arvonalentumistappiota sillä 
määrällä, jolla kirjanpitoarvo ylittää kerrytettävissä olevan rahamäärän. Käyttöarvo 
määritetään kyseiseen omaisuuserään liittyvien vastaisten kassavirtojen nykyarvona 
(DCF-malli). Arvonalentumistappio kirjataan tulokseen ellei kyseistä omaisuuserää 
arvosteta uudelleenarvostusmallilla liiketoimintojen yhdistämisen seurauksena, jol-
loin arvonalentumistappio kirjataan vähentämään suoraan omassa pääomassa 
 olevan uudelleenarvostusrahaston arvoa.

Omaisuusluokkien taloudellisten pitoaikojen määrittämisessä otetaan huo-
mioon historiallinen kehitys ja tehdään olettamuksia tulevasta sosio-ekonomi-
sesta kehityksestä sekä teknologiamuutoksista ja markkinoiden muutoksista. 
Hallituksen tilintarkastuskomitea arvioi näiden yhtiön johdon laatimien oletta-
musten kohtuullisuuden. 

DCF-mallin soveltamiseen liiketoiminnan kassavirran ennustamisessa 
 liittyy useita merkittäviä olettamuksia ja arvioita, kuten markkinoiden kasvu-
lukemat, tuotto-osuudet, televiestintäpalveluiden markkinahinnat, tietoliikenne-
verkkojen ylläpito- ja kehityskustannukset sekä käyttöpääoman tarve. Tulevien 
kassavirtojen ennusteet perustuvat tuottojen ja käyttökulujen parhaisiin arvioi-
hin, jotka taas perustuvat historialliseen kehitykseen, yleiseen markkina-

tilanteeseen, teollisuuden suuntauksiin sekä ennusteisiin ja muuhun käytettä-
vissä olevaan tietoon. Hallituksen tilintarkastuskomitea arvioi näiden yhtiön 
johdon laatimien olettamusten kohtuullisuuden. Kassavirtaennusteet diskon-
tataan korolla, joka johdetaan TeliaSoneran pääomakustannuksesta, johon on 
lisätty kohtuullinen arviointiajankohdan mukainen riskipreemio.  

 
Rahoitusinstrumentit
Rahoitusvaroihin ja -velkoihin kuuluvat erät arvostetaan alun perin kirjanpitoon 
 merkittäessä käypään arvoon, johon lisätään kyseisen rahoitusvaroihin tai -velkoihin 
kuuluvan erän hankinnasta tai liikkeellelaskusta välittömästi johtuvat transaktiomenot. 
Kaupankäyntitarkoituksessa pidettäviin varoihin tai velkoihin sekä käyvän arvon 
muutoksia vastaan suojattuihin velkoihin liittyvät transaktiomenot kirjataan kuitenkin 
kuluksi niiden syntyhetkellä. Rahoitusvarat ja -velat, jotka erääntyvät myöhemmin kuin 
yhden vuoden sisällä tilinpäätöspäivästä, luokitellaan pitkäaikaisiksi. Muut rahoitus-
varat ja -velat luokitellaan lyhytaikaisiksi. Rahoitusvarat ja velat merkitään taseeseen 
ja kirjataan pois taseesta selvityspäivään perustuvan kirjaamisen mukaan.

Rahoitusvarat
Noteeratut oman pääoman ehtoiset instrumentit arvostetaan käypään arvoon, joka 
on noteerattu markkinahinta. Käyvän arvon muutoksista ennen myyntihetkeä synty-
neet realisoitumattomat voitot ja tappiot, arvonalentumistappioita lukuun ottamatta, 
kirjataan suoraan omaan pääomaan käyvän arvon rahastoon. Oman pääoman eh-
toiset instrumentit, joilla ei ole toimivilla markkinoilla noteerattua markkinahintaa ja 
joiden käypä arvo ei ole luotettavasti määritettävissä, arvostetaan hankintamenoon 
arvonalentumistappioilla vähennettynä. Hankintamenoon arvostettujen oman pää-
oman ehtoisten instrumenttien arvonalentumistappioita ei myöhemmin peruuteta.
 Valtion joukkovelkakirjat ja valtion obligaatiot kirjataan alun perin taseeseen käy-
pään arvoon ja arvostetaan myöhemmin jaksotettuun hankintamenoon efektiivisen 
koron menetelmää käyttäen, vähennettynä arvonalentumistappiolla, jos käypä arvo 
on kirjanpitoarvoa alempi. Saamiset omasta luotonannosta, lukuun ottamatta lyhyt-
aikaisia saamisia, joissa korkovaikutus on merkitykseltään vähäinen, arvostetaan 
jaksotettuun hankintamenoon efektiivisen koron menetelmää käyttäen, vähennetty-
nä arvonalentumistappiolla, jos käypä arvo on kirjanpitoarvoa alempi. Lyhytaikaiset 
sijoitukset, jotka erääntyvät yli kolmen kuukauden kuluttua, arvostetaan käypään 
 arvoon. 
 Rahavarat sisältävät alle kolmen kuukauden kuluttua erääntyvät lyhytaikaiset 
 sijoitukset, käteisvarat ja vaadittaessa maksettavat pankkitalletukset. Lyhytaikaiset 
sijoitukset koostuvat pääasiassa ylijäämävaroista, jotka on sijoitettu yön yli -mark-
kinoille ja jotka on arvostettu hankintahintaan lisättynä kertyneillä korkotuotoilla. 
 Arvostus on likimäärin sama kuin käypä arvo, koska arvonmuutosriski on vähäinen.

Rahoitusvelat
Rahoitusvelat (korolliset lainat ja muu vieras pääoma), lukuun ottamatta lyhytaikai-
sia velkoja joissa korkovaikutus on merkitykseltään vähäinen, kirjataan alun perin 
käypään arvoon ja myöhemmin jaksotettuun hankintamenoon efektiivisen koron 
menetelmää käyttäen. Lainat, jotka on suojattu käyvän arvon muutoksilta, on kuiten-
kin arvostettu käypään arvoon. Erot (transaktiokuluilla netotettujen) tuottojen ja lai-
nojenhoitomenojen tai lunastuksen välillä kirjataan laina-ajalle. Lainat, joiden korko 
eroaa markkinakorosta, arvostetaan alun perin käypään arvoon, joka on markkina-
korolla laskettu nykyarvo. Nimellisarvon ja nykyarvon ero jaksotetaan laina-ajalle.

Myyntisaamiset ja ostovelat
Myyntisaamiset kirjataan alun perin käypään arvoon, joka on yleensä laskutettu 
määrä, ja myöhempi arvostus perustuu arvonalennustappiolla (luottotappiolla) 
 vähennettyyn laskutettuun määrään. Tämä vastaa jaksotettua hankintamenoa, 
 koska maksuehto on yleensä 30 päivää ja korkovaikutuksen kirjaamisen merkitys 
olisi vähäinen. Luottotappiovarauksen määrästä tehdään arvio, kun koko saamisen 
määrän kertyminen ei ole enää todennäköistä. Luottotappio kirjataan toteutumis-
hetkellä Myynnin ja markkinoinnin kuluihin.

TeliaSoneran luottotappiovaraus vastaa arvioituja tappioita siitä, että asiak-
kaat eivät pysty suorittamaan vaadittuja maksuja. Yhtiön johto määrittää va-
rauksen suuruuden myyntisaamisten kertymistodennäköisyyden perusteella 
ottamalla huomioon aikaisempien vuosien kertyneet luottotappiot ja perinnän 
nykysuuntauksen. Jos talouden tai tietyn teollisuudenalan suhdannenäkymät 
heikkenevät arvioihin verrattuna, varausta saatetaan joutua lisäämään, mikä 
vaikuttaa negatiivisesti tulokseen. Ks. kappale ”Luottoriski” liitetiedossa 22, 
”Rahoitusriskien hallinta”, jossa kuvataan, kuinka myyntisaamisten luotto-
tappioriskiä pyritään pienentämään.

Ostovelat kirjataan alun perin käypään arvoon, joka on yleensä laskutettu määrä. 
Tämä vastaa jaksotettuun hankintamenoon efektiivisen koron menetelmän mukaan 
kirjattua arvoa, koska yleensä maksuehdot ovat sellaiset, että korkovaikutus on 
 merkitykseltään vähäinen.
 

Johdannaiset ja suojauslaskenta
TeliaSonera käyttää johdannaisinstrumentteja, kuten koronvaihtosopimuksia ja va-
luuttamääräisiä koronvaihtosopimuksia, termiinisopimuksia ja optioita, pääasiassa 
suojautuakseen valuuttakurssien ja korkotason muutoksia vastaan.

Konsernitilinpäätös

56      TeliaSoneran vuosikertomus 2006



Johdannaiset ja kytketyt johdannaiset, joiden taloudelliset ominaispiirteet ja riskit ei-
vät selvästi ja läheisesti liity pääsopimuksen ominaispiirteisiin, arvostetaan käypään 
arvoon. Johdannaiset, joiden arvo on positiivinen, esitetään pitkäaikaisissa  
tai lyhytaikaisissa saamisissa ja johdannaiset, joiden arvo on negatiivinen, pitkäai-
kaisissa tai lyhytaikaisissa veloissa. Valuutanvaihtosopimukset, valuuttatermiinit ja 
optiot on luokiteltu korottomiin eriin ja koronvaihtosopimukset sekä valuuttamääräi-
set koronvaihtosopimukset korollisiin eriin. Tuloslaskelmassa luokittelu on selostettu 
edellä kappaleissa ”Liiketoiminnan muut tuotot ja kulut” sekä ”Rahoituskulut ja muut 
rahoituserät”.
 Suojausinstrumentit on määritetty joko käyvän arvon suojauksiksi, kassavirta-
suojauksiksi tai ulkomaisiin yksiköihin tehtyjen nettosijoitusten suojauksiksi. Kiinteä-
ehtoisten sitoumusten valuuttariskin suojaukset käsitellään kassavirtasuojauksina. 
Suojauksen dokumentaatio sisältää: kuvauksen suojaussuhteesta suojausinstru-
mentin ja suojattavan erän välillä; kuvauksen riskienhallinnan tavoitteista ja suojauk-
seen ryhtymisen strategiasta; ja sen kuinka tehokkaasti suojausinstrumentti kumo-
aa suojattavasta riskistä johtuvia muutoksia suojauskohteen käyvässä arvossa tai 
kassavirroissa.
 Käyvän arvon suojauksissa johdannaisen käyvän arvon muutoksen tehokkaat  
ja tehottomat osat samoin kuin suojattavasta riskistä johtuva suojauskohteen voitto 
tai tappio kirjataan heti tuloslaskelmaan.
 Kassavirtasuojauksissa johdannaisen tehokkaan osan käyvän arvon muutos kir-
jataan suojausrahastoon omassa pääomassa. Omaan pääomaan merkitty käyvän 
arvon muutos merkitään tuloslaskelmaan samanaikaisesti suojatun transaktion 
kanssa. Kassavirtasuojauksen johdannaisen tehottoman osan arvonmuutos kirja-
taan tuloslaskelmaan. Kuitenkin mikäli suojauksen kohteena oleva tuleva liiketapah-
tuma johtaa rahoitusvaroihin kuulumattoman omaisuuserän tai velan syntymiseen, 
siirretään käyvän arvon muutos omasta pääomasta osaksi omaisuuserän tai velan 
alkuperäistä hankintamenoa. 
 Ulkomaisiin yksiköihin tehtyjen nettosijoitusten suojauksiin käytetyt johdannaiset 
kirjataan samalla tavalla kuin kassavirtasuojaukset. Johdannaisten tehokkaan osan 
kertyneet arvonmuutokset merkitään valuuttamuuntoeroihin suoraan omaan pää-
omaan. Suojauksen tehottoman osan arvonmuutokset kirjataan heti tuloslaskel-
maan. Omaan pääomaan muuntoeroihin kirjatut arvonmuutokset kirjataan tuloslas-
kelmaan ulkomaisen yksikön myynnin yhteydessä. Tällä hetkellä ei ole ulkomaisiin 
yksiköihin tehtyjen nettosijoitusten suojauksia. 
 Valuuttamääräisten monetaaristen varojen ja velkojen suojaukseen käytettyihin 
johdannaisinstrumentteihin ei sovelleta suojauslaskentaa (ns. taloudellinen suojaus). 
Näiden johdannaisinstrumenttien käyvän arvon muutokset kirjataan tuloslaskelman 
valuuttakurssieroihin netottamaan monetaaristen varojen ja velkojen valuuttakurssi-
eroja.
 Johdannaisinstrumentit, jotka eivät täytä suojauslaskennan ehtoja, merkitään 
 taseeseen käypään arvoon arvostettuna ja käyvän arvon muutokset merkitään 
 tuloslaskelmaan.

Vaihto-omaisuus
Vaihto-omaisuus arvostetaan hankintamenoon tai sitä alempaan nettorealisointi-
arvoon. Kustannukset, mukaan lukien kohdistettu osuus valmistuksen kiinteistä ja 
muuttuvista yleismenoista, määritetään vaihto-omaisuudelle vaihto-omaisuusluokit-
tain parhaimmaksi arvioidulla menetelmällä, suurimman osan vaihto-omaisuudesta 
perustuessa FIFO-menetelmän mukaiseen arvostukseen (oletus, että ensiksi ostetut 
tai valmistetut vaihto-omaisuushyödykkeet myydään ensimmäisinä). Nettorealisointi-
arvo vastaa arvioitua vaihto-omaisuuden myyntihintaa, josta on vähennetty arvioi-
dut valmiiksi saattamisesta johtuvat menot sekä arvioidut myynnin toteutumiseksi 
välttämättömät menot. Epäkuranttius arvioidaan tuotteiden iän ja kiertonopeuden 
mukaan. Epäkuranttiusvarauksen muutos tilikaudella on kirjattu liikevaihtoa vastaa-
viin kuluihin.

Myytävänä olevat omaisuuserät
Pitkäaikaiset omaisuuserät ja luovutettavien erien ryhmät on luokiteltu myytävänä 
oleviksi, jos niiden kirjanpitoarvoa vastaava määrä tulee kertymään pääasiallisesti 
omaisuuserän myynnistä sen sijaan, että se kertyisi omaisuuserän jatkuvasta käy-
töstä. Tämän ehdon katsotaan täyttyvän vain, jos myynti on erittäin todennäköinen 
ja omaisuuserä (tai luovutettavien erien ryhmä) on välittömästi myytävissä nykyi-
sessä kunnossaan. Myytävänä oleva omaisuuserä arvostetaan kirjanpitoarvoon tai 
sitä alempaan myynnistä aiheutuvilla menoilla vähennettyyn käypään arvoon.

Oma pääoma
Oma pääoma on jaettu osakepääomaan, muuhun sijoitettuun omaan pääomaan, 
käyvän arvon rahastoihin ja muuntoeroihin, muihin rahastoihin sekä kertyneisiin 
voittovaroihin. Osakepääoma on lainsäännösten mukainen liikkeellelaskettu pää-
oma. Muu sijoitettu oma pääoma käsittää omistajien tekemät pääomasijoitukset yli-
kurssirahastoon maksullisten antien yhteydessä, erityiset pääomasijoitukset yms. 
Tätä erää pienentävät pääoman palautukset osakkeenomistajille erikseen päätetty-
jen ja julkistettujen pääoman palautusohjelmien mukaisesti (esim. omien osakkei-
den ostona tai ylimääräisinä osinkoina). Käyvän arvon rahastot, suojausrahastot ja 
muuntoerot kirjautuvat niihin liittyvien erien realisoinnissa tuloslaskelmaan. Muut 
 rahastot sisältävät uudelleenarvostusrahaston (vaiheittaisten hankintojen yhteydes-
sä) ja inflaatiokorjausrahaston. Kaikki muu oma pääoma on kertyneitä voittovaroja.
 Yhtiön hallitus tekee osingonjakoehdotuksen Ruotsin osakeyhtiölain säännösten 
mukaisesti ja yhtiökokous tekee osingonjakopäätöksen. Tilikaudelta 2006 ehdotettu 
käteisosinko kirjataan velaksi heti osakkeenomistajien lopullisen osingonjakopää-
töksen tapahduttua.

Eläkkeisiin ja työsopimuksiin liittyvät varaukset
Lähes kaikki TeliaSoneran työntekijät Ruotsissa, Suomessa ja Norjassa kuuluvat 
etuuspohjaiseen eläkejärjestelyyn (defined benefit plan), mikä tarkoittaa että työn-
tekijälle taataan eläke, joka vastaa tiettyä prosenttiosuutta hänen palkastaan. Eläke-
järjestelmiin sisältyvät pääasiassa vanhuuseläke, työkyvyttömyyseläke ja perhe-
eläke. TeliaSonera AB:n ja useimpien sen ruotsalaisten tytäryhtiöiden työntekijät 
kuuluvat etuuspohjaisen ITP-Tele -eläkejärjestelyn piiriin. Suomessa TeliaSoneran 
työntekijät ovat oikeutettuja Suomen työeläkelain mukaiseen lakisääteiseen eläk-
keeseen (TEL-eläke), joka on etuuspohjainen eläkejärjestely kattaen vanhuus-, 
 työkyvyttömyys-, työttömyys- ja perhe-eläkkeen. Lisäksi tietyille työntekijöille on 
järjestetty lisäeläketurvaa muilla järjestelyillä. 
 Eläkevastuut katetaan enimmäkseen eläkesäätiöissä, mutta myös taseeseen 
 kirjattavilla varauksilla ja vakuutusmaksuilla. Ruotsissa vakuutusmaksujen maksa-
miseen perustuva osa ITP-eläkejärjestelmästä käsitellään maksupohjaisena (de-
fined contribution plan), sillä järjestelmästä ei ole saatavilla tarpeellista tietoa etuus-
pohjaista käsittelyä varten. Suomessa osa eläkkeestä rahastoidaan etukäteen ja 
loppuosa rahoitetaan jakojärjestelmällä (vuosimaksut asetetaan tasolle, jonka arvi-
oidaan riittävän saman vuoden aikana erääntyvien etuuksien maksuun). 
 Konsernin muissa maissa olevat työntekijät kuuluvat yleensä maksupohjaiseen 
eläkejärjestelyyn. Järjestelyn maksuksi määritetään tavallisesti tietty prosentti työn-
tekijän palkasta ja se kirjataan kuluksi syntymishetkellä. 
 Eläkevastuiden ja eläkemenojen nykyarvo lasketaan vuosittain käyttäen ns. 
 ennakoituun etuusoikeusyksikköön perustuvaa menetelmää (projected unit credit 
method). Vakuutusmatemaattiset olettamukset määritetään tilinpäätösajankohdalle. 
TeliaSoneran eläkejärjestelyihin kuuluvat eläkesäätiöiden varat arvostetaan käy-
pään arvoon. 
 Vakuutusmatemaattisten olettamusten muutoksista aiheutuvat eläkevastuiden 
nykyarvon muutokset samoin kuin varojen tuotto-odotuksen ja toteutuneen tuoton 
välinen ero käsitellään vakuutusmatemaattisena voittona tai tappiona. Kun eläke-
vastuiden ja -varojen nettomääräinen kertynyt kirjaamaton vakuutusmatemaattinen 
voitto tai tappio ylittää edellisen tilikauden päättyessä suuremman seuraavista: 10 
prosenttia etuuspohjaisesta järjestelystä johtuvan vastuun nykyarvosta tai 10 pro-
senttia järjestelyyn kuuluvien varojen käyvästä, kirjataan ylimenevä osa tulokseen 
työntekijöiden odotetun keskimääräisen jäljellä olevan työssäoloajan kuluessa. 
 Taseessa esitettävä velka tai varallisuuserä eläkkeisiin ja työsopimuksiin liittyen 
edustaa vastuiden nykyarvoa tilinpäätöspäivänä vähennettynä järjestelyyn kuulu-
vien varojen käyvällä arvolla, kirjaamattomilla vakuutusmatemaattisilla voitoilla ja 
tappioilla sekä kirjaamattomilla takautuvaan työsuoritukseen perustuvilla menoilla. 

Merkittävimmät johdon tekemät olettamukset eläkevastuiden ja -varojen 
 vakuutusmatemaattisten laskelmien yhteydessä koskevat diskonttokorkoa, 
palkkakustannusten odotettua vuosittaista nousua, henkilöstön vaihtuvuutta, 
keskimääräistä odotettua jäljellä olevaa työssäoloaikaa, Ruotsissa käytetyn 
ns. tuloperusmäärän odotettua vuotuista muutosta, eläkkeiden odotettua 
 vuosioikaisua ja järjestelyyn kuuluvien varojen tuotto-odotusta. Hallituksen 
 tilintarkastusvaliokunta käy läpi nämä yhtiön sisäisen eläkevaliokunnan laatimat 
olettamukset. Näihin olettamuksiin kohdistuvilla muutoksilla voi olla merkittävä 
vaikutus ennakoituihin eläkevastuisiin, rahoitustarpeisiin sekä vuosittaisten 
eläkemenojen määrään. 

Diskonttokorko heijastaa korkoja, joilla eläkevastuiden rahoitus voitaisiin 
järjestää, mikä tarkoittaa noin 15–30 vuoden korkoa. Johto on päättänyt pe-
rustaa diskonttokorkoarvionsa kotimaisten valtionobligaatioiden tuottoon, 
koska ne ovat johdon näkemyksen mukaan laadukkaita kiinteän tuoton sijoi-
tuksia ja koska niiden odotetaan olevan käytettävissä eläke-etuuksien erään-
tymisajankohtaan saakka. Kotimaisten nimellisten velkakirjojen pisin kausi on 
kuitenkin vain 15 vuotta. Tuotto yli 15 vuoden kausilta on arvioitu ekstrapoloi-
malla tuottokäyrä. Liitetiedon 22, ”Rahoitusriskien hallinta” kohdassa ”Eläke-
vastuuriski” on esitetty painotetun keskimääräisen diskonttokoron muutoksen 
herkkyysanalyysi eläkevastuita laskettaessa.

Palkkakustannusten odotettu vuosittainen nousu heijastaa inflaation, työssä-
olovuosien ja ylennysten tuloksena syntyvää odotettua palkkakustannusten 
kehitystä. Arvio perustuu palkannousujen historiatietoihin ja odotettuun tule-
vaan inflaatiokehitykseen (ks. myös jäljempänä). Historiatiedot ovat perusta-
na myös henkilöstön vaihtuvuusarviolle, joka heijastaa odotettua henkilöstön 
ikäluokittaista ja luonnollista poistumaa. 

Keskimääräisen odotetun jäljellä olevan työssäoloajan arvio perustuu työn-
tekijöiden nykyiseen ikäjakaumaan ja henkilöstön odotettuun vaihtuvuuteen. 
Ruotsissa käytössä oleva ns. tuloperusmäärä asetetaan vuosittain, ja sitä 
 käytetään mm. julkisen eläkejärjestelmän eläkepalkkakaton määrittämisessä. 
Vuositulon perusmäärän odotettavissa olevan lisäyksen arvio perustuu odo-
tettuun tulevaan inflaatioon ja palkkakustannusten nousuhistoriaan koko työ-
markkinoilla.

Eläkkeiden odotetut vuosioikaisut riippuvat inflaatiosta. Johto käyttää in-
flaatiokehityksen määrittämisessä kansallisten pankkien ja Euroopan keskus-
pankin määrittämiä tavoiteinflaatioprosentteja. 

Järjestelyyn kuuluvien varojen odotettu tuotto kuvaa keskimääräistä tuottoa, 
jota sijoituksilta (tai tulevilta sijoituksilta) odotetaan, jotta eläkesäätiöiden avulla 
turvatut eläkevastuut voidaan täyttää. Varat koostuvat pääasiassa kiinteän 
tuoton sijoituksista ja osakesijoituksista. 
Ruotsin eläkesäätiössä olevien varojen (noin 85 prosenttia kaikista eläkeva-
roista) odotettu nimellistuotto on noin 4,4 prosenttia kymmenvuotiskaudella, 
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jonka aikana inflaation oletetaan olevan 2 prosenttia vuodessa. Varojen ns. 
strategisen jakauman tarkoituksena on tuottaa odotettu, historiatietoihin pe-
rustuva keskituotto, jota on oikaistu vastaamaan nykyisin vallitsevaa alhaisem-
paa inflaatiotasoa. Tarkemmin ilmaistuna Ruotsin eläkesäätiön odotettu nimel-
listuotto perustuu seuraaviin olettamuksiin: tuotto kotimaisista kiinteän tuoton 
sijoituksista on 3,8 prosenttia, tuotto kotimaisista ja kansainvälisistä osakesi-
joituksista on 7,3 prosenttia ja tuotto muista sijoituksista on 7,3 prosenttia. Myös 
muiden kuin ruotsalaisten eläkesäätiöiden kohdalla käytetyt olettamukset ovat 
samankaltaisia. 

Varaukset ja ehdolliset erät
Uudelleenjärjestelyvarauksiin sisältyvät toiminnan tehostamisohjelmiin, yhdistymi-
sen jälkeisiin synergiaohjelmiin, toimintojen lakkauttamistoimenpiteisiin jne. liittyvät 
irtisanomismenot, tappiollisten sopimusten menot ja muut menot. Uudelleenjärjes-
telyvaraukset esitetään pääosin liiketoiminnan muissa kuluissa, koska ne eivät liity 
yrityksen varsinaiseen toimintaan. 
 Muihin varauksiin sisältyvät menot ehdollisista lisäkauppahinnoista, takuusitou-
muksista, entisöintivelvoitteista, oikeudenkäynneistä, kanta-asiakasohjelmista,  
uudelleenjärjestelytoimenpiteiden ulkopuolisista tappiollisista sopimuksista jne. 
Muut varaukset esitetään tapauskohtaisesti liikevaihtoa vastaavissa kuluissa, myyn-
nin ja markkinoinnin kuluissa, hallinnon kuluissa tai tutkimus- ja tuotekehityskuluis-
sa, lukuun ottamatta kanta-asiakasohjelmien varauksia, jotka vähennetään suoraan 
liikevaihdosta. Ehdollisten lisäkauppahintojen varauksia ei kirjata kuluksi vaan liike-
toimintojen yhdistämisessä syntyvän liikearvon tai muiden käyvän arvon oikaisujen 
lisäykseksi. 
 Varaus merkitään taseeseen, kun TeliaSoneralle on syntynyt aikaisemman tapah-
tuman seurauksena olemassa oleva velvoite (oikeudellinen tai tosiasiallinen), on 
 todennäköistä että velvoitteen täyttäminen edellyttää taloudellista hyötyä ilmentä-
vien voimavarojen siirtymistä pois yrityksestä ja että velvoitteen määrä on arvioita-
vissa luotettavasti. Mikäli taloudellista hyötyä ilmentävien voimavarojen siirtyminen 
pois yrityksestä on mahdollista, mutta ei todennäköistä, tai mikäli määrää ei pystytä 
riittävän luotettavasti määrittämään, erä ilmoitetaan liitetiedoissa ehdollisena, edel-
lyttäen että velvoite tai vaade on olennainen. 
 Varauksena kirjattava määrä on johdon paras arvio menoista, joita velvoitteen 
täyttäminen edellyttää tilinpäätöspäivänä. Menot kirjataan nykyarvon määräisenä 
silloin, kun korkovaikutus on olennainen. Varauksia saatetaan aika ajoin myös osit-
tain purkaa, mikäli niihin liittyvissä toimenpiteissä onnistutaan saavuttamaan kassa-
virran kannalta parempi lopputulos kuin oli ennalta arvioitu. 
 Irtisanomismenot kirjataan varauksena, kun TeliaSonera on sitoutunut työnteki-
jän tai työntekijäryhmän työsuhteen irtisanomiseen ennen tavanomaista eläkeikää 
tai kun TeliaSonera on tehnyt tarjouksen vapaaehtoisesta irtisanoutumisesta. Tällai-
set menot kirjataan vasta, kun henkilöstövähennysohjelman ehdot ja kohteena ole-
vien työntekijöiden määrä on asiaankuuluvasti julkistettu tai kun ehdot on annettu 
tiedoksi työntekijöille henkilökohtaisesti. 
 Tappiollisesta sopimuksesta kirjataan varaus, kun sopimuksesta odotettavissa 
olevat hyödyt ovat pienemmät kuin sopimusvelvoitteiden täyttämisestä aiheutuvat 
väistämättömät kulut. Varaus kirjataan nykyarvon määräisenä sopimuksen jatkami-
sesta aiheutuvien nettomenojen suuruisena tai sitä alempana sopimuksen irtisano-
misesta aiheutuvien arvioitujen menojen suuruisena. Ennen varauksen tekemistä kir-
jataan kuluksi sopimukseen liittyvien omaisuuserien mahdollinen arvonalentuminen. 
 Useita keskenään samankaltaisia velvoitteita, kuten esim. tuotevastuusitoumuk-
sia, käsitellään yhtenä kokonaisuutena, kun määritetään velvoitteiden täyttämisestä 
aiheutuvan menon todennäköisyyttä. Varaus kirjataan, mikäli on todennäköistä, että 
kaikkien velvoitteiden täyttäminen aiheuttaa tietynsuuruisen menon, vaikka minkä 
tahansa yksittäisen velvoitteen toteutumisen todennäköisyys olisi pieni.

TeliaSonera on suorittanut ja voi jatkossakin suorittaa uudelleenjärjestelytoimen-
piteitä, jotka edellyttävät johdolta merkittäviä arvioita liittyen irtisanomiskor-
vauksiin ja muihin työsuhteen päättymisestä aiheutuviin kuluihin, vuokrasopi-
muksen purkamiskuluihin, laitteistojen purku- ja muihin lopettamiskuluihin, 
sekä tarpeettomiksi tai vanhentuneiksi muuttuneiden hyödykkeiden realisointi-
arvoon (ks. edellä ”Aineettomat hyödykkeet ja aineelliset käyttöomaisuushyö-
dykkeet”). Todellisten määrien poikkeaminen näistä arvioista saattaa vaikut-
taa olennaisesti tuloksiin vastaisuudessa. 

Ehdollisten varojen ja velkojen tilinpäätöskäsittelyn määrittäminen pohjau-
tuu johdon näkemykseen kyseisen ehdollisen erän arvioidusta lopputuloksesta. 
Johto kysyy neuvoa lainopilliselta neuvonantajalta oikeusriitoihin liittyvissä 
asioissa sekä muilta yhtiön sisäisiltä ja ulkoisilta asiantuntijoilta tavanomaiseen 
liiketoimintaan liittyvissä asioissa.

Vuokrasopimukset
Vuokrasopimus tulkitaan rahoitusleasingsopimukseksi silloin, kun hyödykkeen 
omistamiselle ominaiset riskit ja edut siirtyvät olennaisilta osin vuokralleottajalle. 
Kaikki muut vuokrasopimukset luokitellaan muiksi vuokrasopimuksiksi. 

TeliaSonera vuokralleottajana
TeliaSoneralla on käytössään sekä rahoitusleasingsopimuksilla että muilla vuokra-
sopimuksilla vuokrattuja hyödykkeitä. Rahoitusleasingsopimuksella vuokrattu 
 hyödyke merkitään taseessa aineelliseen käyttöomaisuuteen ja velaksi määrään, 
joka on yhtä suuri kuin vuokratun hyödykkeen käypä arvo sopimuksen alkamisajan-
kohtana, tai sitä alempi vähimmäisvuokrien nykyarvo. Määrään sisällytetään myös 
välittömät alkuvaiheen menot. Maksettavat vähimmäisvuokrat jaetaan rahoitusme-
noiksi ja velan vähennykseksi siten, että tuloksena on kullakin tilikaudella saman-
suuruinen korko jäljellä olevalle velkapääomalle. Rahoitusmenot kirjataan kuluksi 
 tuloslaskelmaan. Muiden vuokrasopimusten perusteella määräytyvät vuokrat 
 merkitään kuluksi tasasuuruisina erinä vuokra-ajan kuluessa. 

TeliaSonera vuokralleantajana – rahoitusleasing
TeliaSonera omistaa hyödykkeitä, joita se vuokraa asiakkailleen rahoitusleasing-
sopimuksilla. Saaminen vuokralleottajalta kirjataan määrään, joka on yhtä suuri kuin 
vuokrien nykyarvoa vastaava nettosijoitus vuokrasopimukseen. Välittömät alkuvai-
heen menot sisällytetään alkuperäiseen rahoitusleasingsaamisen arvoon ja ne 
 vähentävät vuokra-ajalta kirjattavan tulon määrää. Tuotto kirjataan vuokra-ajan 
 kuluessa annuiteettimenetelmän mukaisesti. 

TeliaSonera vuokralleantajana – muut vuokrasopimukset
Muista vuokrasopimuksista saatavat vuokratuotot kirjataan tulokseen tasaerin 
vuokra-ajan kuluessa. Vuokrasopimuksen neuvotteluun ja järjestelyihin liittyvät 
 välittömät alkuvaiheen menot lisätään vuokratun hyödykkeen tasearvoon ja kirja-
taan kuluksi yhdenmukaisesti vuokratuottojen kanssa. 
 Osana kansainvälistä verkkokapasiteettitoimintaansa TeliaSonera myy kuidun-  
ja kaapelinkäyttöoikeuksia. TeliaSonera käsittelee näitä kuituja ja kaapeleita kiin-
teistöinä. Omistusoikeus ei näissä sopimuksissa siirry vuokralleottajalle ja liiketa-
pahtumat käsitellään siitä syystä muina vuokrasopimuksina. Sovittu myyntihinta 
saadaan yleensä etukäteen ja tuloksi kirjaamaton osuus esitetään pitkäaikaisena 
velkana tai lyhytaikaisena saatuna ennakkomaksuna. 

Ulkomaan rahan määräiset liiketapahtumat
Ulkomaan rahan määräiset liiketapahtumat muunnetaan toimintavaluutan määräi-
siksi kunkin tapahtumahetken kurssiin. Ulkomaan rahan määräiset monetaariset 
 varat ja velat muunnetaan tilikauden päätöspäivän kurssiin ja mahdolliset valuutta-
kurssierot kirjataan tulosvaikutteisesti. Näin ollen sekä toteutuneet että toteutumat-
tomat valuuttakurssierot kirjataan tuloslaskelmaan. Liikesaatavista ja -veloista syn-
tyvät valuuttakurssierot kirjataan liiketulokseen. Rahoitusomaisuudesta ja lainoista 
syntyvät valuuttakurssierot kirjataan rahoituskuluihin.

5. Konsernirakenteen muutokset

Merkittävät vuoden 2006 ja tilinpäätöshetken jälkeiset tapahtumat
Xfera
Kesäkuussa 2006 TeliaSonera kasvatti omistuksensa espanjalaisessa matkaviestin-
operaattorissa Xfera Móviles S.A:ssa 16,55 prosentista 76,56 prosenttiin. Osakas-
sopimuksen nojalla TeliaSoneralla on 80 prosentin äänivaltaosuus. Valitun laskenta-
menettelyn ansiosta TeliaSonera yhdistelee Xferan käytännössä 100 prosentin 
mukaisesti.

NextGenTel
TeliaSonera ilmoitti 16.5.2006 tehneensä sopimuksen 82,3 prosentin osuuden 
hankkimisesta NextGenTel Holding ASA:ssa, joka on Norjan toiseksi suurin laaja-
kaistaoperaattori. Jäljelle jääneitä osakkeita koskevan yhdistetyn julkisen osto-
tarjouksen ja pakkolunastuksen seurauksena TeliaSoneralla on tosiasiallisesti 
 hallinnassaan 100 prosenttia osakkeista.

Cygate
TeliaSonera ilmoitti 16.11.2006 tehneensä sopimuksen enemmistöosuuden hankki-
misesta Cygate Group AB:ssa. Cygate on pohjoismaisten markkinoiden johtava 
turvallisten ja hallittujen IP-verkkoratkaisujen toimittaja ja järjestelmäintegraattori. 
Kauppa saatettiin loppuun 26.1.2007 viranomaishyväksynnän jälkeen. 

debitel Danmark
TeliaSonera allekirjoitti 31.1.2007 osakkeiden ostosopimuksen, jolla se ostaa tanska-
laisen debitel Danmark A/S:n koko osakekannan. Kauppa perustuu paitsi debitelin 
arvostukseen erillisenä yhtiönä myös debitelin liikenteen siirtymiseen muiden ope-
raattorien verkoista Telia Denmarkin matkaviestinverkkoon. Kaupan vahvistaminen 
edellyttää Tanskan kilpailuviranomaisen hyväksyntää.
 
Lisätietoa Xferasta, NextGenTelistä ja Cygatestä löytyy liitetiedosta 33, ”Liiketoiminto-
jen yhdistämiset”.
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6. Liikevaihto

Liikevaihdon muutos koostui seuraavista volyymien, rakennemuutosten, valuutta-
kurssien ja hintojen vaikutuksista: 

                         Tammikuu–joulukuu
Prosenttia  2006 2005

Liikevaihdon muutos  3,9 7,0
josta volyymien kasvu  7,7 9,0
 rakennemuutokset  1,7 5,9
 valuuttakurssien vaikutus  0,0 1,2
 hintojen alentuminen  –5,1 –8,5

Volyymit kasvavat pääasiassa matkaviestinnässä ja laajakaistapalveluissa kaikilla 
maantieteellisillä markkinoilla. Erityisen voimakasta kasvu on Euraasiassa nopeana 
jatkuvan asiakasmäärän kasvun ansiosta. Volyymien kasvun vaikutusta kuitenkin 
osittain heikentää yleinen televiestinnän palveluihin kohdistuva hintapaine. 
 Rakennemuutokset vuonna 2006 liittyvät pääosin Chessin hankintaan vuoden 
2005 lopulla ja NextGenTelin hankintaan kesäkuussa 2006. Rakennemuutokset 
vuonna 2005 liittyvät pääosin Eesti Telekomin konsolidointiin sekä Orange Den-
markin hankintaan vuoden 2004 lopulla. 
 Liikevaihto on esitetty ensisijaisten ja toissijaisten segmenttien mukaan liite-
tiedossa 30, ”Segmenttikohtaiset tiedot”. Liikevaihto jakautui asiakkaiden sijainti-
paikan mukaan talousalueittain seuraavasti: 

  Tammikuu–joulukuu
  2006 2005
  MSEK Prosenttia MSEK Prosenttia

Euroopan talousalue (ETA) 81 220 89,2 80 030 91,3
  josta Euroopan Unionin  

(EU) jäsenvaltiot 72 149 79,2 72 743 83,0
Muu Eurooppa 849 0,9 782 0,9
Pohois-Amerikan vapaa- 
kauppasopimusalue (NAFTA) 522 0,6 626 0,7
Muu maailma 8 469 9,3 6 223 7,1

Yhteensä 91 060 100,0 87 661 100,0
 josta Ruotsin ulkopuolella 54 763 60,1 49 812 56,8
  josta Ruotsin ulkopuoliset  

pohjoismaiset markkinat 32 996 36,2 31 130 35,5

7. Liiketoiminnan kulut kululajeittain

Tuloslaskelmassa liiketoiminnan kulut esitetään toiminnoittain jaettuna liikevaihtoa 
vastaaviin kuluihin, myynnin ja markkinoinnin kuluihin, hallinnon kuluihin sekä tutkimus- 
ja tuotekehityskuluihin. Liiketoiminnan kulut jakautuivat kululajeittain seuraavasti: 

  Tammikuu–joulukuu
MSEK  2006 2005

Ostetut tavarat  15 307 13 853
Yhteenliittämis- ja verkkovierailukulut  14 065 13 304
Muut verkkokulut  2 667 2 623
Vaihto-omaisuuden muutos  –120 45
Henkilöstökulut (liitetieto 31)  12 721 12 905
Markkinointikulut  6 068 6 057
Muut kulut  9 126 9 168
Poistot ja arvonalennukset (liitetieto 10)  11 173 13 038

Yhteensä  71 007 70 993

   
Muut kulut koostuvat pääosin vuokrakuluista, konsultointipalveluista, IT-kuluista, 
energiakuluista sekä matkustuskuluista. 

8. Liiketoiminnan muut tuotot ja kulut

Liiketoiminnan muut tuotot ja kulut jakautuivat seuraavasti:

  Tammikuu–joulukuu
MSEK  2006 2005

Liiketoiminnan muut tuotot   
Myyntivoitot  151 210
Valuuttakurssivoitot  214 399
Saadut välityspalkkiot jne.  280 222
Saadut avustukset jne.  15 18
Palautuneet luottotappiot, ostovelkojen  
peruuntuminen  425 71
Saadut vahingonkorvaukset  53 111

Liiketoiminnan muut tuotot yhteensä  1 138 1 031

Liiketoiminnan muut kulut   
Myyntitappiot  –60 –278
Tappiollisista sopimuksista tehdyt varaukset  – –68
Valuuttakurssitappiot  –236 –394
Uudelleenjärjestelykulut  –928 –2 142
Arvonalentumistappiot  –30 –150
Maksetut vahingonkorvaukset  –27 –347

Liiketoiminnan muut kulut yhteensä  –1 281 –3 379

Nettovaikutus tulokseen  –143 –2 348

   
Ostovelkojen peruuntuminen vuonna 2006 sisältää 389 milj. kruunun suuruisen 
 vähennyksen aiemmin TeliaSoneralta Ruotsissa perityistä yhteenliittämismaksuista, 
kamarioikeuden 8.2.2007 asiassa antaman tuomion perusteella. Uudelleenjärjes-
telykuluihin vuonna 2006 sisältyy 500 milj. kruunun positiivinen erä, kun Lontoossa 
sijaitsevaa mahdollista yhteiskäyttöpaikkaa koskeva riita-asia sovittiin ja asiasta 
 aiemmin tehty varaus peruutettiin.

9. Liiketoimet lähipiirin kanssa

Ruotsin ja Suomen valtiot
Ruotsin valtio omistaa tällä hetkellä TeliaSonera AB:n osakepääomasta 45,3 pro-
senttia ja Suomen valtio 13,7 prosenttia. Loput 41,0 prosenttia jakautuvat laajan 
omistajakunnan kesken. 
 TeliaSonera-konserni kilpailee muiden operaattoreiden kanssa Ruotsin ja Suomen 
valtioille, niiden virastoille ja valtion omistamille yhtiöille tarjottavien tuotteiden ja 
palveluiden myynnistä normaalein kaupallisin ehdoin. Eräät valtionyhtiöt harjoittavat 
TeliaSoneran kanssa kilpailevaa liiketoimintaa. TeliaSonera ostaa vastaavasti palve-
luja valtionyhtiöiltä markkinahinnoin ja tavanomaisin kaupallisin ehdoin. Ruotsin ja 
Suomen valtiot, niiden virastot tai valtionyhtiöt eivät edusta merkittävää osaa Telia-
Soneran liikevaihdosta tai tuloksesta.
 Ruotsin televiestintämarkkinoita säätelevät pääasiassa sähköistä viestintää kos-
keva laki sekä tämän lain mukaiset säännökset, määräykset ja ohjeet. Merkittävien, 
yleisessä käytössä olevien tietoverkkojen operaattoreilla on velvollisuus maksaa 
korvausta, jolla rahoitetaan sähköiseen viestintään kohdistuvien vakavien uhkien ja 
häirinnän torjuntatoimia rauhan aikana. TeliaSoneralta peritty korvaus oli 58 milj. 
kruunua vuonna 2006 ja 59 milj. kruunua vuonna 2005. Lisäksi TeliaSonera maksaa 
muiden operaattorien tavoin sähköistä viestintää koskevan lain sekä radio- ja tele-
päätelaitteita koskevan lain mukaisesti vuosikorvauksia Ruotsin Posti- ja Telehalli-
tukselle (PTS) sen toiminnan rahoittamiseksi. TeliaSonera maksoi korvauksia 60 
milj. kruunua vuonna 2006 ja 60 milj. kruunua vuonna 2005.
 Suomen televiestintämarkkinoita säätelevät pääasiassa viestintämarkkinalaki, 
laki yksityisyyden suojasta televiestinnässä sekä näiden lakien mukaiset säännök-
set, määräykset ja ohjeet. TeliaSonera maksoi vuonna 2006 radiotaajuuksien käy-
töstä 2,1 milj. euroa (2,1 milj. euroa vuonna 2005) ja numeroiden käytöstä 0,9 milj. 
euroa (0,9 milj. euroa vuonna 2005). Lisäksi TeliaSonera maksoi yksityisyyden suo-
jan valvontamaksua 0,2 milj. euroa (0,3 milj. euroa vuonna 2005) ja Suomen Viestin-
tävirastolle (FICORA) yleistä valvontatoiminnasta suoritettavaa viestintämarkkina-
maksua 1,1 milj. euroa (1,2 milj. euroa vuonna 2005). 

Osakkuus- ja yhteisyritykset
TeliaSonera sekä myy osakkuus- ja yhteisyrityksilleen että ostaa niiltä palveluita ja 
tuotteita. Liiketoimet perustuvat kaupallisiin ehtoihin. Sekä myynnit että näiltä yrityk-
siltä tehdyt ostot liittyvät pääosin Telefos Groupiin Ruotsissa ja Suomessa (sen Eltel 
Groupiin kuuluvien tytäryhtiöiden kautta) ja Svenska UMTS-nät AB:hen Ruotsissa, 
ja koostuvat ostetuista ja myydyistä verkonrakennuspalveluista sekä ostetusta 3G-
kapasiteetista.
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Seuraavassa on esitetty yhteenveto liiketoimista sekä saatavista ja veloista osak-
kuus- ja yhteisyritysten kanssa:

   Tammikuu–joulukuu
MSEK  2006 2005

Tavaroiden ja palvelujen myynti  591 385
Tavaroiden ja palvelujen ostot  
 Telefos Group  1 812 2 087
 Svenska UMTS-nät AB (yhteisyritys)  505 204
 Muut  110 320

Tavaroiden ja palvelujen ostot yhteensä  2 427 2 611
Myyntisaamiset ja muut saamiset  440 97
Lainasaamiset  
 MegaFon  321 372
 Muut  101 106

Lainasaamiset yhteensä  422 478
Ostovelat ja muut velat  660 534

Eläkesäätiöt
TeliaSoneran eläkesäätiöillä oli 31.12.2006 hallussaan 1 467 788 TeliaSoneran osa-
ketta, joka vastaa 0,03 prosenttia äänivallasta. Tietoa liiketoimista sekä saatavista  
ja veloista on esitetty liitetiedossa 23, ”Eläke- ja työsopimusvaraukset”. 

Sitoumukset lähipiirin puolesta
TeliaSoneralla on tiettyjä tytäryhtiöiden ja osakkuus- ja yhteisyritysten puolesta 
 annettuja sitoumuksia. Katso liitetieto 28, ”Ehdolliset erät, muut sopimusvelvoitteet 
ja riita-asiat”.

Yritysjohto
Katso kohta ”Yritysjohdon palkat ja palkkiot” liitetiedossa 31, ”Henkilöstö”.

10. Poistot ja arvonalennukset

Poistot
Vuonna 2006 sovellettiin seuraavia poistoprosentteja:
 

Tuotemerkit Eräkohtainen arviointi, vähintään 10 %

Kiinteän ja matkaviestinverkon toimiluvat  Lisenssin voimassaoloaika,  
vähintään 5 %

Asiakassuhteet  Eräkohtainen arviointi, perustuu 
 historialliseen ja ennustettuun 
 asiakasvaihtuvuuteen

Muut aineettomat hyödykkeet 20–33 % tai eräkohtainen arviointi

Rakennukset 2–10 %

Maapohjan parannukset 2 %

Perusparannusmenot muiden  Jäljellä oleva vuokra-aika 
omistamissa kiinteistöissä

Matkaviestinverkot  14,5 % 
(tukiasemat ja muut laitteistot) 

Kiinteät verkot 

– Keskus- ja tiedonsiirtojärjestelmät 10–33 %

– Tiedonsiirtoverkko (kaapeli) 5–10 %

– Erikoisverkkolaitteet 20–33 %

–  Kestoajaltaan rajalliset  Sopimuksen voimassaoloaika 
käyttöoikeussopimukset tai vastaavan laitteen poistoaika

– Muut laitteistot  2–33 %

Koneet ja laitteet 10–33 %

Asiakkaille rahoitusleasingehdoin  Vuokra-aika, annuiteettimenetelmä 
vuokratut laitteistot 

Vuoden 2005 lopulla yhtiön johto käynnisti koko konsernin laajuisen taloudellisten 
vaikutusaikojen uudelleenarvioinnin, jossa otettiin huomioon aiempi kokemus ja 
odotettavissa oleva tuleva kehitys tekniikan, markkinaolojen ja sääntely-ympäristön 
osalta. Tämän seurauksena useiden eri aineettomien ja aineellisten käyttöomaisuus-
erien taloudellista vaikutusaikaa muutettiin joko pidemmäksi tai lyhyemmäksi 
1.1.2006 lähtien. Muutoksen poistoja vuositasolla pienentävä vaikutus oli 900 milj. 
kruunua vuonna 2006. 

Aineettomien ja aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden poistot ja arvonalennukset 
jakautuivat toiminnoittain seuraavasti: 

  Tammikuu–joulukuu
MSEK, paitsi osuus liikevaihdosta  2006 2005

Liikevaihtoa vastaavat kulut  9 203 10 910
Myynnin ja markkinoinnin kulut  1 149 1 102
Hallinnon kulut  519 796
Tutkimus- ja tuotekehityskulut  302 230
Liiketoiminnan muut kulut  30 150

Yhteensä  11 203 13 188
Osuus liikevaihdosta (%)  12,3 15,0

   
Poistojen ja arvonalennusten jakautuminen liiketoiminta-aluekohtaisesti on esitetty 
liitetiedossa 30, ”Segmenttikohtaiset tiedot”. Poistot ja arvonalennukset jakautuivat 
hyödykeryhmittäin seuraavasti: 

  Tammikuu–joulukuu
MSEK  2006 2005

Muut aineettomat hyödykkeet  2 422 2 289
Rakennukset ja rakennelmat  357 349
Maapohjan parannukset  18 6
Matkaviestinverkot  3 793 4 492
Kiinteät verkot  3 995 5 291
Muut koneet ja laitteet  618 761

Yhteensä  11 203 13 188

   
Arvonalentumistestaus
Arvonalentumistestejä koskevat tiedot on esitetty liitetiedossa 14, ”Liikearvo ja muut 
aineettomat hyödykkeet”.

11. Osakkuus- ja yhteisyritykset

Tuotot osakkuus- ja yhteisyrityksistä
Osakkuus- ja yhteisyritysten nettovaikutus tulokseen koostui seuraavista eristä: 

  Tammikuu–joulukuu
MSEK  2006 2005

Osuus tilikauden nettotuloksesta  5 477 3 328
Käyvän arvon oikaisujen poistot  92 –43
Liikearvon, käyvän arvon oikaisujen jne. arvonalennukset –41 –11
Myyntivoitot ja -tappiot, netto  51 –45

Nettovaikutus tulokseen  5 579 3 229

Tulosvaikutus on esitetty segmenteittäin liitetiedossa 30, ”Segmenttikohtaiset tiedot”. 
Suuret yksittäiset omistukset vaikuttivat tulokseen seuraavasti (sisältäen myynti-
voitot ja -tappiot sekä tarvittaessa väliomistusyhtiöt): 

  Tammikuu–joulukuu
MSEK  2006 2005

Svenska UMTS-nät AB, Ruotsi  –70 –105
SIA Lattelecom, Latvia  209 220
OAO MegaFon, Venäjä  2 779 1 175
Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S., Turkki  2 021 1 761
Overseas Telecom AB, Ruotsi  633 94
Telefos AB, Ruotsi  37 22
Unisource N.V./AUCS, Alankomaat  31 –170
Infonet Services Corp., USA  – 206
Muut omistukset  –61 26

Nettovaikutus tulokseen  5 579 3 229

   
Turkcellia koskevat luvut sisältyvät TeliaSoneran raportointiin yhden vuosineljän-
neksen viiveellä. Turkkia ei 1.1.2006 lähtien enää tilinpäätöksen kannalta käsitellä 
hyperinflaatiomaana, mikä on huomioitu TeliaSoneran raportoinnissa vuoden 2006 
toisella neljänneksellä. TeliaSonera myi omistusosuutensa Infonetistä helmikuussa 
2005. Katso myös liitetieto 34, ”Erittely osakeomistuksista ja osuuksista”. 
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Osuudet osakkuus- ja yhteisyrityksissä
Seuraavassa on esitetty tasearvon koostumus ja muutokset:

  31.12.
MSEK  2006 2005

Liikearvo ja vastaavat konsolidoinnissa syntyvät erät  7 685 9 039
Osuus omasta pääomasta  17 851 16 169

Tasearvo  25 536 25 208

Tasearvo, avaava tase  25 208 19 613
Osuus tilikauden nettotuloksesta  5 477 3 328
Käyvän arvon oikaisujen poistot ja arvonalennukset  51 –54
Saadut osingot  –1 788 –759
Hankitut yhtiöt ja liiketoiminnat  91 46
Myydyt yhtiöt ja liiketoiminnat  –3 –1 316
Uudelleenluokittelut  74 –100
Inflaatio-oikaisut  –147 1 177
Valuuttakurssierot  –3 427 3 273

Tasearvo, päättävä tase  25 536 25 208
   
Tasearvon jakautuminen segmenteittäin on esitetty liitetiedossa 30, ”Segmenttikoh-
taiset tiedot”. Julkisesti noteeratusta Turkcellista omistetun osuuden markkina-arvo 
oli 28 428 milj. kruunua 31.12.2006 (33 634 milj. kruunua 31.12.2005). 
 Seuraavassa on esitetty yhteenveto osakkuus- ja yhteisyritysten yhteenlaske-
tuista (100 prosenttia) taseista ja tuloslaskelmista: 

  31.12. tai tammikuu–joulukuu
MSEK  2006 2005

Käyttöomaisuus ja muut pitkäaikaiset sijoitukset  109 573 95 007
Vaihto- ja rahoitusomaisuus  26 099 22 745
Varaukset ja pitkäaikainen vieras pääoma  20 847 20 502
Lyhytaikainen vieras pääoma  18 556 20 738
Liikevaihto  75 095 63 011
Bruttokate  47 339 33 198
Nettotulos  16 674 9 694

12. Rahoituskulut ja muut rahoituserät

Rahoituskulut ja muut rahoituserät jakautuivat seuraavasti: 

  Tammikuu–joulukuu
MSEK  2006 2005

Rahoituskulut   
Korkokulut  –1 123 –1 357
Aktivoidut korot  29 13
Valuuttakurssivoitot  396 232
Valuuttakurssitappiot  –351 –218

Rahoituskulut yhteensä  –1 049 –1 330

Muut rahoituserät   
Korkotuotot rahoitusleasingsopimuksista  46 60
Muut korkotuotot  576 613
Osinkotuotot rahoitusomaisuuteen  
sisältyvistä sijoituksista   1 9
Rahoitusomaisuuteen sisältyvien  
sijoitusten myyntivoitot ja -tappiot  191 141
Rahoitusomaisuuteen sisältyvien  
sijoitusten arvonalennukset  –28 –23

Muut rahoituserät yhteensä  786 800

Nettovaikutus tulokseen  –263 –530

13. Tuloverot

Verokulut
Tulos ennen veroja oli 25 226 milj. kruunua vuonna 2006 (17 019 milj. kruunua 
 vuonna 2005). Verokulut koostuivat seuraavista eristä: 

  Tammikuu–joulukuu
MSEK  2006 2005

Tilikauden verot  4 901 1 251
Laskennalliset verot  1 042 2 074

Yhteensä  5 943 3 325

Tiettyjen osatekijöiden vaikutus verokuluihin oli seuraava:

  Tammikuu–joulukuu
MSEK  2006 2005

Verokantojen muutokset  70 223
Tappiot, joista ei ole kirjattu laskennallista verosaamista 232 51
Edellisiin vuosiin liittyvät verot  206 –464
Suoraan omaan pääomaan kirjatut verot  –37 30

Ruotsin nimellisverokannan ja efektiivisen verokannan välinen ero muodostuu seu-
raavista osatekijöistä: 

  Tammikuu–joulukuu
Prosenttia  2006 2005

Ruotsin tuloverokanta  28,0 28,0
Ulkomaiden ja Ruotsin verokannan väliset erot  0,0 –4,0
Aiemmin kirjattujen kauden verotettavaan tuloon  
perustuvien verojen oikaisut  0,5 –2,0
Aiemmin kirjattujen laskennallisten verojen oikaisut  0,3 –0,7
Verokantojen muutokset  0,3 1,3
Tuotot osakkuus- ja yhteisyrityksistä  –6,2 –5,4
Tappiot, joista ei ole kirjattu laskennallista verosaamista 0,9 0,3
Vähennyskelvottomat kulut  0,2 3,5
Verottomat tulot  –0,4 –1,5

Tuloslaskelman verokanta  23,6 19,5
Suoraan omaan pääomaan kirjatut verot  –0,1 0,2

Efektiivinen verokanta  23,5 19,7

   
Ulkomaiden ja Ruotsin verokannan väliset erot liittyvät osittain määräaikaisiin vero-
helpotuksiin, joita TeliaSoneran tytäryhtiöille on myönnetty tietyissä maissa. Ka-
zakstanissa voimassa ollut verohelpotus loppui 31.12.2005. 
 Espanjan parlamentti hyväksyi 28.11.2006 uudet verolait, joihin sisältyy Espan-
jan yhtiöverokannan alentuminen 35 prosentista 32,5 prosenttiin 1.1.2007 ja edel-
leen 30 prosenttiin 1.1.2008. 

Verosaamiset ja -velat
Laskennallisten verosaamisten ja -velkojen muutokset koostuivat seuraavista eristä: 

 31.12.
MSEK  2006 2005

Laskennalliset verosaamiset   
Avaava tase  12 305 12 381
Hankitut liiketoiminnot  1 491 77
Tuloslaskelmaan kirjattu muutos  –1 086 –647
Kirjattu suoraan omaan pääomaan  –5 –19
Uudelleenluokittelut  –162 –
Valuuttakurssierot  –489 513

Laskennalliset verosaamiset, päättävä tase  12 054 12 305

Laskennalliset verovelat   
Avaava tase  9 578 7 906
Hankitut liiketoiminnot  714 138
Tuloslaskelmaan kirjattu muutos  –44 1 427
Kirjattu suoraan omaan pääomaan  –42 11
Myydyt liiketoiminnot  – –16
Uudelleenluokittelut  57 –52
Valuuttakurssierot  –142 164

Laskennalliset verovelat, päättävä tase  10 121 9 578

   
Liiketoimintojen hankintoihin liittyvät laskennallisten verosaamisten ja -velkojen 
muutokset on esitetty liitetiedossa 33, ”Liiketoimintojen yhdistämiset”. 
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Väliaikaiset erot, joihin laskennalliset verosaamiset ja -velat perustuvat, koostuvat 
seuraavista eristä: 

 31.12.
MSEK  2006 2005

Laskennalliset verosaamiset, brutto   
Osakkuusyhtiöiden realisoitumattomat voitot  48 48
Muiden pitkäaikaisten varojen verotuksessa  
lykätyt poistot, arvonalennukset ja käyvän  
arvon oikaisut, muut pitkäaikaiset varat  5 403 5 541
Verotuksessa lykätyt kuluvaraukset  549 426
Luottotappiovaraukset  31 71
Verotukselliset tappiot  12 717 13 925

Välisumma  18 748 20 011

Arvostusvaraus   
Muiden pitkäaikaisten varojen verotuksessa  
lykätyt poistot  –129 –119
Verotukselliset tappiot  –2 973 –2 110

Välisumma  –3 102 –2 229
Nettomääräisenä esitettävät laskennalliset  
verosaamiset ja -velat  –3 592 –5 477

Laskennalliset verosaamiset yhteensä  12 054 12 305

Laskennalliset verovelat   
Osakkuusyhtiöihin liittyvät lähdeverot  
ja arvonalennukset  3 399 4 734
Muiden pitkäaikaisten varojen verotuksessa  
kiihdytetyt poistot ja arvonalennukset  7 607 8 044
Kuluvarausten käyvän arvon oikaisut  1 228 1 606
Lyhytaikaisten saamisten verotuksessa lykätty tuloutus 159 38
Verotuksen tuloksentasausvaraukset  1 320 633

Välisumma  13 713 15 055
Nettomääräisenä esitettävät laskennalliset  
verosaamiset ja -velat  –3 592 –5 477

Laskennalliset verovelat yhteensä  10 121 9 578

Laskennalliset verosaamiset, netto  1 933 2 727

Arvostusvarauksen nettolisäys (+), vähennys (–)  873 –39

Kirjaamaton laskennallinen verovelka tytäryhtiöiden jakamattomiin voittovaroihin 
liittyen oli 496 milj. kruunua vuonna 2006 (493 milj. kruunua vuonna 2005).

Verotukselliset tappiot
Verotuksellisiin tappioihin perustuvat laskennalliset verosaamiset liittyvät lähinnä 
Suomeen, Alankomaihin ja Espanjaan. 
 Suomen verotukselliset tappiot liittyvät TeliaSonera Finland Oyj:n (entinen Sonera 
Oyj) kirjaamiin eurooppalaisten 3G-sijoitusten arvonalennuksiin vuonna 2002. Eräät 
muissa suomalaisissa tytäryhtiöissä myöhemmin syntyneet verotukselliset tappiot 
on kirjattu nollaan tekemällä täysimääräinen arvostusvaraus tappioiden syntyhet-
kellä, koska johdon arvion mukaan on todennäköistä, että tappioita ei käytetä ennen 
niiden käyttöoikeuden vanhentumista. 
 Alankomaiden verotukselliset tappiot liittyvät paikallisen tytäryhtiön vuonna 
2005 tekemään väliaikaiseen verovähennykseen osakesijoituksen arvosta Alanko-
maiden yhtiöverolain 13ca pykälän mukaisesti. Tämä väliaikainen vähennys johti 
 verotuksellisen tappion syntymiseen vuonna 2005, mikä hyödynnetään vuosina 
2005–2009 vähennyksen tuloutuessa vuosittaisin tasaerin. Syntynyt laskennallinen 
verosaaminen 2,5 mrd. kruunua on taseessa netotettu tulevien vuosien tuloutusta 
vastaavan laskennallisen verovelan kanssa. 
 Espanjan verotukselliset tappiot liittyvät vuonna 2006 hankittuun espanjalaiseen 
3G-matkaviestinverkko-operaattoriin Xferaan, joka käynnisti toimintansa joulukuussa 
2006. Xfera on aloitusvaiheessa oleva operaatio, joka on tehnyt tappiota perusta-
misvuodestaan 2000 lähtien muun muassa Espanjan hallitusviranomaisten perimien 
vuosittaisten taajuusmaksujen, poistojen ja aiemmin tehtyjen investointien arvon-
alennusten sekä muiden alkuvaiheen tappioiden takia. Tilanteessa 31.12.2006  
Xferalla oli verotuksellisia tappioita ja muita veronalaisia väliaikaisia eroja yhteensä 
7,1 mrd. kruunua. Normaalin aloitusvaiheessa olevan operaation tavoin johto odot-
taa myös Xferan olevan tappiollinen muutaman seuraavan vuoden ajan. 
 3G-markkinoiden nykyisen vaiheen ja viime vuosien aikana laskeneiden laite-
hintojen ansiosta johto kuitenkin luottaa siihen, että Xfera pystyy tuottamaan veron-
alaista voittoa. Johto on laatinut vahvan liiketoimintasuunnitelman, joka perustuu 
selkeään liiketoimintamalliin ja yksityiskohtaiseen vertailutietoon, ja on myös saanut 
muita osapuolia sijoittamaan yhdessä TeliaSoneran kanssa. Näin ollen johto uskoo, 
että nykyiset verotukselliset tappiot voidaan käyttää ennen niiden vanhentumista  
15 vuoden kuluessa ensimmäisestä voitollisesta vuodesta. Johto on kuitenkin otta-
nut huomioon, että kynnys laskennallisen verosaamisen kirjaamiselle pitkään jatku-
neessa tappiotilanteessa on korkeampi kuin muiden verosaamisten kohdalla, ja on 
näin ollen vähentänyt arviotaan tasolle, jonka se arvioi Xferan varmuudella saavut-
tavan. Näihin arvioihin perustuen johto on kirjannut Xferasta 31.12.2006 laskennal-
lista verosaatavaa 1,1 mrd. kruunua arvostusvarauksen jälkeen ja laskennallista 
 verovelkaa 0,6 mrd. kruunua. 

TeliaSoneran kertyneet verotukselliset tappiot olivat yhteensä 46 991 milj. kruunua 
vuonna 2006 (50 218 milj. kruunua vuonna 2005). Verotuksellisten tappioiden van-
hentumisaikataulu 31.12.2006 on seuraava: 

Vanhentu- 
misvuosi      2012– Rajoit- 
MSEK 2007 2008 2009 2010 2011 2025 tamaton Yhteensä

Verotuk- 
selliset  
tappiot 11 63 17 24 11 517 31 079 4 280 46 991

Suurin osa Alankomaiden verotuksellisista tappioista vanhentuu vuonna 2011 ja 
Suomen vastaavasti vuonna 2012. 

14.  Liikearvo ja muut aineettomat 
hyödykkeet

Seuraavassa on esitetty tasearvon jakautuminen ja muutokset:

 31.12.
  2006 2005 2006 2005
   Muut aineettomat  
MSEK Liikearvo hyödykkeet

Kertynyt hankintahinta 62 957 62 831 22 327 21 392
  josta aktivoitujen  

korkojen osuus – – 25 22
Kertyneet poistot – – –10 257 –8 998
Kertyneet arvonalennukset –319 –333 –539 –531
Ennakkomaksut – – 3 6

Tasearvo 62 638 62 498 11 534 11 869
  josta keskeneräisiä  

investointeja – – 543 824

Tasearvo, avaava tase 62 498 57 433 11 869 12 101
Investoinnit 3 368 2 186 1 437 1 525
Myynnit ja romutukset –44 36 –57 –107
Hankitut liiketoiminnot 38 3 1 206 110
Myydyt liiketoiminnot –4 –25 1 –
Uudelleenluokittelut 0 –15 –21 2
Tilikauden poistot – – –2 403 –2 301
Arvonalennukset  
ja niiden peruutukset –5 –0 –13 12
Ennakkomaksut – – –3 4
Valuuttakurssierot –3 213 2 880 –482 523

Tasearvo, päättävä tase 62 638 62 498 11 534 11 869

    
Liitetiedossa 33 ”Liiketoimintojen yhdistämiset” on esitetty lisätietoa merkittävistä 
vuonna 2006 tehdyistä yritysostoista. 
 Aktivoidut kehitysmenot olivat 137 milj. kruunua vuonna 2006 (196 milj. kruunua 
vuonna 2005) ja poistot olivat 210 milj. kruunua (85 milj. kruunua vuonna 2005). 
 Vuoden 2006 loppuun saakka voimassa olleen liiketoimintarakenteen mukaisesti 
liikearvo on kohdistettu arvonalentumistestausta varten seuraaville merkittäville 
 rahavirtaa tuottaville yksiköille. Merkittävimmät liikearvot ovat peräisin NetCom 
ASA:n hankinnasta vuonna 2000 ja fuusiosta Sonera Oyj:n kanssa vuonna 2002. 

  31.12.
MSEK  2006 2005

Suomi  28 096 29 185
Norjan matkaviestintä  22 180 23 546
Norjan kiinteän verkon liiketoiminta  1 530 –
Tanskan matkaviestintä  3 612 3 748
Espanjan matkaviestintä  1 068 –
Muut  6 152 6 019

Liikearvo yhteensä  62 638 62 498

Muiden aineettomien hyödykkeiden tasearvo jakautui seuraavasti: 

  31.12.
MSEK  2006 2005

Tuotemerkit  665 918
Lisenssit  2 729 1 523
Asiakassuhteet  3 306 4 026
Hallinnon ohjelmistojärjestelmät  992 703
Patentit jne.   2 465 2 908
Vuokraoikeudet jne.  831 961
Keskeneräiset investoinnit ja ennakkomaksut  546 830

Muut aineettomat hyödykkeet yhteensä  11 534 11 869
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Arvonalentumistestaus
Kaikkien rahavirtaa tuottavien yksiköiden tasearvoille tehdään vuosittain arvon-
alentumistesti. Kerrytettävissä oleva rahamäärä (hyödykkeen nettomyyntihinta tai 
sitä korkeampi käyttöarvo) määritetään normaalisti diskontattujen tulevien kassa-
virtojen mukaisena käyttöarvona. TeliaSonera voi myös ajoittain käyttää ulkopuolista 
arvioitsijaa kerrytettävissä olevien rahamäärien määrittämiseksi. 
 Tilanteessa 31.12.2006 kaikkien testattujen rahavirtaa tuottavien yksiköiden ker-
rytettävissä olevat rahamäärät ylittivät niiden tasearvot, eikä niiden liikearvon arvo 
ollut näin ollen alentunut. Johto uskoo käyttämiensä olettamusten olevan kohtuulli-
sia sen tiedon valossa, joka oli käytettävissä tilinpäätöksen päiväysajankohtana. 
 Käyttöarvolaskelmissa käytetyt avainolettamukset olivat liikevaihdon kasvu, 
käyttökateprosentin kehittyminen, painotettu keskimääräinen pääomakustannus 
(WACC) ja vapaan kassavirran kasvutahti ennusteajanjakson jälkeen. Laskelmat 
perustuivat johdon hyväksymiin 5 vuoden ennusteisiin, joiden johto uskoo heijasta-
van tähänastista kehitystä, toimialaraporttien ennusteita ja muuta saatavilla olevaa 
ulkopuolista informaatiota. 

Suomi (TeliaSonera Finland eli aiemman Soneran suomalainen osa)
Testissä käytetty liikevaihdon kasvuoletus on matala yksinumeroinen prosenttiluku 
seuraavan 5 vuoden aikana ja sen jälkeen 2 prosenttia pitkäaikaisen oletetun inflaa-
tiotahdin mukaisesti. Testissä oletetaan käyttökateprosentin vähitellen palaavan yli 
35 prosenttiin. Viisivuotiskauden jälkeen testissä oletetaan, että käyttökateprosentti 
alenee asteittain 4–5 prosenttiyksikköä. Testissä käytettiin 7,5 prosentin diskontto-
korkoa (WACC) verojen jälkeen. 
 Testin mukaan kerrytettävissä oleva rahamäärä ylittää tasearvon 11 prosentilla, 
eli 4,4 mrd. kruunulla. Seuraavassa taulukossa on esitetty määrä, jolla kunkin avain-
olettamuksen tulee muuttua, kaikkien muiden olettamusten pysyessä samana, jotta 
kerrytettävissä oleva rahamäärä olisi samansuuruinen tasearvon kanssa: 

Liikevaihdon kasvu viisivuotiskaudella ja sen jälkeen –0,5 prosenttiyksikköä

Käyttökateprosentti viisivuotiskaudella ja sen jälkeen –2 prosenttiyksikköä

Diskonttokorko (WACC) verojen jälkeen +0,6 prosenttiyksikköä

Norjan matkaviestintä (NetCom ja Chess)
Testissä käytetty liikevaihdon kasvuoletus on 3 prosenttia viisivuotiskauden jälkeen 
pitkäaikaisen oletetun Norjan kansantalouden nimelliskasvutahdin mukaisesti. 

Käyttökateprosentin oletetaan testissä viisivuotiskauden jälkeen olevan nykyisellä 
tasolla tai hieman alempi. Testissä käytettiin 7,8 prosentin diskonttokorkoa (WACC) 
verojen jälkeen.

Norjan kiinteän verkon liiketoiminta (NextGenTel)
Kesäkuussa 2006 hankittu NextGenTel on strateginen yritysosto, jolla vahvistetaan 
TeliaSoneran asemaa kotimarkkinoilla kokonaisuutena. Hankintahinta oli 2 335 milj. 
kruunua, josta 1 843 milj. kruunua kohdistettiin liikearvoon. TeliaSoneran tarkoituk-
sena on hyödyntää NextGenTelin osaamista ja liiketoimintaa kasvun vauhdittami-
seksi muissa maissa. Koska yritysosto tehtiin äskettäin, kerrytettävissä olevaa 
 rahamäärää ei NextGenTelin osalta vuonna 2006 määritetty tulevat synergiaedut 
sisältävän käyttöarvolaskelman pohjalta vaan nettomyyntihinnan pohjalta. Käypä 
arvo vastaa viimeaikaisia markkinatransaktioita. Johto on käynnistänyt synergia-
etujen tunnistamistyön sekä niiden kohdistamisen konsernin sisällä ja työ on edel-
leen käynnissä. 

Tanskan matkaviestintä (Telia Danmark)
Testissä käytetty liikevaihdon kasvuoletus on 2 prosenttia viisivuotiskauden jälkeen 
pitkäaikaisen oletetun inflaatiotahdin mukaisesti. Pitkän aikavälin käyttökateprosentin 
oletetaan olevan tähänastista korkeampi Orange Denmarkin hankinnasta seuran-
neiden synergiaetujen ja muiden tehostamistoimenpiteiden ansiosta. Testissä käy-
tettiin 7,4 prosentin diskonttokorkoa (WACC) verojen jälkeen.

Espanjan matkaviestintä (Xfera)
Kesäkuussa 2006 hankittu Xfera on aloitusvaiheessa oleva operaatio Espanjan 
matkaviestinmarkkinoilla. Investointipäätös ja hankintamenon kohdistus perustuivat 
johdon tekemien kassavirtaennusteiden nykyarvoon. Hankinnan jälkeen ei ole ta-
pahtunut mitään, joka antaisi johdolle aiheen muuttaa aiempia kassavirtaennusteita 
merkittävästi. Näin ollen alkuperäiset ennusteet muodostavat pohjan myös vuoden 
2006 arvonalentumistestille. Investoinnin luonteen huomioon ottaen johto uskoo, 
että pidempi kuin 5 vuoden ennusteajanjakso on perusteltu, ja on käyttänyt 10 vuo-
den ajanjaksoa. Testissä käytetty kasvuoletus kymmenvuotiskauden jälkeen on 
 laskeva kehitys 10 prosentista alhaiseen yksinumeroiseen prosenttilukuun. Vastaa-
van ajanjakson käyttökateprosentin oletetaan asteittain laskevan alemmaksi kuin 
kymmenvuotiskauden lopulla. Testissä käytettiin 9,7 prosentin diskonttokorkoa 
(WACC) verojen jälkeen.

15. Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet

Seuraavassa on esitetty tasearvon jakautuminen ja muutokset: 

  31.12.
  2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005
 Rakennukset ja   Televerkko   
MSEK maa-alueet Matkaviestinverkot  Kiinteät verkot Koneet ja laitteet Yhteensä

Kertynyt hankintahinta 7 213 7 630 44 389 41 397 117 201 115 714 6 456 6 439 175 259 171 180
 josta aktivoitujen korkojen osuus – – 290 269 343 338  – – 633 607
Kertyneet poistot –2 740 –3 058 –28 065 –26 012 –76 811 –74 423 –4 841 –4 707 –112 457 –108 200
Kertyneet arvonalennukset –406 –359 –382 –118 –13 741 –14 215 –220 –159 –14 749 –14 851
Ennakkomaksut 28 5 101 62 3 1 10 4 142 72

Tasearvo 4 095 4 218 16 043 15 329 26 652 27 077 1 405 1 577 48 195 48 201
 josta keskeneräisiä investointeja – – 1 525 1 304 1 923 1 392 – – 3 448 2 696

Tasearvo, avaava tase 4 218 4 387 15 329 13 255 27 077 28 031 1 577 1 539 48 201 47 212
Investoinnit 427 313 4 685 5 085 4 320 4 281 522 653 9 954 10 332
Myynnit ja romutukset –32 –126 –181 –20 213 –139 –219 –113 –219 –398
Purkaminen ja kunnostus – – 49 43 18 150 – – 67 193
Hankitut liiketoiminnot 52 – 144 – – 5 465 18 661 23
Myydyt liiketoiminnot – 1 – – – –4 – –5 – –8
Uudelleenluokittelut –40 –154 299 –342 –153 –53 –186 392 –80 –157
Tilikauden poistot –377 –343 –3 482 –3 886 –4 193 –5 076 –703 –977 –8 755 –10 282
Arvonalennukset ja niiden peruutukset – –12 – –44 –9 –555 – –6 –9 –617
Ennakkomaksut 23 –31 39 22 2 1 6 4 64 –4
Valuuttakurssierot –176 183 –839 1 216 –623 436 –57 72 –1 694 2 079

Tasearvo, päättävä tase 4 095 4 218 16 043 15 329 26 652 27 077 1 405 1 577 48 195 48 201
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Rakennukset ja maa-alueet
TeliaSoneran kiinteistöomistukset sisältävät noin 4 000 kiinteistöä pääosin Ruotsis-
sa ja Suomessa. Valtaosaa niistä käytetään teknisinä tiloina, kuten verkko- ja tieto-
tekniikka-asennustiloina, tutkimuskeskuksina sekä palvelumyymälöinä. 
 Seuraavassa on esitetty konsernin ruotsalaisten kiinteistöomistusten verotusarvot:

  31.12.
MSEK  2006 2005

Rakennukset ja rakennelmat  179 178
Maa-alueet ja niiden parannukset  57 57

Verotusarvo  236 235

Vuoden 2006 verotusarvoja määrättäessä joillekin kiinteistöille määrättiin vero-
tusarvot ensimmäistä kertaa ja eräiden muiden kiinteistöjen verotusarvoja muutet-
tiin. Kaikille kiinteistöille ei ole määrätty verotusarvoa, koska useimmat niistä on 
 luokiteltu verovapaiksi viestintärakennuksiksi. Eräitä verotusarvollisia kiinteistöjä 
myytiin vuonna 2006.

16. Muut pitkäaikaiset varat

Seuraavassa on esitetty tasearvon jakautuminen: 

  31.12.
MSEK  2006 2005

Osakkeet, velkakirjat ja muut arvopaperit  503 422
Laina- ja muut korolliset saatavat  2 847 1 313
Pitkäaikaiset siirtosaamiset ja pitkäaikaiset myyntisaamiset 765 841

Yhteensä  4 115 2 576

Vuonna 2006 kirjattiin espanjalaisen matkaviestinoperaattorin Xferan hankinnan 
 yhteydessä aiempiin taajuusmaksuihin liittyvä korollinen saatava 1 719 milj. kruunua 
(ks. myös liitetieto 33, ”Liiketoimintojen yhdistämiset”). Lisätietoa osakkeista, velka-
kirjoista ja muista arvopaperista sekä laina- ja muista korollisista saatavista on esi-
tetty liitetiedossa 21, ”Rahoitusinstrumentit”.

17. Vaihto-omaisuus

Epäkuranttiusvähennysten jälkeen, joiden määrä oli 2 milj. kruunua vuonna 2006  
(2 milj. kruunua vuonna 2005), tase-arvo jakautui seuraavasti:

  31.12.
MSEK  2006 2005

Valmiit tuotteet ja myynnissä olevat tuotteet  776 570
Muu vaihto-omaisuus sekä pitkäaikaishankkeista  
aiheutuneet kustannukset  221 195

Yhteensä  997 765

Valmiit tuotteet sisältävät ostetut tarvikkeet, jotka on pääasiassa tarkoitettu Telia-
Soneran omien järjestelmien rakentamiseen ja korjaukseen sekä ylläpitoon. Netto-
realisointiarvoon arvostettujen varastojen yhteismäärä oli 106 milj. kruunua vuonna 
2006 (16 milj. kruunua vuonna 2005).

18.  Myyntisaamiset ja muut  
lyhytaikaiset saa miset

Myyntisaamisten ja muiden lyhytaikaisten saamisten tase-arvo jakautui seuraavasti:

  31.12.
MSEK  2006 2005

Myyntisaamiset   
Laskutetut saatavat  12 664 12 570
Luottotappiovaraus  –791 –692

Myyntisaamiset yhteensä  11 873 11 878
Muut lyhytaikaiset saatavat  2 532 1 978
Jaksotetut tuotot  4 831 4 211
Ennakkoon maksetut kulut  1 191 852

Myyntisaamiset ja muut  
lyhytaikaiset saamiset yhteensä  20 427 18 919

Jaksotetut tuotot koostuvat pääosin puhelumaksuista, sekä yhteenliittämis- ja 
 verkkovierailumaksuista. Myyntisaamisten arvonalennusten määrä (luottotappiot) 
oli 335 milj. kruunua vuonna 2006 ja 254 milj. kruunua vuonna 2005. Palautuneiden 
luottotappioiden määrä näiltä vuosilta on esitetty liitetietojen kohdassa 8, ”Liike-
toiminnan muut tuotot ja kulut”.

19.  Korolliset saamiset,  
rahat ja pankkisaamiset

Korolliset saamiset
Korollisten saamisten tase-arvo jakautui seuraavasti:

  31.12.
MSEK  2006 2005

Lyhytaikaiset korolliset saatavat  789 879
Yli kolmen kuukauden kuluttua erääntyvät  
lyhytaikaiset sijoitukset   1 169 1 528

Korolliset saamiset yhteensä  1 958 2 407

Rahat ja pankkisaamiset
Rahat ja pankkisaamiset jakautuivat seuraavasti:

  31.12.
MSEK  2006 2005

Kolmen kuukauden kuluessa erääntyvät  
lyhytaikaiset sijoitukset   6 617 11 846
Käteisvarat ja pankkitilit  4 986 4 988

Rahat ja pankkisaamiset yhteensä  11 603 16 834

Katso myös liitetieto 21, ”Rahoitusinstrumentit” sekä sulkutileillä olevien varojen 
osalta liitetieto 28, ”Ehdolliset erät, muut sopimusvelvoitteet ja riita-asiat”.

20. Oma pääoma ja tulos/osake

Osakepääoma
TeliaSonera AB:n yhtiöjärjestyksen mukaan osakepääoman on oltava vähintään  
8 mrd. kruunua ja enintään 32 mrd. kruunua. Kaikki yhtiön liikkeelle laskemat osak-
keet on kokonaan maksettu, ja niillä on yhtäläinen äänioikeus ja oikeus yhtiön omai-
suuteen. 
 Osakepääoma muuttui kolmen viime vuoden aikana seuraavasti:

    Kirjanpidollinen 
  Osakepääoma  Osakkeiden  vasta-arvo 
   (kruunua)  lukumäärä (kruunua/osake)

Osakepääoma 31.12.2003 14 960 742 621 4 675 232 069 3,20
Osakepääoma 31.12.2004 14 960 742 621 4 675 232 069 3,20
Osakepääoma 31.12.2005 14 960 742 621 4 675 232 069 3,20
  Vuonna 2005 hankittujen  

omien osakkeiden  
mitätöinti 6.9.2006 –591 279 539 –184 774 856 3,20

Osakepääoma 31.12.2006 14 369 463 082 4 490 457 213 3,20

Omat osakkeet
Varsinainen yhtiökokous 26.4.2005 päätti omien osakkeiden osto-ohjelmasta, johon 
sisältyivät kaupankäynnin kohteena olevat erilliset myyntioikeudet. Yhtiö tarjoutui 
ostamaan takaisin joka 25. osakkeen, yhteensä enintään 187 009 282 osaketta. 
Osto-ohjelman loppuun saattamisen jälkeen TeliaSoneralla oli 31.12.2005 hallus-
saan 184 774 856 omaa osaketta. Kun kustakin takaisin ostetusta osakkeesta mak-
settiin 55,00 kruunun käteisvastike, ja kun ohjelman transaktiokustannukset olivat 
yhteensä 55 milj. kruunua, väheni yhtiön muu sijoitettu pääoma yhteensä 10 203 
milj. kruunulla. Varsinainen yhtiökokous 27.4.2006 päätti alentaa yhtiön osakepää-
omaa mitätöimällä yhtiön hallussa olevat omat osakkeet. Mitätöinti saatiin päätök-
seen 6.9.2006. 
 Yhtiön tytäryhtiöillä ei ole hallussaan TeliaSoneran osakkeita. 
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Rahastot
  31.12.
MSEK  2006 2005

Käyvän arvon rahastot ja valuuttamuuntoerot   
Käyvän arvon rahasto – noteeratut osakearvopaperit   
Avaava tase  163 129
Käyvän arvon nettomuutokset  7 60
Siirretty tuloslaskelmaan  –88 –
Verovaikutus  42 –26

Päättävä tase  124 163

Suojausrahasto – kassavirtasuojaukset   
Avaava tase  –49 –61
Käyvän arvon nettomuutokset  –39 –85
Siirretty tuloslaskelmaan  58 101
Verovaikutus  –5 –4

Päättävä tase  –35 –49

Valuuttakurssierot   
Avaava tase  5 979 –2 830
Ulkomaisten liiketoimintojen valuuttamuuntoerot  –8 993 8 470
Myydyt ulkomaiset liiketoiminnot  38 339

Päättävä tase  –2 976 5 979

Käyvän arvon rahastot ja valuuttamuuntoerot  
yhteensä, päättävä tase  –2 887 6 093

Muut rahastot    
Uudelleenarvostusrahasto   
Avaava tase  966 1 098
Hankitut liiketoiminnot  300 –
Tilikauden poistojen siirto  –128 –132

Päättävä tase  1 138 966

Inflaatio-oikaisut   
Avaava tase  5 056 3 879
Hyperinflaatiomaissa harjoitettavien  
toimintojen inflaatio-oikaisu  –147 1 177

Päättävä tase  4 909 5 056

Muut rahastot yhteensä, päättävä tase  6 047 6 022

Rahastot yhteensä, päättävä tase  3 160 12 115

   
Suojausrahastoon kirjattuihin peruutuksiin ei sisältynyt sellaisia peruutuksia, jotka 
olisivat edellyttäneet hankintamenon oikaisua. Katso myös kohta ”Rahoitusinstru-
mentit” liitetiedossa 4, ”Merkittävät laskentaperiaatteet”. Ulkomaisten osakkuus-
yhtiöiden valuuttamuuntoeroista tai inflaatio-oikaisuista ei aiheutunut verovaikutuksia. 
Turkkia ei 1.1.2006 lähtien enää tilinpäätöksen kannalta käsitellä hyperinflaatio-
maana, mikä on huomioitu TeliaSoneran raportoinnissa vuoden 2006 toisella neljän-
neksellä, koska Turkcell sisältyy TeliaSoneran raportointiin yhden vuosineljännek-
sen viiveellä. 

Vähemmistön osuus omasta pääomasta
Vähemmistön osuuteen sisältyvät valuuttakurssierot muuttuivat seuraavasti:

  31.12.
MSEK  2006 2005

Avaava tase  182 –550
Ulkomaisten liiketoimintojen valuuttamuuntoerot  –608 732

Päättävä tase  –426 182

Vähemmistön osuus omasta pääomasta jakautui seuraavasti (sisältäen väliomistus-
yhtiöt tarvittaessa):

  31.12.
MSEK  2006 2005

TEO LT, AB, Liettua  1 163 1 206
Latvijas Mobilais Telefons SIA, Latvia  702 707
AS Eesti Telekom, Viro  2 471 2 950
Fintur Holdings B.V., Alankomaat  4 144 3 777
Muut tytäryhtiöt  20 5

Vähemmistön osuus omasta pääomasta yhteensä  8 500 8 645

Tulos/osake ja osingot
  Tammikuu–joulukuu
   2006 2005

Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva  
osuus nettotuloksesta (milj. kruunua)  16 987 11 697
Keskimääräinen ulkona olevien osakkeiden  
lukumäärä, laimentamaton ja laimennettu (tuhatta)  4 490 457 4 573 986
Keskimääräinen omien osakkeiden lukumäärä,  
laimentamaton ja laimennettu (tuhatta)  125 546 101 246
Tulos/osake, laimentamaton ja laimennettu (kruunua)  3,78 2,56
Tavanomainen käteisosinko (vuoden 2006 osalta  
hallituksen ehdotus)   
– Osaketta kohden (kruunua)   1,80 1,25
– Yhteensä (milj. kruunua)  8 083 5 613
Ylimääräinen käteisosinko (vuoden 2006 osalta  
hallituksen ehdotus)   
– Osaketta kohden (kruunua)  4,50 2,25
– Yhteensä (milj. kruunua)  20 207 10 104

21. Rahoitusinstrumentit

Rahoitusinstrumenttien kirjanpitoarvo ja käypä arvo
Seuraavassa taulukossa on esitetty kirjanpitoarvot ja käyvät arvot eri rahoitusinstru-
menttien mukaan jaoteltuna. Taulukossa ei ole mukana rahoitusinstrumentteja, joi-
den kirjanpitoarvo vastaa käypää arvoa siitä syystä, että diskonttauksen vaikutuk-
sella ei ole merkitystä, kuten ostovelkojen ja myyntisaamisten osalta. Mukana ei ole 
myöskään rahoitusinstrumentteja, joita on käsitelty liitetiedoissa 11 ”Osakkuus- ja 
yhteisyritykset”, 23 ”Eläke- ja työsopimusvaraukset” ja 27 ”Vuokrasopimukset”.

  31.12.
  2006 2005
  Kirjan- Käypä  Kirjan- Käypä 
MSEK pitoarvo arvo pitoarvo arvo

Oman pääoman ehtoiset sijoitukset 292 292 209 209
Valtion obligaatiot ja velkasitoumukset 211 211 213 213
Pitkä- ja lyhytaikaiset velat ja saamiset 2 848 2 848 772 772
Lyhytaikaiset sijoitukset, jotka  
erääntyvät aikaisintaan kolmen  
kuukauden kuluttua 1 169 1 169 1 528 1 528
Rahavarat 11 603 11 603 16 834 16 834
Koronvaihtosopimukset, saadut 3 651 3 651 16 640 16 640
Koronvaihtosopimukset, maksetut –3 637 –3 637 –16 106 –16 106
Valuutanvaihtosopimukset, saadut 1 421 1 421 12 687 12 687
Valuutanvaihtosopimukset, maksetut –1 366 –1 366 –12 382 –12 382
Muut valuuttajohdannaiset 46 46 14 14

Vastaavaa 16 238 16 238 20 409 20 409

Pitkäaikaiset lainat 23 873 23 907 20 913 21 147
Lyhytaikaiset lainat 3 413 3 418 6 221 6 265
Koronvaihtosopimukset, saadut –12 160 –12 160 –1 159 –1 159
Koronvaihtosopimukset, maksetut 12 396 12 396 1 283 1 283
Valuutanvaihtosopimukset, saadut –11 545 –11 545 –3 510 –3 510
Valuutanvaihtosopimukset, maksetut 11 979 11 979 3 562 3 562
Muut valuuttajohdannaiset 17 17 23 23

Vastattavaa 27 973 28 012 27 333 27 611     
Vähennetään seuraavien erien  
kirjanpitoarvot:    
– jaksotetut korot –227  –575 
– muut valuuttajohdannaiset –17  –23     
Korollisen vieraan pääoman  
kirjanpitoarvo 27 729  26 735 

 

Koronvaihtosopimusten ja valuuttojen välisten koronvaihtosopimusten arvot sisältä-
vät pääoman nimellismäärän ja jaksotetut korot. Saadut ja maksetut vaihtosopimuk-
set viittaavat vaihtosopimuksien vastaaviin osiin. Oman pääoman ehtoiset sijoitukset 
on eritelty liitetiedossa 34, ”Erittely osakeomistuksista ja osuuksista”.
 Pitkäaikaisissa varoissa 31.12.2006 esitettyjen johdannaisten tasearvo oli 65 milj. 
kruunua (käyvän arvon suojaukset 42 milj. kruunua, kassavirtasuojaukset –39 milj. 
kruunua, ei-suojausinstrumentit 62 milj. kruunua) ja veloissa esitettyjen 933 milj. 
kruunua (käyvän arvon suojaukset 470 milj. kruunua, kassavirtasuojaukset 7 milj. 
kruunua, ei-suojausinstrumentit 456 milj. kruunua), joista lyhytaikaisissa veloissa  
17 milj. kruunua. Vuonna 2006 kirjattiin tulokseen nettovoittoa 34 milj. kruunua sel-
laisten johdannaisten käyvän arvon muutoksista, joita ei ollut määritetty suojaus-
instrumenteiksi (48 milj. kruunua voittoa valuuttajohdannaisista ja 14 milj. kruunua 
tappiota koron- ja valuutanvaihtosopimuksista).

Likviditeetti ja luottojärjestelyt
TeliaSoneran tavoitteena on vahva likviditeettiasema kassavarojen ja/tai nostamatto-
mien valmiusluottojen suhteen. 31.12.2006 likviditeettiylijäämä (lyhytaikaiset sijoituk-
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set ja kassavarat) vastasi 12 772 milj. kruunua. TeliaSonera AB:n likviditeettiylijäämä 
talletetaan pankkeihin tai sijoitetaan erittäin lyhytaikaisiin, luottoluokitukseltaan hyviin 
korollisiin instrumentteihin. Vuoden lopussa TeliaSonera AB ei ollut tehnyt sijoituksia 
korollisiin arvopapereihin yli kolmen kuukauden maturiteetilla. Pankkitalletusten ja 
 lyhytaikaisten sijoitusten keskituotto tilinpäätöspäivänä oli 3,3 prosenttia (2,1 pro-
senttia vuonna 2005). Käytettävissä olevien käteisvarojen lisäksi TeliaSonera AB:llä 
on pitkäaikainen valmiusluottolimiitti, joka on pankkien vahvistama syndikoitu luotto-
limiitti (enimmillään 1 000 milj. euroa) ja joka erääntyy lopullisesti joulukuussa 2011. 
Kyseessä on lyhytaikaiseen rahoitukseen ja varmistustarkoituksiin tarkoitettu limiitti. 
Tämä limiitti ei ollut käytössä 31.12.2006. Tilinpäätöshetkellä käyttämättömien vah-
vistettujen valmiusluottolimiittien määrä oli noin 10,1 miljardia kruunua.

Markkinaehtoiset rahoitusjärjestelyt
31.12.2006 pitkäaikaiseen rahoitukseen tarkoitetusta TeliaSonera AB:n Euro Medium 
Term Note (EMTN) -ohjelmasta (vahvistamaton kansainvälinen ohjelma) oli käytössä 
2 298 milj. euroa (2 041 milj. euroa vuonna 2005) ohjelman limiitin ollessa 5 000 milj. 
euroa (5 000). Lainakannan keskimääräinen maturiteetti oli noin 6,1 vuotta.
 TeliaSonera AB:n Euro Commercial Paper Program (ECP) on vahvistamaton kan-
sainvälinen yritystodistusohjelma lyhytaikaisia rahoitustarpeita varten. Ohjelman 
 limiitti on 1 000 milj. euroa (1000). Konsernilla ei ollut 31.12.2006 liikkeelle laskettuja 
ECP-yritystodistuksia (ei myöskään 31.12.2005).
 TeliaSonera AB:n vahvistamaton Flexible Term Note (FTN) -ohjelma tarjoaa Ruot-
sin markkinoilla puitteet lyhyt- ja pitkäaikaisiin lainoihin, maksimissaan 12 000 milj. 
kruunua (12 000). FTN:n ulkona oleva lainakanta 31.12.2006 oli 800 (4 050) milj. 
kruunua. Lainakannan keskimääräinen maturiteetti on noin 0,7 vuotta.
 TeliaSonera Finland Oyj:llä on aiempi EMTN-joukkovelkakirjalainaohjelma, jonka 
limiitti on 3 000 milj. euroa (3 000). EMTN-ohjelman puitteissa liikkeelle laskettuja 
 yritystodistuksia oli 31.12.2006 yhteensä 203 milj. euroa (203). Lainakannan keski-
määräinen maturiteetti oli noin 2,3 vuotta. Ohjelmaa ei enää käytetä uusiin rahoitus-
tarpeisiin tai uudelleenrahoitukseen.
 Tarkoituksena on, että TeliaSonera AB jatkaa voimassa olevien TeliaSonera 
 Finland Oyj:n velkojen uudelleenrahoitusta.

Lainat, erääntymisrakenne, korot ja valuutat
Konsernin korollisten lainojen kirjanpitoarvot ja erääntymisrakenne 31.12.2006 olivat 
seuraavat. Johdannaiset koskevat koronvaihtosopimuksia ja valuuttamääräisiä koron-
vaihtosopimuksia.

           TeliaSonera AB            TeliaSonera 
         (sis. johdannaiset)             Finland
MSEK  Kiinteä  Vaihtuva  Kiinteä  Vaihtuva   Muut  Kon- 
Erääntyminen  korko korko korko korko Yhteensä yksiköt serni

2007  808 – 3 – 811 2 607 3 418
2008  – 1 227 – – 1 227 76 1 303
2009  – 300 1 892 – 2 192 35 2 227
2010  2 302 1 050 – – 3 352 20 3 372
2011  – 1 085 – – 1 085 16 1 101
Myöhemmin  1 812 14 334 – – 16 146 162 16 308

Yhteensä  4 922 17 996 1 895 – 24 813 2 916 27 729

Pitkäaikaiset lainat jakautuivat seuraavasti:

  31.12.
MSEK  2006 2005

TeliaSoneran EMTN-ohjelma, muut valuuttalainat  20 423 16 617
TeliaSoneran FTN/FTO-ohjelma  – 800
TeliaSonera Finlandin EMTN-ohjelma,  
muut valuuttalainat  1 892 1 993
Muut lainat  1 088 1 023
Koronvaihtosopimukset  470 28
Valuutanvaihtosopimukset  438 59

Yhteensä  24 311 20 520

   
Yli viisi vuotta tilinpäätöshetken jälkeen erääntyviä lainoja oli 16 308 milj. kruunua 
vuonna 2006 ja 15 322 milj. kruunua vuonna 2005.
 Lyhytaikaiset lainat jakautuivat seuraavasti:

  31.12.
MSEK  2006 2005

Hyödynnetyt pankkitilien luottolimiitit  33 –
TeliaSoneran FTN-ohjelma  800 3 275
TeliaSoneran EMTN-ohjelma, muut valuuttalainat  – 2 650
TeliaSonera Finlandin EMTN-ohjelma,  
muut valuuttalainat  3 3
Muut lainat  2 574 280
Koronvaihtosopimukset  8 0
Valuutanvaihtosopimukset  0 7

Yhteensä  3 418 6 215

Vuosien 2006 ja 2005 pankkitilien kokonaisluottolimiitit olivat 1 072 ja 892 milj. kruunua.
 Voimassa olevien lyhyt- ja pitkäaikaisten lainojen keskimääräiset lainakustannuk-
set mukaan lukien lainojen suojaukset olivat tilinpäätöshetkellä seuraavat:

  31.12.
Prosenttia  2006 2005

TeliaSonera AB (SEK)  
Pitkäaikaiset lainat  3,84 3,35
Lyhytaikaiset lainat  6,64 4,36

TeliaSonera Finland Oyj (EUR)  
Pitkäaikaiset lainat  4,63 4,63
Lyhytaikaiset lainat  2,88 2,07

TeliaSonera AB:n valuuttamääräiset lainat on yleensä vaihdettu Ruotsin kruunuiksi 
valuutanvaihtosopimuksilla. Poikkeuksena ovat velat, joilla on rahoitettu konsernin 
ulkomaisia sijoituksia. TeliaSonera AB:llä oli 31.12.2006 ja 31.12.2005 koronvaihto-
sopimuksia ja valuuttojen välisiä koronvaihtosopimuksia nimellisarvoltaan noin  
19 100 ja 17 700 milj. kruunua.
 Seuraavassa esitetään TeliaSonera-konsernin pitkäaikaisen lainakannan rakenne 
eriteltynä valuutoittain. Luvut on muunnettu Ruotsin kruunuiksi vaihtosopimusten 
perusteella.

 31.12.
  2006 2005
  Kyseinen valuutta
  Korko Arvo Korko Arvo 
Valuutta (% ) (milj.) (%) (milj.)

SEK:ksi vaihdetut    
EUR 3,9 1 400 2,7 1 265
JPY 3,9 3 000 2,6 3 000

Yhteensä SEK 3,9 13 186 2,7 13 386

Vaihtamattomat    
SEK 3,8 8 932 4,2 5 025
EUR 4,6 230 4,6 219
DKK 4,2 78 3,1 43
Muut valuutat  32  10

Yhteensä SEK  11 125  7 134

Yhteensä SEK  24 311  20 520

22. Rahoitusriskien hallinta 

Rahoituksen ja rahoitusriskien hallinnan periaatteet
TeliaSoneran rahoitus ja rahoitusriskien hallinta hoidetaan TeliaSoneran hallituksen 
ohjauksen ja valvonnan alaisena. Rahoituksen hoito on keskitetty TeliaSonera AB:n 
Corporate Finance & Treasury (CFT) -yksikköön, joka toimii TeliaSoneran sisäisenä 
pankkina ja vastaa rahoituksen ja rahoitusriskien hallinnasta.
 Tämä TeliaSoneran konsernirahoituksen yksikkö on vastuussa koko konsernin 
 rahoitusriskien hallinnasta, kuten pääomien ja rahavirtojen netotuksesta sekä poo-
lingista. Yksikön tarkoituksena on myös optimoida riskienhallinnan kustannukset, 
mikä tietyissä tapauksissa saattaa tarkoittaa, ettei konsernin sisäisiä tapahtumia 
tehdä identtisinä tapahtumina konsernin ulkopuolelle tai että johdannaiskauppoja 
tehdään, jotta lainasalkun kokonaiskoron kestoa voidaan säätää muun muassa ns. 
overlay-vaihtosopimuksilla, jos se nähdään tarpeelliseksi. Tämä tarkoittaa, etteivät 
tietyissä tilanteissa ulkoisten vastapuolien kanssa tehdyt tietyt johdannaissopimuk-
set täysin täytä suojauslaskennan vaatimuksia, ja näin ollen markkina-arvon muu-
tokset vaikuttavat rahoitustuottoihin ja -kuluihin. TeliaSoneran konsernirahoituksen 
yksikön valuuttamääräisen transaktioriskin poikkeamisvaltuudet ovat selvästi mää-
riteltyjä, ja ne ovat tällä hetkellä rajoitettu nimellismäärään +/–200 milj. kruunua, 
joka on sallittu valuuttariskin alainen saamis- tai velkamäärä kruunuissa mitattuna. 
Riskivaltuuksista oli 31.12.2006 käytössä alle 50 milj. kruunua.
 TeliaSonera AB käyttää valuuttanaan Ruotsin kruunua (SEK). Tämän vuoksi 
 TeliaSonera AB:n lainat ovat normaalisti kruunumääräisiä tai kruunuiksi valuutan-
vaihtosopimuksilla vaihdettuja, elleivät ne liity suoraan kansainvälisiin toimintoihin. 
TeliaSonera Finland Oyj:n lainat ovat euromääräisiä.

Valuuttakurssiriski
Valuuttakurssiriski on riski, jossa valuuttakurssien muutoksilla on epäsuotuisa vai-
kutus konsernin tuloslaskelmaan, taseeseen ja/tai kassavirtaan. Valuuttakurssiriski 
voidaan jakaa transaktio- ja muuntoeroriskiin. Transaktioriski liittyy liiketoiminnan 
(viennin ja tuonnin) ja rahoituksen (korkojen ja lyhennysten) valuuttamääräisiin net-
tovirtoihin. Muuntoeroriski liittyy ulkomaisen tytäryhtiön tai osakkuus- tai yhteisyri-
tyksen valuuttamääräiseen omaan pääomaan ja hankinnassa muodostuneeseen 
konserniliikearvoon.
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Transaktioriski
Koko vuotta koskeva nettovaluuttavirta (vastaava arvo ilmaistuna milj. kruununa)  
konsernin Pohjoismaiden toiminnoista jakautui seuraavasti:

 Tammikuu–joulukuu
    2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005
  Ruotsi  Suomi Norja Tanska
Valuutta Vastaava arvo MSEK   

EUR   1 093 1 051 – – 349 838 426 363
USD   561 452 327 445 138 158 23 47
SEK   – – 96 87 5 12 86 215
NOK   52 14 8 7 – – –1 6
Muut valuutat   62 50 33 38 29 27 5 13

Nettovaluuttavirta yhteensä   1 768 1 567 464 577 521 1 035 539 644
– bruttovirta ulos   3 029 2 896 500 580 537 1 048 620 662
– bruttovirta sisään   –1 261 –1 329 –36 –3 –16 –13 –81 –18

TeliaSoneran liiketoiminnallinen tarve ostaa nettomääräisesti valuuttoja johtuu pää-
asiassa kansainväliseen teleliikenteeseen liittyvästä alijäämästä ja laitteiden ja tar-
vikkeiden maahantuonnista.
 Edellä mainittujen maiden toimintojen johdosta Ruotsin kruunun yhden prosent-
tiyksikön heikkeneminen transaktiovaluuttoja vastaan heikentäisi vuositulosta en-
nen veroja noin 16 milj. kruunua, mikäli operatiivinen transaktiopositio oletetaan 
vastaavanlaiseksi kuin vuonna 2006 ja mikäli suojauksia ei olisi, sekä ottamatta huo-
mioon muiden valuuttamääräisten tuloslaskelman erien mahdollista vaikutusta tu-
lokseen. Samoilla oletuksilla euron yhden prosenttiyksikön heikkeneminen kaikkia 
transaktiovaluuttoja vastaan vahvistaisi konsernin vuositulosta noin 14 milj. kruunua.
 TeliaSoneran yleisenä politiikkana on suojata pääosa tiedetystä transaktioriskistä 
aina seuraavan 12 kuukauden ajalta. Suojaukset on pääosin tehty valuuttatermiinein 
ja ne liittyvät laskutettuihin transaktioihin. Rahoitusvirrat on kuitenkin usein suojattu 
koko maturiteetin osalta, vaikka maturiteetti olisi yli 12 kuukautta.
 Valuuttojen välisiä koronvaihtosopimuksia on käytetty suojaamaan vuotta pidem-
piä rahoitusvirtoja, kuten vuotta pitempiä lainoja tai sijoituksia. Lyhyempiä kausia 
suojataan käyttämällä valuutanvaihtosopimuksia tai valuuttatermiinejä. Myös valuutta-
optioita käytetään ajoittain.

Muuntoeroriski
TeliaSoneran muuntoeroriskien odotetaan edelleen kasvavan, koska kansainväli-
nen liiketoiminta laajenee jatkuvasti. TeliaSonera ei normaalisti suojaudu muunto-
eroriskiltä eikä tilanteessa 31.12.2006 ja 31.12.2005 muuntoeroriskiin kohdistunut 
suojauksia. 
 Muuntoeroriski jakautuu seuraavasti: 

  31.12.
  2006 2005
  Arvo   Arvo  
Valuutta (MSEK) % (MSEK) %

EUR 62 792 42,8 60 628 42,4
NOK 28 743 19,6 29 188 20,4
TRY 16 181 11,0 20 389 14,2
DKK 10 055 6,8 6 742 4,7
LTL 7 488 5,1 7 113 5,0
RUB 5 962 4,1 1 0,0
EEK 4 786 3,3 5 147 3,6
LVL 3 631 2,5 3 718 2,6
USD 3 181 2,2 6 364 4,4
KZT 1 533 1,0 1 523 1,1
GBP 957 0,6 989 0,7
AZN 821 0,6 746 0,5
Muut valuutat 592 0,4 624 0,4

Yhteensä 146 722 100,0 143 172 100,0

Ruotsin kruunun vahvistuminen prosenttiyksiköllä kaikkiin niihin valuuttoihin nähden, 
joiden suhteen TeliaSoneralla on muuntoeroriski, vaikuttaisi konsernin omaan pää-
omaan negatiivisesti noin 1 470 milj. kruunua 31.12.2006 voimassa olleen position 
perusteella ja ottamatta huomioon mahdollista vaikutusta, joka syntyy TeliaSoneran 
liiketoiminnallisesta tarpeesta ostaa muita valuuttoja, tai muiden valuuttamääräisten 
tuloslaskelman erien mahdollista vaikutusta.

Valuuttajohdannaiset
TeliaSoneran valuuttamääräisten koronvaihtosopimusten valuutat ja maturiteetit olivat 
31.12.2006 seuraavat. Arvot sisältävät pääoman nimellismäärän ja jaksotetut korot.

Erääntyminen     
MSEK 2007–2009 2010 2011 Myöhemmin Yhteensä

Valuutanvaihto- 
sopimukset, saadut    
Osto EUR – 1 433 – 11 360 12 793
Osto JPY – – 173 – 173

Yhteensä, saadut – 1 433 173 11 360 12 966
Valuutanvaihto- 
sopimukset, maksetut     
Yhteensä, maksetut – –1 379 –243 –11 723 13 345

Netto – 54 –70 –363 –379

TeliaSonera-konsernin muut lainoja, sijoituksia ja liiketoiminnallisia riskejä suojaavat 
valuuttajohdannaiset koskivat 31.12.2006 seuraavia valuuttoja ja maturiteetteja. 
 Arvot sisältävät pääoman nimellismäärän.

Erääntyminen     
MSEK 2007 2008 2009 Myöhemmin Yhteensä

Myynti EUR 12 702 – – – 12 702
Myynti DKK 1 472 – – – 1 472
Myynti NOK 1 108 – – – 1 108
Myynti GBP 470 – – – 470
Myynti LTL 264 – – – 264
Myynti USD 141 – – – 141
Myynti, muut valuutat 13 – – – 13

Myynti yhteensä 16 170 – – – 16 170
Osto NOK –1 023 – – – –1 023
Osto USD –793 –1 –1 – –795
Osto EUR –596 –3 –1 – –600
Osto GBP –458 – – – –458
Osto DKK –113 – – – –113
Osto, muut valuutat –159 – – – –159

Osto yhteensä –3 142 –4 –2 – –3 148

Netto 13 028 –4 –2 – 13 022

Korkoriski
TeliaSonera-konsernin ensisijaiset rahoituslähteet ovat oma pääoma, liiketoiminnan 
kassavirta sekä ottolainaus. Korolliset lainat altistavat konsernin korkoriskille. 
 Korkoriski on se riski, että korkojen muutoksella on negatiivinen vaikutus konser-
nin nettokorkokuluihin ja/tai kassavirtoihin. TeliaSoneran rahoituspolitiikka sisältää 
ohjeet koroista sekä lainojen keskimääräisistä erääntymisajoista. Konserni pyrkii 
 tasapainottamaan lainanoton arvioidut juoksevat kustannukset ja sen riskin, että 
äkillinen ja tuntuva koronmuutos vaikuttaa tulokseen negatiivisesti. Konsernin poli-
tiikan mukaan lainasalkun korkojen duraation tulisi olla kuudesta kuukaudesta nel-
jään vuoteen.
 Jos käytettävissä olevien lainojen korko- tai valuuttaehdot eivät vastaa haluttua 
lainasalkun jakaumaa, tavoitteen mukaiseen duraatio- ja/tai valuuttarakenteeseen 
pääsemiseksi käytetään erilaisia johdannaisia. Tämä mukauttaminen tapahtuu pää-
asiassa käyttämällä koronvaihtosopimuksia sekä valuuttojen välisiä koronvaihtosopi-
muksia.
 Tilanteessa 31.12.2006 TeliaSonera AB:n ja TeliaSonera Finland Oyj:n korolliset 
velat olivat 24,8 mrd. kruunua, ja korkojen duraatio oli noin 1,4 vuotta, johdannaiset 
mukaan lukien. Tällöin seuraavan 12 kuukauden aikana koronmuutoksille altis laina-
määrä oli noin 18,8 mrd. kruunua, mikäli vuoden aikana erääntyvät lainat rahoitetaan 
uudelleen ja johdannaisinstrumentit huomioidaan. Lainakannan koronmuutosten 
tarkka vaikutus rahoituskustannuksiin riippuu velkojen erääntymisajankohdista ja 
vaihtuvakorkoisten velkojen korontarkistusajankohdista sekä lainamäärien vaihte-
luista, ja nämä tekijät heijastuvat arvioon. Lainasalkun käypä arvo muuttuisi kuitenkin 
noin 350 milj. kruunua, jos markkinakorot muuttuisivat yhdensuuntaisesti ja saman-
suuruisesti kaikilla juoksuajoilla (parallel shift) yhden prosenttiyksikön, ja mikäli lai-
namäärä ja duraatio ovat vastaavat kuin vuoden 2006 lopussa.
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TeliaSonera AB käyttää tiettyjä koronvaihtosopimuksia kassavirtasuojauksina suo-
jaamaan olemassa oleviin korkomaksuihin liittyviä kassavirtoja. Voimassa oleviin 
kassavirtasuojauksiin liittyvä tehottomuus oli merkityksetöntä ja esitetään tilikauden 
tuloksessa. Käyvän arvon nettomuutokset esitetään oman pääoman ryhmässä erilli-
sessä suojausrahastossa (ks. liitetiedon 20, ”Oma pääoma ja tulos/osake”, kohta 
”Rahastot”). Kassavirtasuojauksia ei keskeytetty vuoden 2006 aikana sen johdosta, 
että alkuperäisesti ennustetut tapahtumat olisivat jääneet toteutumatta arvioidussa 
aikataulussa.
 TeliaSoneran koronvaihtosopimukset olivat 31.12.2006 sisällöltään seuraavat. 
 Arvot sisältävät pääoman nimellismäärän ja jaksotetut korot.

Erääntyminen  2008–    
MSEK 2007 2009 2010 2011 Myöhemmin Yhteensä

Saadut korot   
Kiinteä korko – – – 453 12 690 13 143
Vaihtuva korko 503 – 660 201 1 304 2 668

Yhteensä 503 – 660 654 13 994 15 811

Maksetut korot      
Kiinteä korko 521 – 710 – 1 291 2 522
Vaihtuva korko – – – 651 12 860 13 511

Yhteensä 521 – 710 651 14 151 16 033

Eläkevastuuriski
31.12.2006 TeliaSonera-konsernilla oli eläkevastuita, joiden nykyarvo oli yhteensä  
21 495 milj. kruunua (ks. liitetieto 23, ”Eläke- ja työsopimusvaraukset” jäljempänä). 
Näiden eläkevastuiden kattamiseksi konsernilla on eläkesäätiöitä, joiden eläke-
järjestelyyn kuuluvat varat olivat 31.12.2006 markkinakurssien mukaan 18 977 milj. 
kruunua. Eläkesäätiöiden varoja käytetään eläkevastuiden ensisijaisena rahoitus-
lähteenä. Eläkesäätiöiden varoista oli vuoden 2006 lopussa noin 59 prosenttia kiin-
teän tuoton sijoituksia ja noin 41 prosenttia osakkeita ja muita sijoituksia. Eläkejär-
jestelyyn kuuluvien varojen odotettu nettotuotto on noin 4,5 prosenttia vuodessa. 
Eläkevastuut, joita ei ole katettu eläkejärjestelyihin kuuluvilla varoilla, on kirjattu 
 taseeseen vakuutusmatemaattisilla voitoilla ja tappioilla oikaistuina.
 Vuonna 2006 eläkejärjestelyyn kuuluvien varojen nettotuotto oli 6,4 prosenttia, 
joka on vuoden 2005 tuottoa alempi lähinnä osakesijoitusten alhaisemman tuoton 
takia. Samanaikaisesti korkeammalla diskonttokorolla oli eläkevastuiden nykyarvoa 
pienentävä vaikutus. Näiden muutosten seurauksena vakuutusmatemaattisten tap-
pioiden kertynyt määrä väheni 4,0 mrd. kruunusta 2,6 mrd. kruunuun. 
 31.12.2006 Ruotsin eläkesäätiön sijoituksista on strategisen allokaation mukaan 
kohdennettu 60 prosenttia kiinteän tuoton sijoituksiin, 32 prosenttia osakkeisiin ja 8 
prosenttia muihin sijoituksiin. Muita sijoitusmuotoja ovat pääasiassa hedge-rahastot 
ja pääomasijoitukset. Strategisista kokonaisvaroista 40 prosenttia on Ruotsin val-
tion indeksisidonnaisia (inflaatiosidonnaisia) obligaatioita ja 20 prosenttia muita 
ruotsalaisia kiinteän tuoton sijoituksia, joiden luottoriski on pieni. Osakkeiden mää-
rästä 10 prosenttiyksikköä on ruotsalaisia ja 22 prosenttiyksikköä kansainvälisiä 
osakkeita. Sijoitusten todellinen allokaatio saa poiketa strategisesta allokaatiosta 
+/–10 prosenttia kiinteän tuoton sijoitusten ja osakkeiden osalta. Ruotsin eläkesääti-
ön varainhallinta on kokonaisuudessaan tehtävään valtuutettujen ulkopuolisten 
asiantuntijoiden vastuulla.
 Likimääräinen vaikutus eläkevastuisiin on 3,6 mrd. kruunua, jos painotettu keski-
määräinen diskonttokorko laskee prosenttiyksikön tällä hetkellä käytössä olevasta 
3,9 prosenttiyksiköstä. Eläkerahastojen sisältämiin kiinteän tuoton sijoituksiin koh-
distuva positiivinen vaikutus kumoaisi osittain tällaista eläkevastuiden kasvua, jos 
korot laskisivat. Olemassa olevalla omaisuuserien rakenteella ja eläkerahastojen 
 sisältämien kiinteän tuoton sijoitusten (mukaan lukien indeksisidonnaisten obligaa-
tioiden) duraation perusteella ja olettaen, että eläkerahastojen muiden omaisuus-
erien arvot eivät muuttuisi, samanlaisen koronlaskun on arvioitu lisäävän eläke-
rahastojen arvoa noin 1 mrd. kruunulla 31.12.2006.
 Eläkevastuisiin vaikuttavia ulkoisia riskitekijöitä ovat mm. muutokset väestön 
odotettavissa olevassa eliniässä. Nykyinen olettamus on, että eläkejärjestelyihin 
tehdään vakuutusmuutoksia, jotka viittaavat siihen, että odotettavissa oleva elinikä 
kasvaa lähitulevaisuudessa. Jos nämä muutokset toteutetaan, niiden odotetaan 
 lisäävän TeliaSoneran eläkevastuita. Tässä vaiheessa vaikutusta ei voida kuiten-
kaan arvioida.

Rahoitusriski
TeliaSoneran lainoilla on yleensä pidempi takaisinmaksuaika kuin koron määräyty-
misaika. Näin konserni voi hallita korkoriskejään ilman suurten rahoitusriskien otta-
mista. Konsernin politiikkana on, että lainojen keskimääräisen takaisinmaksuajan 
tulisi yleensä olla pidempi kuin kaksi vuotta. Rahoitusriskin vähentämiseksi konserni 
pyrkii jakamaan lainojen eräpäivät pidemmälle ajalle.
 TeliaSonera AB:llä on hyvä luottoluokitus sekä Moody’s- että Standard & Poor’s  
-luokituslaitoksilta. Vuoden 2006 viimeisen neljänneksen aikana Moody’s muutti 
 TeliaSonera AB:n luottoluokitusten näkymät negatiivisiksi. Luokitukset ovat A-2 pitkä-
aikaisille ja P-1 lyhytaikaisille luotoille. Standard & Poor’sin luottoluokitukset A- Telia-
Sonera AB:n pitkäaikaiselle lainoille ja A-2 lyhytaikaisille lainoille säilyivät ennallaan. 
Nämä luottoluokitukset edustavat vakaata luottokelpoisuutta, ja niiden odotetaan 
antavan TeliaSoneralle jatkossakin hyvät rahoitusmahdollisuudet.

TeliaSonera rahoittaa toimintansa pääasiassa lainaamalla avointen markkinoiden  
rahoitusohjelmansa puitteissa ruotsalaisilta ja kansainvälisiltä rahoitus- ja pääoma-
markkinoilta. TeliaSonera käyttää myös jonkin verran pankkirahoitusta; 31.12.2006 
se oli noin kolme prosenttia konsernin kokonaislainauksesta. Avointen markkinoiden 
rahoitusohjelmat ovat kustannustehokas ja joustava vaihtoehto pankkirahoitukselle. 

Luottoriski
TeliaSonera AB hyväksyy vain luottokelpoisia kumppaneita rahoitustapahtumiin, 
kuten koronvaihtosopimuksiin, eri valuuttojen välisiin koronvaihtosopimuksiin ja 
muihin johdannaiskauppoihin. TeliaSonera AB edellyttää jokaiselta kaupankäynti-
kumppanilta hyväksyttyä luottoluokitusta ja sopimusta kansainvälisen johdannais-
markkinoiden osapuolten järjestön ISDA:n kanssa. Kunkin kumppanin kanssa teh-
tyjen sopimusten maksimivolyymi vaihtelee niiden luottoluokitusten mukaan. Eri 
kumppanien kanssa tehtyjen johdannaissopimusten yhteenlaskettu arvo 31.12.2006 
oli 552 milj. kruunua kunkin kumppanin nettovaikutuksen mukaan laskettuna.
 Kaikki TeliaSonera AB:n ylimääräiset käteisvarat talletetaan yleensä pankkiin tai 
sijoitetaan lyhyen koron instrumentteihin, joilla on hyvä luottoluokitus. Kunkin kump-
panin kanssa tehtyjen sopimusten maksimivolyymi vaihtelee niiden luottoluokitus-
ten mukaan.
 TeliaSoneran myyntisaataviin liittyvä luottoriski jakautuu monien eri asiakkaiden 
kesken, joihin kuuluu sekä yksityishenkilöitä että eri alojen yhtiöitä. Luotolla myytä-
essä tarvitaan tietoja asiakkaan maksukyvystä, jotta vältetään luottotappiot. Tiedot 
saadaan konsernin sisältä asiakkaiden maksuhistorian perusteella, ja niitä täyden-
netään tarpeen mukaan ulkoisista luottotietolähteistä. Vuonna 2006 luottotappiot 
olivat noin 0,4 prosenttia ja vuonna 2005 noin 0,3 prosenttia konsernin liikevaihdosta.

Vakuutettavissa olevat riskit
Vakuutusturvaa säätelevät konsernin toimintaohjeet, ja se sisältää yhteisen paketin 
erilaisia omaisuus- ja vastuuvakuutuksia. Liiketoimintayksiköt ja muut riskiensä arvi-
oinnista vastaavat yksiköt päättävät oman vakuutusturvansa määrästä. TeliaSonera 
AB:n Corporate Insurance -osasto hoitaa konsernin yhteistä vakuutusturvaa ja 
käyttää konsernin kytkösyhtiötä TeliaSonera Försäkring AB:tä vakuutusturvan hal-
linnan strategisena välineenä. Kytkösyhtiön vakuutukset jälleenvakuutetaan osittain 
kansainvälisillä jälleenvakuutusmarkkinoilla.

23. Eläke- ja työsopimusvaraukset

Yleistä
Eläkevastuiden vakuutena oleva kokonaisvarallisuus oli seuraava:

  31.12.
MSEK  2006 2005

Eläkevastuiden nykyinen arvo  21 495 22 036
Järjestelyyn kuuluvien varojen käypä arvo  –18 977 –18 480

Eläkevastuut vähennettynä järjestelyyn  
kuuluvilla varoilla  2 518 3 556
Takautuvaan työsuoritukseen perustuvat  
kirjaamattomat menot  11 26
Kirjaamattomat vakuutusmatemaattiset  
voitot (+) ja tappiot (–)  –2 611 –4 019

Eläkevastuiden vakuutena olevien varojen  
nettomäärä  –82 –437

   
31.12.2006 Suomen eläkerahastossa oli eläkevastuiden vakuudeksi kirjattuja varoja 
121 milj. kruunun edestä, kun taas muissa maissa oli eläkevastuiden takia tehtyjä 
varauksia yhteensä 39 milj. kruunun edestä.
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Kaikkiaan eläkekulut jakaantuivat seuraavasti:

 Tammikuu–joulukuu
MSEK  2006 2005

Tilikauden työsuoritukseen liittyvät menot  528 472
Korkomenot  746 880
Odotettu varojen tuotto  –798 –970
Eläkejärjestelyjen supistaminen  –11 –
Takautuvaan työsuoritukseen  
perustuvien menojen poisto  –13 –8
Vakuutusmatemaattisten  
voittojen (–) ja tappioiden (+) poistot  146 88

Eläkekulut, etuuspohjaiset eläkejärjestelyt  598 462
Eläkevastuiden suoritukset  – –4
Etuudet työsuhteen päättyessä (pois lukien  
eläkemaksut ja eläkkeisiin liittyvät sosiaalikulut)  496 888
Eläkemaksut, etuuspohjaiset/maksupohjaiset  
eläkejärjestelyt ja tasauseläkejärjestelyt  563 626
Eläkkeisiin liittyvät sosiaalikulut ja verot, muut eläkekulut 409 506
Vähennetään etuudet työsuhteen päättyessä  
(ml. eläkemaksut ja eläkkeisiin liittyvät sosiaalikulut),  
jotka on uudelleenluokiteltu uudelleenjärjestelykuluiksi –658 –1 185

Eläkekulut yhteensä  1 408 1 293
josta ITP-eläkejärjestelyyn maksettuja eläkemaksuja  167 204

   
Vakuutusmatemaattisissa laskelmissa käytetyt oletukset
Eläkevastuiden ja eläkekulujen laskelmissa on käytetty seuraavia vakuutusmate-
maattisia olettamuksia, joista kukin on esitetty painotettuna keskiarvona eri eläke-
järjestelyille:

  31.12.
Prosentteina, paitsi odotettu työssäoloaika  2006 2005

Diskonttokorko  3,9 3,5
Palkkakustannusten odotettu nousu  3,2 3,1
Henkilöstön vaihtuvuus  2,9 3,0
Keskimääräinen odotettu työssäoloaika, vuosina  14,5 14,7
Tuloperusmäärän lisäys (vain ruotsalaiset konserniyksiköt) 2,8 2,8
Eläkkeiden vuosittainen oikaisu  2,0 1,9
Järjestelyyn kuuluvien varojen tuotto-odotus  4,5 4,3

   
Eläkevastuiden ja eläkekulujen erittely
Muutokset eläkevastuiden nykyarvossa, eläkejärjestelyyn kuuluvien varojen käy-
vässä arvossa, taseen nettovaroissa ja vakuutusmatemaattisissa voitoissa tai 
 tappioissa on esitetty seuraavassa:

  31.12.
MSEK, paitsi prosenttiluvut  2006 2005

Eläkevastuiden nykyinen arvo   
Kauden alussa  22 036 18 047
Tilikauden työsuoritukseen liittyvät menot  528 472
Korkomenot  746 880
Maksetut etuudet  –1 107 –989
Maksetut etuudet, varhaiseläkkeet  –307 –249
Etuudet työsuhteen päättyessä  496 888
Uudelleenluokittelu  120 –
Ostetut/myydyt liiketoiminnot  – –19
Eläkejärjestelyjen supistaminen  –11 –
Eläkevastuiden suoritukset  – –4
Takautuvaan työsuoritukseen liittyvät menot  – –16
Vakuutusmatemaattiset voitot (–) ja tappiot (+)  –882 2 942
Valuuttakurssierot  –124 84

Eläkevastuiden nykyinen arvo kauden lopussa  21 495 22 036
  Eläkevastuista seuraavat kokemusperäiset  

oikaisut (%)  –0,3 0,4
  Vakuutusmatemaattisten oletusten muutosten  

vaikutukset (%)  4,4 –13,8
Eläkejärjestelyyn kuuluvien varojen käypä arvo   
Kauden alussa  18 480 15 838
Järjestelyyn kuuluvien varojen tuotto-odotus  798 970
Maksut eläkesäätiölle  443 1 000
Saadut maksut eläkesäätiöltä  –1 030 –1 029
Vakuutusmatemaattiset voitot (+) ja tappiot (–)  384 1 616
Valuuttakurssierot  –98 85

Eläkesäätiön varat kauden lopussa  18 977 18 480
  Eläkesäätiön varoista seuraavat  

kokemusperäiset oikaisut (%)  2,0 8,7
Eläkesäätiön varojen tuotto   
Järjestelyyn kuuluvien varojen tuotto-odotus  798 970
Vakuutusmatemaattiset voitot (+) ja tappiot (–)  384 1 616

Eläkesäätiön varojen todellinen tuotto  1 182 2 586
 Eläkesäätiön varojen todellinen tuotto (%)  6,4 15,8

   

  31.12.
MSEK, paitsi prosenttiluvut  2006 2005

Eläkevastuista taseessa esitettävät nettovarat   
Kauden alussa  –437 –573
Eläkekulut, etuuspohjaiset eläkejärjestelyt  598 462
Maksetut etuudet  –1 107 –989
Maksetut etuudet, varhaiseläkkeet  –307 –249
Maksut eläkesäätiölle  –443 –1 000
Saadut maksut eläkesäätiöltä  1 030 1 029
Etuudet työsuhteen päättyessä  496 888
Ostetut/myydyt liiketoiminnot, netto  – –9
Uudelleenluokittelu  120 –
Eläkevastuiden suoritukset  – –1
Valuuttakurssierot  –32 5

Eläkevastuista taseessa esitettävät  
nettovarat kauden lopussa  –82 –437

Vakuutusmatemaattiset voitot ja tappiot   
Vakuutusmatemaattiset voitot (+) ja  
tappiot (–) kauden alussa  –4 019 –2 802
Kirjattavat vakuutusmatemaattiset  
voitot (–) ja tappiot (+)  146 88
Vakuutusmatemaattiset voitot (–) ja tappiot (+),  
eläkevastuiden suoritukset  – 4
Vakuutusmatemaattiset voitot (–) ja tappiot (+),  
ostetut/myydyt liiketoiminnot  – 10
Vakuutusmatemaattiset voitot (+) ja tappiot (–),  
eläkevastuut  882 –2 942
Vakuutusmatemaattiset voitot (+) ja tappiot (–),  
eläkesäätiön varat  384 1 616
Valuuttakurssierot  –4 7

Vakuutusmatemaattiset  
voitot (+) ja tappiot (–) kauden lopussa  –2 611 –4 019

Myydyt liiketoiminnot   
Eläkevastuiden vähenemä  – –19
Kirjaamattomien vakuutusmatemaattisten  
voittojen (–) ja tappioiden (+) muutokset  – 10

Myytyjen toimintojen nettovaikutus  – –9

Säätiön varojen jakautuminen
Eläkesäätiön varat jakautuivat tilinpäätöspäivänä seuraavasti:

  31.12.
  2006 2005
Varojen tyyppi MSEK % MSEK %

Kiinteän tuoton sijoitukset,  
käteisvarat 11 250 59,3 11 286 61,1
Osakkeet ja muut sijoitukset 7 727 40,7 7 194 38,9

Yhteensä 18 977 100,0 18 480 100,0
josta TeliaSonera AB:n osakkeita 79 0,4 70 0,4
 
Tulevat kannatusmaksut
Osa ruotsalaisten yritysten eläkevastuista katetaan myös luottovakuutuksilla. Tämä 
tarkoittaa sitä, että eläkevastuiden kasvaessa kukin yhtiö voi valita, haluaako se (ja 
milloin) maksaa maksuja eläkesäätiöön vai kirjaako se eläkevarauksen taseeseen. 
Vuonna 2007 TeliaSonera arvioi maksavansa Ruotsin ulkopuolisiin eläkesäätiöihin 
87 milj. kruunua.
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24. Muut varaukset

Muiden varausten muutos oli seuraava:

 31.12. 2006
  Uudelleen-   Omaisuuserien 
  järjestely- Ehdollinen lisä- Takuu- käytöstä poistamis-  Muut  
MSEK varaukset kauppahinta varaukset velvoitteet varaukset Yhteensä

Kauden alussa 2 920 – 1 813 489 764 5 986
Kauden varaukset 1 638 241 5 67 141 2 092
Liiketoimintojen yhdistämiset – 1 054 – – 6 1 060
Käytetyt varaukset –1 301 – –98 –6 –123 –1 528
Varausten peruutus –676 – –63 –80 –176 –995
Uudelleenluokittelu –816 – –601 –9 156 –1 270
Ajoituksen ja korkokannan vaikutukset 64 10 0 8 1 83
Valuuttakurssierot –36 –31 –43 –5 –2 –117

Kauden lopussa 1 793 1 274 1 013 464 767 5 311
 josta pitkäaikainen osuus 990 1 274 1 011 458 742 4 475
 josta lyhytaikainen osuus 803 – 2 6 25 836

Uudelleenjärjestelyvaraukset

 31.12.2006 tai tammikuu–joulukuu 2006
 International Carrier
     Kilpailukykyiseen  
   Strateginen  kustannustasoon Muut 
   uudelleen- Fuusion tähtäävät ohjelmat uudelleen- 
  Tanskan  fokusointi jälkeinen  Ruotsissa  järjestely- 
MSEK toiminnot vuonna 2002 integraatio ja Suomessa varaukset Yhteensä

Kirjanpitoarvo kauden alussa 291 1 491 240 835 63 2 920
Kauden varaukset 48 – – 1 588 2 1 638
Käytetyt varaukset (kassastamaksu) –185 –206 –24 –842 –44 –1 301
Varausten peruutus –5 –572 –30 –51 –18 –676
Uudelleenluokitus eläkevastuuksi  – – – –816 – –816
Ajoituksen ja korkokannan vaikutukset – 57 7 – – 64
Valuuttakurssierot –6 –21 –9 – – –36

Kirjanpitoarvo kauden lopussa 143 749 184 714 3 1 793
 josta lyhytaikainen osuus – 145 25 633 – 803

Tilikauden kassastamaksut –185 –206 –24 –842 –44 –1 301
Aiempien vuosien kassastamaksut –493 –1 954 –161 –241 –23 –2 872

Kassastamaksut yhteensä –678 –2 160 –185 –1 083 –67 –4 173

      

Tanskan toiminnot
Vuonna 2002 Tanskan kiinteän verkon toiminnoissa keskityttiin puhepalvelujen 
myyntiin yrityksille ja kuluttajille sekä verkkokapasiteetin tukkumyyntiin operaatto-
reille ja palveluntarjoajille. Työntekijämäärä väheni noin 100 henkilöllä ja tilapäisten 
työntekijöiden määrä yli 100 henkilöllä. 
 Tanskalaisen Orangen vuonna 2004 tapahtuneen yritysoston jälkeen toiminnot 
yhdistettiin Telian tanskalaisten matkaviestintoimintojen kanssa synergiaetujen 
 toteuttamiseksi. Toimintojen yhdistäminen koski brändejä, asiakkaiden siirtämistä, 
uutta tuotevalikoimaa, toimitiloja, henkilöstöä sekä GSM-verkkojen ja UMTS-toimi-
lupien päällekkäisyyksien karsimista. Vuonna 2005 jouduttiin työntekijöiden määrää 
vähentämään 300:lla.
 Vuonna 2005 yhtiön johto päätti tehostaa Tanskan liiketoimintoja edelleen yhdis-
tämällä Telia Mobilen matkaviestintoiminnot ja Telia Networksin kiinteän verkon 
 toiminnot. Toimintojen yhdistäminen laski vuotuisia kustannuksia ja vähensi koko-
päiväisten työntekijöiden määrää noin 110:llä. Vuonna 2006 käynnistettiin uusia 
tehostamistoimia, jotka vähensivät työntekijöiden määrää 65:llä. 
 Vuoden 2006 lopussa jäljellä olevan varauksen odotetaan tulevan käytetyksi 
 täysin vuoteen 2020 mennessä.

International Carrier – strateginen uudelleenfokusointi vuonna 2002
Vuonna 2002 TeliaSonera päätti muuttaa Telia International Carrierin fokusta ja jär-
jestellä sen toiminnot perusteellisesti uudelleen. Osana uudelleenjärjestelyohjel-
maa yhtiön johto päätti lopettaa Telia International Carrierin Aasian toiminnot sekä 
sen kotimaan puhepalvelujen vähittäismyynnin Isossa-Britanniassa ja Saksassa, 
 lakata tarjoamasta kotimaan verkkopalveluja Yhdysvalloissa ja lopettaa yhteiskäyttö-
liiketoiminnan. TeliaSonera myös keskitti Telia International Carrierin myynnin, hal-
linnon ja asiakaspalvelun.
 Osana uudelleenjärjestelyjä Telia International Carrier myös vähensi alkuperäistä 
800 hengen työntekijämääräänsä yli 50 prosentilla, pääasiassa vuosina 2002 ja 2003. 
 Vuonna 2006 TeliaSonera sopi mahdollista West Ferry Roadilla Lontoossa sijait-
sevaa yhteiskäyttöpaikkaa koskeneen riita-asian odotettua paremmilla ehdoilla ja 
saattoi purkaa siihen liittyviä varauksia 500 milj. kruunun edestä.
 Vuoden 2006 lopussa jäljellä oleva varaus liittyy pääasiassa pitkäaikaisten sopi-
musten loppuun saattamiseen, ja sen odotetaan tulevan kokonaan käytetyksi vuo-
teen 2019 mennessä.

International Carrier – fuusion jälkeinen integraatio
Fuusion jälkeisten synergiaetujen toteuttamiseksi yhtiön johto päätti vuonna 2003 
yhdistää Telian ja Soneran siihen saakka erilliset kansainväliset verkkokapasiteetti-
liiketoiminnot. Päällekkäiset toiminnot karsittiin, ja liikenne siirtyi vuokratun kapasi-
teetin käytöstä yhtiön kokonaan omistamaan verkkoon. Osa Soneran liiketoimin-
noista Isossa-Britanniassa, Yhdysvalloissa, Ruotsissa ja Saksassa lopetettiin. 
 Vuoden 2006 lopussa jäljellä oleva varaus liittyy pääasiassa pitkäaikaisten sopi-
musten loppuun saattamiseen, ja sen odotetaan tulevan kokonaan käytetyksi vuo-
teen 2019 mennessä.

Kilpailukykyiseen kustannustasoon tähtäävät ohjelmat Ruotsissa ja Suomessa
Yhtiön johto on Ruotsissa ja Suomessa käynnistänyt siirtymäkauden ohjelmat kan-
nattavuuden säilyttämiseksi pyrkimällä kilpailukykyiseen kustannustasoon ja keskit-
tämällä palveluvalikoimaa. Ruotsissa vuonna 2005 aloitetun uudelleenjärjestely-
ohjelman odotetaan alentavan vuotuisia kustannuksia 4–5 mrd. kruunulla vuodesta 
2008 lähtien vuoden 2004 kustannustasoon verrattuna. Muutosten odotetaan vähen-
tävän työntekijöiden määrää noin 3 000:lla. Vuoden 2006 loppuun mennessä yhtiön 
palveluksesta oli lähtenyt noin 1 520 henkilöä. Lisäksi vuokratyöntekijöiden määrä 
on vähentynyt noin 670:llä.
 Suomessa aloitettiin ja saatettiin loppuun säästötoimet vuonna 2005, ja niiden 
 tuloksena vuosittaiset kustannukset alenivat 1 mrd. kruunun verran vuodesta 2006 
lähtien vuoden 2004 kustannustasoon verrattuna. Vuoden 2005 lopulla tehtiin lisä-
toimia ja aloitettiin kehitysohjelma tulevan kasvun takaamiseksi ja kannattavuuden 
palauttamiseksi. Kehitysohjelman on tarkoitus vähentää vuotuisia kustannuksia  
2 mrd. kruunulla vuodesta 2008 lähtien vuoden 2005 kustannustasoon verrattuna.
 Vuoden 2006 lopussa jäljellä olevan varauksen odotetaan tulevan käytetyksi 
 täysin vuoteen 2010 mennessä. Varauksesta 704 milj. kruunua liittyy Ruotsiin. 
 Näiden kilpailukykyiseen kustannustasoon tähtäävien ohjelmien tulevat toimet  
on annettu TeliaSoneran uusien liiketoiminta-alueiden vastuulle 1.1.2007 lähtien. 

Ehdollinen lisäkauppahinta
Ehdollinen lisäkauppahinta liittyy Xfera Móviles S.A:han, joka hankittiin kesäkuussa 
2006. Takuuvarausten määrä tilikauden alussa sisälsi Xferan sitoumusten puolesta 
annetuista vastatakauksista kirjatun varauksen, joka on osana Xferan hankintame-
noa uudelleenryhmitelty ehdolliseen kauppahintaan (ks. liitetieto 33, ”Liiketoiminto-
jen yhdistämiset”). Varauksen määrä tilikauden lopussa sisältää 547 milj. kruunua 
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enintään 20 vuoden earn-out-järjestelyn puitteissa osakkeet myyneille osakkeen-
omistajille maksettavaa lisäkauppahintaa ja 728 milj. kruunua nykyisten vähemmistö-
osakkaiden myyntioptiota varten, jonka nojalla nämä voivat myydä osakkeensa 
(mukaan lukien uusannissa merkittyjen osakkeiden myynti ja liiketoimintojen yhdistä-
misen jälkeen tehty 230 milj. kruunun suuruinen osuuksien oikaisu) TeliaSoneralle 
viiden vuoden kuluttua, mutta ei kuitenkaan ennen kahta peräkkäistä voitollista 
vuotta. Ehdollisen lisäkauppahinnan takia tehdyt varaukset edustavat yhtiön johdon 
parasta arviota velvoitteiden hoitamisen vaatimista rahamääristä. Earn-out-järjes-
telyä koskeva arvio perustuu Xferan liiketoimintasuunnitelmaan ja määrät sekä ajan-
kohdat saattavat muuttua, jos Xferan toiminta ja kannattavuus poikkeavat liiketoi-
mintasuunnitelmasta. Myyntioptiota koskeva velvoite on arvioitu option käyttämisen 
ajankohtaa koskevan oletuksen ja Xferan tuolloista käypää arvoa koskevan oletuk-
sen perusteella, ja arvio saattaa muuttua, jos Xferan käypä arvo ja option käyttämi-
sen ajankohta muuttuvat.

Takuuvaraukset
Takuuvarauksiin sisältyy 824 milj. kruunun varaus, joka liittyy vähemmistöomisteisen 
Ipse 2000 S.p.A:n puolesta annettuun takaukseen. Varaus edustaa Ipsen jäljellä 
olevia UMTS-toimilupamaksuja, jotka TeliaSonera joutuu maksamaan Italian valti-
olle vuosina 2007–2010. Italian valtio peruutti toimiluvan vuoden 2006 alkupuolella, 
kun Ipse ei ollut täyttänyt toimiluvan ehtoja. Vaikka Ipsen kanta onkin, ettei velvoi-
tetta enempään toimilupamaksujen maksamiseen ole ja että valtion tulisi maksaa 
Ipselle takaisin käyttämättä jääneeseen toimilupakauteen liittyvät maksut, Telia-
Sonera pitää edelleen varauksen täysimääräisenä, koska Ipsen valtiolle esittämä 
kanne on alkuvaiheessaan, monimutkainen ja poliittisten näkökohtien sävyttämä, 
minkä vuoksi oikeusprosessista todennäköisesti tulee pitkä ja tulokseltaan epävar-
ma. TeliaSonera on myös antanut käteisvakuuden jäljellä olevien toimilupamaksujen 
kattamiseksi (ks. liitetieto 28, ”Ehdolliset erät, muut sopimusvelvoitteet ja riita-asiat”). 

Muut varaukset
Muut varaukset koskevat vahingonkorvauksia ja oikeusjuttuja, asiakasuskollisuus-
ohjelmia, tulevien eläkkeiden ennakonpidätyksiä, tappiollisia sopimuksia ja vakuu-
tuksia.

25. Muut pitkäaikaiset velat

Muut korottomat pitkäaikaiset velat jakautuivat seuraavasti:

  31.12.
MSEK  2006 2005

Vuokrasopimusten ennakkomaksut  631 966
Tanskan 3G-toimilupamaksun maksuvelvoite  303 383
Laajakaistaverkon rakentamiseen liittyvät  
asiakkaiden ennakkomaksut  816 712
Muu vieras pääoma  632 282

Yhteensä  2 382 2 343

Lisätietoja vuokrasopimuksista on liitetiedossa 27, ”Vuokrasopimukset”. Yhteis-
summaan sisältyi yli viisi vuotta tilinpäätöshetken jälkeen erääntyviä velkoja 351 
milj. kruunua (415 milj. kruunua vuonna 2005).

26. Ostovelat ja muut lyhytaikaiset velat

Ostovelat ja muut lyhytaikaiset velat jakautuvat seuraavasti:

  31.12.
MSEK  2006 2005

Ostovelat  9 077 7 676
Muut lyhytaikaiset velat  4 400 4 544
Jaksotetut kulut  7 124 6 931
Siirtovelat  3 751 3 582

Ostovelat ja muut lyhytaikaiset velat yhteensä  24 352 22 733

Muut lyhytaikaiset velat koostuvat pääasiassa arvonlisäverosta, valmisteveroista ja 
asiakkailta saaduista ennakkomaksuista. Siirtovelat muodostuvat pääasiassa jakso-
tetuista palkkakustannuksista, työnantajan sosiaaliturvamaksuista, ostoveloista 
sekä yhteenliittämis- ja verkkovierailumaksuista sekä ennakkoon maksetuista liittymä-
maksuista.

27. Vuokrasopimukset

TeliaSonera vuokralleottajana
Rahoitusleasingsopimukset
Konsernin rahoitusleasingsopimukset sisältävät tietokoneita ja muita IT-laitteita, 
tuotantoajoneuvoja, työsuhdeautoja sekä muita ajoneuvoja. Konserni ei harjoita 
edelleenvuokrausta.
 Leasingsopimuksilla hankitun käyttöomaisuuden kirjanpitoarvo oli tilinpäätös-
hetkellä seuraava:

  31.12.
MSEK  2006 2005

Hankintahinta  799 1 008
Kertyneet poistot  –545 –679

Rahoitusleasingsopimusten nettokirjanpitoarvo  254 329

Poistot ja arvonalennukset olivat vuosina 2006 ja 2005 yhteensä 185 milj. kruunua ja 
206 milj. kruunua. Näiden kahden vuoden aikana maksetut vuokramaksut olivat 185 
milj. kruunua ja 216 milj. kruunua.
 Sellaisten 31.12.2006 voimassa olleiden ei-irtisanottavien vuokrasopimusten, 
 joiden kesto on pitempi kuin yksi vuosi, tulevien vähimmäisvuokramaksujen määrä 
oli seuraava:

Erääntyminen       
MSEK 2007 2008 2009 2010 2011 Myöhemmin Yhteensä

Tulevat vuokra- 
maksut vähintään 95 47 24 14 11 17 208
Tulevien vähimmäis- 
vuokramaksujen  
nykyarvo 90 43 21 12 9 13 188

Tilinpäätöshetkellä tulevien vähimmäisvuokrien nykyarvo ei-irtisanottavien rahoitus-
leasingsopimusten osalta oli seuraava:

 31.12.
MSEK  2006 2005

Tulevat vähimmäisvuokrat yhteensä  208 390
Vähennettynä korkokuluilla  –20 –31

Tulevien vähimmäisvuokrien nykyarvo  188 359

Muut vuokrasopimukset
TeliaSoneran muut vuokrasopimukset koskevat pääasiassa toimistotiloja, teknisiä 
 tiloja, maata, tietokoneita ja muita laitteita. Joissakin sopimuksissa on uusimismah-
dollisuuksia eripituisiksi ajoiksi. Edelleenvuokraussopimukset koskevat pääasiassa 
työntekijöille vuokrattuja kotitietokoneita ja tiettyjä toimistotiloja.
 Sellaisten 31.12.2006 voimassa olleiden ei-irtisanottavien vuokrasopimusten, 
 joiden kesto on pitempi kuin yksi vuosi, tulevien vähimmäisvuokramaksujen määrä 
oli seuraava:

Erääntyminen       
MSEK 2007 2008 2009 2010 2011 Myöhemmin Yhteensä

Tulevat vuokra- 
maksut vähintään 1 708 1 426 1 286 960 791 2 478 8 649
Edelleenvuokraus- 
maksut vähintään 46 36 30 13 – – 125

Vuokramaksut olivat yhteensä 2 128 milj. kruunua ja 2 503 milj. kruunua vuosilta 
2006 ja 2005. Edelleenvuokrauksesta saadut vuokratuotot olivat näiltä vuosilta  
46 milj. kruunua ja 65 milj. kruunua.
 Vuoden 2006 lopussa vuokrattuja toimitiloja ja teknisiä tiloja oli yhteensä 710 000 
neliömetriä. Tähän sisältyvät 5 000 neliömetrin toimistotilat TeliaSoneran ylimmälle 
johdolle Ruotsissa osoitteessa Sturegatan 1, Tukholma. Eräitä lyhytaikaisia vuokra-
sopimuksia lukuun ottamatta vuokra-ajat vaihtelevat yleensä 3 ja 17 vuoden välillä. 
Keskimääräinen vuokra-aika on 5 vuotta. Kaikki vuokrasopimukset on tehty tavan-
omaisin kaupallisin ehdoin. Joissakin sopimuksissa on uusimismahdollisuuksia eri-
pituisiksi ajoiksi.

TeliaSonera vuokranantajana
Rahoitusleasingsopimukset
Leasingkantaan sisältyy TeliaSoneran tuote- ja palveluvalikoimaan liittyvien tuottei-
den ja palveluiden rahoitusta pääasiassa Ruotsissa ja Tanskassa. Sopimuskannan 
pituus on noin 15 vuosineljännestä. Vuonna 2006 solmittujen uusien sopimusten 
 pituus on 15 vuosineljännestä. 31 prosenttia kaikista sopimuksista on vaihtuvakor-
koisia, 69 prosenttia kiinteäkorkoisia. Useimmat sopimuksista ovat uusittavia. Suo-
messa TeliaSonera vuokraa rahoitusleasingsopimuksella osana palvelupakettiaan 
SIM-korteilla varustettuja sähkömittareita, joita sähköyhtiöt voivat lukea automaatti-
sesti. Sopimuskausi on 15 vuotta, ja korko on kiinteä.
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Tilinpäätöshetkellä ei-irtisanottavia rahoitusleasingsopimuksia koskevien tulevien 
vähimmäisvuokrasaatavien nykyarvo oli seuraava:

 31.12.
MSEK  2006 2005

Bruttoinvestointi rahoitusleasingsopimuksiin  848 663
Vähennettyinä kertymättömillä rahoitustuotoilla  –129 –82

Nettoinvestointi rahoitusleasingsopimuksiin  719 581
Vähennetään: Takaamattomat jäännösarvot  
leasingomaisuudessa vuokraajan eduksi  –0 –0

Vähimmäisvuokrasaatavien nykyarvo  719 581

Ei-irtisanottavien rahoitusleasingsopimusten bruttoinvestoinnit ja vähimmäis-
vuokrien nykyarvoon perustuvat saatavat 31.12.2006 jakautuivat seuraavasti:

Erääntyminen       
MSEK 2007 2008 2009 2010 2011 Myöhemmin Yhteensä

Bruttoinvestoinnit 223 182 124 61 41 217 848
Tulevien vähimmäis- 
vuokramaksujen  
nykyarvo 214 163 106 49 31 156 719

Luottotappiovaraus, joka koskee epävarmoja leasingmaksusaamisia, oli 8 milj. 
kruunua 31.12.2006.

Muut vuokrasopimukset
Vuokrasopimuskanta liittyy kansainväliseen verkkokapasiteettiliiketoimintaan ja 
 sisältää noin 20 sopimusta muiden kansainvälisten operaattorien kanssa sekä yli 
100 muuta sopimusta. Sopimuskaudet vaihtelevat 10 ja 25 vuoden välillä ja keski-
arvo on 20 vuotta.
 Vuokrattujen omaisuuserien kirjanpitoarvo oli tilinpäätöshetkellä seuraava:

  31.12.
MSEK  2006 2005

Hankintahinta  3 390 3 547
Vähennetään kertyneet poistot  –1 799 –1 755
Vähennetään kertyneet arvonalennukset  –300 –300

Kirjanpitoarvo, brutto  1 291 1 492
Lisätään etukäteen maksetut myyntikulut  2 2
Vähennetään etukäteen maksetut vuokramaksut  –722 –965

Muiden vuokrasopimusten nettoarvo  571 529

Poistot ja arvonalennukset olivat vuosina 2006 ja 2005 yhteensä 330 milj. kruunua  
ja 385 milj. kruunua. 
 Sellaisten 31.12.2006 voimassa olleiden ei-irtisanottavien muiden vuokrasopi-
musten, joiden kesto on pitempi kuin yksi vuosi, tulevien vähimmäisvuokrasaatavien 
arvo oli seuraava:

Erääntyminen       
MSEK 2007 2008 2009 2010 2011 Myöhemmin Yhteensä

Tulevat vuokra- 
maksut vähintään 244 101 52 16 4 4 421

28.  Ehdolliset erät, muut  
sopimusvelvoitteet ja riita-asiat

Ehdolliset varat, annetut pantit ja vakuudet sekä takaukset
Tilinpäätöspäivänä kirjaamattomat ehdolliset varat, annetut pantit ja vakuudet sekä 
kirjaamattomat takaukset jakaantuivat seuraavasti:

  31.12.
MSEK  2006 2005

Ehdolliset varat  – –

Annetut pantit   
Takuuvarauksia varten: Varat sulkutileillä  911 1 004
Asiakkaiden maksamia ennakkomaksuja varten:  
Varat sulkutileillä  76 86
Eläkevastuita varten: Kiinteistöjen kiinnitykset  17 18
Eläkevastuita varten: Lyhytaikaiset saatavat  37 44
Vuokrasopimuksia varten: Kiinteistöjen kiinnitykset  3 3
Pitkäaikaisia lainoja varten: Svenska UMTS-nät AB:n  
osakkeet  359 429

Annetut pantit yhteensä  1 403 1 584

Takaukset   
Lainan takaus Svenska UMTS-nät AB:n puolesta  1 685 1 475
Lainan takaus Xfera Móviles S.A:n puolesta  – 31
Lainan takaukset muiden osakkuusyhtiöiden puolesta  2 2
Suoritustakuut Xfera Móviles S.A:n puolesta  – 574
Muut luotto- ja suoritustakuut jne.  152 295
Eläkevastuita koskevat takaukset  219 204

Takauksia yhteensä  2 058 2 581

   
Vuoden 2006 lopussa kirjaamattomilla takauksilla oli seuraavat erääntymisajat:

Erääntyminen       
MSEK 2007 2008 2009 2010 2011 Myöhemmin Yhteensä

Takaukset 154 – – – 1 685 219 2 058

Jotkut lainasopimukset asettavat rajoituksia tiettyjen omaisuuserien myynnille tai 
panttaukselle.
 Svenska UMTS-nät AB:n luoton takausta lukuun ottamatta kaikkien takausten 
kohdalla ilmoitettu summa vastaa niitä maksuja, jotka TeliaSonera saattaa tulevai-
suudessa enimmillään joutua maksamaan kyseisen takauksen nojalla.
 TeliaSoneran puoliksi omistaman yhteisyrityksen Svenska UMTS-nät AB:n kolman-
nelta osapuolelta saaman 4 800 milj. kruunun suuruisen luottolimiitin vakuudeksi 
TeliaSonera ja Svenska UMTS-nätin toinen osakas Tele2 ovat kumpikin erikseen, 
mutta ei yhteisvastuullisesti, taanneet lainanantajille enintään 2 400 milj. kruunua ja 
antaneet panttauksen Svenska UMTS-nätin osakkeisiinsa. Luottojärjestelyyn liittyvä 
vastuu voi tulla maksettavaksi nopeutetulla aikataululla määrätyissä tilanteissa esi-
merkiksi silloin, jos TeliaSoneran tai Tele2:n omistusosuus suoraan tai epäsuorasti 
laskee alle 50 prosentin ilman, että lainanantajat suostuvat etukäteen tähän. Telia-
Sonera ei ole sitoutunut antamaan Svenska UMTS-nätille lisää pääomaa tai takuita 
sen puolesta. Vuoden 2006 lopussa Svenska UMTS-nätillä oli takaussitoumuksen 
puitteissa otettua lainaa 3 370 milj. kruunua, josta TeliaSoneran takauksen osuus on 
50 prosenttia eli 1 685 milj. kruunua.
 31.12.2006 TeliaSonera on kirjannut taseeseen takaussitoumusten maksun 
varauksina kaikki velvoitteensa Ipse 2000 S.p.A:n puolesta. (ks. liitetieto 24, ”Muut 
varaukset”). Ipsen UMTS-toimilupamaksut Italian valtiolle on katettu pankkitakuilla. 
Pankin kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti Ipse ja sen osakkeenomistajat, mu-
kaan lukien TeliaSonera, ovat tehneet vakuustalletuksen jäljellä olevista toimilupa-
maksuista vuodesta 2007 eteenpäin. TeliaSoneran osuus vakuustalletuksesta on  
96 milj. euroa eli 868 milj. kruunua.
 TeliaSonera on solminut vuokrausta/takaisinvuokrausta (cross-border lease) 
koskevan sopimuksen matkaviestinverkon laitteista Suomessa. Sen jäljellä oleva 
kirjanpitoarvo 31.12.2006 oli 17 milj. kruunua. Sopimuksen teki vuonna 1998 Telia-
Sonera Finland Oyj (aikaisemmin Sonera Oyj), ja sen voimassaoloaika on 15 vuotta, 
mutta siihen sisältyy ehto, joka antaa oikeuden päättää sopimus jo 11 vuoden kulut-
tua. TeliaSonera on todennut, että asiallisesti ottaen tämä sopimus ei ole IAS 17  
-standardin tarkoittama vuokrasopimus, ja siihen liittyvät summat on merkitty tasee-
seen nettoarvoisina. Sekä vuokramaksut että kaikki vuokrasitoumukset hoidettiin 
heti sopimuksen tekohetkellä, ja TeliaSonera Finland sai nettomaksuna 11 milj. Yhdys-
valtain dollaria (9 milj. euroa), joka merkittiin taseeseen saatuna ennakkomaksuna 
ja kirjataan rahoitustuotoksi vuokra-ajan kuluessa. TeliaSoneran ei tällä hetkellä 
odoteta joutuvan maksamaan muita maksuja, koska TeliaSonera on järjestelyssä 
vapautunut kaikista sopimusvelvoitteistaan arvostettujen rahoituslaitosten ja Yhdys-
valtain valtion arvopaperien avulla. Laitteiden omistusoikeus säilyy TeliaSoneralla. 
Sopimuskauden aikana TeliaSonera ei kuitenkaan saa myydä laitteita, ainoastaan 
vaihtaa niitä uusiin.
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Muut kirjaamatta olevat sopimusvelvoitteet
Joulukuun 31. päivänä 2006 kirjaamatta olevat sopimusvelvoitteet, jotka koskivat 
 tulevia aineettomien hyödykkeiden, kiinteistöjen, koneiden ja kaluston sekä rahoi-
tusomaisuuserien (tai vastaavien) hankintoja, olivat seuraavat:

Erääntyminen       
MSEK   2007 2008 2009 Myöhemmin Yhteensä

Aineettomat hyödykkeet   23 – – – 23
Kiinteistöt, koneet ja kalusto  1 704 127 9 – 1 840
Muut arvopaperiomistukset  6 – – – 6

Yhteensä   1 733 127 9 – 1 869

Suurin osa kiinteistöjä, koneita ja kalustoa koskevista sopimusvelvoitteista liittyy 
 sovittuihin laajennuksiin TeliaSoneran matkaviestinverkossa Espanjassa ja kiinteissä 
verkoissa Ruotsissa ja Liettuassa.
 TeliaSoneran espanjalainen tytäryhtiö maksaa myös vuosittaista taajuusmaksua 
vuonna 2020 erääntyvän toimiluvan voimassaoloaikana. Espanjan hallitusviranomaiset 
määrittävät maksun suuruuden vuosittain ja vuodelle 2007 maksu on 26 milj. euroa. 

Oikeusjutut ja hallinnolliset menettelyt
TeliaSonera on osapuolena useissa konsernin liiketoimintaan liittyvissä oikeuspro-
sesseissa. Ne koskevat pääasiassa kauppaa ja kilpailua koskevaa lainsäädäntöä  
ja säädöksiä. TeliaSonera on myös osapuolena pääasiassa telealan sääntelyä ja 
kilpailulainsäädäntöä koskevissa hallinnollisissa prosesseissa. TeliaSonera on eri-
tyisesti osapuolena useissa prosesseissa, jotka koskevat yhteenliittämismaksuja, 
millä on vaikutusta tuleviin tuottoihin. Jäljempänä kuvattujen prosessien lisäksi Telia-
Sonera tai sen tytäryhtiöt eivät ole osallisena missään oikeus-, välimies- tai viran-
omaismenettelyssä, jolla yhtiön johdon käsityksen mukaan olisi olennaisen haitalli-
nen vaikutus TeliaSoneran liiketoimintaan, taloudelliseen tilanteeseen tai toiminnan 
tuloksiin.

Viranomaismenettelyt
•  Ruotsalaiset hallinto-oikeudet ovat päättäneet, että Telian on maksettava Tele2:lle 

korvaus kaikesta Telian Tele2:n matkaviestinverkkoon siirtämästä liikenteestä, 
kun taas Telia on oikeutettu saamaan korvauksen puhelut soittaneiden liittymien 
operaattoreilta, jotka ovat siirtäneet liikennettä Telian verkkoon. Tämän prosessin 
yhteydessä Tele2 nosti ruotsalaisessa siviilituomioistuimessa kanteen Teliaa vas-
taan ja vaatii tällä hetkellä 932 milj. kruunua kertyneine korkoineen korvauksena 
yhteenliittämismaksuista ajalta syyskuu 1998–maaliskuu 2004. Juttu on lykätty 
odottamaan viranomaismenettelyjen tuloksia.  
   Telialla on Ruotsissa vireillä myös riita-asia Tele2:n, Vodafonen (nykyisen Tele-
norin) ja Hi3G:n kanssa. Se koskee osapuolten matkaviestinverkkoihin vuodesta 
2004 lähtien terminoitujen puhelujen yhteenliittämismaksuja. Ruotsin Posti- ja 
 Telehallitus PTS on päättänyt, että Tele2:lla, Vodafonella ja Hi3G:llä oli oikeus 
 periä Telialta noin 0,97 kruunua minuutilta 5.7.2004 saakka ja sen jälkeen vähem-
män, noin 0,54 kruunua vuonna 2007. Tele2, Telenor ja Hi3G vaativat, että yhteen-
liittämismaksujen tulisi olla suuremmat, luokkaa 0,99–1,35 kruunua minuutilta, 
kun taas Telian mielestä maksujen tulisi olla enintään PTS:n päätöksen mukaisia. 
 Asiaa koskeva oikeusprosessi on parhaillaan meneillään.  
   Helmikuussa 2007 ruotsalainen hallinto-oikeus antoi päätöksen Tele2:n yhteen-
liittämismaksuja elokuusta 2001 joulukuuhun 2003 koskevassa asiassa. Ruotsa-
laisen hallinto-oikeuden päätökset johtivat aiemmin kirjattujen varausten peruut-
tamiseen 389 milj. kruunulla, mikä on kirjattu liiketoiminnan muihin tuottoihin  
(ks. liitetieto 8, ”Liiketoiminnan muut tuotot ja kulut”). Jäljellä olevan riskin osalta 
TeliaSonera on kirjannut yhtiön johdon riittäviksi arvioimat varaukset. Lopputulos 
voi kuitenkin poiketa nykyisestä varauksesta merkittävästi ylös- tai alaspäin. Koska 
Telia kiistää osan muiden operaattorien lähettämistä laskuista, varaus sisältyy 
 taseessa ostovelkoihin. Johto uskoo, että prosessi voidaan saada päätökseen 
vuoden 2007 aikana. 

•  Vuoden 2001 toisella puoliskolla joukko operaattoreita valitti Teliasta Ruotsin kil-
pailuviranomaiselle, joka käynnisti Telian ADSL-palvelujen hinnoittelua koskevan 
tutkimuksen. Valituksissa esitetään, että ero Telian tukku- ja vähittäishintojen vä-
lillä on niin pieni, että se käytännössä estää kilpailun vähittäismarkkinoilla. Joulu-
kuussa 2004 kilpailuviranomainen haastoi Telian Tukholman käräjäoikeuteen ja 
väitti, että Telia on väärinkäyttänyt määräävää asemaansa. Viranomainen vaatii 
Telialta 144 milj. kruunua. Telian kanta on, että se ei hinnoittelussaan ole syyllis-
tynyt mihinkään kiellettyyn. Kilpailuviranomaisen kanteen jälkeen ovat Tele2 
1.4.2005 ja Spray Network 29.6.2006 vaatineet Telialta merkittävää vahingon-
korvausta väitetystä määräävän markkina-aseman väärinkäytöstä. Telia kiistää 
ehdottomasti Tele2:n ja Spray Networkin vaatimukset. Vahingonkorvausoikeu-
denkäynnit on lykätty odottamaan ratkaisua Telian ja kilpailuviranomaisen väli-
sessä jutussa.

Muut oikeusprosessit
•  TeliaSoneralla on parhaillaan menossa oikeusprosessit brasilialaisen matkavies-

tinoperaattorin Tessin entisten osakkaiden Primav Construcoes e Comercion ja 
Telmigin kanssa. Prosessit liittyvät näiden osakkaiden Tessiin tekemien sijoitus-
ten käyttöoikeuteen sekä tiettyihin Tessiä koskeviin osto-optioihin ja merkintä-
oikeuksiin. TeliaSonera on aiemmin myynyt osuutensa Tessissä ja on antanut 
 tiettyjä takauksia edellä mainittuihin oikeusprosesseihin liittyvien tiettyjen tappi-
oiden korvaamiseksi ostajalle. TeliaSonera aikoo vahvasti kiistää kaikki riitojen 
yhteydessä mahdollisesti esitettävät vaateet.

•  Kazakstanissa valtion virasto on tutkinut, noudattiko K’Cell kilpailulainsäädäntöä 
tietyillä ajanjaksoilla 2004 ja 2005 aikana. Marraskuussa 2006 virasto langetti 
K’Cellille merkittävän suuruisen sakon väitetystä saalistushinnoittelusta. K’Cell 
kiisti sakon perusteet, ja sakko kumottiin joulukuussa 2006. Virasto tekee par-
haillaan asiassa lisätutkimuksia. TeliaSoneralla ei ole mahdollisuuksia arvioida, 
millaisia uusia summia virasto mahdollisesti vaatii. Näin ollen TeliaSonera ei ole 
kirjannut asiasta varausta. TeliaSonera odottaa saavansa meneillään olevan 
 tutkimuksen tulokset tiedoksi lähitulevaisuudessa. 

29. Kassavirtalaskelman lisätiedot

Liiketoiminnan kassavirta suoralla esittämistavalla

  Tammikuu–joulukuu
MSEK  2006 2005

Asiakkailta saadut maksut  89 742 88 381
Työntekijöille ja toimittajille maksetut maksut  –61 052 –59 234

Liiketoiminnan kassavirta  28 690 29 147
Saadut osingot  1 788 759
Saadut korot  487 605
Maksetut korot  –1 082 –1 473
Maksetut tuloverot  –2 382 –2 048

Liiketoiminnan kassavirta  27 501 26 990

Ei-kassavirtavaikutteiset erät
Omaisuuserien käytöstäpoistamisvelvoitteet
Vuosina 2006 ja 2005 teknisten laitteistojen tuleviin purkamisiin ja kunnostuksiin 
 liittyvät kassavirtaan vaikuttamattomat investoinnit olivat 67 milj. kruunua ja  
194 milj. kruunua.

Yritysostot ja yritysmyynnit
TeliaSonera-konsernin rakenne muuttuu jatkuvasti. Siihen vaikuttavat tytäryhtiöiden, 
liiketoimintojen sekä osakkuus- ja yhteisyritysten hankinnat ja myynnit samoin kuin 
investoinnit konsernin ulkopuolisiin yhtiöihin. Seuraavassa on esitetty tytäryhtiöhan-
kinnoissa konsernille siirtyneiden varojen ja velkojen käypä arvo sekä investointien 
kokonaiskassavirta:

  Tammikuu–joulukuu
MSEK  2006 2005

Aineettomat hyödykkeet  4 799 2 569
Kiinteistöt, koneet ja kalusto  913 11
Rahoitusomaisuus, saatavat, vaihto-omaisuus jne.  3 562 328
Myytävänä olevat omaisuuserät  – 31
Rahavarat  324 746
Arvonkorotusrahasto ja muut ennen  
liiketoimintojen yhdistämistä tehtyihin  
liiketoimiin liittyvät oman pääoman oikaisut  165 –
Vähemmistön osuus  238 92
Varaukset  –579 –128
Pitkäaikainen vieras pääoma  –1 113 –635
Lyhytaikainen vieras pääoma  –4 048 –262

Kokonaisostohinta  4 261 2 752
Vähennetään ennen liiketoimintojen  
yhdistämistä maksettu kauppahinta  –190 –286
Vähennetään ehdollinen kauppahinta  –1 054 –
Vähennetään ennen liiketoimintojen  
yhdistämistä kirjattujen varausten purut  454 –
Vähennetään hankittujen  
konserniyhtiöiden kassavarat  –324 –746

Hankittujen konserniyhtiöiden nettokassastamaksu  3 147 1 720
Muiden hankintojen ostohinnat  127 50

Yritysostojen kassastamaksut yhteensä  3 274 1 770

Lisätietoja vuonna 2006 tehdyistä merkittävistä kaupoista on liitetiedossa 33, 
 ”Liiketoimintojen yhdistämiset”.
 Seuraavassa on esitetty yritysmyynneissä konsernilta pois siirtyneiden varojen 
ja velkojen käypä arvo sekä myyntien kokonaiskassavirta:

  Tammikuu–joulukuu
MSEK  2006 2005

Rahavarat  – 69
Myytävänä olevat omaisuuserät  41 –
Vähemmistön osuus  26 –
Varaukset  – 37

Kokonaismyyntihinta  67 106
Vähennetään myytyjen konserniyhtiöiden kassavarat  – -69

Myytyjen konserniyhtiöiden nettokassavirta  67 37
Muiden kohteiden myyntihinnat  281 1 617

Yritysmyyntien kassavirta yhteensä  348 1 654
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 Tammikuu–joulukuu 2006 tai 31.12. 2006
      Baltian     Muut   
MSEK Ruotsi Suomi Norja Tanska maat Espanja Euraasia Venäjä Turkki toiminnot Corporate Konserni

Liikevaihto 37 003 16 744 9 432 7 413 9 950 5 8 508 – – 4 826 –2 821 91 060
Ulkoinen liikevaihto 36 175 16 520 9 117 7 210 9 788 5 8 505 – – 3 757 –17 91 060
Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä 14 829 4 326 3 427 1 422 4 403 –337 4 804 –7 –10 7 –598 32 266
Kertaluonteiset erät –1 255 –288 – –77 – – – – – 561 –94 –1 153
Poistot ja arvonalennukset –3 518 –2 582 –1 005 –924 –1 830 –51 –1 029 – –1 –216 –47 –11 203
Tuotot osakkuusyhtiöistä ja  
yhteisyrityksistä –69 –59 3 2 208 – – 2 780 2 020 694 0 5 579

Liiketulos/tappio 9 987 1 397 2 425 423 2 781 –388 3 775 2 773 2 009 1 046 –739 25 489
Rahoituserät, netto            –263
Tuloverot            –5 943             
Nettotulos            19 283

Segmentin varat 31 827 44 089 29 485 9 502 14 625 3 279 9 020 4 86 3 163 11 744 156 824
Sijoitukset osakkuusyhtiöihin ja  
yhteisyrityksiin 363 –1 72 5 740 – – 7 560 15 642 1 156 –1 25 536
Kohdistamattomat varat            17 032             
Vastaavaa yhteensä            199 392

Segmentin velat 15 318 3 402 1 761 2 540 1 111 2 259 1 311 9 25 5 072 39 389 72 197
Kohdistamattomat velat            27 768
Oikaistu oma pääoma            99 427             
Vastattavaa yhteensä            199 392

Investoinnit 3 565 1 457 3 009 688 1 749 1 360 2 694 – 5 430 95 15 052
  josta käyttöomaisuus- 

investointien osuus 3 565 1 407 729 530 1 405 181 2 694 – 5 394 191 11 101
Työntekijöiden määrä 9 558 5 910 964 1 329 6 892 67 2 003 2 3 834 966 28 528
Kokopäivätyötä tekevän henkilöstön  
määrä keskimäärin 9 451 5 737 872 1 304 6 257 30 1 803 2 3 788 722 26 969

            
 Tammikuu–joulukuu 2005 tai 31.12. 2005 (uudelleen ryhmiteltynä)
       Baltian    Muut  
MSEK  Ruotsi Suomi Norja Tanska maat Euraasia Venäjä Turkki toiminnot Corporate Konserni

Liikevaihto  38 710 17 002 7 481 7 178 9 293 6 367 – – 4 575 –2 945 87 661
Ulkoinen liikevaihto  37 968 16 629 7 240 7 029 9 136 6 365 – – 3 308 –14 87 661
Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä  15 183 3 641 2 614 817 4 255 3 576 –6 –52 151 –768 29 411
Kertaluonteiset erät  –2 095 –111 – 62 – – – – 266 –25 –1 903
Poistot ja arvonalennukset  –4 681 –3 279 –932 –1 059 –2 172 –763 – – –331 29 –13 188
Tuotot osakkuusyhtiöistä ja yhteisyrityksistä  –105 87 – 6 220 – 1 176 1 761 84 0 3 229

Liiketulos/tappio  8 302 337 1 682 –174 2 303 2 813 1 170 1 709 171 –764 17 549
Rahoituserät, netto            –530
Tuloverot            –3 325                           
Nettotulos            13 694

Segmentin varat  31 653 46 922 29 082 9 908 15 223 8 324 3 52 3 242 12 745 157 154
Sijoitukset osakkuusyhtiöihin ja yhteisyrityksiin 432 102 – 3 598 – 5 311 18 146 615 1 25 208
Kohdistamattomat varat            21 413                           
Vastaavaa yhteensä            203 775

Segmentin velat  14 973 3 189 1 907 2 884 985 1 162 11 72 6 606 25 274 57 063
Kohdistamattomat velat            26 735
Oikaistu oma pääoma            119 977                           
Vastattavaa yhteensä            203 775

Investoinnit  4 087 2 017 3 275 835 1 152 2 448 2 – 429 70 14 315
 josta käyttöomaisuusinvestointien osuus  4 047 1 920 876 833 1 085 2 447 2 – 247 126 11 583
Työntekijöiden määrä  10 481 6 403 854 1 461 6 331 1 607 2 3 777 256 28 175
Kokopäivätyötä tekevän henkilöstön  
määrä keskimäärin  10 363 6 321 748 1 403 6 031 1 478 2 3 789 265 27 403
            

30. Segmenttikohtaiset tiedot

Tulosyksikkökohtainen jako
Konsernin toimintaa johdetaan ja toiminnan raportointi tapahtuu pääasiassa tulos-
yksikkökohtaisesti. Maantieteellisten tulosyksiköiden yhdistelyssä käytetyt periaat-
teet ovat samat kuin konsernitilinpäätöksessä. Tulosyksiköiden väliset liiketapahtu-
mat perustuvat vastaaviin ehtoihin kuin muiden asiakkaiden kanssa.
 Maakohtaisilla tulosyksiköillä on kokonaisvastuu omista liiketoiminnoistaan ja 
operatiivinen vastuu kaikesta toiminnasta, kuten markkinoinnista, myynnistä, tuottei-
den ja palvelujen kehittämisestä sekä tuotannosta ja verkkoliiketoiminnasta. Tulos-
yksiköt tekevät operatiivisia päätöksiä keskitetysti laadittujen linjausten ja suunnitel-
mien pohjalta.
 Muita liiketoimintoja ovat TeliaSonera International Carrier ja TeliaSonera Holding. 
TeliaSonera International Carrier on yhteinen toimintayksikkö, joka tukee konsernin 

liiketoimintaa sen kotimarkkina-alueilla Pohjoismaissa ja Baltiassa vastaamalla Telia-
Soneran verkkokapasiteetista kansainvälisillä markkinoilla. TeliaSonera Holding vas-
taa konsernin strategisten tai ydinliiketoimintojen ulkopuolisista toiminnoista. Telia-
Sonera Holdingin toiminnoista luovutaan asteittain joko myymällä tai lopettamalla ne.
 Corporateen kuuluu yhtiön pääkonttori ja sen kaksi operatiivista yksikköä, jotka 
ovat Marketing, Products and Services ja Networks and Technology, ja se toimii 
 toimitusjohtajan puolesta ja laatii yhtiön toimintalinjoja, koordinoi TeliaSoneran 
 konsernitason asioita ja valvoo asioita keskitetysti koon tuomien etujen ja synergia-
etujen saavuttamiseksi. Corporate sisältää myös segmenttien välisten siirtojen ja 
vastaavien eliminoinnit.
 Segmenttien valvonnan ja raportoinnin pääasiallisia tunnuslukuja ovat liikevaih-
don ja liiketuloksen lisäksi käyttökate ennen kertaluonteisia eriä ja liikepääoma  
(ks. määritelmät kohdassa ”Kymmenen vuoden katsaus” ja kohta ”Käyttökate 
 ennen kertaluonteisia eriä ja sen suhde liiketulokseen” jäljempänä). Vertailuajan-
jakson luvut vuodelta 2005 on ryhmitelty uudelleen vastaamaan toimintojen siirtoja 
segmenttien välillä vuonna 2006.
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Tuotealuekohtainen jako
Konsernin toiminnan raportointi tapahtuu toissijaisesti tuotealueittain. Tuotealue-
kohtaisten tietojen yhdistelyssä käytetyt periaatteet ovat samat kuin konsernitilin-
päätöksessä.
 Kiinteän verkon palveluihin kuuluvat myös internet- ja datapalvelut sekä laite-

myynti. Kohta Muut koostuu muista kuin ydinliiketoiminnoista, Corporate-yksiköstä 
ja segmenttien välisten siirtojen eliminoinneista ja vastaavista.
 Vertailuajankohdan luvut vuodelta 2005 on ryhmitelty uudelleen vastaamaan 
 toimintojen siirtoja segmenttien välillä vuonna 2006.

 Tammikuu–joulukuu tai 31.12.
 2006 2005 (uudelleen ryhmiteltynä)
  Matka- Kiinteän ver-   Matka- Kiinteän ver- 
MSEK viestintä kon palvelut Muut Konserni viestintä kon palvelut Muut Konserni

Ulkoinen liikevaihto 48 415 38 907 3 738 91 060 44 721 39 646 3 294 87 661
Segmentin varat 102 949 63 348 16 063 182 360 115 066 52 617 14 679 182 362
Investoinnit 6 575 7 846 631 15 052 8 623 5 194 498 14 315
 josta käyttöomaisuusinvestointien osuus 5 503 5 013 585 11 101 6 222 4 987 374 11 583

Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä ja sen suhde liiketulokseen
TeliaSoneran johto käyttää käyttökatetta ennen kertaluonteisia eriä segmenttien 
kannattavuuden pääasiallisena mittarina. Yhtiön johdon käsityksen mukaan käyttö-
kate ilman kertaluonteisia eriä on liiketuloksen ohella yleisesti käytetty tunnusluku 
myös analyytikkojen, sijoittajien ja televiestintäalan muiden osapuolten keskuu-
dessa. Tämän vuoksi tiedot käyttökatteesta ilman kertaluonteisia eriä on esitetty 
 TeliaSoneran toimintojen tuloskehityksen selventämiseksi.
 Käyttökate vastaa liiketulosta ennen poistoja ja arvonalennuksia ja ennen tuotto-
ja osakkuusyhtiöistä ja yhteisyrityksistä. Kertaluonteisiin eriin kuuluvat arvonalen-
nukset, myyntivoitot ja -tappiot, liiketoimintojen uudelleenjärjestelyt ja henkilöstö-
vähennysten kulut. Kertaluonteisiin eriin kirjataan vain arvonalennukset, myyntivoitot 
ja -tappiot, liiketoimintojen uudelleenjärjestelyt sekä vastaavat, joiden arvo yksinään 
ylittää 100 milj. kruunua. Käyttökatetta ennen kertaluonteisia eriä laskiessaan yhtiön 
johto ei jätä pois taustalla oleviin liiketoimintoihin kuuluvia eriä, vaikka ne eivät välttä-
mättä toistuisikaan lähitulevaisuudessa.
 Käyttökatetta ennen kertaluonteisia eriä ei kuitenkaan tule pitää vaihtoehtona liike-
tulokselle tuloskehityksen mittarina tai vaihtoehtona liiketoiminnan kassavirralle 
maksuvalmiutta tarkasteltaessa. Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä ei ole kon-
sernin taloudellisen tuloksen mittari kansainvälisen IFRS-kirjanpitokäytännön mu-
kaisesti, eikä se välttämättä ole vertailukelpoinen muiden yritysten vastaavien tun-
nuslukujen kanssa. Ennen kertaluonteisia eriä lasketun käyttökatteen tarkoituksena 
ei ole ennustaa mahdollisia tulevia tuloksia.
 Asian havainnollistamiseksi seuraavassa taulukossa on esitetty liiketuloksen ja 
ennen kertaluonteisia eriä lasketun käyttökatteen välinen suhde:

  Tammikuu–joulukuu
MSEK  2006 2005

Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä  32 266 29 411
Kertaluonteiset erät  –1 153 –1 903
Poistot ja arvonalennukset (liitetieto 10)  –11 203 –13 188
Tuotot osakkuus- ja yhteisyrityksistä (liitetieto 11)  5 579 3 229

Liiketulos  25 489 17 549

Seuraavassa taulukossa esitetään kertaluonteiset erät:

  Tammikuu–joulukuu
MSEK  2006 2005

Uudelleenjärjestelykulut, synergiaetujen  
toteutuskulut ym.  –1 160 –1 964
Myyntivoittojen ja -tappioiden nettomäärä  
(ilman osakkuus- ja yhteisyrityksiä)  7 61

Yhteensä  –1 153 –1 903

Uudelleenjärjestelykulut ja synergiaetujen toteutuskulut eivät sisällä aineettomien ja 
aineellisten hyödykkeiden poistoja ja arvonalennuksia, mutta sisältävät kyllä varaus-
ten purut ja valuuttakurssien vaikutukset.
 Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä, kertaluonteiset erät ja liiketulos on edellä 
esitetty maakohtaisten liiketoimintasegmenttien mukaan jaoteltuna kohdassa ”Tulos-
yksikkökohtainen jako”.

31. Henkilöstö

Henkilöstön lukumäärä, palkat ja henkilösivukulut
Vuoden 2006 aikana yritysostot lisäsivät henkilöstön määrää 770:llä, mikä jakautui 
seuraavasti: Baltia 335, Norja 193, Suomi 175 ja Espanja 67. Vanhoissa liiketoimin-
noissa henkilöstömäärä väheni nettona 417:llä, kun Pohjoismaissa käynnissä olevat 
tehostamistoimet vaikuttivat enemmän kuin pääosin Euraasiassa vahvan asiakas-
määrän kasvun takia tehdyt rekrytoinnit. Näin ollen nettomuutos vuonna 2006 oli 
353:n lisäys, jonka jälkeen työntekijöiden kokonaismäärä oli vuoden lopussa 28 528 
(28 175 vuoden 2005 lopussa).
 Kokopäivätyötä tekevän henkilöstön määrä eri maissa keskimäärin vuoden aikana:

  Tammikuu–joulukuu
  2006 2005
  Työntekijöitä  joista miehiä  Työntekijöitä  joista miehiä  
Maa yhteensä (%) yhteensä (%)

Ruotsi 10 427 51,4 11 061 54,6
Suomi 5 936 59,2 6 369 57,8
Norja 888 69,6 748 69,0
Tanska 1 310 68,9 1 409 65,0
Liettua 3 328 51,4 3 446 55,0
Latvia 793 52,7 583 58,0
Viro 2 196 57,6 2 045 57,7
Espanja 30 63,3 – –
Kazakstan 803 47,1 609 50,4
Azerbaidžan 525 41,0 452 43,6
Georgia 209 48,3 180 50,6
Moldova 258 48,4 227 48,9
Venäjä 66 63,6 68 67,6
Yhdistynyt kuningaskunta 53 69,8 48 68,8
Saksa 31 80,6 35 77,1
Muut maat 116 67,2 123 73,2

Yhteensä 26 969 54,9 27 403 56,5

    
Vuosina 2006 ja 2005 toimintaa oli kaikkiaan 26 ja 24 maassa.
 Konsernin ylimpään johtoon kuului miehiä ja naisia seuraavan taulukon mukai-
sesti. Ylimpään johtoon kuuluvat hallitusten jäsenet sekä konsernin, tulosyksiköiden 
ja konserniyhtiöiden toimitusjohtajat ja johtoryhmien jäsenet.

 31.12.
  2006 2005
   Muu ylin  Muu ylin 
%  Hallitukset johto Hallitukset johto

Naisia 23,3 19,5 24,7 27,0
Miehiä 76,7 80,5 75,3 73,0

Yhteensä 100,0 100,0 100,0 100,0

Konsernin palkat ja palkkiot ja niihin liittyvät henkilösivukulut olivat seuraavat:

  Tammikuu–joulukuu
MSEK  2006 2005

Palkat ja palkkiot  8 918 9 023
Henkilösivukulut   
Työnantajan sosiaaliturvamaksut  1 903 1 970
Eläkemaksut  1 408 1 293

Henkilösivukulut yhteensä  3 311 3 263
Työntekijöiden tekemä taseeseen  
aktivoitu työ  –161 –118
Muut henkilöstökulut  653 737

Kululajin mukaan kirjatut  
henkilöstökulut yhteensä  12 721 12 905

Hallitusten ja toimitusjohtajien eläkekulut TeliaSonera-konsernissa olivat yhteensä 
20 milj. kruunua vuonna 2006 ja 15 milj. kruunua vuonna 2005. Eläkekuluja ei kirjattu 
ulkopuolisten TeliaSonera AB:n hallituksen jäsenten osalta.
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Palkat ja palkkiot jakautuivat hallitusten ja toimitusjohtajien ja toisaalta muun henki-
löstön kesken seuraavasti. Muuttuvat palkanosat kirjattiin asianomaisen vuoden 
 kirjanpitoon, mutta ne maksettiin vasta seuraavana vuonna.

 Tammikuu–joulukuu
  2006 2005
  Hallitukset ja   Hallitukset ja  
  toimitusjohtajat   toimitusjohtajat  
  (josta palkan  Muut (josta palkan  Muut 
MSEK muuttuva osuus) työntekijät muuttuva osuus) työntekijät

Palkat ja palkkiot 119 (14) 8 799 103 (12) 8 920

Yritysjohdon palkat ja palkkiot
Periaatteet
Yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti hallituksen puheenjohtajalle maksetaan vuo-
sittain 800 000 kruunun palkkio, varapuheenjohtajalle 550 000 kruunun palkkio ja 
muille yhtiökokouksen valitsemille hallituksen jäsenille kullekin 400 000 kruunun 
palkkio. Lisäksi hallituksen tilintarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan 
150 000 kruunua vuodessa ja sen muille jäsenille kullekin 100 000 kruunua vuodessa. 
Lisäksi hallituksen palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan 40 000 
kruunua vuodessa ja sen muille jäsenille kullekin 20 000 kruunua vuodessa. Palkkiot 
maksetaan kuukausittain. Hallituksen jäsenille ei makseta eri korvausta muusta valio-

kuntatyöstä. Henkilöstön edustajana valituille hallituksen jäsenille ei makseta palkkiota.
 Toimitusjohtajan, varatoimitusjohtajan ja muun johtoryhmän palkat ja palkkiot 
koostuvat peruspalkasta, tietyistä veronalaisista eduista, muuttuvasta palkanosasta 
ja eläke-etuuksista. ”Muu johtoryhmä” tarkoittaa niitä kuutta henkilöä, jotka toimivat 
suoraan toimitusjohtajan alaisuudessa ja jotka toimitusjohtajan ja varatoimitusjohta-
jan kanssa muodostivat TeliaSonera-konsernin johtoryhmän 31.12.2006.
 Toimitusjohtajalle maksettava muuttuva palkanosa voi olla korkeintaan 50 pro-
senttia peruspalkasta. Varatoimitusjohtajalle ja muulle johtoryhmälle maksettava 
muuttuva palkanosa voi olla korkeintaan 35 prosenttia peruspalkasta. Muuttuva 
 palkanosa perustuu konsernin ja oman vastuualueen taloudelliseen tulokseen sekä 
yksilöllisiin tulostavoitteisiin.
 Yleisten työsuhde-etujen lisäksi TeliaSonera tarjoaa Ruotsissa toimiville johto-
ryhmän jäsenille seuraavat etuudet: terveydenhoitovakuutus (joka kattaa myös työn-
tekijän puolison), vuosittainen terveystarkastus, puhelimen vapaa käyttöetu sekä 
mahdollisuus valita seuraavista: työsuhdeauto, kotiapupalvelu tai vastaava palkan-
lisäys. Työntekijän terveydenhoitovakuutusta ja vuosittaista terveystarkastusta lu-
kuun ottamatta kaikki etuudet katsotaan Ruotsissa verotettavaksi tuloksi. Yhdellä 
Suomessa toimivalla johtoryhmän jäsenellä on normaalit muille TeliaSonera Finlandin 
johtohenkilöille tarjottavat paikallisen käytännön mukaiset työsuhde-edut.
 Edellä kuvatut toimitusjohtajalle, varatoimitusjohtajalle ja muulle johtoryhmälle 
maksettavat palkkiot ja etuudet muodostavat osan kunkin yksilöllisestä palkka-
paketista.

Palkat, palkkiot ja muut edut vuoden aikana

  Hallituksen jäsenten  Muuttuva    Rahoitus- Muut 
SEK palkkiot/Peruspalkka palkanosa Muut edut Eläkekulut instrumentit palkkiot Yhteensä

Hallituksen puheenjohtaja 923 352 – – – – – 923 352
Toimitusjohtaja 6 814 500 2 385 100 395 327 8 124 191 – – 17 719 118
Varatoimitusjohtaja 3 800 000 1 102 008 537 948 2 249 827 – – 7 689 783
Muu johtoryhmä (kuusi henkilöä) 16 800 668 4 394 355 1 011 318 11 421 768 – – 33 628 109

Yhteensä 28 338 520 7 881 463 1 944 593 21 795 786 – – 59 960 362

Taulukkoa koskevia huomautuksia:
•  Hallituksen puheenjohtajan palkkio sisältää palkkiot tarkastusvaliokunta- ja  

 palkitsemisvaliokuntatyöstä, yhteensä 140 016 kruunua.
•  Toimitusjohtajan peruspalkka vuonna 2007 on 7 087 100 kruunua (+4,0 prosent-

tia) ja varatoimitusjohtajan 3 950 000 kruunua (+3,9 prosenttia). Muun johtoryh-
män peruspalkat ovat vasta-arvoltaan 17 743 212 kruunua (+5,6 prosenttia).

•  Muuttuva palkanosa kirjattiin vuoden 2006 tulokseen, mutta maksetaan vuoden 
2007 aikana. Toimitusjohtajalla toteutunut muuttuva palkanosa vastasi 35 pro-
senttia peruspalkasta vuonna 2006, varatoimitusjohtajalla 29 prosenttia ja muulla 
johtoryhmällä 22–29 prosenttia peruspalkasta. Vuonna 2006 maksettiin muuttu-
vaa palkanosaa vuoden 2005 tulosten perusteella seuraavasti: toimitusjohtajalle 
1 298 000 kruunua, varatoimitusjohtajalle 499 800 kruunua ja muille nykyiseen 
johtoryhmään kuuluville 1 731 800 kruunua vastaava määrä.

•  Muut edut viittaavat lähinnä yhtiön autoetuun, mutta myös erilaisiin muihin veron-
alaisiin etuihin.

•  Eläkekulut viittaavat pääosin etuuspohjaisiin eläkejärjestelyihin ja maksuihin, jot-
ka vaikuttivat vuoden tulokseen. Jäljempänä on tarkempia tietoja eläke-ehdoista. 

Osakeoptiot
TeliaSoneralla ei 31.12.2006 ollut voimassaolevia optio-ohjelmia.

Eläke-edut
Toimitusjohtajan eläkeikä on 60 ikävuotta. Eläke-etuudet ikävuosien 60 ja 65 välillä 
ovat 70 prosenttia eläkepalkasta. 65 ikävuoden jälkeen eläkettä maksetaan ITP-
 ohjelman mukaisesti sekä lisäksi maksetaan lisäeläkettä siltä palkan osalta, joka 
ylittää 20 perusmäärää, jolloin kokonaiseläke vastaa 50:tä prosenttia eläkepalkas-
ta. Eläkepalkka vastaa peruspalkkaa. Kaikki eläke-etuudet ovat kiistattomia, eli ne 
eivät ole riippuvaisia tulevista työehdoista.
 Varatoimitusjohtajan eläkeikä on 60 ikävuotta. Eläke-etuudet ikävuosien 60 ja 65 
välillä ovat 70 prosenttia eläkepalkasta. 65 ikävuoden jälkeen eläkettä maksetaan 
ITP-ohjelman mukaisesti sekä lisäksi maksetaan lisäeläkkeenä 32,5 prosenttia eläke-
palkasta siltä palkan osalta, joka ylittää 20 perusmäärää. Eläkepalkka vastaa perus-
palkkaa. Kaikki eläke-etuudet ovat kiistattomia, eli ne eivät ole riippuvaisia tulevista 
työehdoista.
 Muiden Ruotsissa toimivien johtoryhmän jäsenten eläkeikä vaihtelee ja on joko 
60, 62 tai 65 vuotta. Mikäli eläkeikä on alle 65 vuotta, eläke-etuudet ovat 65 vuoden 
ikään saakka 70 prosenttia eläkepalkasta lukuun ottamatta yhtä tapausta, jossa 
 eläke-etuudet ovat 43 prosenttia eläkepalkasta. 65 ikävuoden jälkeen eläkettä mak-
setaan ITP-ohjelman mukaisesti sekä lisäksi maksetaan lisäeläkkeenä 32,5 prosent-
tia eläkepalkasta siltä palkan osalta, joka ylittää 20 perusmäärää lukuun ottamatta 
yhtä tapausta, jossa maksetaan lisäeläkkeenä 32,5 prosenttia eläkepalkasta siltä 
palkan osalta, joka ylittää 30 perusmäärää. Eläkepalkka koostuu palkan perusosasta 
ja muuttuvasta palkanosasta niiden osalta, jotka olivat tulleet konsernin palveluk-
seen ennen 1.7.2002. Kyseisen päivämäärän jälkeen konsernin palvelukseen tullei-
den eläkepalkka vastaa peruspalkkaa. Kaikki eläke-etuudet ovat kiistattomia, eli ne 
eivät ole riippuvaisia tulevista työehdoista.

Yhden Suomessa toimivan johtoryhmän jäsenen eläkeikä on 60 ikävuotta. Eläke-
etuudet 60 vuoden iästä lähtien ovat samat kuin ne olisivat TEL-säännöstön mukaan 
olleet henkilön jäädessä eläkkeelle 63 vuoden iässä, mikäli työsuhde olisi jatkunut 
siihen saakka. Eläkepalkka sisältää palkan muuttuvan osan.

Irtisanomiskorvaus
Yhtiön ja toimitusjohtajan välisessä sopimuksessa edellytetään, että molemmat 
osapuolet noudattavat puolen vuoden irtisanomisaikaa. Jos yhtiö irtisanoo toimitus-
johtajan työsuhteen, toimitusjohtaja on oikeutettu saamaan erorahana summan, 
joka vastaa hänen palkkansa kiinteää osaa 24 kuukauden ajalta. Muut tulot vähenne-
tään erorahasta. Jos toimitusjohtaja eroaa omasta pyynnöstään, hän ei ole oikeutettu 
erorahaan.
 Yhtiön ja varatoimitusjohtajan sekä yhtiön ja muiden johtoryhmän jäsenten väli-
sissä työsopimuksissa edellytetään kuuden kuukauden irtisanomisaikaa työnteki-
jän puolelta ja 12 kuukauden irtisanomisaikaa yhtiön puolelta. Jos yhtiö irtisanoo 
työsuhteen, työntekijä on oikeutettu saamaan erorahana summan, joka vastaa 
 hänen palkkansa kiinteää osaa 12 kuukauden ajalta. Muut tulot vähennetään irti-
sanomisajan palkasta ja irtisanomiskorvauksen määrästä. Jos työntekijä eroaa 
omasta pyynnöstään, hän ei ole oikeutettu erorahaan.

Suunnittelu- ja päätöksentekoprosessi
Toimitusjohtajalle maksettavasta palkasta ja palkkiosta päättää hallitus palkitsemis-
valiokunnan suosituksen pohjalta. Muun johtoryhmän palkat ja palkkiot hyväksyy 
palkitsemisvaliokunta toimitusjohtajan suosituksen pohjalta.
 Hallitus aikoo ehdottaa johdon palkka- ja palkkiojärjestelmän periaatteet 
hyväksyttäväksi vuoden 2007 varsinaisessa yhtiökokouksessa. 

Osakesidonnainen palkkaus
TeliaSonera AB:n vuosien 2001 ja 2002 yhtiökokouksissa hyväksyttiin useita optio-
ohjelmia.
 Optio-ohjelmien mukaan ei uusia optioita ole myönnetty vuoden 2003 jälkeen. 
Koska tietyt merkintäehdot eivät täyttyneet, useimmat ohjelmat peruutettiin vuosina 
2003–2004, ja kahden jäljelle jääneen ohjelman merkintäajat päättyivät 31.5. ja 
30.6.2005. Yksikään optioiden haltija ei merkinnyt osakkeita näiden ohjelmien 
 puitteissa.
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32. Tilintarkastajien palkkiot ja palvelut

Seuraavat palkkiot maksettiin tilintarkastajille ja tilintarkastustoimistoille lakisäätei-
sistä tarkastuksista sekä neuvonantamisesta ja ohjauksesta, jotka liittyvät tarkas-
tuksessa esiin tulleisiin seikkoihin. Lisäksi konsernin tilintarkastajille ja muille tilin-
tarkastustoimistoille maksettiin palkkioita riippumattomista asiantuntijapalveluista 
seuraavilla alueilla: vero- ja lakiasiat, yritysrahoitus ja muut konsultointipalvelut. 
Muille tilintarkastustoimistoille maksetut tilintarkastuspalkkiot viittaa sellaisiin 
 tytäryhtiöihin, joiden tilintarkastajina eivät ole toimineet konsernin tilintarkastajat. 
 Tilintarkastajat valitsee yhtiökokous.
 PricewaterhouseCoopers AB (PwC) on toiminut TeliaSonera AB:n riippumatto-
mana tilintarkastajana (konsernin tilintarkastajana) 28.4.2004 lähtien.

  Tammikuu–joulukuu
MSEK  2006 2005

PwC  
Tilintarkastukset  82 49
Tilintarkastukseen liittyvät palvelut  3 6
Verotukseen liittyvät palvelut  1 2
Kaikki muut palvelut  1 6

PwC yhteensä  87 63

Ernst&Young (E&Y)   
Tilintarkastukset  0 –
Tilintarkastukseen liittyvät palvelut  0 2
Verotukseen liittyvät palvelut  – 1
Kaikki muut palvelut  13 28

E&Y yhteensä  13 31

KPMG   
Tilintarkastukset  2 –
Tilintarkastukseen liittyvät palvelut  – 1
Verotukseen liittyvät palvelut  4 6
Kaikki muut palvelut  1 3

KPMG yhteensä  7 10

Muut tilintarkastustoimistot   
Tilintarkastukset  – 1
Tilintarkastukseen liittyvät palvelut, verotukseen  
liittyvät palvelut ja kaikki muut palvelut  11 6

Muut tilintarkastustoimistot yhteensä  11 7

Yhteensä  118 111

Lisäksi liiketoimintojen yhdistämisissä ja vastaavissa liiketoimissa syntyneinä kus-
tannuksina aktivoitiin tilintarkastustoimistojen veloituksia 4 milj. kruunun edestä 
vuonna 2006 (muut tilintarkastukseen liittymättömät palvelut: PwC 1 milj. kruunua, 
E&Y 1 milj. kruunua ja KPMG 2 milj. kruunua) ja 11 milj. kruunun edestä vuonna 
2005 (KPMG 4 milj. ja muut toimistot 1 milj. kruunua verotukseen liittyvistä sekä  
E&Y 6 milj. kruunua muista kuin tilintarkastukseen liittyvistä palveluista).
 PwC:lle maksettujen tilintarkastuspalkkioiden lisääntyminen vuonna 2006 liittyi 
pääasiassa TeliaSoneran sisäisen valvonnan tilintarkastukseen yhdysvaltalaisen 
Sarbanes-Oxley-lain 404 pykälän mukaisesti. E&Y:lle maksettujen palkkioiden 
 väheneminen vuodesta 2005 liittyi pääasiassa E&Y:ltä hankitusta työstä konsernin 
valvontaympäristön kehittämiseksi vuosina 2004–2005. 
 TeliaSonera AB:n hallituksen tarkastusvaliokunta vastaa muun muassa Telia-
Soneran riippumattomien tilintarkastajien valvonnasta Ruotsin lakien mukaan. 
 Yhtiön hallitus hyväksyy etukäteen riippumattomien tilintarkastajien tarjoamat 
 tilintarkastukseen liittyvät ja muut sallitut palvelut.

33. Liiketoimintojen yhdistämiset

Xfera- ja NextGenTel-yhtiöiden ostot
Yritysostojen kuvaus ja perustelut
Xfera
Kesäkuussa 2006 TeliaSonera nosti omistusosuuttaan espanjalaisessa Xfera Móviles  
S.A:ssa 16,55 prosentista 76,56 prosenttiin. Osakassopimus antaa TeliaSoneralle 80 pro-
sentin äänivallan. Xferan tulos on sisällytetty konsernitilinpäätökseen 14.6.2006 alkaen.
 Kaupasta maksetun 617 milj. kruunun käteishinnan lisäksi on sovittu enintään 20 
vuoden ns. earn-out-järjestelystä, mikä tarkoittaa, että tulevan tuloskehityksen perus-
teella voidaan myyjille maksaa lisäkauppahintaa. Vähemmistöosakkailla on myynti-
optio, joka oikeuttaa heidät myymään osakkeensa TeliaSoneralle viiden vuoden 
 kuluttua tietyin ehdoin. Myyntioption käypä arvo on kirjattu velaksi, mikä korvaa 
 vähemmistön osuuden ja kasvattaa liikearvoa. Näin ollen TeliaSonera käytännössä 
sisällyttää konsernitilinpäätökseensä 100 prosenttia Xferasta.
 Xfera on aloittanut matkaviestinliiketoiminnan Yoigo-tuotenimellä ja käyttää omaa 
3G-verkkoaan ja maanlaajuista 2G-verkkovierailua. Lähestymistapana on esimer-
killisen alhainen kustannustaso ja selkeä liiketoiminnan fokus massamarkkina-asiak-
kaiden tavoittamiseksi. Erityisen alhaiset kustannukset perustuvat pelkistettyyn orga-
nisaatioon, joka käyttää ulkoistettuja palveluja verkon laajentamiseen, ylläpitoon ja 
käyttöön, asiakaspalveluun, logistiikkaan ja varastointiin.

Yoigon kokonaisrahoitustarpeiden, mukaan lukien verkon ja IP-palvelualustojen 
vaatimien investointien, aloituskustannusten ja taajuusmaksujen (mukaan lukien 
vuodesta 2002 saakka kirjatut mutta ei maksetut taajuusmaksut), arvioidaan ensim-
mäisen viiden vuoden osalta olevan alle 9 mrd. kruunua (1 mrd. euroa). Saman ajan 
kuluessa liiketoiminnan odotetaan alkavan tuottaa positiivista kassavirtaa ja tulosta. 
 Tavoitteena on vajaan yhden prosentin markkinaosuus vuoden 2007 lopussa. 
Pitkän aikavälin tavoitteena on noin 10 prosentin markkinaosuus vuoteen 2015 
 mennessä sekä noin 30 prosentin käyttökate ennen kertaluonteisia eriä.

NextGenTel
16.5.2006 TeliaSonera ilmoitti sopineensa ostavansa 82,3 prosentin osuuden norja-
laisesta pörssiyhtiöstä NextGenTel Holding ASA:sta. Jäljelle jääneitä osakkeita kos-
kevan yhdistetyn julkisen ostotarjouksen ja pakkolunastuksen seurauksena yhtiöllä 
on nyt hallinnassaan 100 prosenttia osakkeista. NextGenTelin tulos on sisällytetty 
konsernitilinpäätökseen 1.6.2006 alkaen.
 NextGenTel on Norjan toiseksi suurin laajakaistapalvelujen tarjoaja. Yritysosto 
laajentaa TeliaSoneran palveluvalikoimaa Norjassa, missä TeliaSonera on maan 
 toiseksi suurin matkaviestinoperaattori. NextGenTel on strateginen yritysosto, joka 
vahvistaa TeliaSoneran asemaa kokonaisuudessaan matkaviestin- ja internet-poh-
jaisissa palveluissa sen kotimarkkina-alueilla. TeliaSoneran tarkoitus on hyödyntää 
NextGenTelin osaamista ja toimintaa kasvun luomiseksi muissa maissa.

Taloudelliset vaikutukset
Hankitut liiketoiminnot vaikuttivat konsernin liikevaihtoon ja nettotulokseen, käyvän 
arvon oikaisut mukaan lukien, seuraavasti:

MSEK  Liikevaihto Nettotulos

Xfera (14.6.–31.12.2006)  5 –992
NextGenTel (1.6.–31.12.2006)  506 –58

Yhteensä  511 –1 050

Seuraavassa taulukossa on esitetty TeliaSonera-konsernin proforma-luvut, jotka 
koskevat liikevaihtoa, nettotulosta ja tulosta osaketta kohden, käyvän arvon oikaisut 
mukaan lukien, siinä tapauksessa, että yritysostot olisivat tapahtuneet 1.1.2006:

 Tammikuu–joulukuu 2006
     TeliaSonera- 
MSEK, paitsi  TeliaSonera-   konsernin 
osakekohtaiset tiedot konserni Xfera NextGenTel proforma-luvut

Proforma-liikevaihto 91 060 – 347 91 407
Proforma-nettotulos 19 283 –144 0 19 139
Proforma-tulos/osake,  
laimentamaton ja laimennettu  
(kruunua) 3,78   3,75

Hankintameno, liikearvo ja vaikutukset kassavirtaan
Hankintamenon ja liikearvon erittely on seuraava:

MSEK  Xfera NextGenTel

Hankintameno   
Käteisostohinta (Xferan osalta sisältää myös aiemmasta 
16,55 prosentin omistusosuudesta maksetun hinnan)  807 2 153
Arvioitu ehdollinen kauppahinta  540 –
Arvioitu pakkolunastettavien osakkeiden hinta  – 114
Arvioitu vähemmistöosakkaiden myyntioption käypä arvo 510 –
Xferan velkojen vastatakauksiin liittyvien olemassa olevien  
varausten purku  –454 –
Kauppaan liittyvät välittömät kustannukset  4 68

Hankintameno yhteensä  1 407 2 335
Vähennetään hankittujen nettovarojen käypä arvo  
(eritelty jäljempänä)  –178 –492
Vähennetään uudelleenarvostukset ja muut oman pääoman  
vaikutukset aiemmin omistettujen Xferan osakkeiden osalta –25 –
Vähennetään aiemmin omistettujen Xferan osakkeiden  
osalta kirjattu liikearvon arvonalennus  –111 –

Liikearvo  1 093 1 843
Jakautuminen:   
 Espanjan matkaviestintä / Norjan matkaviestintä  1 093 156
 Norjan kiinteän verkon palvelut  – 1 687

Kokonaishankintameno ja käyvät arvot ovat ehdollisia, sillä ne perustuvat alustaviin 
arvioihin ja tietyille tiedoille odotetaan vielä vahvistusta. Näin ollen ostohinnan las-
kenta saattaa vielä tarkentua.
 Vaikutukset kassavirtaan olivat seuraavat:

MSEK  Xfera NextGenTel

Kokonaishankintameno  811 2 335
Vähennetään: aiemmasta 16,55 prosentin  
omistusosuudesta maksettu hinta  –190 –
Vähennetään saadut kassavarat  –44 –265

Yrityskaupan nettokassastamaksu  577 2 070
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Konsernille siirtyneet varat ja velat
Konsernille siirtyneiden omaisuuserien ja velkojen kirjanpitoarvot ja käyvät arvot olivat seuraavat:

 Xfera NextGenTel
  Kirjanpito- Käyvän arvon  Kirjanpito- Käyvän arvon 
MSEK arvo oikaisut Käypä arvo arvo oikaisut Käypä arvo

Liikearvo – – – 71 –71 –
UMTS-toimilupa 1 686 –565 1 121 – – –
Asiakassuhteet – – – 96 224 320
Hallinnon ohjelmistojärjestelmät 19 – 19 – – –
Muut aineettomat hyödykkeet – – – 43 – 43
Kiinteistöt, koneet ja kalusto 380 46 426 496 –12 484
Muut oman pääoman ehtoiset sijoitukset – – – 13 – 13
Laskennalliset verosaamiset 28 1 229 1 257 143 –12 131
Aiemmilta osakkeenomistajilta oleva saatava, joka edustaa  
näiden antamia takauksia maksaa tietyt Xferan riidanalaiset  
korolliset taajuusmaksuvelat Espanjan valtiolle – 1 727 1 727 – – –
Saamiset ja muut lyhytaikaiset sijoitukset 201 – 201 148 – 148
Rahavarat 44 – 44 265 – 265

Vastaavaa yhteensä 2 358 2 437 4 795 1 275 129 1 404
Korolliset velat (koostuvat Xferan osalta pääosin vuodesta  
2001 lähtien kirjatuista riidanalaisista vuosittaisista taajuus- 
maksuista Espanjan valtiolle sekä laitetoimittajien  
myöntämästä lainarahoituksesta) –3 792 – –3 792 –555 – –555
Laskennallinen verovelka – –456 –456 –47 –43 –90
Muu koroton vieras pääoma –369 – –369 –267 – –267

Vieras pääoma yhteensä –4 161 –456 –4 617 –869 –43 –912

Hankittujen nettovarojen käypä arvo yhteensä –1 803 1 981 178 406 86 492

Hankintoihin ei liittynyt jo maksetuista, meneillään olevista tutkimus- ja kehitystöistä 
muodostuvia omaisuuseriä, panttauksia tai hankinnoista syntyneitä ehdollisia velkoja.

Cygaten osto
16.11.2006 TeliaSonera ilmoitti sopineensa ostavansa Cygate Group AB:n osake-
enemmistön. Viranomaishyväksynnän jälkeen kauppa saatettiin loppuun 26.1.2007. 
TeliaSonera osti 98,76 prosenttia Cygaten osakekannasta 639 milj. kruunun käteis-
suorituksella.
 Cygate on johtava turvallisten ja hallittujen IP-verkkoratkaisujen toimittaja ja 
 järjestelmäintegraattori Pohjoismaiden markkinoilla. Yritysosto tukee TeliaSoneran 
strategista suuntaa vahvistaa asemaansa hallintapalveluissa.

Kyseessä on strateginen yritysosto, joka tuo TeliaSoneralle lisää osaamista yritys-
ratkaisujen myyntiin, teknologiaan ja projektinhallintaan. Cygate tarjoaa verkottumi-
seen, turvallisuuteen ja IP-puheluihin liittyviä ratkaisuja sekä tuki-, ylläpito- ja IT-hal-
lintapalveluja. Cygate, jonka brändi tunnetaan hyvin markkinoilla, tulee toimimaan 
erillisenä liiketoimintakokonaisuutena TeliaSoneran sisällä.
 Cygaten liikevaihdon vuonna 2006 arvioidaan olevan noin 805 milj. kruunua. 
 Yhtiön taseen loppusumma 30.9.2006 oli 327 milj. kruunua. Kauppahinnan kohden-
taminen on aloitettu. Osa yhdistymiskustannuksista kohdennetaan tiettyihin yksi-
löitävissä oleviin aineettomiin hyödykkeisiin (kuten tuotenimiin), mutta pääasiassa 
se kirjataan liikearvona. Cygaten tulos sisällytetään konsernitilinpäätökseen 
1.2.2007 alkaen.
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34. Erittely osakeomistuksista ja osuuksista

Osakkuus- ja yhteisyritykset
    Nimellisarvo                     Kirjanpitoarvo  
    paikallisessa                         Tasearvo konsernissa                          kussakin emoyhtiössä
Yritys, Omistus- Osakkeiden valuutassa  2006 2005  2006 2005
yritystunnus, rekisteröintipaikka  osuus (%) määrä  (milj.)   MSEK

Emoyhtiön omistukset       
Ruotsalaiset yhtiöt       
Overseas Telecom AB, 556528-9138, Tukholma 65 1 180 575 SEK 118 833 318 198 198
Lokomo Systems AB, 556580-3326, Tukholma 40 676 504 SEK 0 1 1 0 0
Telefos AB, 556523-6865, Tukholma 26 2 560 439 SEK 0 271 256 103 104
SNPAC Swedish Number Portability Administrative  
Centre AB, 556595-2925, Tukholma 20 400 SEK 0 3 3 1 1
Muut toimivat, lepäävät ja myydyt yhtiöt    0 0 0 0
Ruotsin ulkopuoliset yhtiöt       
ComHouse AS, 988755656, Larvik 33 60 700 000 NOK 61 72 – 75 –
Drutt Corp., 3186891, Wilmington, DE 30 1 000 000 USD 0 7 6 8 3
OAO Telecominvest, Pietari 26 4 262 165 RUR 43 1 619 1 294 700 700
Muut toimivat, lepäävät ja myydyt yhtiöt    0 0 0 0        
Emoyhtiö yhteensä      1 085 1 006       
       

Tytäryhtiöiden omistukset       
Ruotsalaiset yhtiöt       
Svenska UMTS-nät AB, 556606-7996, Tukholma  
(yhteisyritys) 50 501 000 SEK 50 359 429 500 500
SmartTrust AB, 556179-5161, Tukholma 30 70 991 460 SEK 1 13 33 13 84
Muut toimivat, lepäävät ja myydyt yhtiöt    0 0 0 0
Ruotsin ulkopuoliset yhtiöt       
AS Sertifitseerimiskeskus, 10747013, Tallinna 50 16 EEK 2 9 1 17 10
SIA Lattelecom, 00030527, Riika 49 71 581 000 LVL 72 730 596 1 019 1 058
Turkcell Holding A.S., 430991-378573, Istanbul 47 214 871 670 TRY 215 6 893 8 762 1 764 1 833
Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S., 304844-252426,  
Istanbul  13 292 485 209 TRY 247 8 749 9 384 1 133 1 258
OAO MegaFon, 7812014560, Moskova 36 2 207 234 RUB 22 5 941 4 017 408 402
AUCS Communications Services v.o.f., 34097149,  
Hoofddorp 33 – EUR – 31 1 0 2
Johtotieto Oy, 0875145-8, Helsinki 33 170 EUR 0 1 1 0 0
Operators Clearing House A/S, 18936909,  
Kööpenhamina 33 1 333 DKK 1 3 3 4 5
Voicecom OÜ, 10348566, Tallinna 26 – EEK 0 1 2 1 0
Muut toimivat, lepäävät ja myydyt yhtiöt    0 101 0 15        
Yhteensä    25 536 25 208  

Osuus äänioikeudesta Overseas Telecom AB:ssä on 42 prosenttia. OAO Telecom-
invest omistaa lisäksi 31 prosenttia OAO MegaFonin osakkeista. Turkcell Holding  
A.S. omistaa 51 prosenttia Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S:n osakkeista.
 Tytäryhtiöiden omistukset vertailuvuonna rivillä ”Muut toimivat, lepäävät ja myydyt 
yhtiöt” liittyvät ostettuihin ja myytyihin yrityksiin. Aiempi osakkuusyhtiö Päämies-

kauppiaat Oy (nykyisin Sonera Piste Oy) muuttui tytäryhtiöksi vuonna 2006. Vuonna 
2006 myytiin muun muassa UAB TietoEnator Consulting ja Eltel Networks Länsi Oy. 
Kaikkiaan konsernin tasearvo mainituissa yhtiöissä oli 101 milj. kruunua, ja kirjan-
pitoarvo kussakin emoyhtiössä oli yhteensä 15 milj. kruunua.
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Muut oman pääoman ehtoiset sijoitukset
                       Hankintameno/käypä                                   Kirjanpitoarvo  
    Nimellisarvo                  arvo konsernitaseessa            kussakin emoyhtiössä
Yritys, Omistus- Osakkeiden paikallisessa 2006 2005  2006 2005
yritystunnus, rekisteröintipaikka  osuus (%) määrä valuutassa(milj.)   MSEK

Emoyhtiön omistukset       
Ruotsalaiset yhtiöt       
Slottsbacken Fund Two KB, 969660-9875, Tukholma 18 – SEK – 5 6 5 6
Muut toimivat, lepäävät ja myydyt yhtiöt    0 0 0 0
Ruotsin ulkopuoliset yhtiöt       
Digital Telecommunications Philippines Inc.,        
Manila-Quezon City 9 600 000 000 PHP 600 166 84 166                     84
Vision Extension L.P., LP180, Saint Helier, Jersey 2 – USD 2 1 2 1 2
Muut toimivat, lepäävät ja myydyt yhtiöt    0 0 0 0  
Emoyhtiö yhteensä      172 92           
         
Tytäryhtiöiden omistukset       
Ruotsalaiset yhtiöt       
Muut toimivat, lepäävät ja myydyt yhtiöt    0 0 0 0
Ruotsin ulkopuoliset yhtiöt       
iVision AS, 983759955, Kristiansand 19 2 501 813 NOK 3 12 – 12 –
Radioliikkeiden Oy, 0113089-4, Espoo 11 7 515 EUR 0 0 1 0 1
Qwikker, Inc., 3269105, Redwood City, CA 7 11 147 967 USD 0 0 10 0 10
Magnum Communications L.P., Caymansaaret 7 – USD – 17 14 17 14
Oy Merinova Ab, 0778620-2, Vaasa 6 800 EUR 0 1 1 1 1
Diamondhead Ventures, L.P., 3145188, Menlo Park, CA 4 – USD –  13 13 13 13
Santapark Oy, 1095079-8, Rovaniemi 3 10 000 EUR 0 2 2 2 2
Pargas Telefon Ab – Paraisten Puhelin Oy, 0135996-3,  
Parainen 2 7 100 EUR 0 0 1 0 1
Bytemobile, Inc., 3255024, Mountain View, CA 1 735 476 USD 0 0 5 0 5
Helsinki Halli Oy, 1016235-3, Helsinki 1 42 EUR 0 4 4 4 4
Intellect Capital Ventures, L.L.C., 3173982,  
Los Angeles, CA 0 – USD – 12 17 12 17
TelAdvent LP, 2705077, Wilmington, DE 0 – USD – 11 11 11 11
Digital Media & Communications II L.P., 3037042,  
Boston, MA 0 – USD – 6 6 6 6
Asunto Oy Helsingin Oskar, 0881553-8, Helsinki 0 280 EUR 0 1 1 1 1
Kiinteistö Oy Turun Monitoimihalli, 0816425-3, Turku 0 1 EUR 0 1 1 1 1
Osuudet muissa kiinteistö- ja asunto-osakeyhtiöissä  
Suomessa – – EUR – 31 22 31 22
Osuudet muissa paikallisissa puhelinyhtiöissä jne.  
Suomessa – – EUR – 9 6 9 6
Muut toimivat, lepäävät ja myydyt yhtiöt    0 2 0 2              
Yhteensä    292 209  

Vertailuvuoden omistus Vision Extension L.P:ssä tarkoittaa Vision Capital L.P:tä,  
joka fuusioitiin Vision Extensionin kanssa vuonna 2006. Tytäryhtiöiden omistukset  
vertailuvuonna rivillä ”Muut toimivat, lepäävät ja myydyt yhtiöt” (2 milj. kruunua)  
liittyvät vuonna 2006 myytyyn SysOpen Digia Oyj:hin. 
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 Tammikuu–joulukuu
MSEK Liitetieto  2006 2005

Liikevaihto 3  19 705 21 363
Liikevaihtoa vastaavat kulut 4  –12 917 –15 006

Bruttokate   6 788 6 357
Myynti-, hallinto- sekä tutkimus- ja kehityskulut 4  –678 –838
Liiketoiminnan muut tuotot ja kulut 5  546 –816

Liiketulos   6 656 4 703
Rahoitustuotot ja -kulut 8  975 6 823

Tulos rahoituserien jälkeen   7 631 11 526
Tilinpäätössiirrot 9  –3 504 –10 835

Tulos ennen veroja   4 127 691
Tuloverot 9  –899 1 162

Nettotulos   3 228 1 853

    

Emoyhtiön tuloslaskelma
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Emoyhtiön tase
 31.12.
MSEK Liitetieto       2006 2005

Vastaavaa   
Liikearvo ja muut aineettomat hyödykkeet 10  445 394
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 11  19 003 19 972
Rahoitusomaisuus 12  111 884 98 022

Käyttöomaisuus ja muut pitkäaikaiset sijoitukset yhteensä   131 332 118 388

Vaihto-omaisuus 13  7 0
Myyntisaamiset ja muut saamiset 14  9 823 10 073
Lyhytaikaiset verosaamiset   – 1 411
Lyhytaikaiset sijoitukset 15  6 125 11 558
Rahat ja pankkisaamiset 24  1 468 970

Vaihto- ja rahoitusomaisuus yhteensä   17 423 24 012

Vastaavaa yhteensä   148 755 142 400

Vastattavaa    
Sidottu oma pääoma    
Osakepääoma   14 369 14 961
Muut rahastot   4 298 5 263
Vapaa oma pääoma    
Kertyneet voittovarat   49 367 61 579
Nettotulos   3 228 1 853

Oma pääoma yhteensä   71 262 83 656

Tilinpäätössiirtojen kertymä 9  17 476 13 972

Laskennallinen verovelka 9  1 030 2 358
Eläke- ja työsopimusvaraukset 17  555 859
Muut varaukset 18  461 1 175

Varaukset yhteensä   2 046 4 392

Korollinen vieras pääoma    
Pitkäaikaiset lainat 19  22 111 18 285
Lyhytaikaiset lainat 19  27 533 15 144
Koroton vieras pääoma    
Pitkäaikainen koroton vieras pääoma 20  905 896
Lyhytaikainen verovelka   819 –
Lyhytaikaiset varaukset, ostovelat ja muut lyhytaikaiset velat 21  6 603 6 055

Vieras pääoma yhteensä   57 971 40 380

Vastattavaa yhteensä   148 755 142 400

    

Taseeseen kirjaamattomat ehdolliset varat 23  – –
Annetut pantit 23  1 –
Taseeseen kirjaamattomat takaukset 23  4 392 2 549
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Emoyhtiön kassavirtalaskelma
 Tammikuu–joulukuu
MSEK Liitetieto  2006 2005

Nettotulos   3 228 1 853
Oikaisut:    
 Poistot ja arvonalennukset   3 671 4 620
 Käyttöomaisuuden myyntivoitot, -tappiot ja romutukset   –437 –444
 Eläke- ja muut varaukset   –2 204 –1 194
 Rahoituserät 24  41 232
 Konserniavustukset ja tilinpäätössiirrot   3 504 8 520
 Tuloverot 24  896 –2 004

Kassavirta ennen käyttöpääoman muutosta    8 699 11 583

Liikesaamisten lisäys (–), vähennys (+)   –1 909 –4 612
Vaihto-omaisuuden lisäys (–), vähennys (+)   –6 0
Korottomien velkojen lisäys (–), vähennys (+)   2 017 4 434

Käyttöpääoman muutos    102 –178

Liiketoiminnan kassavirta   8 801 11 405
Investoinnit käyttöomaisuuteen   –2 580 –2 927
Investoinnit osakkeisiin ja osuuksiin   –14 131 –4 070
Käyttöomaisuuden myyntitulot   – 2 435
Myönnetyt lainat ja muut sijoitukset   – –1 076
Lainasaamisten ja muiden sijoitusten takaisinmaksut   100 4
Eläkesäätiöstä saadut korvaukset   1 000 1 000
Lyhytaikaisten korollisten saamisten nettomuutos   –117 –18

Investointien kassavirta    –15 728 –4 652

Kassavirta ennen rahoitusta   –6 927 6 753
Omien osakkeiden osto ja siihen liittyvät kustannukset   – –10 218
Osingot   –15 717 –5 610
Konserniavustukset ja saadut osingot   1 122 –6 344
Pitkäaikaisten lainojen nostot   4 901 13 138
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksu   –5 804 –3 240
Lyhytaikaisen vieraan pääoman muutos   17 490 4 924

Rahoituksen kassavirta   1 992 –7 350

Kassavarojen muutos    –4 935 –597

    

Kassavarat kauden alussa   12 528 13 125
Kassavarojen muutos   –4 935 –597
Kassavarat kauden lopussa 15  7 593 12 528
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Emoyhtiön oman pääoman muutokset
   Osake- Vara- Ylikurssi- Arvonkoro- Vapaa oma  Oma pääoma 
MSEK pääoma rahasto rahasto tus rahasto pääoma yhteensä

Oma pääoma 31.12.2004 14 961 1 855 52 681 2 994 25 153 97 644

Arvonkorotuksen kohteena olleiden aineellisten  
hyödykkeiden poistot (liitetieto 16) – – – 414 –414 –
Rahoitusinstrumenttien arvostaminen  
käypään arvoon (liitetieto 16) – – – – –28 –28
Suoraan omaan pääomaan kirjatut tuotto- ja kuluerät – – – 414 –442 –28
Nettotulos – – – – 1 853 1 853
Kirjattu nettotulos yhteensä – – – 414 1 411 1 825
Osingonjako – – – – –5 610 –5 610
Yhtiökokouksen vuonna 2005 päättämä siirto  
vapaaseen omaan pääomaan – – –52 681 – 52 681 –
Omien osakkeiden osto  
(yhtiökokouksen vuonna 2005 päättämä takaisinosto) – – – – –10 203 –10 203

Oma pääoma 31.12.2005 14 961 1 855 – 3 408 63 432 83 656

Arvonkorotuksen kohteena olleiden aineellisten  
hyödykkeiden poistot (liitetieto 16) – – – –965 965 –
Rahoitusinstrumenttien arvostaminen  
käypään arvoon (liitetieto 16) – – – – 95 95
Suoraan omaan pääomaan kirjatut tuotto- ja kuluerät – – – –965 1 060 95
Nettotulos – – – – 3 228 3 228
Kirjattu nettotulos yhteensä – – – –965 4 288 3 323
Osingonjako – – – – –15 717 –15 717
Omien osakkeiden mitätöinti  
(yhtiökokouksen päätös vuonna 2006) –592 – – – 592 –

Oma pääoma 31.12.2006 14 369 1 855 – 2 443 52 595 71 262
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1. Laadintatapa

Yleistä
Emoyhtiö TeliaSonera AB:n tilinpäätös on laadittu Ruotsin tilinpäätöslain, muun 
ruotsalaisen lainsäädännön, sekä Ruotsin kirjanpitoneuvoston ja sen kannanotto-
ryhmän standardin RR 32:05 ja lausuntojen mukaisesti. Standardi RR 32:05 koskee 
ruotsalaisia yhtiöitä, joiden osakkeet on tilinpäätöspäivänä noteerattu ruotsalaises-
sa arvopaperipörssissä tai valtuutetussa osakemarkkinapaikassa. Tällaisten yhtiöi-
den konsernitilinpäätösten on oltava EU:n kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja 
koskevien säännösten mukaiset samalla, kun niiden on omissa tilinpäätöksissään 
noudatettava Ruotsin kirjanpitolakia. Standardissa RR 32:05 todetaan, että pörssi-
noteerattujen emoyhtiöiden pitäisi pääsääntöisesti käyttää IFRS-standardia, ja siinä 
eritellään lainsäännösten sekä kirjanpidon ja verotuksen välisen yhteyden aiheutta-
mat poikkeukset ja lisäykset Ruotsissa.

Laskentaperiaatteet
Käytettyjä laskentaperiaatteita kuvataan tarkemmin osiossa ”Konsernitilinpäätök-
sen liitetiedot”. Seuraavissa liitetiedoissa kuvataan vain eri laskutapojen välisiä ero-
ja ja niistä johtuvia lisäyksiä.

Määrät ja päivämäärät
Ellei muuta ole mainittu, kaikki summat ovat miljoonissa Ruotsin kruunuissa (MSEK) 
tai muussa määritellyssä valuutassa ja perustuvat sekä tuloslaskelman että taseen 
osalta kahdentoista kuukauden tilikauteen, joka päättyi 31.12.

2.  Tärkeimmät laskentaperiaatteet,  
arviot ja ol etukset

TeliaSonera AB:n kannalta olennaisia tietoja on esitetty konsernitilinpäätöksen liite-
tiedossa 2.

3. Liikevaihto

Liikevaihto jakautuu asiakkaan sijainnin mukaan eri talousalueiden kesken seuraa-
vasti:

 Tammikuu–joulukuu
MSEK  2006 2005

Euroopan talousalue (ETA)  19 705 21 363
 josta Euroopan unionin (EU:n) jäsenvaltioiden osuus 19 701 21 349

Yhteensä  19 705 21 363
josta Ruotsin osuus  19 683 19 707

Liikevaihto jakautuu eri tuoteryhmien kesken seuraavasti:

 Tammikuu–joulukuu
MSEK  2006 2005

Kiinteän verkon puhepalvelut  11 642 12 604
Internet  2 931 2 805
Verkkokapasiteetti  3 305 3 324
Dataviestintä  1 541 1 784
Muut  286 846

Yhteensä  19 705 21 363

Laskutettua mainosveroa ei ollut vuosina 2006 ja 2005.

4. Liiketoiminnan kulut

Liiketoiminnan kulut on seuraavassa jaettu toiminnoittain:

 Tammikuu–joulukuu
MSEK  2006 2005

Tuotanto  12 917 15 006
Muut toiminnot   
Myynti ja markkinointi  255 221
Hallinto  278 503
Tutkimus- ja kehitysmenot  145 114

Muut toiminnot yhteensä  678 838

Yhteensä  13 595 15 844

   
Kunkin toiminnon sisältämät poistot ja arvonalennukset on eritelty liitetiedossa 7, 
”Poistot ja arvonalennukset”.
 Liiketoiminnan kulut jakautuvat kululajeittain seuraavasti:

 Tammikuu–joulukuu
MSEK  2006 2005

Ostetut tavarat  1 297 90
Yhteenliittämis- ja verkkovierailumaksut  1 794 1 919
Muut verkkokulut  3 802 5 734
Varaston muutos  0 22
Henkilöstökulut (liitetieto 25)  1 294 1 284
Vuokra- ja leasingkulut  619 827
Konsultointipalvelut  660 413
Muut kulut  571 1 280
Poistot ja arvonalennukset  3 558 4 275

Yhteensä  13 595 15 844

5. Liiketoiminnan muut tuotot ja kulut

Liiketoiminnan muut tuotot ja kulut jakautuvat seuraavasti:

 Tammikuu–joulukuu
MSEK  2006 2005

Liiketoiminnan muut tuotot   
Myyntivoitot  15 11
Valuuttakurssivoitot  50 127
Välityspalkkiot  1 13
Palautuneet luottotappiot, ostovelkojen peruuntuminen 310 0
Saadut vahingonkorvaukset  26 2

Liiketoiminnan muut tuotot yhteensä  402 153
Liiketoiminnan muut kulut   
Myyntitappiot  0 –71
Varaukset tappiollisista sopimuksista  500 –250
Valuuttakurssitappiot  –56 –84
Uudelleenjärjestelyistä johtuvat kulut  –284 –564
Maksetut vahingonkorvaukset  –16 –

Liiketoiminnan muut kulut yhteensä  144 –969

Vaikutus tulokseen, netto  546 –816

   
Ostovelkojen peruuntuminen vuonna 2006 käsittää 310 milj. kruunun suuruisen 
 vähennyksen aiemmin TeliaSoneralta Ruotsissa perityistä yhteenliittämismaksuista, 
kamarioikeuden 8.2.2007 asiassa antaman tuomion perusteella. Varauksiin tappiol-
lisista sopimuksista vuonna 2006 on kirjattu 500 milj. kruunun positiivinen erä, kun 
Lontoossa sijaitsevaa mahdollista yhteiskäyttöpaikkaa koskeva riita-asia sovittiin ja 
asiasta aiemmin tehty varaus peruutettiin.

6. Liiketoimet lähipiirin kanssa

Yleistä
Liiketoimet emoyhtiön sisällä ja konserniyhtiöiden sekä osakkuus- ja yhteisyritysten 
kanssa tehdään tavanomaisin kaupallisin ehdoin.

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot
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Konserniyhtiöt
Vuosina 2006 ja 2005 myynti tytäryhtiöille oli yhteensä 14 424 ja 16 046 milj. kruu-
nua ja ostot tytäryhtiöiltä yhteensä 2 940 ja 3 836 milj. kruunua.

Muut liiketoimet
Eräitä muita lähipiirin kanssa tehtyjä kauppoja on kuvattu konsernitilinpäätöksen 
 liitetiedossa 9.

7. Poistot ja arvonalennukset

Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden poistot ja arvonalennukset on jaettu 
 toiminnoittain seuraavasti:

 Tammikuu–joulukuu
MSEK, paitsi prosenttiosuudet  2006 2005

Tuotanto  3 529 4 271
Hallinto  29 4

Yhteensä  3 558 4 275

Suhteessa liikevaihtoon (%)  18,1 20,0

Poistot ja arvonalennukset on jaoteltu hyödykeryhmittäin seuraavasti:

 Tammikuu–joulukuu
MSEK  2006 2005

Liikearvo  22 22
Muut aineettomat hyödykkeet  43 113
Kiinteät verkot  3 457 4 108
Muut koneet ja laitteet  36 32

Yhteensä  3 558 4 275

Ruotsin verolain sallimat suunnitelman ylittävät poistot on esitetty tilinpäätössiirtoina 
(ks. vastaava kohta liitetiedosta 9, ”Tuloverot”).

8. Rahoitustuotot ja -kulut

Rahoitustuotot ja -kulut jakautuvat seuraavasti:

 Tammikuu–joulukuu
MSEK  2006 2005

Tuotot tytäryhtiöosakkeista   
Osingot jne.  454 4 388
Myyntivoitot ja -tappiot, netto  348 273
Arvonalennukset  –67 –76
Nettokonserniavustukset jne.  1 107 2 314

Yhteensä  1 842 6 899

Tuotot osakkuusyhtiöosakkeista   
Osingot jne.  155 268
Myyntivoitot ja -tappiot, netto  47 182
Arvonalennukset  –15 –49

Yhteensä  187 401

Tuotot muusta sijoitustoiminnasta   
Myyntivoitot ja -tappiot, netto  –1 59
Arvonalennukset  –3 –2

Yhteensä  –4 57

Muut rahoitustuotot   
Korot konserniyhtiöiltä  675 872
Muut korkotuotot  204 315
Valuuttakurssivoitot  81 111

Yhteensä  960 1 298

Muut rahoituskulut   
Korot konserniyhtiöille  –1 172 –871
Muut korkokulut  –756 –854
Valuuttakurssitappiot  –52 –64
Eläkevarausten korkokomponentti  –30 –43

Yhteensä  –2 010 –1 832

Vaikutus tulokseen, netto  975 6 823

Katso liitetieto 9, ”Tuloverot” konserniavustuksista kohdassa ”Tilinpäätössiirrot”.  
Katso myös kuvaus eläkevarausten korkokomponentista liitetiedossa 17, ”Eläke- ja 
työsopimusvaraukset”.

9. Tuloverot

Verokulut
Vuosina 2006 ja 2005 voitto ennen veroja oli 4 127 milj. ja 691 milj. kruunua. Vero-
kulu jakaantui seuraavasti:

 Tammikuu–joulukuu
MSEK  2006 2005

Tilikauden vero  2 232 –13
Laskennallinen vero  –1 333 –1 149

Yhteensä  899 –1 162

Tilikauden verokuluihin sisältyviä edellisten vuosien tuloksista aiheutuneita veroja ja 
suoraan omaan pääomaan kirjattuja veroja oli seuraavasti:

 Tammikuu–joulukuu
MSEK  2006 2005

Edellisistä vuosista johtuva tilikauden vero  –1 –31
Suoraan omaan pääomaan kirjatut verot  5 –10

 
Ruotsalaisen nimellisverokannan ja efektiivisen verokannan välinen ero muodostuu 
seuraavista eristä:

 Tammikuu–joulukuu
%   2006 2005

Ruotsin verokanta  28,0 28,0
Verojen oikaisut edellisiltä kausilta  0,0 –4,5
Tappiot, joista ei ole kirjattu laskennallista verosaamista 0,0 12,9 
Vähennyskelvottomat kulut  0,7 8,8
Verovapaat tulot  –6,9 –213,4

Tuloslaskelman efektiivinen veroprosentti  21,8 –168,2
Suoraan omaan pääomaan kirjatut verot  0,1 –1,4

Efektiivinen verokanta  21,9 –169,6

Vuosina 2006 ja 2005 ei ollut sellaisia verotuksessa vähennyskelpoisia tappioita, 
joita voitaisiin käyttää rajoittamattomana aikana.

Verosaamiset ja -velat
Laskennalliset verosaamiset ja -velat muuttuivat seuraavasti:

 31.12.
MSEK  2006 2005

Laskennalliset verosaamiset   
Kirjanpitoarvo kauden alussa  335 523
Tulosvaikutteinen muutos tilikaudella  –23 –168
Kirjattu suoraan omaan pääomaan  –5 –20

Kirjanpitoarvo kauden lopussa  307 335

Laskennallinen verovelka   
Kirjanpitoarvo kauden alussa  2 693 4 026
Tulosvaikutteinen muutos tilikaudella  –1 356 –1 318
Kirjattu suoraan omaan pääomaan  – –15

Kirjanpitoarvo kauden lopussa  1 337 2 693

   
Laskennallisten verosaamisten ja -velkojen perustana olevat väliaikaiset erot olivat 
seuraavat:

 31.12.
MSEK  2006 2005

Laskennalliset verosaamiset   
Varausten ja muiden pitkäaikaisten  
velkojen myöhennetyt kustannukset  307 335

Laskennalliset verosaamiset yhteensä  307 335

Laskennallinen verovelka   
Nopeutettu poisto, käyttöomaisuus  1 337 2 693

Laskennallinen verovelka yhteensä  1 337 2 693

Laskennallinen nettoverovelka  –1 030 –2 358

   
Emoyhtiön kirjaamaton laskennallinen verovelka oli 4 893 milj. kruunua vuonna 2006 
ja 3 912 milj. kruunua vuonna 2005.

Emoyhtiön tilinpäätös

86      TeliaSoneran vuosikertomus 2006



Tilinpäätössiirrot
Taseessa oleva tilinpäätössiirtojen kertymä jakautui seuraavasti:

 31.12.
MSEK  2006 2005

Voitontasausrahasto  4 259 1 733
Kumulatiiviset ylimääräiset poistot  13 217 12 239

Yhteensä  17 476 13 972

Ylimääräiset poistot muuttuivat seuraavasti:

 31.12.
  2006 2005
  Aineettomat Koneet Aineettomat Koneet 
MSEK hyödykkeet ja laitteet hyödykkeet ja laitteet

Kauden alussa 25 12 214 – –
Varaukset 109 869 25 12 214

Kauden lopussa 134 13 083 25 12 214

Vuonna 2004 veropoistoja kirjattiin vain veroilmoitukseen, ja siksi aiemmin ylimää-
räisiä veropoistoja varten tehty varaus purettiin. Vuonna 2005 yhtiön johto päätti 
 jälleen kirjata ylimääräisiä veropoistoja, ja uusi varaus tehtiin.
 Tuloslaskelmaan kirjattiin seuraavat tilinpäätössiirrot:

 Tammikuu–joulukuu
MSEK  2006 2005

Voitontasausrahasto  –2 526 1 404
Kumulatiiviset ylimääräiset poistot  –978 –12 239

Vaikutus tulokseen, netto  –3 504 –10 835

Tietyissä tapauksissa on mahdollista siirtää voittoja konserniin kuuluvien ruotsa-
laisten yhtiöiden välillä konserniavustusten avulla. Annetut konserniavustukset ovat 
yleensä antajalleen vähennyskelpoisia menoja ja saajalleen verotettavaa tuloa. 
Emoyhtiön saamia nettomääräisiä konserniavustuksia, verotuksellisista syistä teh-
dyt pääomasijoitukset mukaan lukien, pidetään osinkoina ja kirjataan tytäryhtiö-
osakkeista saaduiksi tuotoiksi (ks. liitetieto 8, ”Rahoitustuotot ja -kulut”), kun taas 
tällaiset avustukset nettomääräisenä maksettuna kirjataan suoraan omaan pää-
omaan verojen vähentämisen jälkeen.

 Tammikuu–joulukuu
MSEK  2006 2005

Konserniavustukset ennen veroja  
– saatu nettomäärä (kirjattu tuotoksi)  1 107 2 314

10.  Liikearvo ja muut  
aineettomat hyödykkeet

Liikearvon ja muiden aineettomien hyödykkeiden kirjanpitoarvo muuttui seuraavasti:

 31.12.
  2006 2005
MSEK Liikearvo Muut Liikearvo Muut

Kumulatiivinen hankinta- 
meno kauden alussa 111 1 340 111 1 319
Tehdyt investoinnit ja  
hankitut liiketoiminnot – 287 – 174
Myynnit ja romutukset – –470 – –208
Uudelleenluokittelu – –634 – 55

Kumulatiivinen hankinta- 
meno kauden lopussa 111 523 111 1 340
Kertyneet poistot kauden  
alussa –35 –1 022 –13 –1 057
Tehdyt investoinnit ja  
hankitut liiketoiminnot – –62 – –
Myynnit ja romutukset – 469 – 153
Uudelleenluokittelu – 526 – –5
Tilikauden poistot –22 –43 –22 –113

Kertyneet poistot  
kauden lopussa –57 –132 –35 –1 022

Kirjanpitoarvo yhteensä  
kauden lopussa 54 391 76 318

Liikearvo poistetaan tasapoistoin viiden vuoden aikana. Hankintamenoon ei sisälly 
korkomenoa vuosilta 2006 ja 2005.
 Vuosina 2006 ja 2005 aktivoidut kehittämiskulut olivat 188 ja 125 milj. kruunua. 
Näiden kahden vuoden aikana tehdyt poistot olivat 3 ja 113 milj. kruunua.

Liikearvon ja muiden aineettomien hyödykkeiden yhteenlaskettu kirjanpitoarvo 
 jakautui seuraavasti:

 31.12.
MSEK  2006 2005

Liikearvo  54 76
Hallinnon tukijärjestelmät  262 277
Lisenssit, sopimukset, patentit jne.  129 41

Kirjanpitoarvo yhteensä  445 394

11.  Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet

Rakennukset ja maa-alueet
Rakennusten ja maa-alueiden yhteenlaskettu kirjanpitoarvo muuttui seuraavasti:

 31.12.
MSEK  2006 2005

Kumulatiivinen hankintameno kauden alussa  27 27
Investoinnit  75 –
Uudelleenluokittelu  272 –

Kumulatiivinen hankintameno kauden lopussa  374 27
Kertyneet poistot kauden alussa  –24 –24
Uudelleenluokittelu  –134 –
Tilikauden poistot  –13 –

Kertyneet poistot kauden lopussa  –171 –24

Kirjanpitoarvo yhteensä kauden lopussa  203 3

Hankintamenoon ei sisälly korkomenoa vuosilta 2006 ja 2005. Emoyhtiön omistamille 
kiinteistösijoituksille ei ole vahvistettu verotusarvoja.

Televerkko
Televerkko sisältää kytkinjärjestelmiä ja oheislaitteita, siirtojärjestelmiä, siirtovälineitä 
ja muunlaisia välineitä Ruotsin kiinteissä verkoissa. Televerkon yhteenlaskettu kirjan-
pitoarvo muuttui seuraavasti:

 31.12.
MSEK  2006 2005

Hankintameno kauden alussa  68 315 66 421
Hankinnat  2 264 2 754
Myynnit ja romutukset  –405 –767
Uudelleenluokittelu  470 –93

Kumulatiivinen hankintameno kauden lopussa  70 644 68 315
Poistot kauden alussa  –51 885 –49 195
Hankinnat  –0 –30
Myynnit ja romutukset  419 690
Uudelleenluokittelu  –438 7
Tilikauden poistot  –2 479 –3 357

Kertyneet poistot kauden lopussa  –54 383 –51 885
Arvonkorotukset kauden alussa  3 408 4 159
Tilikauden poistot  –965 –751

Kertyneet arvonkorotukset kauden lopussa  2 443 3 408

Kirjanpitoarvo yhteensä kauden lopussa  18 704 19 838

Hankintamenoon ei sisälly korkomenoja vuosilta 2006 ja 2005.

Koneet ja laitteet
Koneiden ja laitteiden yhteenlaskettu kirjanpitoarvo muuttui seuraavasti:

 31.12.
MSEK  2006 2005

Kumulatiivinen hankintameno kauden alussa  374 313
Tehdyt investoinnit ja yritysostot  111 30
Myynnit ja romutukset  –2 –6
Uudelleenluokittelu  –108 37

Kumulatiivinen hankintameno kauden lopussa  375 374
Kertyneet poistot kauden alussa  –243 –216
Tehdyt investoinnit ja yritysostot  –48 –1
Myynnit ja romutukset  2 5
Uudelleenluokittelu  46 1
Tilikauden poistot  –31 –32

Kertyneet poistot kauden lopussa  –274 –243

Kumulatiiviset arvonalennukset kauden alussa  – –
Tilikauden arvonalennukset  –5 –

Kumulatiiviset arvonalennukset kauden lopussa  –5 –

Kirjanpitoarvo yhteensä kauden lopussa  96 131

Hankintamenoon ei sisälly korkomenoja vuosilta 2006 ja 2005. Hyödykkeet toisista 
konserniyhtiöistä siirrettiin bruttotasearvolla.
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Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden yhteenlaskettu kirjanpitoarvo jakautui 
seuraavasti:

 31.12.
MSEK  2006 2005

Kiinteistöt  203 3
Televerkot  18 704 19 838
Koneet ja laitteet  96 131

Kirjanpitoarvo yhteensä  19 003 19 972

12. Rahoitusomaisuus

Yleistä
Sijoitukset tytär- ja osakkuusyhtiöihin kirjataan mahdollisella arvonalennuksella 
 vähennettyyn hankintamenoon. Lisätietoja kiinteän rahoitusomaisuuden arvostami-
sesta on konsernitilinpäätöksen liitetiedon 4, ”Tärkeimmät laskentaperiaatteet”, 
kohdassa ”Rahoitusinstrumentit”.

Osakkuusyhtiösijoitukset
Osakkuusyhtiösijoitusten kirjanpitoarvo muuttui seuraavasti:

 31.12.
MSEK  2006 2005

Kirjanpitoarvo kauden alussa  1 006 2 513
Yritysostot  77 182
Osakeannit ja pääomasijoitukset  45 2
Arvonalennukset  –43 –50
Myynnit  – –1 201
Uudelleenluokittelu  0 –440

Kirjanpitoarvo kauden lopussa  1 085 1 006

   
Muut osakeomistukset
Yhtiön muiden osakeomistusten yhteenlaskettu kirjanpitoarvo muuttui seuraavasti:

 31.12.
MSEK  2006 2005

Kirjanpitoarvo kauden alussa  92 140
Yritysostot  2 1
Myynnit  – –7
Arvonalennukset  –3 –2
Käyvän arvon muutokset  81 –40

Kirjanpitoarvo kauden lopussa  172 92

Muu pitkäaikaiset rahoitusvarat
Muiden pitkäaikaisten rahoitusvarojen yhteenlaskettu kirjanpitoarvo muuttui 
 seuraavasti:

 31.12.
MSEK  2006 2005

Kirjanpitoarvo kauden alussa  96 924 93 506
Hankinnat  14 474 4 254
Myynnit ja romutukset  –471 –791
Arvonalennukset  –67 –292
Uudelleenluokittelu  – 205
Valuuttakurssierot  –233 42

Kirjanpitoarvo kauden lopussa  110 627 96 924

Jako hyödykeryhmiin
Rahoitusomaisuuden yhteenlaskettu kirjanpitoarvo jakautui seuraavasti:

 31.12.
MSEK  2006 2005

Tytär- ja osakkuusyhtiöt   
Tytäryhtiöosakkeet  110 342 96 255
Korolliset saatavat tytäryhtiöiltä  119 277
Osuudet osakkuusyhtiöissä  1 085 1 006
Korolliset saatavat osakkuusyhtiöiltä  101 94

Yhteensä  111 647 97 632

Muut osakeomistukset  172 92
Muut korolliset pitkäaikaiset saatavat   
Valuuttojen väliset koronvaihtosopimukset  6 229
Muut  59 69

Yhteensä  65 298

Yhteensä  111 884 98 022

Osakeomistukset ja osuudet tytäryhtiöissä on eritelty liitetiedossa 27, ”Erittely osake-
omistuksista ja osuuksista”, kun taas tiedot osakkuusyhtiöistä ja muista oman pää-
oman ehtoisista sijoituksista käyvät ilmi konsernitilinpäätöksen liitetiedosta 34.

13. Vaihto-omaisuus

Vaihto-omaisuuden osalta ei tarvittu epäkuranttiuskirjauksia vuosina 2006 ja 2005. 
Raaka-aineiden ja tärkeiden tuotantopanosten kirjanpitoarvo oli 7 milj. kruunua 
vuonna 2006 ja nolla kruunua vuonna 2005.
 

14. Myyntisaamiset ja muut saamiset

Myyntisaamisten ja muiden saamisten yhteenlaskettu kirjanpitoarvo jakautui 
 seuraavasti:

 31.12.
MSEK  2006 2005

Myyntisaamiset   
Laskutetut saatavat  1 715 1 821
Luottotappiovaraus  –181 –120

Myyntisaamiset yhteensä  1 534 1 701

Muut lyhytaikaiset saatavat   
Korolliset   
Saatavat osakkuusyhtiöiltä  153 1
Valuuttojen väliset koronvaihtosopimukset  – 124
Saatavat muilta  253 369
Korottomat   
Saatavat tytäryhtiöiltä  6 143 6 459
Saatavat osakkuusyhtiöiltä  1 19
Valuutanvaihtosopimukset, valuuttatermiinit  46 14
Saatavat muilta  82 176

Muut lyhytaikaiset saatavat yhteensä  6 678 7 162

Siirtosaamiset   
Saatavat tytäryhtiöiltä  799 941
Yhteenliittämis- ja verkkovierailuveloitukset  109 15
Ennakkoon maksetut vuokrat ja leasingmaksut  32 22
Muut siirtosaamiset  671 232

Siirtosaamiset yhteensä  1 611 1 210

Yhteensä  9 823 10 073

Myyntisaamisten tilikausikohtaiset luottotappiot olivat 70 milj. kruunua vuonna 2006 
ja 38 milj. kruunua vuonna 2005. Näinä vuosina palautuneet luottotappiot on esitetty 
liitetiedossa 5, ”Liiketoiminnan muut tuotot ja kulut”. Lisätietoja leasingsopimuksista 
on liitetiedossa 22, ”Vuokrasopimukset”.
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15. Lyhytaikaiset sijoitukset, rahavarat

Lyhytaikaiset sijoitukset
Millään emoyhtiön lyhytaikaisista sijoituksista 31.12.2006 tai 31.12.2005 ei ollut 
 kolmea kuukautta pidempää erääntymisaikaa.

Rahavarat
Lyhytaikaiset sijoitukset, joiden erääntymisaika ei ylitä kolmea kuukautta, on yhdis-
tetty rahoihin ja pankkisaamisiin, ja niitä kutsutaan yhteisellä nimellä rahavarat.

 31.12.
MSEK  2006 2005

Lyhytaikaiset sijoitukset, joiden erääntymisaika  
ei ylitä kolmea kuukautta  6 125 11 558
Rahat ja pankkisaamiset  1 468 970

Rahavarat  7 593 12 528

16. Oma pääoma

Osakepääoma ja omat osakkeet
Ks. konsernitilipäätöksen liitetiedon 20 vastaavat kohdat.

Arvonkorotusrahasto
Arvonkorotusrahasto muuttui seuraavasti:

 31.12.
MSEK  2006 2005

Kirjanpitoarvo kauden alussa  3 408 2 994
Poistot  –965 –751
Verovaikutus  – 1 165

Kirjanpitoarvo kauden lopussa  2 443 3 408

Käyvän arvon rahasto
Käyvän arvon rahasto muuttui seuraavasti:

 31.12.
  2006 2005
  Arvo- Johdan- Arvo- Johdan- 
MSEK paperit naiset paperit naiset

Kirjanpitoarvo kauden alussa 44 –49 230 –208
Varaukset – –39 – –
Purut 80 58 –186 159
Verovaikutus – –5 – –

Kirjanpitoarvo kauden lopussa 124 –35 44 –49

Mikään puretuista summista ei edellyttänyt hankintahinnan oikaisua.

17. Eläke- ja työsopimusvaraukset

Kaikki TeliaSonera AB:n työntekijät kuuluvat etuuspohjaisen eläkejärjestelmään 
(ITP-Tele-ohjelman piiriin), mikä tarkoittaa, että työntekijälle taataan eläke, joka 
 vastaa tiettyä prosenttiosuutta hänen palkastaan. Eläkejärjestelmään sisältyvät 
pääasiassa vanhuuseläke, työkyvyttömyyseläke ja perhe-eläke.
 Kaikki ne eläkevastuut, jotka TeliaSonera AB otti vastuulleen 1.7.1993 tapahtu-
neen yhtiöittämisen yhteydessä, ja muut emoyhtiön eläkevastuut on järjestetty 
 Telian Eläkesäätiössä. Eräät sitoumukset, etenkin tiettyjen henkilöstöryhmien pää-
asiallisesti sopimuksiin perustuvista oikeuksista jäädä eläkkeelle 55, 60 tai 63 vuo-
den iässä, on kirjattu varauksena taseeseen.

Eläkevastuut lasketaan vuosittain tilinpäätöspäivälle. Eläkesitoumusten laskennassa 
on käytetty vakuutusmatemaattisia laskentaperiaatteita FAR:n suosituksen numero 4 
mukaisesti. Eläkevastuut olivat seuraavanlaiset:

 31.12.
MSEK  2006 2005

Eläkesäätiön varoilla katetut eläkevastuut kauden alussa 10 674 10 808
Muut kuin eläkesäätiön varoilla katetut eläkevastuut  
kauden alussa  859 1 213

Kaikki eläkevastuut kauden alussa  11 533 12 021
Tilikauden työsuoritukseen liittyvät menot  117 142
Korkomenot  386 371
Maksetut etuudet  –1 147 –1 093
Muut muutokset eläkevastuiden arvostuksessa  –47 –195
Etuudet työsuhteen päättyessä  117 287

Eläkesäätiön varoilla katetut eläkevastuut kauden lopussa 10 404 10 674
Muut kuin eläkesäätiön varoilla katetut eläkevastuut  
kauden lopussa  555 859

Kaikki eläkevastuut kauden lopussa  10 959 11 533
joista FPG/PRI-eläkkeiden osuus  5 819 5 765

Eläkesäätiön varojen käypä arvo muuttui seuraavasti:

 31.12.
MSEK, paitsi prosenttiluvut  2006 2005

Eläkesäätiön varat kauden alussa  12 527 11 626
Todellinen tuotto  808 1 901
Maksut eläkerahastosta  –1 000 –1 000

Eläkesäätiön varat kauden lopussa  12 335 12 527
 Eläkesäätiön varojen todellinen tuotto (%)  6,45 16,35

Tilinpäätöspäivänä eläkesäätiön varat jakaantuivat seuraavasti:

 31.12.
  2006 2005
Varojen tyyppi MSEK % MSEK %

Korkoinstrumentit, käteisvarat 7 311 59,3 7 664 61,1
Osakkeet ja muut sijoitukset 5 024 40,7 4 863 38,9

Yhteensä 12 335 100,0 12 527 100,0
josta TeliaSonera AB:n osakkeita 36 0,3 37 0,3

Eläkevastuita koskevat varaukset kirjattiin taseeseen seuraavasti:

 31.12.
MSEK  2006 2005

Eläkevastuiden nykyarvo  10 959 11 533
Eläkesäätiön varojen käypä arvo  –12 335 –12 527
Eläkesäätiön ylijäämä  1 931 1 853

Eläkevastuita koskevat varaukset  555 859

Kaikkiaan eläketulo jakaantui seuraavasti:

 Tammikuu–joulukuu
MSEK  2006 2005

Tilikauden työsuoritukseen liittyvät menot  117 142
Korkomenot  386 371
Vähennetään rahoituskuluiksi kirjatut korkokulut  –30 –43 
Varojen todellinen tuotto  –808 –1 901
Muut muutokset eläkevastuiden arvostuksessa  –47 –195
Etuudet työsuhteen päättyessä  117 287

Eläketulot, etuuspohjaiset eläkejärjestelyt  –265 –1 339
Eläkemaksut, etuuspohjaiset/maksupohjaiset  
eläkejärjestelyt ja muut eläkekulut  98 128
Arviointiperusteiden muutokset  –91 –103
Eläkkeisiin liittyvät sosiaalikulut ja verot  58 53
Vähennetään etuudet työsuhteen päättyessä  
(ml. eläkemaksut ja eläkkeisiin liittyvät sosiaalikulut),  
jotka on uudelleenluokiteltu uudelleenjärjestelykuluiksi –158 –380

Eläketulo  –358 –1 641
Eläkesäätiön ylijäämän lisäys  78 1 035

Eläketulo yhteensä  –280 –606
josta ITP-eläkejärjestelyyn maksettuja eläkemaksuja  49 58

Vakuutusmatemaattisissa laskelmissa käytetyt oletukset, varojen 
strateginen käyttö ja tulevat eläkemaksut
Vakuutusmatemaattisissa laskelmissa käytetyt oletukset
Eläkevastuiden ja -kulujen laskennassa on käytetty FPG/PRI:n ja Ruotsin Valtion 
Rahoitustarkastuksen asettamia vakuutusmatemaattisia laskentaperiaatteita.

Emoyhtiön tilinpäätös

TeliaSoneran vuosikertomus 2006      89



Säätiön varojen strateginen jakauma
Ks. konsernitilipäätöksen liitetiedon 23 vastaavat kohdat.

Tulevat eläkemaksut
Osa ruotsalaisten yritysten eläkevastuista katetaan myös luottovakuutuksilla. Tämä 
tarkoittaa sitä, että eläkevastuiden kasvaessa TeliaSonera AB voi valita, haluaako se 
(ja milloin) maksaa maksuja eläkesäätiöön vai kirjaako se eläkevarauksen taseeseen.

18. Muut varaukset

Muiden varausten muutos oli seuraava:

 31.12.
MSEK  2006 2005

Kirjanpitoarvo kauden alussa  1 619 1 406
Kauden varaukset  302 877
Käytetyt varaukset  –409 –120
Varausten purku  –631 –211
Uudelleenluokittelu  –158 –380
Valuuttakurssierot  –3 47

Kirjanpitoarvo kauden lopussa  720 1 619

Muiden varausten kirjanpitoarvo jakautui seuraavasti:

 31.12.
MSEK  2006 2005

Ennakonpidätykset tulevista eläkemaksuista  70 148
Uudelleenjärjestelyvaraukset  250 128
Tappiolliset sopimukset  – 876
Takuuvaraukset  160 407
Muut  240 60

Muut varaukset yhteensä  720 1 619

Vähennetään lyhytaikaisiksi luokitellut muut varaukset  –259 –444

Muut pitkäaikaiset varaukset yhteensä  461 1 175

Tappiollisiin sopimuksiin sisältyivät Tukholman alueella olevaa toimistorakennusta ja 
Lontoossa olevaa mahdollista uudelleensijoittumispaikkaa koskevat riidanalaiset 
leasingsopimukset, jotka molemmat saatiin sovittua vuonna 2006. Ks. myös konserni-
tilinpäätöksen liitetiedon 24 kohtaa ”Uudelleenjärjestelyvaraukset”. Takuuvaraukset 
liittyvät takuisiin, mahdollisia riita-asioita koskeviin varauksiin sekä konsernin ja 
osakkuusyhtiöiden yksikköjen myyntiä ja toiminnan lopettamista koskeviin muihin 
 varauksiin.

19.  Rahoitusinstrumentit ja  
rahoitusriskien hallinta

Yleistä
TeliaSonera AB:n kannalta olennaisia tietoja rahoitusinstrumenteista ja rahoitus-
riskien hallinnasta on konsernitilinpäätöksen liitetiedoissa 21 ja 22.

Pitkäaikaiset lainat
Pitkäaikaisten lainojen kirjanpitoarvo jakautui seuraavasti:

 31.12.
MSEK  2006 2005

Lainat osakkuusyhtiöiltä  2 –
TeliaSonera EMTN, muut valuuttalainat  20 443 16 617
TeliaSonera FTN/FTO  – 800
Muut lainat  757 781
Koronvaihtosopimukset  471 28
Eri valuuttojen väliset koronvaihtosopimukset  438 59

Yhteensä  22 111 18 285

Vuosina 2006 ja 2005 lainoja oli erääntymässä yli viiden vuoden kuluttua tilinpäätös-
hetkestä 16 139 milj. kruunun ja 15 273 milj. kruunun verran.

Lyhytaikaiset lainat
Lyhytaikaisten lainojen kirjanpitoarvo jakautui seuraavasti:

 31.12.
MSEK  2006 2005

Lainat tytäryhtiöiltä  26 726 9 236
TeliaSonera FTN  800 3 275
TeliaSonera EMTN, muut valuuttalainat  – 2 633
Koronvaihtosopimukset  7 –

Yhteensä  27 533 15 144

Vuosien 2006 ja 2005 täysin käyttämätön pankkitilin luottolimiitti oli kokonaisuudes-
saan 1 007 milj. kruunua ja 863 milj. kruunua.

20. Pitkäaikainen koroton vieras pääoma

Pitkäaikaisen korottoman vieraan pääoman kirjanpitoarvo jakautui seuraavasti:

 31.12.
MSEK  2006 2005

Velat tytäryhtiöille  169 177
Laajakaistaverkon rakentamiseen liittyvät  
ennakkoon maksetut sopimukset  733 712
Muu vieras pääoma  3 7

Yhteensä  905 896

Vuosina 2006 ja 2005 velkoja oli erääntymässä yli viiden vuoden kuluttua tilinpää-
töshetkestä 256 milj. kruunun ja 90 milj. kruunun verran. 

21.  Lyhytaikaiset varaukset, ostovelat  
ja muut lyhytaikaiset velat

Lyhytaikaisten varausten, ostovelkojen ja muiden lyhytaikaisten velkojen kirjanpito-
arvo jakautui seuraavasti:

 31.12.
MSEK  2006 2005

Lyhytaikaiset varaukset  259 444
Ostovelat  2 614 1 920
Velat tytäryhtiöille  1 085 360
Velat osakkuusyhtiöille  383 411
Muu vieras pääoma   
Ennakkomaksut jne.  2 556
Arvonlisävero, valmisteverot  112 168
Työntekijöiden ennakonpidätys, velat henkilöstölle  44 102
Valuutanvaihtosopimukset, valuuttatermiinit  17 23
Muut  94 8

Muu lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä  269 857
Siirtovelat   
Velat tytäryhtiöille  314 354
Jaksotetut palkkakustannukset, työnantajan  
sosiaaliturvamaksut jne.  343 311
Jaksotetut korot  207 448
Muut siirtovelat  1 129 950

Siirtovelat yhteensä  1 993 2 063

Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä  6 603 6 055

22. Vuokrasopimukset

Kaikki vuokrasopimukset on kirjattu muiksi vuokrasopimuksiksi (ns. käyttöleasing). 
TeliaSonera AB vuokraa pääasiassa toimitiloja ja maa-alueita. Useimmiten vuokra-
nantajat ovat ulkopuolisia. Toimitilojen edelleenvuokraussopimukset (irtisanottu 
vuoden 2006 loppupuoliskolla) olivat pääasiallisesti tytäryhtiöille. Vuokrasopimuk-
set on tehty hintojen ja keston suhteen kaupallisin ehdoin.
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Sellaisten 31.12.2006 voimassa olleiden ei-irtisanottavien vuokrasopimusten, joiden 
kesto on pitempi kuin yksi vuosi, tulevien vähimmäisvuokramaksujen määrä oli seu-
raava:

Erääntyminen       
MSEK 2007 2008 2009 2010 2011 Myöhemmin Yhteensä

Tulevat  
vähimmäisvuokrat 323 277 246 48 41 51 986

Vuokrat olivat yhteensä 620 milj. kruunua ja 827 milj. kruunua vuosilta 2006 ja 2005.  
Edelleenvuokrauksesta saadut vuokratuotot olivat näiltä vuosilta 33 milj. kruunua ja 
40 milj. kruunua.

23.  Ehdolliset erät, muut  
sopimusvelvoitteet ja riita-asiat

Ehdolliset varat, annetut pantit ja vakuudet sekä takaukset
Tilinpäätöspäivänä kirjaamattomat ehdolliset varat, annetut pantit ja vakuudet sekä 
kirjaamattomat takaukset jakaantuivat seuraavasti:

 31.12.
MSEK  2006 2005

Ehdolliset varat  – –

Annetut pantit  
Takuuvarauksia varten: Varat sulkutileillä  1 –

Yhteensä  1 –

Takaukset  
Takaukset tytäryhtiöiden puolesta  2 570 865
Lainan takaus Svenska UMTS-nät AB:n puolesta  1 685 1 475
Muut luotto- ja suoritustakuut jne.  8 82
Eläkevastuita koskevat takaukset  129 127

Yhteensä  4 392 2 549

Jotkut lainojen sopimusvakuudet asettavat rajoituksia tiettyjen omaisuuserien 
myynnille tai panttaukselle.
 TeliaSonera AB:n välillisesti puoliksi omistaman yhteisyrityksen Svenska UMTS-
nät AB:n luoton takausta lukuun ottamatta kaikkien takausten kohdalla ilmoitettu 
summa vastaa niitä maksuja, jotka TeliaSonera AB saattaa tulevaisuudessa enim-
millään joutua maksamaan kyseisen takauksen nojalla. Lisätietoja Svenska UMTS-
nätin puolesta annetusta takauksesta on konsernitilinpäätöksen liitetiedossa 28.
 Tytäryhtiöiden puolesta annetut takaukset sisältävät 1 601 milj. kruunun (177 milj. 
euron) suuruisen takauksen, joka liittyy Xfera Móviles S.A:han. Se koostuu 135 milj. 
euron suuruisesta vastatakauksesta, joka on TeliaSoneran osuus Xferan puolesta 
annetuista suoritustakuista sen UMTS-toimilupaan liittyen, 31 milj. euron suuruises-
ta vastatakauksesta, joka on TeliaSoneran osuus Xferan Espanjan valtiolle maksa-
mista taajuusmaksuista, sekä 11 milj. euron suuruisesta vastatakauksesta, joka on 
TeliaSoneran osuus Xferan luottolimiitin takauksesta.
 Edellä mainittujen takausten lisäksi TeliaSonera AB on antanut tytäryhtiöidensä 
puolesta takauksia sopimusvelvoitteiden täyttämisestä osana konsernin normaalia 
liiketoimintaa. Tilinpäätöspäivänä ei ollut viitteitä siitä, että suoritusta vaadittaisiin 
mistään sopimustakauksesta.

Muut kirjaamatta olevat sopimusvelvoitteet
TeliaSonera AB:llä oli 31.12.2006 seuraavat kirjaamatta olevat sopimusvelvoitteet, 
jotka koskivat tulevia kiinteistöjen, koneiden ja kaluston sekä rahoitusomaisuuserien 
hankintoja (tai vastaavia velvoitteita).

Erääntyy 
MSEK  2007 Myöhemmin

Kiinteistöt, koneet ja kalusto  510 –
Muut pääomaerät  6 –

Yhteensä  516 –

Kiinteistöä, koneita ja laitteita koskevat velvoitteet liittyvät Ruotsin kiinteän televerkon 
siirtokapasiteetin jatkuvaan kasvattamiseen.

Oikeusjutut ja hallinnolliset menettelyt
TeliaSonera AB:n kannalta olennaisia tietoja on konsernitilinpäätöksen liitetiedossa 28.

24. Kassavirtalaskelman lisätiedot

Rahoituserät
Seuraavassa esitetään saadut korot, maksetut korot ja saadut osingot:

 Tammikuu–joulukuu
MSEK  2006 2005

Saadut korot  1 931 1 187
Maksetut korot  –2 935 –1 725
Saadut osingot  609 4 656

Netto  –395 4 118

Tuloverot
Tuloveroa maksettiin vuosina 2006 ja 2005 yhteensä 3 milj. kruunua ja 955 milj. 
kruunua. 

Ei-kassavirtavaikutteiset erät
Vuosina 2006 ja 2005 tytäryhtiöiden velkoja muunnettiin yhtiöiden omaksi pää-
omaksi yhteensä 12 113 milj. kruunun ja 921 milj. kruunun verran.

25. Henkilöstö

Kokopäiväisen henkilöstön määrä keskimäärin vuoden aikana:

  Tammikuu–joulukuu
  2006 2005
  Työntekijöitä  joista Työntekijöitä  joista 
Maa yhteensä miehiä (%) yhteensä miehiä (%)

Ruotsi 2 475 74,3 3 119 73,5

Yhteensä 2 475 74,3 3 119 73,5

Ylimpään johtoon kuului miehiä ja naisia seuraavan taulukon mukaisesti. Ylimpään 
johtoon kuuluvat hallituksen varsinaiset jäsenet, toimitusjohtaja sekä johtoryhmä.

 31.12.
  2006 2005
  Yhtiön Muu ylin Yhtiön Muu ylin 
%  hallitus johto hallitus johto

Naisia 27,3 0,0 36,4 9,1
Miehiä 72,7 100,0 63,6 90,9

Yhteensä 100,0 100,0 100,0 100,0

Seuraavassa on esitetty sairauspoissaolojen määrä suhteessa työtunteihin, joista 
on vähennetty muut poissaolot ja loma-ajat.

 Tammikuu–joulukuu
%   2006 2005

Sairauspoissaolojen määrä yhteensä  2,8 3,7
 Sairauspoissaolot vähintään 60 peräkkäiseltä päivältä 1,7 2,5
 Sairauspoissaolojen määrä yhteensä, miehet  2,4 3,1
 Sairauspoissaolojen määrä yhteensä, naiset  3,8 5,3
  Sairauspoissaolojen määrä yhteensä,  

alle 30-vuotiaat työntekijät  1,0 2,5
  Sairauspoissaolojen määrä yhteensä,  

30–49-vuotiaat työntekijät  2,5 3,3
  Sairauspoissaolojen määrä yhteensä,  

yli 49-vuotiaat työntekijät  3,0 4,2

Palkat ja palkkiot ja niihin liittyvät henkilösivukulut olivat seuraavat:

 Tammikuu–joulukuu
MSEK  2006 2005

Palkat ja palkkiot  1 135 1 340
Henkilösivukulut   
Työnantajan sosiaaliturvamaksut  365 446
Eläkekulut  –280 –606

Henkilösivukulut yhteensä  85 –160
Muut henkilöstökulut  74 104

Kululajin mukaan kirjatut henkilöstökulut yhteensä  1 294 1 284

Emoyhtiön tilinpäätös

TeliaSoneran vuosikertomus 2006      91



Hallituksen ja toimitusjohtajan eläkekulut ja maksamattomat eläkevastuut olivat 
 seuraavat:

 Tammikuu–joulukuu tai 31.12.
MSEK  2006 2005

Eläkekulut  12 10
Maksamattomat eläkevastuut  150 136
 
Palkat ja palkkiot jaoteltuna hallituksen, yritysjohdon ja muun henkilöstön välillä on 
esitetty seuraavassa: 

 Tammikuu–joulukuu
MSEK 2006 2005
  Hallitus ja    Hallitus ja 
  toimitusjohtaja   toimitusjohtaja  
  (josta palkan  Muut (josta palkan Muut  
Maa muuttuva osuus) työntekijät  muuttuva osuus) työntekijät

Ruotsi 19 (3) 1 116 17 (2) 1 323

Yhteensä 19 (3) 1 116 17 (2) 1 323

TeliaSonera AB:n kannalta olennaisia tietoja on konsernitilinpäätöksen liitetiedon  
31 kohdassa ”Yritysjohdon palkat ja palkkiot”.

26. Tilintarkastajien palkkiot ja palvelut

Tilintarkastajille maksettiin seuraavat palkkiot (ks. myös konsernitilinpäätöksen 
 liitetieto 32):

 Tammikuu–joulukuu
MSEK  2006 2005

PricewaterhouseCoopers AB (PwC)   
Tilintarkastukset  21 12
Tilintarkastukseen liittyvät palvelut  – 2
Verotukseen liittyvät palvelut, kaikki muut palvelut  1 4

Yhteensä  22 18

Ernst & Young AB (E&Y)   
Tilintarkastukset, tilintarkastukseen liittyvät palvelut  1 1
Verotukseen liittyvät palvelut, kaikki muut palvelut  0 12

Yhteensä  1 13

KPMG Bohlins AB (KPMG)   
Tilintarkastukset, tilintarkastukseen liittyvät palvelut  – 1
Verotukseen liittyvät palvelut, kaikki muut palvelut  2 1

Yhteensä  2 2

Muut tilintarkastustoimistot   
Verotukseen liittyvät palvelut, kaikki muut palvelut  6 0

Yhteensä  6 0

Yhteensä  31 33

Lisäksi liiketoimintojen yhdistämisissä ja vastaavissa liiketoiminnoissa syntyneinä 
kustannuksina aktivoitiin tilintarkastustoimistojen palvelujen kustannuksia 4 milj. 
kruunun verran vuonna 2006 (muut tilintarkastukseen liittymättömät palvelut: PwC  
1 milj. kruunua, E&Y 1 milj. kruunua ja KPMG 2 milj. kruunua) ja 6 milj. kruunun 
 verran vuonna 2005 (E&Y verotukseen liittyvistä ja muista kuin tilintarkastukseen 
liittyvistä palveluista).
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27. Erittely osakeomistuksista ja osuuksista

    Nimellisarvo Tasearvo 
Tytäryhtiö, Omistus- Osakkeiden paikallisessa (MSEK)
yritystunnus, rekisteröintipaikka  osuus (%) määrä valuutassa(milj.) 2006 2005

Ruotsalaiset yhtiöt     
TeliaSonera Sverige AB, 556430-0142, Tukholma 100 3 000 000 SEK 300 2 898 2 749
TeliaSonera Mobile Networks AB, 556025-7932, Nacka 100 550 000 SEK 550 2 683 2 683
TeliaSonera Network Sales AB, 556458-0040, Tukholma 100 10 000 SEK 1 3 3
TeliaSonera Payphone AB, 556446-3734, Tukholma 100 5 000 SEK 1 3 3
TeliaSonera Sverige Finans AB, 556404-6661, Tukholma 100 1 000 SEK 0 229 222
TeliaSonera Sverige Asset Finance AB, 556599-4729, Tukholma 100 1 000 SEK 0 3 0
TeliaSonera Sverige Net Fastigheter AB, 556368-4801, Tukholma 100 5 000 SEK 1 169 169
Sonera Sverige AB, 556476-3133, Tukholma 100 52 000 SEK 5 75 75
Infonet Svenska AB, 556263-3080, Tukholma 100 40 000 SEK 4 25 25
Telia Electronic Commerce AB, 556228-8976, Tukholma 100 27 500 SEK 28 45 45
Telia Norge Holding AB, 556591-9759, Tukholma 100 1 000 SEK 0 0 0
Telia Nättjänster Norden AB, 556459-3076, Tukholma 18 10 000 SEK 1 377 377
Amber Mobile Teleholding AB, 556554-7774, Tukholma 100 1 000 SEK 0 2 806 2 806
Baltic Tele AB, 556454-0085, Tukholma 100 100 000 SEK 10 3 096 3 096
TeliaSonera International Carrier AB, 556583-2226, Tukholma 100 1 000 000 SEK 100 338 181
Telia International Management AB, 556595-2917, Tukholma 100 1 000 SEK 0 5 5
Telia International AB, 556352-1284, Tukholma 100 20 000 SEK 20 1 722 1 722
Telia Fastigheter Telaris AB, 556343-6434, Tukholma 100 50 000 000 SEK 500 731 731
TeliaSonera Försäkring AB, 516401-8490, Tukholma 100 1 000 000 SEK 100 200 200
Sergel Kredittjänster AB, 556264-8310, Tukholma 100 5 000 SEK 1 8 8
Telia Holding Personal AB, 556595-2958, Tukholma 100 1 000 SEK 0 4 4
IKT I Holding AB, 556635-7298, Tukholma 100 3 759 720 SEK 376 275 317
IKT II Holding AB, 556635-7306, Tukholma 100 1 822 791 SEK 182 120 138
Telia International Holdings AB, 556572-1486, Tukholma 100 1 000 SEK 0 508 508
Telia InfoMedia Interactive AB, 556138-5781, Tukholma 100 250 000 SEK 25 8 8
Muut toimivat, lepäävät ja myydyt yhtiöt    0 471

Ruotsin ulkopuoliset yhtiöt     
TeliaSonera Finland Oyj, 1475607-9, Helsinki 100 1 417 360 375 EUR – 71 184 59 116
TeliaSonera International Carrier Finland Oy, 1649304-9, Helsinki 100 100 EUR 0 37 37
Telia NetCom Holding AS, 954393232, Oslo 100 100 NOK 0 4 596 4 596
TeliaSonera Chess Holding AS, 980107760, Bergen 100 160 959 656 NOK 16 2 315 2 253
NextGenTel Holding AS, 986179577, Bergen 100 28 895 729 NOK 29 2 335 –
TeliaSonera International Carrier Norway AS, 981946685, Oslo 100 32 666 NOK 0 80 80
Telia Norge AS, 975961176, Oslo 100 2 000 NOK 2 189 189
TeliaSonera Danmark A/S, 18530740, Kööpenhamina 100 14 500 DKK 14 6 835 6 835
Amber Teleholding A/S, 20758694, Kööpenhamina 100 1 000 DKK 1 3 048 3 048
TeliaSonera International Carrier Denmark A/S, 24210413, Kööpenhamina 100 1 000 DKK 1 172 172
Latvijas Mobilais Telefons SIA, 000305093, Riika 24,5 140 679 LVL 0 2 2
TeliaSonera International Carrier Latvia SIA, 000325135, Riika 100 205 190 LVL 1 13 13
SIA Telia Latvija, 000305757, Riika 100 192 280 LVL 10 13 20
TeliaSonera International Carrier Germany GmbH, HRB50081, Frankfurt am Main 100 – EUR 3 1 329 1 329
Sonera Deutschland GmbH, HRB74429, Frankfurt am Main 100 – EUR 1 13 15
TeliaSonera International Carrier France S.A., B421204793, Pariisi 100 2 699 994 EUR 40 681 681
TeliaSonera International Carrier Switzerland AG, 2171000547-8, Zürich 100 1 000 CHF 1 54 54
TeliaSonera International Carrier Netherlands B.V., 34128048, Amsterdam 100 910 EUR 0 60 60
Telefos II B.V., 34188614, Amsterdam 100 180 EUR 0 26 26
TeliaSonera International Carrier Belgium S.A., 469422293, Bryssel 100 50 620 EUR 5 20 20
TeliaSonera International Carrier Italy S.p.A, 07893960018, Torino 100 530 211 EUR 1 17 20
ZAO TeliaSonera International Carrier Russia, 102780919732, Moskova 100 220 807 825 RUB 221 200 200
TeliaSonera International Carrier Poland Sp. z o.o., KRS00000186, Varsova 100 52 500 PLN 26 63 63
TeliaSonera International Carrier Czech Republic a.s., 26207842, Praha 100 20 000 CZK 200 182 182
TeliaSonera International Carrier Hungaria Távközlési Kft., 01-09-688192, Budapest 100 1 HUF 50 15 16
TeliaSonera International Carrier Ireland Ltd., 347074, Dublin 100 27 EUR 0 0 2
TeliaSonera International Carrier, Inc., 541837195, Herndon, VA 100 100 USD 0 530 678
Telia Swedtel (Philippines), Inc., AS095-003695, Manila 100 124 995 PHP 12 2 2
Muut toimivat, lepäävät ja myydyt yhtiöt    0 0

Yhteensä    110 342 96 255

Kaikissa yhtiöissä omistusosuus vastaa osuutta äänivallasta.
 Loput 82 prosenttia Telia Nättjänster Norden AB:n osakkeista omistaa eräs 
 tytäryhtiö. Telia Norge Holding AB ja Telia NetCom Holding AS omistavat yhdessä 
NetCom AS:n koko osakekannan. Baltic Tele AB omistaa enemmistön AS Eesti Tele-
komin osakekannasta (53,7 prosenttia). Amber Teleholding A/S omistaa 60 prosent-
tia TEO LT, AB:n osakkeista. Amber Mobile Teleholding AB omistaa UAB Omnitelin 
koko osakekannan. Toiset 24,5 prosenttia Latvijas Mobilais Telefons SIA:n osakkeista 
omistaa eräs tytäryhtiö. TeliaSonera muodostaa hallituksen enemmistön Latvijas 
Mobilais Telefonsissa. Xfera Móviles S.A. ja Fintur Holdings B.V. ovat TeliaSonera 

Finland Oyj:n välillisesti omistamia tytäryhtiöitä.
 Muut toimivat ja lepäävät yhtiöt eivät hallinnoi merkittävän suuruista konserni-
varallisuutta. Rivillä ”Muut toimivat, lepäävät ja myydyt yhtiöt” ruotsalaisten yhtiöi-
den ryhmässä vertailuvuonna (471 milj. kruunua) viitataan vuonna 2006 purettuihin 
yhtiöihin (Telia IT Service AB, Telia Research AB, Telia Internet Services AB, Telia 
Business Innovation AB ja Telia exBN AB).
 Edellä mainittujen yhtiöiden lisäksi emoyhtiö hallinnoi epäsuorasti lukuisia tytär-
yhtiöiden toimivia ja lepääviä tytäryhtiöitä.
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Yhtiökokouksen käytettävissä olevat varat:

   SEK

Kertyneet voittovarat  49 366 470 025
Nettotulos  3 228 295 108

Yhteensä  52 594 765 133

Hallituksen ja toimitusjohtajan ehdotus kyseisen määrän käyttämiseksi:

   SEK

1,80 kruunua osakkeelta tavanomaisena osinkona  
osakkeenomistajille  8 082 822 983
4,50 kruunua osakkeelta ylimääräisenä osinkona  
osakkeenomistajille  20 207 057 459
Vapaaseen omaan pääomaan jätetään  24 304 884 691

Yhteensä  52 594 765 133

Voitonjakoehdotus

  Tukholmassa 13.3.2007

  Tom von Weymarn
  Puheenjohtaja 

 Maija-Liisa Friman Elof Isaksson Conny Karlsson

 Yvonne Karlsson Lars G. Nordström Timo Peltola

 Jon Risfelt Caroline Sundewall  Berith Westman

 

  Anders Igel
  Toimitusjohtaja

  Tilintarkastuskertomus on annettu 23.3.2007

  PricewaterhouseCoopers AB
 

 Göran Tidström  Håkan Malmström
 Auktorisoitu tilintarkastaja  Auktorisoitu tilintarkastaja
 Päävastuullinen tilintarkastaja 
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TeliaSonera AB:n (publ) varsinaiselle yhtiökokoukselle
Yhtiörekisterinumero 556103-4249

Olemme tarkastaneet TeliaSonera AB:n (publ) tilinpäätöksen, konserni-
tilinpäätöksen, kirjanpidon sekä hallituksen ja toimitusjohtajan hallinnon 
tilikaudelta 2006. Yhtiön tilinpäätös esitetään tämän dokumentin painetun 
version sivuilla 38–94. Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat kirjanpidosta 
ja yhtiön hallinnosta, Ruotsin kirjanpitolain soveltamisesta tilinpäätöstä 
laadittaessa sekä EU:n hyväksymien kansainvälisten IFRS-standardien 
ja Ruotsin kirjanpitolain soveltamisesta konsernitilinpäätöstä laadittaes-
sa. Meidän tehtävänämme on tarkastuksemme perusteella antaa lausun-
to tilinpäätöksestä, konsernitilinpäätöksestä ja hallinnosta. 
 Tilintarkastus on suoritettu Ruotsissa noudatettavan hyvän tilintarkas-
tustavan mukaisesti. Tilintarkastus on tällöin suunniteltu ja toteutettu kor-
kean mutta ei ehdottoman varmuuden saamiseksi siitä, etteivät tilinpää-
tös ja konsernitilinpäätös sisällä olennaisia virheitä. Tilintarkastuksessa 
tilinpäätöksessä esitettyjen lukujen ja muiden tilinpäätöstietojen perustana 
oleva aineisto tarkastetaan pistokokein. Tilintarkastukseen sisältyy myös 
yhtiön laskentaperiaatteiden ja niiden soveltamisen arviointi, yhtiön halli-
tuksen ja toimitusjohtajan tilinpäätöstä ja konsernitilinpäätöstä laaties-
saan tekemien merkittävien arvioiden arviointi samoin kuin tilinpäätöksen 

ja konsernitilinpäätöksen sisältämän informaation arviointi kokonaisuu-
tena. Vastuuvapauslausuntomme perustaksi olemme tarkastaneet yhtiön 
merkittävät päätökset, suoritetut toimenpiteet ja olosuhteet arvioidaksem-
me yksittäisen hallituksen jäsenen tai toimitusjohtajan mahdollisen vastuu-
velvollisuuden. Olemme myös tarkastaneet, onko joku hallituksen jäsen tai 
toimitusjohtaja muulla tavoin toiminut Ruotsin osakeyhtiölain, Ruotsin kir-
janpitolain tai yhtiön yhtiöjärjestyksen vastaisesti. Mielestämme tarkastuk-
semme antaa riittävän perustan alla esitetyille lausunnoillemme.
 Tilinpäätös on laadittu Ruotsin kirjanpitolain mukaisesti, ja se antaa 
 oikean ja riittävän kuvan yhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta 
asemasta Ruotsissa noudatettavan hyvän kirjanpitotavan mukaisesti. 
Konsernitilinpäätös on laadittu EU:n hyväksymien kansainvälisten IFRS-
standardien ja Ruotsin kirjanpitolain mukaisesti, ja se antaa oikean ja riit-
tävän kuvan konsernin toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. 
Toimintakertomus on yhdenmukainen tilinpäätöksen ja konsernitilinpää-
töksen muiden osien kanssa.
 Puollamme, että yhtiökokous vahvistaa emoyhtiön ja konsernin tulos-
laskelman ja taseen, käyttää emoyhtiön voiton toimintakertomuksessa 
tehdyn esityksen mukaisesti ja myöntää hallituksen jäsenille ja toimitus-
johtajalle vastuuvapauden kuluneelta tilikaudelta.

Tilintarkastuskertomus

  Tukholmassa 23.3.2007

  PricewaterhouseCoopers AB
 

 Göran Tidström  Håkan Malmström
 Auktorisoitu tilintarkastaja  Auktorisoitu tilintarkastaja
 Päävastuullinen tilintarkastaja 
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TeliaSonera-konserni 
Taloudelliset tiedot (IFRS) 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997

Tuloslaskelmat (MSEK)          
Liikevaihto 91 060 87 661 81 937 82 425 59 483 57 196 54 064 52 121 49 569 45 665
Liiketulos 25 489 17 549 18 793 14 710 –10 895 5 460 12 006 5 946 7 220 3 218
Tulos rahoituserien jälkeen 25 226 17 019 17 448 13 899 –11 616 4 808 11 717 5 980 7 143 3 128
Nettotulos 19 283 13 694 14 264 10 049 –7 997 1 891 10 270 4 226 5 051 2 182
 josta emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva osuus 16 987 11 697 12 964 9 080 –8 067 1 869 10 278 4 222 5 011 2 222

Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä 32 266 29 411 30 196 30 700 15 692 12 915 13 087 14 059 13 309 12 324
Käyttökate 31 113 27 508 30 841 32 035 9 421 13 299 21 425 12 875 15 070 10 679
Poistot ja arvonalennukset 11 203 13 188 15 596 17 707 20 844 13 975 8 222 7 652 7 146 7 298

Taseet (MSEK)          
Liikearvo ja muut aineettomat hyödykkeet 74 172 74 367 69 534 61 820 68 106 26 816 25 198 2 146 1 844 1 566
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 48 195 48 201 47 212 49 161 56 172 47 314 43 807 33 318 34 801 39 239
Rahoitusomaisuus 41 826 40 526 35 353 42 061 48 534 20 784 22 335 18 023 12 553 8 666
Vaihto- ja rahoitusomaisuus sekä myytävänä olevat  
lyhyt- ja pitkäaikaiset omaisuuserät 35 199 40 681 39 873 37 018 33 844 33 277 31 375 23 117 18 080 16 439
Vastaavaa yhteensä 199 392 203 775 191 972 190 060 206 656 128 191 122 715 76 604 67 278 65 910
Oma pääoma yhteensä 127 717 135 694 128 067 115 834 113 949 60 089 56 308 33 103 29 554 25 793
 josta emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva osuus 119 217 127 049 121 133 112 393 108 829 59 885 55 988 32 893 29 344 25 487
Varaukset 15 471 15 564 13 402 15 297 18 406 13 107 11 351 10 488 7 735 12 262
Korollinen vieras pääoma 27 729 26 735 24 675 30 554 44 732 29 124 34 042 16 057 13 553 14 813
Koroton vieras pääoma 28 475 25 782 25 828 28 375 29 569 25 871 21 014 16 956 16 436 13 042
Vastattavaa yhteensä 199 392 203 775 191 972 190 060 206 656 128 191 122 715 76 604 67 278 65 910

Sijoitettu pääoma 127 195 146 712 147 132 142 235 157 035 90 971 92 374 50 936 43 440 46 329
Liikepääoma 110 163 125 299 126 198 120 006 137 113 70 150 75 042 39 160 34 921 39 192
Nettovelka 14 957 8 373 7 062 18 207 38 075 20 004 32 512 14 280 12 870 13 254
Korollinen nettovelka 10 697 5 320 3 741 8 847 25 034 10 661 20 235 7 527 6 767 14 609

Kassavirta (MSEK)          
Liiketoiminnan kassavirta 27 501 26 990 24 403 26 443 12 449 10 416 10 152 10 715 10 301 8 920
Investointien kassavirta –13 084 –12 236 –7 991 –3 443 –5 553 3 632 –37 121 –10 701 –8 967 –12 426
Kassavirta ennen rahoitusta 14 417 14 754 16 412 23 000 6 896 14 048 –26 969 14 1 334 –3 506
Rahoituksen kassavirta –19 382 –15 653 –11 102 –16 412 –10 344 –6 608 26 818 1 005 –2 301 3 896
Tilikauden kassavirta –4 965 –899 5 310 6 588 –3 448 7 440 –151 1 019 –967 390

Vapaa kassavirta 16 596 15 594 14 118 17 351 3 877 –6 506 –5 845 2 828 2 638 –707

Investoinnit (MSEK)          
Käyttöomaisuusinvestoinnit 11 101 11 583 10 331 9 267 14 345 17 713 16 580 7 701 7 663 9 637
Yritysostot ja muut investoinnit 3 951 2 732 9 099 2 851 40 093 3 022 31 162 4 444 4 075 1 227
Investoinnit yhteensä 15 052 14 315 19 430 12 118 54 438 20 735 47 742 12 145 11 738 10 864

Talouden tunnuslukuja          
Käyttökate-% 35,4 33,6 36,9 37,2 26,4 22,6 24,2 27,0 26,8 27,0
Liiketulos-% 28,0 20,0 22,9 17,8 –18,3 9,5 22,2 11,4 14,6 7,0
Nettotulos/liikevaihto (%) 21,2 15,6 17,4 12,2 –13,4 3,3 19,0 8,1 10,2 4,8
Poistot ja arvonalennukset suhteessa liikevaihtoon (%) 12,3 15,0 19,0 21,5 35,0 24,4 15,2 14,7 14,4 16,0
Käyttöomaisuusinvestoinnit suhteessa liikevaihtoon (%) 12,2 13,2 12,6 11,2 24,1 31,0 30,7 14,8 15,5 21,1
Pääoman kiertonopeus 0,45 0,44 0,43 0,42 0,36 0,46 0,54 0,72 0,74 0,71
Sijoitetun pääoman kiertonopeus 0,67 0,60 0,57 0,55 0,48 0,62 0,75 1,10 1,10 1,02
Pääoman tuotto (%) 13,2 9,4 10,5 8,7 –5,7 5,7 13,6 9,4 11,9 6,0
Sijoitetun pääoman tuotto (%) 19,5 12,6 13,9 11,6 –7,7 7,8 18,9 14,4 17,6 8,6
Oman pääoman tuotto (%) 17,2 10,3 11,6 8,5 –9,7 3,3 23,9 14,2 19,2 9,3
Omavaraisuusaste (%) 49,9 58,9 63,8 58,5 54,2 46,4 44,7 41,3 41,8 37,3
Nettovelkaantumisaste (%) 15,0 7,0 5,8 16,4 34,0 33,6 59,3 45,1 45,7 53,9
Korkokate 18,1 11,7 7,6 5,1 –4,7 3,0 7,3 8,5 10,4 5,3
Investointien omarahoitusosuus 1,83 1,89 1,26 2,18 0,23 0,50 0,21 0,88 0,88 0,82

Osakekohtaisia tunnuslukuja          
Liikkeessä olevien osakkeiden määrä (milj.)          
– kauden lopussa  4 490,5 4 490,5 4 675,2 4 675,2 4 605,8 3,001,2 3,001,2 8,8 8,8 8,8
– keskimäärin, laimentamattomana 1) 4 490,5 4 574,0 4 675,2 4 667,6 3 124,3 3 001,2 2 932,8 2 851,2 2 851,2 2 851,2
– keskimäärin, laimennettuna 1) 4 490,5 4 574 0 4 675,2 4 668,4 3 125,3 3 001,2 2 932,8 2 851,2 2 851,2 2 851,2
Tulos/osake, laimentamaton ja laimennettu (SEK) 3,78 2,56 2,77 1,95 –2,58 0,62 3,50 1,48 1,76 0,78
Osinko/osake (SEK) 2) 6,30 3,50 1,20 1,00 0,40 0,20 0,50 0,52 0,49 0,42
Osinko yhteensä (MSEK) 2) 28 290 15 717 5 610 4 675 1 870 600 1 501 1 470 1 400 1 210
Osinko/tulos (%) 166,5 136,9 43,3 51,4 n/a 32,1 14,3 34,8 27,9 54,5
Oma pääoma/osake (SEK) 26,55 28,29 25,91 24,04 23,63 19,95 18,66 11,54 10,29 8,94

          
1) Oikaistu vuonna 2000 tehdyn 324:1-splittauksen takia.
2) Vuoden 2006 luku hallituksen ehdotuksen mukaan, sisältää ylimääräiset osingot 4,50 kruunua osaketta kohden, kokonaisuutena 20 207 milj. kruunua.
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TeliaSonera-konserni 
Liiketoimintatiedot 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997

Ruotsi          
Matkaviestintä, liittymämäärä (tuhansia) 4 603 4 387 4 243 3 838 3 604 3 439 3 257 2 638 2 206 1 935
Matkaviestintä, GSM/UMTS-liittymämäärä (tuhansia) 4 489 4 267 4 117 3 706 3 467 3 295 3 076 2 348 1 703 1 180
Matkaviestintä, NMT-liittymämäärä (tuhansia) 114 120 126 132 137 144 181 290 503 755
Matkaviestintä, soitetut puhelut (milj. min) 5 335 4 456 3 814 3 313 3 201 3 016 2 591 2 089 1 745 1 554
Matkaviestintä, vastaanotetut puhelut (milj. min) 3 058 2 750 2 573 2 400 2 272 2 067 1 766 1 416 1 091 885
Matkaviestintä, puhelut asiakasta ja kuukautta  
kohden (min) 157 139 131 128 131 127 123 121 114 111
Matkaviestintä, lähetetyt tekstiviestit (milj.) 1 249 923 905 794 488 389 185 46 13 4
Matkaviestintä, GSM-liittymien vaihtuvuus (%) 11 11 10 11 12 8 8 9 14 12
Matkaviestintä, liittymäkohtainen tuotto (SEK) 204 213 227 252 262 285 308 332 362 345
ADSL/LAN-laajakaista, liittymämäärä (tuhansia) 915 711 526 394 317 194 27 2 – –
Kiinteät laajakaistaliittymät (tuhansia) 7 6 7 5 4 3 2 1 1 1
Internet-liittymät, puhelinverkkoliittymät (tuhansia) 625 722 817 823 763 747 687 598 439 230
Kiinteän verkon puhepalvelut, PSTN-liittymämäärä  
(tuhansia) 3 970 4 369 5 390 5 493 5 579 5 663 5 783 5 889 5 965 6 010
Kiinteän verkon puhepalvelut, ISDN-kanavat (tuhansia) 616 667 725 790 836 922 838 630 424 244

Suomi          
Matkaviestintä, liittymämäärä (tuhansia) 2 407 2 507 2 297 2 428 2 790 239 149 33 8 –
 joista Soneran osuus 2 407 2 507 2 297 2 428 2 490 – – – – –
Matkaviestintä, soitetut puhelut (milj. min) 5 936 5 642 4 820 4 743 – – – – – –
Matkaviestintä, vastaanotetut puhelut (milj. min) 2 554 2 405 2 147 2 090 – – – – – –
Matkaviestintä, puhelut asiakasta ja kuukautta  
kohden (min) 285 277 253 232 – – – – – –
Matkaviestintä, lähetetyt tekstiviestit (milj.) 1 247 1 216 993 832 – – – – – –
Matkaviestintä, GSM-liittymien vaihtuvuus (%) 18 26 29 17 – – – – – –
Matkaviestintä, liittymäkohtainen tuotto (EUR) 29 30 38 38 – – – – – –
Laajakaista, liittymämäärä (tuhansia) 412 350 243 150 82 – – – – –
Internet-liittymät, kotitalouksien puhelinverkkoliittymät  
(tuhansia) 41 76 113 149 181 – – – – –
Kiinteän verkon puhepalvelut, PSTN-liittymämäärä  
(tuhansia) 401 456 525 570 503 – – – – –
Kiinteän verkon puhepalvelut, ISDN-kanavat (tuhansia) 179 191 215 234 219 – – – – –

Norja          
Matkaviestintä, liittymämäärä (tuhansia) 1 641 1 651 1 308 1 195 1 089 970 850 – – –
Laajakaista, liittymämäärä (tuhansia) 172 – – – – – – – – –
Norja, NetCom          
Matkaviestintä, puhelut asiakasta ja kuukautta  
kohden (min) 226 194 175 164 156 133 130 – – –
Matkaviestintä, lähetetyt tekstiviestit (milj.) 1 675 1 444 1 171 1 043 756 501 302 – – –
Matkaviestintä, liittymäkohtainen tuotto (NOK) 368 338 339 342 330 310 308 – – –

Tanska          
Matkaviestintä, liittymämäärä (tuhansia) 1 123 1 154 1 115 472 421 288 263 170 112 –
Matkaviestintä, lähetetyt tekstiviestit (milj.) 4 033 3 579 2 542 1 041 175 61 39 23 – –
Internet-liittymät, puhelinverkkoliittymät (tuhansia) 17 24 43 28 34 n/a n/a n/a n/a n/a
Kaapeli-TV, liittymämäärä (tuhansia) 210 204 201 195 188 179 175 170 164 145
Laajakaista, liittymämäärä (tuhansia) 162 151 126 104 81 58 30 11 3 –
Kiinteän verkon puhepalvelut, ennakko- ja 
sopimusasiakkaat (tuhansia) 165 195 212 172 223 n/a n/a n/a n/a n/a

Baltian maat          
Matkaviestintä, liittymämäärä, Viro (tuhansia) 759 677 595 – – – – – – –
Kiinteän verkon puhepalvelut, liittymämäärä, Viro  
(tuhansia) 381 388 426 – – – – – – –
Matkaviestintä, liittymämäärä, Latvia (tuhansia) 803 735 649 534 447 – – – – –
Matkaviestintä, liittymämäärä, Liettua (tuhansia) 2 074 1 889 1 338 1 052 851 – – – – –
Kiinteän verkon puhepalvelut, liittymämäärä, Liettua  
(tuhansia) 785 798 819 828 936 – – – – –

Espanja          
Matkaviestintä, liittymämäärä (tuhansia) 24 – – – – – – – – –

Euraasia          
Matkaviestintä, liittymämäärä (tuhansia) 7 352 6 146 3 866 2 385 1 614 – – – – –

Henkilöstö          
Henkilöstön määrä vuoden lopussa 28 528 28 175 29 082 26 694 29 173 17 149 29 868 30 643 30 593 32 549
Kokopäivätyötä tekevän henkilöstön määrä  
keskimäärin vuoden kuluessa 26 969 27 403 25 381 26 188 17 277 24 979 30 307 29 546 31 320 33 930
 joista Ruotsissa 10 427 11 061 10 948 11 321 12 593 20 922 25 383 25 414 27 540 30 474
 joista Suomessa 5 936 6 369 6 750 6 408 1 142 775 999 662 521 421
 joista muissa maissa 10 606 9 973 7 683 8 459 3 542 3 282 3 925 3 470 3 259 3 035
 joista naisia 12 164 11 934 11 427 10 936 7 546 9 196 11 521 11 268 11 486 13 703
 joista miehiä 14 805 15 469 13 954 15 252 9 731 15 783 18 786 18 278 19 834 20 227
Palkat ja palkkiot (MSEK) 8 918 9 023 8 674 8 460 6 732 8 852 9 543 9 184 9 098 9 472
Työnantajan sosiaaliturvamaksut (MSEK) 1 903 1 970 1 902 1 950 1 804 2 614 3 055 2 895 2 762 2 807
Palkkojen ja henkilösivukulujen prosenttiosuus  
liiketoiminnan kuluista 15,2 15,5 16,4 14,9 14,9 19,4 25,5 26,2 25,8 28,5
Liikevaihto työntekijää kohden (SEK ’000) 3 376 3 199 3 228 3 147 3 443 2 290 1 784 1 764 1 583 1 346
Liiketulos työntekijää kohden (SEK ’000) 945 640 740 562 –631 219 396 201 230 95
Henkilöstön tuottavuuden muutos (%) 11,2 8,3 10,8 –4,9 53,5 31,9 8,3 17,9 20,2 8,4
Nettotulos työntekijää kohden (SEK ’000) 715 500 511 347 –467 75 339 143 160 65
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Määritelmiä

Käsitteitä

Käyttökate
Käyttökate vastaa liiketulosta ennen poistoja ja arvonalennuksia ja ennen osak-
kuus- ja yhteisyrityksistä saatuja tuottoja.

Kertaluonteiset erät
Kertaluonteisiin eriin kuuluvat myyntivoitot ja -tappiot, liiketoimintojen uudelleenjär-
jestelyjen ja henkilöstövähennysten kulut sekä vuonna 2002 tapahtuneen Sonera-
fuusion yhteydessä kulut, joita ei ole aktivoitu. Tammikuun 1. päivästä 2003 lähtien 
kertaluonteisiin eriin kirjataan vain myyntivoitot ja -tappiot, arvonalennukset ja liike-
toimintojen uudelleenjärjestelyt sekä vastaavat, joiden arvo yksinään ylittää 100 
milj. kruunua. Historiallisia lukuja ei ole muutettu takautuvasti.

Oikaistu oma pääoma
Taseen oma pääoma (ilman vähemmistöosuuksia), josta on vähennetty (ehdotettu) 
osinko.

Sijoitettu pääoma
Taseen loppusumma, josta on vähennetty korottomat velat ja korottomat varaukset 
sekä (ehdotettu) osinko.

Liikepääoma
Korottomien vastaavien yhteissumma, josta on vähennetty korottomat velat ja korot-
tomat varaukset sekä (ehdotettu) osinko.

Korollinen nettovelka
Korollisten velkojen ja varausten yhteissumma, josta on vähennetty korolliset vas-
taavat, mutta joka sisältää osuudet osakkuusyhtiöissä.

Nettolainaus
Korollisten velkojen yhteissumma, josta on vähennetty korolliset vastaavat, mutta 
joka sisältää osuudet osakkuusyhtiöissä.

Nettovelka
Korolliset velat, joista on vähennetty lyhytaikaiset sijoitukset ja kassavarat.

Vapaa kassavirta
Liiketoiminnan kassavirta, josta on vähennetty käteisellä maksetut käyttöomaisuus-
investoinnit.

Käyttöomaisuusinvestoinnit
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin pitkäaikaisiin omaisuuseriin liikearvoa, käyvän 
arvon oikaisuja ja omaisuuserien käytöstäpoistamisvelvoitteita lukuun ottamatta.

Yritysostot ja muut investoinnit
Investoinnit, joiden kohteena on liikearvo, sekä käyvän arvon oikaisut, osakkeet ja 
osuudet ja käytöstäpoistamisvelvoitteet.

Käyttökateprosentti
Käyttökate ilman kertaluonteisia eriä ilmaistuna prosentteina liikevaihdosta.

Liiketulos (%)
Liiketulos prosentteina liikevaihdosta.

Nettotulos/liikevaihto (%)
Nettotulos (vähemmistöosuudet mukaan luettuna) prosentteina liikevaihdosta.

Pääoman kiertonopeus
Liikevaihto jaettuna taseen keskimääräisellä loppusummalla.

Sijoitetun pääoman kiertonopeus
Liikevaihto jaettuna sijoitetun pääoman keskimääräisellä määrällä.

Pääoman tuotto
Liiketuloksen ja rahoitustuottojen summa ilmaistuna prosentteina taseen keskimää-
räisestä loppusummasta.

Sijoitetun pääoman tuotto
Liiketuloksen ja rahoitustuottojen summa ilmaistuna prosentteina sijoitetun pää-
oman keskimääräisestä määrästä.

Oman pääoman tuotto
Nettotulos (ilman vähemmistöosuuksia) prosentteina oikaistun oman pääoman kes-
kimääräisestä määrästä.

Omavaraisuusaste
Oikaistu oma pääoma ja vähemmistöosuudet ilmaistuna prosentteina vastaavien 
yhteissummasta.

Nettovelkaantumisaste
Nettovelka prosentteina oikaistun oman pääoman ja vähemmistöosuuksien sum-
man keskimääräisestä määrästä.

Korkokate
Liiketuloksen ja rahoitustuottojen summa jaettuna rahoituskuluilla.

Investointien omarahoitusosuus
Liiketoiminnan kassavirta jaettuna investointien bruttomäärällä.

Osakekohtaiset tunnusluvut
Osakekohtainen tulos perustuu osakkeiden määrän painotettuun keskiarvoon en-
nen laimentamista mahdollisten uusien tavallisten osakkeiden määrällä ja sen jäl-
keen, kun taas oma pääoma osaketta kohden on laskettu käyttäen osakkeiden mää-
rää kauden lopussa.

Osinko/tulos
Osakekohtainen osinko jaettuna osakekohtaisella tuloksella.

ARPU
Keskimääräinen liittymäkohtainen tuotto kuukaudessa.

Asiakasvaihtuvuus
Yrityksen asiakaskunnasta lähteneiden laskutettavien asiakkaiden lukumäärä  
prosentteina keskimääräisestä laskutettavien asiakkaiden määrästä.

Henkilöstön tuottavuus
Samoilla hinnoilla mitatun liikevaihdon ja kokoaikaisten työntekijöiden määrän  
suhteen muutos vuositasolla.

Valuuttalyhenteet
Tässä vuosikertomuksessa käytetään seuraavia kansainvälisten standardien  
 mukaisia lyhenteitä eri valuutoista:

SEK Ruotsin kruunu KZT Kazakstanin tenge 
AZN Azerbaidžanin manat LTL Liettuan liti 
CHF Sveitsin frangi LVL Latvian lati 
CZK Tšekin koruna NOK Norjan kruunu 
DKK Tanskan kruunu PHP Filippiinien peso 
EEK Viron kruunu PLN Puolan zloty 
EUR Euro RUB Venäjän rupla 
GBP Englannin punta TRY Turkin liira 
HUF Unkarin forintti USD Yhdysvaltain dollari 
JPY Japanin jeni

Kymmenen vuoden katsaus
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Tulevaisuutta arvioivat lausunnot

Tulevaisuutta arvioivat lausunnot
Tähän vuosikertomukseen sisältyy muun muassa TeliaSoneran  
taloudellista asemaa ja toiminnan tulosta koskevia lausumia, jotka  
ovat luonteeltaan tulevaisuuteen liittyviä. Tällaiset lausumat eivät ole  
historiallisia tosiseikkoja, vaan edustavat TeliaSoneran odotuksia tule-
vasta kehityksestä. TeliaSonera arvioi, että näissä lausumissa esitetyt 
odotukset pohjautuvat perusteltuihin oletuksiin. Näihin lausumiin sisältyy 
kuitenkin riskejä ja epävarmuustekijöitä ja monet merkittävät tekijät saat-
tavat aiheuttaa todellisten tulosten poikkeamisen huomattavasti tässä 
esitetyistä tulevaisuutta koskevista lausumista. Tällaisia tekijöitä voivat 
olla muun muassa TeliaSoneran markkina-asema, Euroopan televiestintä-
markkinoiden kasvu, kilpailun vaikutus ja muut taloudelliseen tilantee-
seen, liiketoimintaan, kilpailuun ja/tai viranomaissääntelyyn liittyvät tekijät, 
jotka vaikuttavat TeliaSoneran liiketoimintaan ja televiestintätoimialaan 
yleisesti. Tulevaisuutta koskevat lausumat kuvaavat TeliaSoneran käsitystä 
sillä hetkellä jolloin ne on annettu. TeliaSoneralla ei ole velvollisuutta  
päivittää eikä se sitoudu päivittämään näitä lausumia uuden tiedon tai 
tulevaisuuden tapahtumien valossa muutoin kuin lakisääteisen ilmoitus-
velvollisuutensa kautta.
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TeliaSoneran varsinainen yhtiökokous pidetään tiistaina 24.4.2007 klo 17.00 Ruotsin aikaa Stockholmsmässan-messukes-
kuksessa Tukholman Älvsjössä, Ruotsissa. Kokouskutsu julkaistiin kokonaisuudessaan maaliskuun lopussa TeliaSoneran 
internet-sivuilla osoitteessa www.teliasonera.fi. Yhtiökokouksessa on tulkkaus ruotsista englantiin ja suomeen.

Vuoden 2007 yhtiökokous

Osallistumisoikeus
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on rekis-
teröityneenä osakkeenomistajaksi VPC AB:n pitämässä yhtiön osakas-
luettelossa keskiviikkona 18.4.2007 ja joka on ilmoittanut TeliaSonera 
AB:lle osallistumisestaan yhtiökokoukseen viimeistään keskiviikkona 
18.4.2007 klo 16.00 Ruotsin aikaa.

Rekisteröityminen osakasluetteloon
TeliaSoneran osakasluetteloa ylläpitää VPC AB. Osakkeet voivat olla joko 
osakkeenomistajan omissa nimissä tai hallintarekisteröitynä. Voidakseen 
osallistua yhtiökokoukseen hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan on 
rekisteröitävä osakkeensa omiin nimiinsä yhtiön osakasluetteloon hyvissä 
ajoin ennen keskiviikkoa 18.4.2007. Tämä menettely koskee myös osak-
keenomistajia, jotka käyttävät pankin omaisuudenhoitopalveluita ja/tai 
käyvät kauppaa internetin välityksellä. Lisätietoja tarvitsevien tulee ottaa 
yhteyttä omaisuudenhoitopalveluunsa hyvissä ajoin.
 Suomalaiseen arvo-osuusjärjestelmään APK:n kautta rekisteröidyt 
suomalaisten osakkeenomistajien osakkeet on VPC:n rekisteriin merkitty 
hallintarekisteröidyiksi. Näiden suomalaisten osakkeenomistajien on 
otettava yhteyttä APK:hon joko lähettämällä sähköpostia osoitteeseen 
thy@ncsdgroup.com tai soittamalla numeroon 020 770 6609, jotta osak-
keiden uudelleenrekisteröinti heidän omiin nimiinsä yhtiön osakasluette-
loon hoituisi hyvissä ajoin ennen keskiviikkoa 18.4.2007 ja osakkeenomis-
taja voisi osallistua yhtiökokoukseen. APK ei automaattisesti rekisteröi 
uudelleen kaikkia osakkeenomistajia. Suomalaisten osakkeenomistajien 
on lisäksi ilmoitettava yhtiölle osallistumisestaan yhtiökokoukseen seu-
raavien ohjeiden mukaisesti.

Ilmoittautuminen
Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua 26.3.2007 alkaen
• puhelimitse: +46 (0)8 611 60 15
• faksilla: +46 (0)8 611 60 17
• postitse: TeliaSonera AB, Box 10, SE-182 11 Danderyd, Sweden
• TeliaSoneran internet-sivuilla: www.teliasonera.fi/sijoittajatietoa

Ilmoittautumisen yhteydessä on mainittava:
• nimi/yritys
• henkilötunnus/y-tunnus
• puhelinnumero päivisin (myös maatunnus ja suuntanumero)
• osallistujien lukumäärä

Osakkeenomistajilla on mahdollisuus seurata yhtiökokousta 
internet-yhteyden kautta 
Osakkeenomistajalla, joka on rekisteröityneenä osakkeenomistajaksi 
VPC AB:n pitämässä yhtiön osakasluettelossa perjantaina 30.3.2007 ja 
joka on ilmoittanut TeliaSonera AB:lle aikeestaan seurata yhtiökokousta 
internet-yhteyden välityksellä viimeistään keskiviikkona 18.4.2006 klo 
16.00 Ruotsin aikaa, on mahdollisuus seurata yhtiökokousta internetin 
kautta. 
 Osakkeenomistajan, joka haluaa seurata yhtiökokousta internetin 

 kautta, on noudatettava edellä olevaa ilmoittautumismenettelyä, mutta 
osakkeiden uudelleenrekisteröintiä ei tarvitse suorittaa. Osakkeenomis-
taja, joka seuraa yhtiökokousta internet-yhteyden kautta, luokitellaan 
 yhtiökokouksen vieraaksi, eikä osakkeenomistaja voi siten osallistua 
 äänestyksiin, tehdä ehdotuksia tai käyttää puheenvuoroja. Mikäli osak-
keenomistaja haluaa osallistua yhtiökokoukseen edustajan välityksellä ja 
haluaa lisäksi henkilökohtaisesti seurata yhtiökokousta internetin kautta, 
on hänen noudatettava ilmoittautumismenettelyä kokonaisuudessaan. 
 Osakkeenomistajalle, joka on ilmoittanut seuraavansa yhtiökokousta 
internetin kautta ja joka täyttää edellä mainitut kriteerit, lähetetään tarkem-
mat tiedot internet-yhteydestä ja henkilökohtainen salasana. 
 Tekniset vaatimukset yhtiökokouksen seuraamiseksi internetin kautta: 
PC, Windows XP -käyttöjärjestelmä, Internet Explorer 6 -selain, Windows 
Media Player 9 -mediasoitin (tai uudempi) ja internet-yhteys. Parhaan 
 laadun takaa laajakaistayhteys, jonka nopeus on vähintään 1 Mb/s.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa tehtävät päätökset
Yhtiökokous päättää esimerkiksi yhtiön voitonjaosta sekä hallituksen ja 
toimitusjohtajan vastuuvapaudesta. Lisäksi yhtiökokous nimittää hallituk-
sen ja päättää hallituksen jäsenten palkkioista.
 Hallitus esittää vuoden 2007 yhtiökokoukselle, että osakkeenomistajille 
maksetaan osinkoa yhteensä 6,30 kruunua osakkeelta: tavanomaista 
osinkoa 1,80 kruunua osakkeelta ja ylimääräistä osinkoa 4,50 kruunua 
osakkeelta.
 Suositeltu VPC AB:n osingonmaksun täsmäytyspäivä on 27.4.2007. 
Jos yhtiökokous hyväksyy hallituksen esityksen, osingonmaksun VPC:n 
kautta arvioidaan tapahtuvan 3.5.2007.

Osakkeenomistajien tiedotustilaisuus Suomessa
Suomalaisille osakkeenomistajille tarkoitettu tiedotustilaisuus järjeste-
tään 25.4.2007 klo 16.00 Suomen aikaa Finlandia-talossa Helsingissä. 
Suomalaisilla osakkeenomistajilla on siellä tilaisuus tavata yhtiön johdon 
ja hallituksen edustajia henkilökohtaisesti. Tilaisuudessa on tulkkaus 
suomesta englantiin ja englannista suomeen. Ilmoittautumiset tilaisuu-
teen tulee toimittaa TeliaSoneralle viimeistään 16.4.2007.

Ilmoittautuminen suomalaisten osakkeenomistajien 
 tiedotustilaisuuteen
Tilaisuuteen voi ilmoittautua 26.3.2007 alkaen
• puhelimitse: 02040 54444
• sähköpostitse: communications-fi@sonera.com

Lisätietoja sekä linkki sähköposti-ilmoittautumiseen löytyy TeliaSoneran 
internet-sivuilta: www.teliasonera.fi/sijoittajatietoa.

Ilmoittautumisen yhteydessä on mainittava:
• nimi/yritys
• syntymäaika/y-tunnus
• puhelinnumero päivisin (myös maatunnus ja suuntanumero)
• osallistujien lukumäärä

Vuoden 2007 yhtiökokous
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Tämä vuosikertomus on luettavissa myös osoitteessa www.teliasonera.fi/sijoittajatietoa, 
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vuosikertomuksessa ”konserni”, ”yhtiö”, ”me” ja ”TeliaSonera” viittaavat TeliaSonera  
AB:hen tai TeliaSonera AB:hen ja sen tytäryhtiöihin, kontekstista riippuen. 
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Postiosoite: TeliaSonera AB,
SE-106 63 Stockholm, Sweden
Käyntiosoite: Sturegatan 1, Stockholm
Vaihde: +46 (0)8 504 550 00
Faksi: +46 (0)8 504 550 01
Sähköposti: teliasonera@teliasonera.com

Toimitusjohtaja
Anders Igel
Postiosoite: TeliaSonera AB,
SE-106 63 Stockholm, Sweden
Vaihde: +46 (0)8 504 550 00
Faksi: +46 (0)8 504 550 14

Viestintä
Ewa Lagerqvist
Postiosoite: TeliaSonera AB,
SE-106 63 Stockholm, Sweden
Vaihde: +46 (0)8 504 550 00
Faksi: +46 (0)8 611 46 42

Investor Relations
Martti Yrjö-Koskinen
Postiosoite: TeliaSonera AB,
SE-106 63 Stockholm, Sweden
Vaihde: +46 (0)8 504 550 00
Faksi: +46 (0)8 611 46 42
Sähköposti: investor-relations@teliasonera.com

Julkaisu TeliaSonera AB, Investor Relations ja Intellecta Communication AB.
Kuva Matton/George Doyle: kansi. Vibeke Aronsson: sivu 3, 10, 11, 13, 18, 19, 32, 34. Carl Hjelte: sivu 4, 5.  
Lucky Look/Kevin Foy: sivu 12. Ernst Tobisch: sivu 14. Getty Images: sivu 16, 23. Matton/Klaus Tiedge: sivu 24.
Paperi Kansi: Arctic silk 250 g. Sisäsivut: Galerie one silk 115 g.
Painolaitos Intellecta Tryckindustri AB. Tämä vuosikertomus on painettu ympäristöystävälliselle paperille.
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TeliaSonera AB (publ), SE-106 63 Stockholm, Sweden 
Yhtiörek.nro: 556103-4249, kotipaikka: Tukholma, puh.: +46 (0)8 504 550 00, www.teliasonera.fi 
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