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TeliaSonera tammikuu–maaliskuu 2006 
 
• Liikevaihto kasvoi 5,6 prosenttia 21 979 milj. Ruotsin kruunuun 

(20 804) matkaviestinnän ja laajakaistapalvelujen voimakkaan 
kasvun vauhdittamana. 

• Asiakasmäärä kasvoi voimakkaasti edellisvuodesta: 
- 2,9 miljoonaa uutta asiakasta enemmistöomisteisissa 

Pohjoismaiden, Baltian ja Euraasian liiketoiminnoissa. 
- 15,5 miljoonaa uutta asiakasta osakkuusyhtiöissä MegaFonissa 

ja Turkcellissa. 
• Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä kasvoi 6 129 milj. kruunuun 

(4 670) kaikissa liiketoiminnoissa tapahtuneen parannuksen 
ansiosta. 

• Käyttökateprosentti ennen kertaluonteisia eriä nousi 35,6 
prosenttiin (33,1). 

• Vapaa kassavirta kasvoi 4 843 milj. kruunuun (3 687). 
• Nettotulos kasvoi 4 274 milj. kruunuun (3 563), ja osakekohtainen 

tulos nousi 0,82 kruunuun (0,68). 
• Osingonjakopolitiikkaa tarkasteltu. 
 
 
Talouden tunnuslukuja 
 

MSEK, paitsi osakekohtaiset 
tiedot 

Tammi-
maalis

2006

Tammi-
maalis

2005

Tammi-
joulu
2005

Liikevaihto 21 979 20 804 87 661
Käyttökate1) ennen kertaluonteisia 
eriä2) 7 816 6 889 29 411
Liiketulos 5 441 4 671 17 549
Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä 6 129 4 670 20 107
Nettotulos 4 274 3 563 13 694

josta emoyhtiön osakkeen-
omistajille kuuluva osuus 3 692 3 177 11 697

Tulos/osake (SEK) 0,82 0,68 2,56
1) Määritelmät on esitetty sivulla 21. 
2) Kertaluonteiset erät on eritelty sivun 26 taulukossa. 

 
 
Toimitusjohtaja Anders Igelin kommentit 
 
”Vuoden ensimmäinen neljännes oli erittäin vahva. Liikevaihto kasvoi 6 
prosenttia, käyttökate 2 prosenttiyksikköä ja liiketoiminnan tulos oli yli 6 
miljardia Ruotsin kruunua. Kaikki liiketoimintamme paransivat tulostaan. 
Osingonmaksujemme ansiosta olemme yksi toimialan parhaiten tuottavista 
osakkeista.” 
 
TeliaSoneran osingonjakopolitiikka 
 
TeliaSoneran hallitus on tarkastellut yhtiön osingonjakopolitiikkaa.  
 
Yhtiölle on strategisesti tärkeätä turvata rahoituksellinen joustavuus, joka 
mahdollistaa sekä orgaaniseen että yritysjärjestelyjen kautta tapahtuvaan 
kasvuun tehtävät investoinnit. 
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TeliaSoneran osingonjakopolitiikkana on jakaa osinkoina 30-50 prosenttia 
emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluvasta nettotuloksesta. Tavanomaisen 
osingon lisäksi hallituksen tarkoituksena on ehdottaa vuotuista ylimääräistä 
pääoman palautusta osakkeenomistajille. Ylimääräistä pääoman 
palautusta tarkastellaan vuosittain huomioiden kassavirta ja 
kassavirtaennusteet sekä investointisuunnitelmat. 
 
Tämänhetkisen tarkastelun perusteella ylimääräiset pääoman palautukset 
tulisivat olemaan nykyisellä tasolla.  
 
 
Kehitysnäkymät vuodelle 2006 (Ei muutosta vuoden 
2005 tilinpäätöstiedotteesta) 
 
Strategia 
TeliaSoneran strategia perustuu kahdenlaisiin mahdollisuuksiin, joita 
toiminta kypsyydeltään erilaisilla markkinoilla tarjoaa. Kypsemmillä 
kotimarkkinoilla Pohjoismaissa ja Baltiassa strategisesti etusijalla ovat 
kasvun luominen uusien matkaviestin- ja IP-pohjaisten palvelujen ja 
tuotteiden, palvelujen helppokäyttöisyyden lisäämisen ja valikoitujen 
yritysostojen avulla sekä kannattavuuden säilyttäminen käynnissä olevilla, 
kilpailukykyiseen kustannustasoon tähtäävillä ohjelmilla ja palvelu-
valikoimaa fokusoimalla. Nopeammin kasvavissa kansainvälisissä 
matkaviestintoiminnoissa Euraasiassa, Venäjällä ja Turkissa strategiana on 
hyödyntää luontaista kasvua ja kasvattaa yhtiöiden arvoa. Näillä alueilla 
vallitsevan nykyisen, vahvan asemamme pohjalta voimme harkita uusien 
yritysostojen tekemistä, mikä toisi mahdollista lisäkasvua. 
 
Konsernin kehitysnäkymät 
Kotimarkkinoiden kovasta kilpailusta ja hintapaineesta huolimatta 
TeliaSonera onnistui säilyttämään johtavan asemansa vuonna 2005, mikä 
antaa hyvän pohjan kehitykselle vuonna 2006. Konsernin liikevaihdon ja 
tuloksen ennen veroja odotetaan kasvavan. Käyttöomaisuusinvestointeihin 
vaikuttavat pääasiassa kapasiteetin tarve ja asiakastarpeet, ja 
käyttöomaisuusinvestointien suhteessa liikevaihtoon odotetaan kasvavan 
jonkin verran vuodesta 2005. Vapaa kassavirta säilyy vahvana. Muutokset 
kilpailuympäristössä, valuuttakurssivaihtelut ja poliittiset epävarmuustekijät, 
verotukseen ja sääntelyyn liittyvät asiat mukaan lukien, saattavat vaikuttaa 
lukuihin. 
 
Kotimarkkinat 
Siirtymisen perinteisistä kiinteän verkon puhepalveluista matkaviestin- ja 
IP-pohjaisiin palveluihin arvioidaan jatkuvan. Kilpailu kaikilla tuotealueilla 
tulee olemaan edelleen kovaa kotimarkkinoilla. Matkaviestinnän ja 
laajakaistan volyymin odotetaan olevan merkittävää. 
 
Ruotsissa siirtyminen matkaviestin- ja IP-pohjaisiin palveluihin on ilmeistä. 
Tämän odotetaan näkyvän kiinteän verkon puhepalveluiden liikevaihdon 
pienenemisenä. Matkaviestinnän ja laajakaistapalvelujen volyymikasvun 
odotetaan jatkuvan merkittävänä ja hintatasoon kohdistuvan paineita. Vielä 
vuonna 2006 kokonaisliikevaihdon odotetaan laskevan. Käynnissä oleva 
uudelleenjärjestelyohjelma vaikuttaa positiivisesti, mutta ei täysin 
kompensoi vaikutusta käyttökatteeseen ennen kertaluonteisia eriä. 
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Suomessa painopistettä on siirretty markkinaosuuksista ja hinnoista 
asiakasuskollisuuteen, laatuun ja palveluihin. Lyhyellä aikavälillä 
keskimääräisen hinnan arvioidaan silti laskevan aiemman hintakehityksen 
takia. Uudet mahdollisuudet 3G-päätelaitteiden kytkykauppaan saattavat 
lisätä matkaviestinpalvelujen käyttöä. Kytkykaupan tulisi kuitenkin olla 
maltillista kannattavan kasvun mahdollistamiseksi. Vuonna 2005 
toteutettujen tehostamistoimien odotetaan laskevan vuotuisia kustannuksia 
vuonna 2006. Tulevan kasvun varmistamiseksi ja kannattavuuden 
palauttamiseksi ryhdyttiin lisätoimenpiteisiin ja aloitettiin kehitysohjelma. 
 
Norjassa orgaanisen kasvun odotetaan jatkuvan, ja Chessin muuttuminen 
konserniyhtiöksi kasvattaa liikevaihtoa. Käyttökateprosenttiin vaikuttavat 
Chessin käyttökateprosentin alhaisempi taso ja Chess-kaupasta seuraavat 
synergiaedut, jotka liittyvät pääasiassa NetComin verkon tehokkaampaan 
hyödyntämiseen. Yrityskaupan arvioidaan parantavan käyttökatetta ennen 
toteuttamiskustannuksia vuositasolla noin 0,8 mrd. kruunulla vuoden 2006 
puolivälistä lähtien. 
 
Tanskassa liikevaihdon kasvun odotetaan jatkuvan. Orangen toimintojen 
yhdistäminen on saatettu menestyksellisesti loppuun. Volyymikasvu ja 
sisäisen tehokkuuden parantuminen vaikuttavat positiivisesti 
kannattavuuteen. 
 
Baltian maissa matkaviestinnän kilpailun ja hintapaineen odotetaan 
lisääntyvän, mikä vaikuttaa käyttökateprosentteihin. Tätä tulee jossain 
määrin kompensoimaan odotettavissa oleva matkaviestinnän 
volyymikasvun jatkuminen. Kiinteän verkon liiketoiminnassa 
laajakaistapalvelujen kasvun jatkumisen arvioidaan kompensoivan 
puhepalvelujen liikevaihdon odotettavissa olevaa laskua. 
 
Kansainvälinen matkaviestintoiminta 
Kansainvälisestä matkaviestintoiminnasta saatavien tuottojen odotetaan 
kasvavan vuonna 2006. 
 
Euraasian toiminnoissa liikevaihdon voimakkaan kasvun odotetaan 
jatkuvan, mutta koventuvan kilpailun arvioidaan vaikuttavan liikevaihtoon ja 
käyttökateprosentteihin. 
 
Venäjällä liittymätiheyden kasvun odotetaan johtavan lisääntyvään 
hintakilpailuun. Turkissa kilpailutilanne muuttuu merkittävästi uusien 
markkinoille tulijoiden johdosta. TeliaSoneran mielestä sekä Turkcell että 
MegaFon ovat hyvissä asemissa vastaamaan markkina-alueidensa uusiin 
haasteisiin. 
 
Sekä MegaFonin että Turkcellin omistussuhteisiin liittyviin epävarmuus-
tekijöiden viitaten TeliaSonera toteaa olevansa edelleen sitoutunut Turkin 
ja Venäjän markkinoihin ja haluavansa lisätä omistustaan molemmissa 
operaattoreissa, jos siihen tarjoutuu mahdollisuus. 
 
Konsernikatsaus, vuoden 2006 ensimmäinen 
neljännes 
 
Liikevaihto kasvoi 5,6 prosenttia 21 979 milj. kruunuun. Yritysostoilla oli 
1,0 prosentin ja valuuttakurssivaihteluilla 2,4 prosentin suuruinen 
positiivinen vaikutus. 
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Liikevaihdon kasvun takana oli matkaviestintoiminta erityisesti 
Euraasiassa, Norjassa ja Tanskassa, mutta myös Baltian maissa. 
Ruotsissa matkaviestinnän liikevaihto säilyi ennallaan, koska voimakas 
volyymikasvu kompensoi hintojen alenemisen vaikutuksen. Suomessa 
hintojen jyrkkä lasku tasoittui ensimmäisen vuosineljänneksen aikana, 
mutta matkaviestinnän liikevaihto laski edellisvuodesta aiemman 
hintakehityksen vuoksi. Muiden langattomien datapalvelujen kuin 
tekstiviestien käyttö lisääntyi merkittävästi kaikilla markkina-alueilla, joskin 
lähtötaso oli edelleen verrattain alhainen. 
 
Kiinteän verkon puolella laajakaistapalvelujen kysyntä jatkui voimakkaana 
ja liikevaihto kasvoi merkittävästi kaikilla markkina-alueilla. 
Laajakaistapalvelujen kasvanut liikevaihto kompensoi kiinteän verkon 
puhepalvelujen vähenemisen kaikilla markkina-alueilla lukuun ottamatta 
Ruotsia, missä kilpailu ja yhä nopeampi siirtyminen matkaviestin- ja IP-
pohjaisiin palveluihin vaikuttaa merkittävästi kiinteän verkon 
puhepalveluihin. 
 
Matkaviestinnän kasvu MegaFon- ja Turkcell-osakkuusyhtiöissä jatkui 
voimakkaana huolimatta kovenevasta kilpailusta ja hintapaineesta. 
 
Asiakasmäärä kasvoi 28 prosenttia edellisvuodesta. Vuosineljänneksen 
lopussa TeliaSoneralla oli 29 miljoonaa asiakasta enemmistöomisteisissa 
yhtiöissä ja 55 miljoonaa asiakasta osakkuusyhtiöissä. Asiakasmäärä 
kasvoi matkaviestinnässä ja laajakaistapalveluissa.  
 
Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä kasvoi 7 816 milj. kruunuun (6 889), 
koska kaikkien toimintojen tulokset paranivat. Paraneminen oli 
voimakkainta Euraasiassa, Tanskassa ja Norjassa. Liikevaihdon laskusta 
huolimatta myös Ruotsin toimintojen tulos parani, mikä johtui kustannusten 
alenemisen positiivisesta vaikutuksesta. Tähän vaikuttivat sekä käynnissä 
oleva uudelleenjärjestelyohjelma että alhaisemmat myrskytuhojen 
aiheuttamat kustannukset. Suomen toimintojen tulos parani jonkin verran 
tehostamistoimien ja edellisvuoden vastaavana vuosineljänneksenä 
kirjattujen poikkeuksellisten erien vuoksi, mutta kannattavuus on edelleen 
heikko hintojen aiemman laskun vuoksi. Baltian toimintojen tulos parani 
hieman. 
 
Käyttökateprosentti ennen kertaluonteisia eriä nousi 35,6 prosenttiin 
(33,1). 
 
Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä kasvoi 6 129 milj. kruunuun (4 670), 
koska käyttökate parani, poistoaikatauluja muutettiin ja MegaFon- ja 
Turkcell-osakkuusyhtiöistä saadut tuotot kasvoivat edelleen voimakkaasti. 
 
Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden taloudellisen vaikutusajan 
uudelleenarvioinnin tuloksena tiettyjen omaisuusluokkien poistoaikatauluja 
pidennettiin tai nopeutettiin 1.1.2006 alkaen. Muutoksella arvioidaan olevan 
vuosittain noin 900 milj. kruunun positiivinen vaikutus konsernin 
liiketulokseen. Ensimmäisen vuosineljänneksen aikana positiivinen 
vaikutus arvioitiin noin 220 milj. kruunun suuruiseksi, ja se liittyi pääasiassa 
Suomeen ja Ruotsiin. 
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Kertaluonteiset erät olivat yhteensä -688 milj. kruunua (1) ja liittyivät 
pääasiassa Ruotsissa tehtyjen uudelleenjärjestelyjen kustannuksiin. 
 
Rahoituserät kasvoivat 101 milj. kruunuun (-100), josta myyntivoittojen 
osuus oli 191 milj. kruunua. Vertailuneljänneksen aikana myyntivoittoja oli 
104 milj. kruunua. 
 
Verokulut olivat yhteensä 1 268 milj. kruunua (1 008). 
 
Nettotuloksen emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva osuus kasvoi 3 692 
milj. kruunuun (3 177), ja osakekohtainen tulos oli 0,82 kruunua (0,68). 
 
Käyttöomaisuusinvestoinnit laskivat 2 039 milj. kruunuun (2 273). Koko 
vuoden 2006 käyttöomaisuusinvestointien odotetaan kuitenkin olevan 
suuremmat kuin vuonna 2005. 
 
Vapaa kassavirta kasvoi 4 843 milj. kruunuun (3 687), mikä johtui 
parantuneesta käyttökatteesta, pienemmistä 
käyttöomaisuusinvestoinneista ja osakkuusyhtiöistä saatujen osinkotulojen 
kasvusta, joskin kohonneet veromaksut kumosivat osittain näiden 
vaikutusta. 
 
Uudelleenjärjestelyvarausten käytöllä oli 262 milj. kruunun (84) negatiivinen 
vaikutus kassavirtaan. 
 
Nettovelka aleni 8 373 milj. kruunusta 3 472 milj. kruunuun 
vuosineljänneksen aikana pääasiassa vapaan kassavirran vuoksi. 
Ehdotettu tavanomainen osinko ja pääoman palauttaminen 
osakkeenomistajille ovat yhteensä 15 717 milj. kruunua. 
 
Omavaraisuusaste parani vuosineljänneksen aikana 58,9 prosentista 60,5 
prosenttiin. 
 
 
TeliaSonera mukaan FreeMove-liittoumaan 
 
Maaliskuussa TeliaSonera liittyi FreeMoveen, joka on Orangen, Telecom 
Italian ja T-Mobilen muodostama matkaviestinoperaattoreiden liittouma. 
Liittouma panostaa verkkovierailuliiketoiminnan kehittämiseen ja 
kilpailukykyisten palvelujen tarjoamiseen monikansallisille asiakkaille. Sen 
toiminta kattaa 26 eri markkina-aluetta ja yli 230 miljoonaa asiakasta eri 
puolilla Eurooppaa. 
 
 
Kansainvälisiä verkkovierailumaksuja koskeva EU:n 
kuulemismenettely 
 
Euroopan komissio on hiljattain käynnistänyt kansainvälisten 
verkkovierailumaksujen alentamiseen tähtäävän EU:n asetusta koskevan 
kuulemismenettelyn viimeisen vaiheen. Komissio ilmoitti, että uudessa 
EU:n asetuksessa otetaan käyttöön matkapuhelujen käyttöä ulkomailla 
koskeva ”kotihinnoittelun” periaate. Asetus voisi tulla voimaan kesään 2007 
mennessä, mikäli Euroopan parlamentti ja ministerineuvosto pääsevät 
yksimielisyyteen sen lopullisesta sanamuodosta. TeliaSonera kannattaa 
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loppukäyttäjien maksamien kansainvälisten verkkovierailumaksujen 
alentamista, vaikka pitääkin parempana alan itse käynnistämiä toimia. 
 
Koska tähän mahdollisesti tulossa olevaan asetukseen liittyy paljon 
epävarmuustekijöitä, sen lopullista vaikutusta TeliaSoneran liiketoimintaan 
on vaikea arvioida. Jos muutokset vaikuttavat sekä loppukäyttäjä- että 
tukkuhintoihin samassa suhteessa ja ulkomaanpuhelujen volyymi kasvaa 
tämän johdosta, sillä on luultavasti vähäinen tai kohtuullinen vaikutus 
TeliaSoneraan. Verkkovierailuihin liittyvä kokonaisliikevaihto 
kotimarkkinoilla on alle viisi prosenttia konsernin kokonaisliikevaihdosta. 
 
Käyttökateprosentti parani, ja matkaviestintä ja 
laajakaista kasvoivat voimakkaasti Ruotsissa 
 
• Kova kilpailu jatkui Ruotsissa kaikilla tuotealueilla vuosineljänneksen 

aikana, mikä aiheutti paineita yleiseen hintatasoon. Markkinoiden 
konsolidointi ja siirtyminen uudentyyppisiin palveluihin jatkuivat. 
Markkinoiden painopiste siirtyy yhä enemmän kohti palvelupaketteja ja 
kiinteähintaisia tuotteita. 

 

MSEK, paitsi käyttökateprosentit, 
ARPU ja asiakasmäärät 

Tammi-
maalis

2006

Tammi-
maalis

2005

Tammi-
joulu
2005

Liikevaihto 9 231 9 657 38 710
Käyttökate ennen kertaluonteisia 
eriä 3 861 3 808 15 183

Käyttökate-% 41,8 39,4 39,2
Liiketulos 2 462 2 705 8 302
Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä 3 001 2 705 10 803
Matkaviestintä 
Liikevaihto 2 868 2 845 12 104
Käyttökate ennen kertaluonteisia 
eriä 1 237 1 179 5 081

Käyttökate-% 43,1 41,4 42,0
Käyttöomaisuusinvestoinnit 144 150 787
Liittymän keskimääräinen 
kuukausituotto (ARPU) (SEK) 199 205 213
Asiakasmäärä (tuhatta) kauden 
lopussa 4 442 4 266 4 387
Kiinteän verkon palvelut 
Liikevaihto 6 363 6 812 26 606
Käyttökate ennen kertaluonteisia 
eriä 2 624 2 629 10 102

Käyttökate-% 41,2 38,6 38,0
Käyttöomaisuusinvestoinnit 628 852 3 260
Asiakasmäärä (tuhatta) kauden 
lopussa 

Vähittäismyynti ilman 
laajakaistaa 5 610 6 458 5 758
Laajakaista 774 582 717
PSTN-liittymien tukkumyynti 912 428 858
LLUB-kuparikaapeliyhteyksien 
tukkumyynti 415 255 374
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Matkaviestintä 
• Voimakkaan volyymikasvun johdosta liikevaihto pysyi ennallaan 

huolimatta siitä, että hinnat laskivat edellisvuodesta noin 20 prosenttia. 
Lähtevä liikenne lisääntyi 25 prosenttia. Langaton dataliikenne kasvoi 
voimakkaasti, mihin vaikuttivat pääasiassa kiinnostavat 
kampanjatuotteet, mahdollisuus kuunnella musiikkia ja katsoa TV:tä 
matkapuhelimella sekä Telia Connect -datapalvelun lisääntynyt käyttö. 

 
• Voimakkaasta volyymikasvusta huolimatta kokonaiskustannukset 

alenivat, mikä pääasiassa johtui käynnissä olevasta 
uudelleenjärjestelyohjelmasta. Tämä paransi käyttökatetta ja 
käyttökateprosenttia. 

 
• Matkaviestinasiakkaiden määrä kasvoi 176 000:lla edellisvuoteen 

verrattuna ja oli 4 442 000. Ensimmäisen vuosineljänneksen aikana 
asiakasmäärä kasvoi kaikkiaan 55 000:lla. 

 
• GSM-verkkoon tehtävien investointien aikataulun muuttuminen alensi 

hieman käyttöomaisuusinvestointeja edellisvuoteen verrattuna. Tähän 
mennessä osakkuusyhtiö Svenska UMTS-nät AB on investoinut 3,5 
mrd. kruunua Ruotsin 3G-infrastruktuuriin. Ensimmäisen 
vuosineljänneksen aikana kustannukset liittyen Svenska UMTS-nät 
AB:hen kasvoivat 35 milj. kruunulla 86 milj. kruunuun edellisvuoteen 
verrattuna. 

 
• Vuosineljänneksen kuluessa tuotiin markkinoille Telia Refill Till Alla 

-prepaid-liittymä, jolla Telian matkaviestinasiakkaat voivat soittaa 
kaikkiin matka- ja lankapuhelimiin Ruotsissa 0,59 kruunun 
minuuttihintaan sekä lähettää tekstiviestejä 0,75 kruunun ja 
multimediaviestejä 2,25 kruunun kappalehintaan. Halebop laski 
prepaid-asiakkailta perimiään ulkomaanpuhelujen hintoja. 

 
Kiinteän verkon palvelut 
• Siirtyminen kiinteän verkon palveluista matkaviestin- ja IP-pohjaisiin 

palveluihin jatkui. Vuosineljänneksen aikana Telia onnistui 
kasvattamaan markkinaosuuttaan kiinteän verkon (PSTN) 
puhelinliittymien kutistuvilla markkinoilla. 

 
• Vuosineljänneksen aikana siirrettiin 54 000 liittymää lisää 

vähittäismyynnistä tukkumyynnin puolelle, ja jakson lopussa 
tukkuliittymiä oli yhteensä 912 000. 

 
• Laajakaista-asiakkaiden määrä kasvoi 192 000:lla edellisvuodesta ja 

oli 774 000. Ensimmäisen vuosineljänneksen aikana asiakasmäärän 
kasvu jatkui voimakkaana ja oli 57 000. 

 
• Kiinteän verkon palvelujen liikevaihto laski 7 prosenttia edellis-

vuodesta. Koko tämä lasku koski kiinteän verkon puhepalveluja; noin 
puolet aiheutui liikennemäärien pienenemisestä ja laskeneista 
hinnoista ja puolet liittymämyynnin vähenemisestä. 
Laajakaistapalvelujen kasvu kompensoi puhelinverkkoyhteyksiä 
käyttävien Internet-liittymien ja dataviestinnän liikevaihdon laskun. 

 
• Käyttökateprosentti parani. Liikevaihdon laskua kompensoi 

kustannusten aleneminen, joka oli pääasiassa seurausta käynnissä 
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olevasta uudelleenjärjestelyohjelmasta sekä siitä, että myrskytuhojen 
aiheuttamat kustannukset olivat 225 milj. kruunua alhaisemmat. 

 
• Piirikytkentäiseen puhelinverkkoon ja siirtoverkkoon tehtyjen 

investointien pieneneminen alensi käyttöomaisuusinvestointeja 
edellisvuoteen verrattuna, vaikka kiinteä liityntäverkko vaatikin 
lisäinvestointeja myrskyn tuhojen takia. 

 
• Vuosineljänneksen aikana markkinoille tuotiin uusi ja parannettu 

laajakaistapalveluvalikoima. Liittymän avausmaksua ei peritä 
laajakaista-asiakkailta, jotka valitsevat sitovan liittymäsopimuksen. 
Kaikki laajakaistapalvelut sisältävät vakiona virusturvan, palomuurit 
sekä 500 Mt tallennustilaa digikuville ja muulle digitaaliselle datalle. 

 
• Markkinoille tuotiin kiinnostavia pakettitarjouksia asiakkaille, jotka 

haluavat yhdistää Telia Broadband- ja Telia Alltid -liittymät. 
 
• Vuosineljänneksen aikana solmittiin uusia hallintapalvelusopimuksia 

Göteborgin kaupungin, Jönköpingin kunnan ja WM-datan kanssa. 
 
Uudelleenjärjestelyohjelma 
• Uudelleenjärjestelyohjelma etenee suunnitelmien mukaan. 

Ensimmäisen vuosineljänneksen aikana tarjottiin varhaiseläkkeen 
mahdollisuutta myös vuonna 1946 syntyneille työntekijöille. Ohjelman 
alusta lähtien kaikkiaan 1 010 työntekijää on hyväksynyt 
varhaiseläkkeelle siirtymisen ja 491 työntekijää on siirretty 
uudelleensijoitusyksikköön. Uudelleenjärjestelyohjelman tuloksena 
TeliaSoneran palveluksesta on lähtenyt 1 051 työntekijää. 
Vuokratyöntekijöiden määrä on vähentynyt noin 500:lla. Kaikkiaan 
henkilöstön ja vuokratyöntekijöiden yhteenlaskettu määrä 
liiketoimintayksiköissä on vähentynyt 18 prosenttia.  

 
• Tähän mennessä toteutetuilla uudelleenjärjestelytoimilla arvioidaan 

saavutettavan 1,9 mrd. kruunun vuotuiset kustannussäästöt vuoden 
2006 toisesta neljänneksestä lähtien. Ensimmäisen vuosineljänneksen 
aikana säästövaikutuksen arvioitiin olevan 450 milj. kruunua, josta 
suurin osa liittyi kiinteän verkon liiketoimintaan. Uudelleenjärjestelyihin 
liittyvät kertaluonteiset erät olivat yhteensä 539 milj. kruunua, mistä 
521 milj. kruunua oli henkilöstöjärjestelyihin liittyviä varauksia ja 18 
milj. kruunua tarpeettomiksi käyneiden toimistotilojen aiheuttamia 
kuluja. 

 
Taloudellista vaikutusaikaa koskevat muutokset 
• Taloudellista vaikutusaikaa koskevilla muutoksilla oli ensimmäisen 

vuosineljänneksen aikana noin 85 milj. kruunun positiivinen vaikutus 
liiketulokseen. 

 
 
Hinnoittelua ja palveluvalikoimaa uusittiin Suomen 
vakiintuvilla markkinoilla 
 
• Ensimmäisen vuosineljänneksen aikana matkaviestinnän hintojen 

jyrkkä lasku hellitti ja markkinat rauhoittuivat, mikä näkyi 
asiakasvaihtuvuuden selvänä laskuna edellisvuoteen verrattuna. 
Suurin osa markkinoilla toimivista yrityksistä panostaa nyt tuotteiden 
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sisältöön ja asiakasuskollisuuteen sen sijaan, että kilpailisivat 
ensisijaisesti hinnalla. Mahdollisuus 3G-puhelimien ja liittymien 
kytkykauppaan voi lisätä matkaviestinpalvelujen käyttöä, ja sen 
odotetaan tuovan markkinoille lisää vakautta. Kytkykaupan tulisi 
kuitenkin olla maltillista kannattavan kasvun mahdollistamiseksi. 

 
Matkaviestintä 
• Loppuasiakasmarkkinoiden volyymikasvu oli voimakasta 

edellisvuoteen verrattuna. Asiakasmäärä kasvoi 132 000:lla 
2 528 000:een, ja liittymän keskimääräinen kuukausikäyttö lisääntyi 6 
prosenttia. Ensimmäisen vuosineljänneksen aikana loppuasiakkaiden 
määrä kasvoi 21 000:lla. 

 
• Aiemmin laskeneet hinnat vaikuttivat lähtevän liikenteen liikevaihtoon 

206 milj. kruunun verran. Lisäksi liikevaihtoon vaikuttivat 
yhteenliittämismaksujen muutokset, Saunalahden vetäytyminen 
Soneran verkosta, minkä vaikutus oli 221 milj. kruunua, sekä kiinteästä 
verkosta matkaviestinverkkoon soitettujen puhelujen hinnoittelun 
uudistus, joka alensi liikevaihtoa 122 milj. kruunua. Liikevaihto pieneni 
edellisvuodesta vain 384 milj. kruunua, mikä johtui voimakkaasta 
volyymikasvusta ja valuuttakurssivaihteluista. Paikallisessa valuutassa 
laskettuna liikevaihto laski 17 prosenttia. 

 
• Asiakasvaihtuvuus laski 17 prosenttiin (34). 
 
 

MSEK, paitsi käyttökateprosentit, 
ARPU ja asiakasmäärät 

Tammi-
maalis

2006

Tammi-
maalis

2005

Tammi-
joulu
2005

Liikevaihto 4 013 4 255 17 002
Käyttökate ennen kertaluonteisia 
eriä 896 889 3 641

Käyttökate-% 22,3 20,9 21,4
Liiketulos 139 121 337
Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä 267 121 448
Matkaviestintä 
Liikevaihto 2 220 2 604 9 993
Käyttökate ennen kertaluonteisia 
eriä 451 565 1 985

Käyttökate-% 20,3 21,7 19,9
Käyttöomaisuusinvestoinnit 102 178 763
Liittymän keskimääräinen 
kuukausituotto (ARPU) (EUR) 27,3 31,9 30,1
Asiakasmäärä (tuhatta) kauden 
lopussa 2 528 2 396 2 507
Kiinteän verkon palvelut 
Liikevaihto 1 793 1 651 7 009
Käyttökate ennen kertaluonteisia 
eriä 445 324 1 656

Käyttökate-% 24,8 19,6 23,6
Käyttöomaisuusinvestoinnit 191 274 1 157
Asiakasmäärä (tuhatta) kauden 
lopussa 1 069 1 095 1 073
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• Tulos heikkeni edellisvuoteen verrattuna, mikä johtui hintojen laskusta, 
Saunalahden vetäytymisestä Soneran verkosta sekä 1.3.2005 
voimaan tulleesta kiinteästä verkosta matkaviestinverkkoon soitettujen 
puhelujen hinnoittelun uudistuksesta. Kustannustehokkuuden 
parantamiseen tähtäävillä toimilla oli positiivinen vaikutus. 
Vertailuneljänneksen aikana Soneran matkaviestinnän 
yhteenliittämismaksuja koskevien vaatimusten takia tehty varaus ja 
ACN-palveluoperaattorin asiakkaiden siirtyminen Soneralle rasittivat 
tulosta 215 milj. kruunulla.  

 
• Käyttöomaisuusinvestoinnit laskivat edellisvuodesta, mikä johtui 

investointien fokusoinnista sekä lisäkapasiteetin tarpeen 
vähenemisestä tukkuliiketoiminnan muutosten seurauksena. 

 
• Sonera toi markkinoille palvelupaketteja kytkykaupan tultua sallituksi 

Suomessa 1.4.2006 lähtien. Palvelupaketteihin sisältyy 3G-puhelin 
valmiine palveluasetuksineen sekä liittymä. 3G-paketin yhteydessä 
markkinoille tuotiin myös uusia langattomia päätelaitteita varten 
tarkoitettuja innovatiivisia palveluja, kuten videopuhelut, online-
musiikkipalvelu ja 3G-verkon välityksellä toimivan MobiiliTV:n 
testikäyttö. 

 
• Sonera toi markkinoille myös Multi-SIM-palvelun, jonka avulla asiakas 

voi käyttää samaa matkapuhelinnumeroa kahdessa eri puhelimessa 
siirtämättä SIM-korttia puhelimesta toiseen. 

 
• Osana kehitysohjelmaansa Sonera julkisti kuluttajien 

matkaviestinliittymien uuden hinnoittelumallin. Malli sisältää 
normaaleista matkapuheluista perittävän 0,049 euron aloitusmaksun 
sekä lyhyistä puheluista perittävän 0,079 euron vähimmäisliikenne-
maksun (aiemmin 0,01 euroa). Uutta hinnoittelumallia sovelletaan 
useimpiin Soneran kuluttajaliittymiin 1.5.2006 mennessä lukuun 
ottamatta asiakkaita, joilla on määräaikaiset sopimukset. 

 
• Viestintävirasto on päättänyt siirtää 19 radiotaajuuden käyttöoikeuden 

Finnet Verkot Oy:lle. Maaliskuussa Helsingin hallinto-oikeus hylkäsi 
TeliaSonera Finlandin pyynnön päätöksen toimeenpanon lykkää-
misestä. Päätöksen käsittely jatkuu Helsingin hallinto-oikeudessa.  

 
Kiinteän verkon palvelut 
• Siirtyminen kiinteän verkon puhepalveluista matkaviestinpalveluihin 

jatkui, ja kiinteän verkon puhepalvelujen liikevaihto pieneni edelleen. 
Tästä huolimatta kiinteän verkon palvelujen liikevaihto kasvoi 9 
prosenttia, mikä johtui kiinteästä verkosta matkaviestinverkkoon 
soitettujen puhelujen hinnoittelun uudistuksesta (56 milj. kruunua) sekä 
laitteiden ja Internet- ja datapalvelujen myynnin kasvusta. Paikallisessa 
valuutassa laskettuna liikevaihto kasvoi 5 prosenttia. 

 
• Laajakaista-asiakkaiden määrä kasvoi 95 000:lla edellisvuodesta ja oli 

374 000. Vuosineljänneksen aikana asiakkaiden määrä kasvoi 
24 000:lla. 

 
• Liikevaihdon kasvu ja parantunut tehokkuus paransivat käyttökatetta ja 

käyttökateprosenttia edellisvuoteen verrattuna. 
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Käynnissä olevan kehitysohjelman vaikutukset 
• Yhtiössä on ryhdytty toimiin tulevan kasvun varmistamiseksi ja 

kannattavuuden palauttamiseksi. Vuonna 2005 toteutetun 
säästöohjelman tavoitteena oli alentaa vuotuisia kustannuksia noin 1 
mrd. kruunulla vuodesta 2006 lähtien, ja sen vaikutukset ovat nyt 
täysin nähtävissä. Suurin osa ensimmäisen vuosineljänneksen 
säästövaikutuksesta liittyi kiinteän verkon palveluihin. 

 
• Vuoden 2005 lopulla ryhdyttiin uusiin toimenpiteisiin ja käynnistettiin 

uusi kehitysohjelma, jonka tavoitteena on vähentää vuotuisia 
kustannuksia vielä 2 mrd. kruunulla vuodesta 2008 lähtien. 
Ensimmäisessä vaiheessa otettiin käyttöön tehokkaampi 
liiketoimintaorganisaatio, jossa on vähemmän päätöksentekotasoja. 
Myyntiä ja markkinointia tehostettiin. Uusien Tele Finland -liittymien 
myynti lopetettiin huhtikuun alussa, ja markkinointitoimet keskitettiin 
olemassa oleviin asiakkaisiin. 

 
• Yhtiössä on perustettu osaajakeskus tukemaan kehitysohjelmassa 

mukana olevia työntekijöitä näiden hakiessa uusia työpaikkoja sekä 
TeliaSonera Finlandin sisältä että sen ulkopuolelta. Vuosineljänneksen 
aikana osaajakeskukseen siirrettiin 181 työntekijää, joista noin 110 oli 
edelleen tässä yksikössä vuosineljänneksen lopussa. 

 
• Ohjelman toteuttamiskustannusten arvioidaan nousevan 1–1,5 mrd. 

kruunuun ja käyttöomaisuusinvestointien 0,5 mrd. kruunuun. 
Kehitysohjelma myös nopeuttaa palveluvalikoiman fokusointia ja 
siirtymistä IP-pohjaisiin verkkoihin infrastruktuuriin ja palveluihin 
tehtävien investointien kautta. Ensimmäisen vuosineljänneksen aikana 
kehitysohjelmaan liittyvät kertaluonteiset erät olivat yhteensä 128 milj. 
kruunua, josta 103 milj. kruunua oli jälleenmyyntiketjun arvonalennus-
kirjauksia, jotka raportoitiin tuotoissa osakkuusyhtiöistä. 

 
Omistuksen myynti ja muutoksia 
• Helmikuussa TeliaSonera Finland myi 0,9 prosentin omistusosuutensa 

Elisasta, mistä syntyi rahoituseriin kirjattu 183 milj. kruunun suuruinen 
myyntivoitto. 

 
• Vuoden 2006 alusta lähtien kodinkoneketju Veikon Koneen luvut 

ilmoitetaan Suomen tulosyksikön yhteydessä eikä Muissa 
toiminnoissa. Vertailutiedot on muutettu takautuvasti. 

 
Taloudellista vaikutusaikaa koskevat muutokset 
• Taloudellista vaikutusaikaa koskevilla muutoksilla oli ensimmäisen 

vuosineljänneksen aikana noin 110 milj. kruunun positiivinen vaikutus 
liiketulokseen. 

 
 
Norjassa 75 prosenttia Chessin asiakkaista on 
siirretty NetComin verkkoon 
 
• Tärkeimmät kilpailijat olivat entistä aktiivisempia markkinoilla 

ensimmäisen vuosineljänneksen aikana, ja useimmilla tuotealueilla ja 
useimmissa asiakassegmenteissä tuotiin markkinoille uusia palveluja 
ja hinnoittelumalleja. 
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MSEK, paitsi käyttökateprosentti, 
ARPU ja asiakasmäärät 

Tammi-
maalis

2006

Tammi-
maalis

2005

Tammi-
joulu
2005

Matkaviestintä 
Liikevaihto 2 129 1 609 7 481
Käyttökate ennen kertaluonteisia 
eriä 774 611 2 614

Käyttökate-% 36,4 38,0 34,9
Liiketulos 549 398 1 682
Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä 549 427 1 803
Käyttöomaisuusinvestoinnit 108 223 876
Liittymän keskimääräinen 
kuukausituotto (ARPU) (NOK) * 357 314 338
Asiakasmäärä (tuhatta) kauden 
lopussa 1 626 1 306 1 651
* Koskee NetComia 

 
• Chessin osto (konserniyhtiö 7.11.2005 lähtien), orgaaninen kasvu ja 

valuuttakurssien vaikutus kasvattivat liikevaihtoa 32 prosenttia 
edellisvuoteen verrattuna. Paikallisessa valuutassa laskettuna 
liikevaihdon kasvu oli 25 prosenttia. 

 
• Tulosta paransivat kasvanut liikevaihto, Chessin oston 120 miljoonan 

Ruotsin kruunun positiivinen vaikutus synergiaetuineen sekä 15 milj. 
kruunun tehostamistoimet. Käyttökateprosentti on kuitenkin laskenut, 
mikä johtuu NetComia pienemmän käyttökateprosentin omanneen 
Chessin muuttumisesta konserniyhtiöksi. Tähän mennessä 75 
prosenttia Chessin asiakkaista on menestyksellisesti siirretty 
NetComin verkkoon. 

 
• Edellisvuoteen verrattuna asiakasmäärä lisääntyi 320 000:lla ja oli 

1 626 000. Chessin osto toi 396 000 uutta asiakasta, mutta NetCom 
menetti asiakkaita, mikä johtui prepaid-asiakkaita koskevan 
rekisteröitymispakon voimaantulosta elokuussa 2005 sekä yhtiön 
suhteellisen vähäisestä panostuksesta prepaid-segmenttiin. 
Ensimmäisen vuosineljänneksen aikana laskutusasiakkaiden määrä 
kasvoi 20 000:lla, kun taas prepaid-asiakkaiden määrä väheni 
45 000:lla. 

 
• Edellisen vuoden suuriin UMTS- ja EDGE-tekniikkaan tehtyihin 

investointeihin nähden vähentyneet investointitoimet alensivat 
käyttöomaisuusinvestointien määrää. 

 
• Jakelun turvaamiseksi ostettiin huhtikuun alussa 33,4 prosenttia 

holdingyhtiö ComHousen osakkeista 72 milj. kruunun kauppahintaan. 
ComHousella on Norjassa 90 suoraan omistettua tai franchising-
periaatteella toimivaa vähittäismyyntipistettä.  

 
• Norjan liikenne- ja viestintäministeriö on päättänyt alentaa NetComin ja 

Telenorin yhteenliittämismaksuja. Netcomin maksuja alennettiin 0,10 
Norjan kruunulla. Uudet maksut astuvat voimaan 1.7.2006 ja pysyvät 
voimassa kunnes LRIC-menetelmään (= Long Run Incremental Cost, 
pitkän aikavälin lisäkustannukset) perustuva kustannusten 
laskentamalli otetaan käyttöön tai toistaiseksi. Uusilla maksuilla 
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odotetaan olevan n. 140 miljoonan Ruotsin kruunun negatiivinen 
vaikutus Netcomin tulokseen vuositasolla.  

 
 
Matkaviestintä kasvoi ja kannattavuus parani 
merkittävästi Tanskassa 
 
• Tanskan markkinat olivat ensimmäisen vuosineljänneksen aikana 

melko vakaat, eikä suuria hinnanalennuksia tehty. Matkaviestinnässä 
liittymätiheys ylitti 100 prosenttia, mikä on merkki siitä, että operaattorit 
keskittyvät entistä enemmän pitämään kiinni asiakkaistaan ja 
panostavat asiakasuskollisuuteen. Laajakaistamarkkinoilla kilpailu 
jatkui ankarana, ja energiayhtiöiden odotetaan tulevan vahvemmin 
mukaan näille markkinoille. 

 

MSEK, paitsi käyttökateprosentit, 
ARPU ja asiakasmäärät 

Tammi-
maalis

2006

Tammi-
maalis

2005

Tammi-
joulu
2005

Liikevaihto 1 874 1 671 7 178
Käyttökate ennen kertaluonteisia 
eriä 344 120 817

Käyttökate-% 18,4 7,2 11,4
Liiketulos 84 -141 -174
Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä 102 -141 -277
Matkaviestintä 
Liikevaihto 1 326 1 126 4 965
Käyttökate ennen kertaluonteisia 
eriä 226 26 391

Käyttökate-% 17,0 2,3 7,9
Käyttöomaisuusinvestoinnit 64 56 682
Liittymän keskimääräinen 
kuukausituotto (ARPU) (DKK) 242 233 247
Asiakasmäärä (tuhatta) kauden 
lopussa 1 147 1 100 1 154
Kiinteän verkon palvelut 
Liikevaihto 548 545 2 213
Käyttökate ennen kertaluonteisia 
eriä 118 94 426

Käyttökate-% 21,5 17,2 19,2
Käyttöomaisuusinvestoinnit 41 24 151
Asiakasmäärä (tuhatta) kauden 
lopussa 548 548 550
 
Matkaviestintä 
• Matkaviestinnän liikevaihto kasvoi 18 prosenttia edellisvuoteen 

verrattuna, mikä johtui asiakasmäärän lisääntymisestä, 
laskutusasiakkaiden osuuden noususta sekä päätelaitteiden myynnin 
kasvusta. 

 
• Käyttökate ja käyttökateprosentti paranivat, mikä johtui kasvaneesta 

liikevaihdosta, Orangen oston tuomista synergiaeduista, alentuneista 
myynti- ja markkinointikustannuksista sekä Telia Mobilen ja Telia 
Networksin toimintojen yhdistämisestä. Ensimmäisellä 
vuosineljänneksellä kertaluonteisiin eriin kirjattiin 18 milj. Ruotsin 
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kruunun suuruiset Telia Mobilen ja Telia Networksin toimintojen 
yhdistämisestä syntyneet kustannukset. 

 
• Matkaviestinasiakkaiden määrä kasvoi 47 000:lla edellisvuoteen 

verrattuna. Liittymien sulkeminen asiakkailta, jotka olivat jättäneet 
laskunsa maksamatta, on syynä asiakasmäärän vähenemiseen 
7 000:lla ensimmäisen vuosineljänneksen aikana. 

 
• Matkaviestinverkon maantieteellisen peittoalueen ja kapasiteetin 

kasvun ansiosta Telia saattoi irtisanoa kansallisen 
verkkovierailusopimuksensa Sonofonin kanssa vuosineljänneksen 
lopussa. 

 
• WLAN-yhtiö YesIHotspot ostettiin tammikuussa, minkä ansiosta 

Telialla on nyt maanlaajuinen langattomia laajakaistayhteyksiä 
tarjoavien HomeRun-palvelualueiden verkosto. TeliaSonera on 
Pohjoismaiden johtava langattomien laajakaistayhteyksien tarjoaja, 
jolla on 1 100 HomeRun-palvelualuetta eri puolilla Pohjoismaita ja 
kaikkiaan 25 000 verkkovierailusopimusten perusteella toimivaa 
palvelualuetta Pohjoismaiden ulkopuolella. 

 
• Tanskan sääntelyviranomainen on päättänyt alentaa Telian, TDC:n ja 

Sonofonin matkaviestinnän yhteenliittämismaksuja. Hinnanalennus 
toteutetaan kolmessa vaiheessa alkaen 1.5.2006. Jokaisella vaiheella 
arvioidaan olevan 60 milj. kruunun suuruinen negatiivinen vaikutus 
Telian tulokseen vuositasolla. Operaattorit ovat valittaneet 
päätöksestä, ja ratkaisua odotetaan vuoden toisella neljänneksellä. 

 
Kiinteän verkon palvelut 
• Kiinteän verkon liikevaihto säilyi entisellään edellisvuoteen verrattuna. 

Telia Stofan liiketoiminta ja tukkuliiketoiminta jatkoivat kasvuaan, kun 
taas kuluttajien kiinteän verkon puhepalvelut seurasivat markkinoiden 
yleistä suuntausta ja vähenivät edelleen matkaviestin- ja IP-pohjaisiin 
ratkaisuihin siirtymisen johdosta. Telia odottaa UMA-pohjaisen 
palvelun vievän markkinaosuuksia perinteisiltä kiinteän verkon 
puhepalveluilta, kun se tuodaan markkinoille myöhemmin tänä vuonna. 
UMA-pohjaisen palvelun avulla asiakkaat voivat kotonaan käyttää 
laajakaistaa matkapuhelimella soitettaviin puheluihin. 

 
• Käyttökate ja käyttökateprosentti paranivat, mikä johtui Telia 

Networksin ja Telia Mobilen toimintojen yhdistämisen tuomasta 
kustannustehokkuuden parantumisesta. 

 
• Telia tarjoaa laajakaistayhteyksiä sekä ADSL-verkon että 

kaapeliverkon välityksellä. Laajakaista-asiakkaiden määrä kasvoi 
19 000:lla edellisvuoteen verrattuna ja oli 153 000. Ensimmäisen 
vuosineljänneksen aikana lisäys oli 2 000. 

 
• Käyttöomaisuusinvestoinnit kasvoivat langattoman 

laajakaistayhteyden palvelualueisiin tehtyjen investointien vuoksi. 
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Kiinteän verkon ja matkaviestinnän kehitys 
suotuisaa Baltiassa 
 
• Numeron siirrettävyyden tulo kiristi kilpailua matkaviestinmarkkinoilla. 

Kaikki operaattorit toivat markkinoille kiinnostavia tuotteita 
tarkoituksenaan houkutella kilpailijoiden asiakkaita. Kiristynyt kilpailu 
lisäsi hintapaineita ja kasvatti markkinointi- ja myyntikustannuksia. 
Operaattorit kasvattavat investointejaan langattomiin lähiverkkoihin 
tarkoituksenaan lisätä laajakaistapalvelujen, kuten langattomien 
datapalvelujen, käyttöä. Kiinteän verkon puhepalveluissa kilpailu on 
keskittynyt lähinnä ulkomaanpuheluihin. 

 

MSEK, paitsi käyttökateprosentit 
ja asiakasmäärät 

Tammi-
maalis

2006

Tammi-
maalis

2005

Tammi-
joulu
2005

Liikevaihto 2 337 2 138 9 293
Käyttökate ennen kertaluonteisia 
eriä 1 057 1 029 4 255

Käyttökate-% 45,2 48,1 45,8
Tuotot osakkuusyhtiöistä 58 47 220
Liiketulos 609 553 2 303
Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä 609 553 2 303
Matkaviestintä 
Liikevaihto 1 570 1 444 6 380

josta Liettuan osuus 560 511 2 302
josta Latvian osuus 559 519 2 252
josta Viron osuus 451 414 1 826

Käyttökate ennen kertaluonteisia 
eriä 677 670 2 799

Käyttökate-%, Liettua 35,4 44,4 40,1
Käyttökate-%, Latvia 52,8 51,6 49,4
Käyttökate-%, Viro 40,8 42,3 41,8

Käyttöomaisuusinvestoinnit 149 113 667
Asiakasmäärä (tuhatta) kauden 
lopussa 3 384 2 719 3 301
Kiinteän verkon palvelut 
Liikevaihto 904 826 3 500

josta Liettuan osuus 497 464 1 970
josta Viron osuus 407 362 1 530

Käyttökate ennen kertaluonteisia 
eriä 384 363 1 473

Käyttökate-%, Liettua 51,5 50,4 48,3
Käyttökate-%, Viro 31,4 35,6 34,1

Käyttöomaisuusinvestoinnit 72 61 418
Asiakasmäärä (tuhatta) kauden 
lopussa 

tytäryhtiöissä 1 437 1 404 1 433
osakkuusyhtiöissä 697 673 692

 
Matkaviestintä 
• Matkaviestinnän liikevaihto kasvoi 9 prosenttia, mikä johtui 

asiakasmäärän lisääntymisestä kaikilla markkina-alueilla 
edellisvuoteen verrattuna. 
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• Asiakasmäärä kasvoi 665 000:lla edellisvuoteen verrattuna. Kasvu oli 
voimakkainta Liettuassa. Ensimmäisen vuosineljänneksen aikana 
asiakasmäärän kokonaiskasvu oli 83 000, vaikka Virossa 
asiakasmäärä väheni 2 000:lla. 

 
• Matkaviestinmarkkinoiden kiristyvä kilpailu näkyy 

käyttökateprosentissa, joka laski Liettuassa ja Virossa edellisvuoteen 
verrattuna. Käyttökateprosentin pieneneminen Liettuassa johtui 
hintojen alenemisesta sekä tehostetuista myynti- ja markkinointi-
toimista vuosineljänneksen aikana. 

 
• Pääasiassa EDGE- ja UMTS-tekniikkaan tehdyt investoinnit 

kasvattivat käyttöomaisuusinvestointien määrää. 
 
• Vuosineljänneksen aikana Omnitel toi ensimmäisenä operaattorina 

Liettuan markkinoille kaupalliset 3G-palvelut ja LMT aloitti 3G-
videopuhelupalvelut Latviassa. Niinpä 3G-palveluja on nyt tarjolla 
kaikissa kolmessa Baltian maassa. Omnitel toi yhteistyössä 
Hansabankin kanssa markkinoille palvelut, joiden avulla 
pankkiasioiden hoitaminen onnistuu matkapuhelimen välityksellä. 

 
Kiinteän verkon palvelut 
• Kiinteän verkon liiketoiminta kehittyi edelleen suotuisasti 

matkaviestinsektorin aiheuttamasta kovasta kilpailusta huolimatta. 
Sekä liikevaihto että tulos paranivat, mikä johtui uusista data- ja 
laajakaistapalveluista sekä kustannustehokkuuden parantamistoimista, 
jotka enemmän kuin kompensoivat kiinteän verkon puhepalvelujen 
vähenemisen. 

 
• Liettuassa liikevaihto kasvoi 7 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. 

Virossa kasvu oli 12 prosenttia, mikä johtui pääasiassa vuonna 2005 
tehdystä MicroLinkin ostosta. 

 
• Elionin ja Lietuvos Telekomasin laajakaista-asiakkaiden määrä kasvoi 

91 000:lla 234 000:een, kun taas kiinteän verkon puhepalvelujen 
asiakasmäärä pieneni 35 000:lla edellisvuoteen verrattuna ja oli 
1 172 000. Ensimmäisen vuosineljänneksen aikana laajakaista-
asiakkaiden määrän kasvu oli 22 000, kun taas kiinteän verkon 
puhepalvelujen asiakasmäärä väheni 14 000:lla. 

 
• Ennestäänkin hyvä käyttökateprosentti parani edelleen Liettuassa, 

mutta Virossa käyttökateprosentti heikkeni lähinnä siksi, että alhaisella 
katteella myytävien tuotteiden kuten tietokoneiden ja matkapuhelinten 
myynti kasvoi. 

 
• TeliaSoneran osakkuusyhtiö Lattelekomista saamat tuotot kasvoivat 

58 milj. kruunuun (47). Kasvu johtuu siitä, että vastaavan 
vuosineljänneksen ilmoitettu tulos oli huonompi kuin toteutunut. 

 
• Virossa kiinteän verkon operaattori Elion ja matkaviestinoperaattori 

EMT toivat yhdessä markkinoille yritysasiakkaille tarkoitettuja 
matkaviestinnän ja kiinteän verkon tuotteita, kuten laajakaistapalveluja. 

 
• Vuosineljänneksen aikana TeliaSonera kasvatti omistustaan Eesti 

Telekomissa, ja yhtiö omistaa nyt 53,7 prosenttia Elionista ja EMT:stä. 
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• Lietuvos Telekomas myi osuutensa Comliet- ja MicroLink-

tytäryhtiöissä ja osti huhtikuun alussa loput Baltic Data Centerin (BDC) 
osakekannasta vahvistaakseen asemiaan hallintapalvelujen 
markkinoilla. 

 
 
Hyvä kasvu ja kannattavuus jatkuivat  
kansainvälisissä matkaviestintoiminnoissa 
 
Euraasia 
• Euraasian markkinoilla vahva kasvu ja hyvä kannattavuus jatkuivat. 

Lisääntynyt hintakilpailu kaikilla neljällä markkina-alueella sekä 
alhaisemman käytön asiakassegmenttien mukaantulo aiheuttivat 
liittymän keskimääräiseen kuukausituottoon kohdistuvia paineita 
erityisesti Kazakstanissa. Fintur-yhtiöt ovat kuitenkin onnistuneet 
luomaan uusia tulonlähteitä tuomalla markkinoille kiinnostavia 
lisäarvopalveluja. 

 
• Liikevaihto kasvoi edellisvuoteen verrattuna 65 prosenttia 

voimakkaasti kasvaneen asiakasmäärän johdosta. Paikallisissa 
valuutoissa laskettuna kasvu oli 44 prosenttia. 

 
• Kannattavuus säilyi hyvänä osittain siksi, että joitain myynti- ja 

markkinointitoimia lykättiin tuonnemmaksi. 
 

MSEK, paitsi käyttökateprosentit 
ja asiakasmäärät 

Tammi-
maalis

2006

Tammi-
maalis

2005

Tammi-
joulu
2005

Liikevaihto 1 870 1 136 6 367
josta Kazakstanin osuus 1 042 618 3 509
josta Azerbaidžanin osuus 554 338 1 902
josta Georgian osuus 205 136 719
josta Moldovan osuus 70 47 243

Käyttökate ennen kertaluonteisia 
eriä 1 075 647 3 519

Kokonaiskäyttökate-% 57,5 57,0 55,3
Käyttökate-%, Kazakstan 61,5 58,3 55,8
Käyttökate-%, Azerbaidžan 63,5 60,9 63,2
Käyttökate-%, Georgia 43,9 45,6 46,6
Käyttökate-%, Moldova 40,0 61,7 52,3

Tuotot osakkuusyhtiöistä 1 006 639 2 937
joista Venäjän osuus 437 230 1 176
joista Turkin osuus 569 409 1 761

Liiketulos 1 833 1 131 5 692
Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä 1 833 1 131 5 692
Käyttöomaisuusinvestoinnit 468 275 2 449
Asiakasmäärä (tuhatta) kauden 
lopussa 

Euraasia 6 407 4 204 6 146
Venäjä 24 228 15 685 22 836
Turkki 27 900 23 400 26 700

 
• Asiakasmäärä lisääntyi 2,2 miljoonalla edelliseen vuoteen verrattuna ja 

oli 6,4 miljoonaa. Ensimmäisen vuosineljänneksen aikana lisäys oli 
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yhteensä 261 000, mutta siihen vaikuttivat negatiivisesti 
kausiluonteisuus sekä prepaid-asiakkaiden pakollinen 
rekisteröityminen Kazakstanissa. 

 
• Kazakstanissa K’Cell joutui yhtiöverotuksen piiriin (veroaste on 30 

prosenttia), kun verovapausaika päättyi. 
 
Venäjä 
• Venäjän matkaviestinmarkkinoilla asiakasmäärän kasvu hidastui 

ensimmäisen vuosineljänneksen aikana. Asiakasmäärän 
kokonaiskasvu oli 6 miljoonaa, mikä on noin puolet vastaavan 
vuosineljänneksen kasvusta vuonna 2005. MegaFon paransi edelleen 
markkina-asemiaan. 

 
• MegaFon (osakkuusyhtiö, omistusosuus 43,8 prosenttia) kasvatti 

voimakkaasti liikevaihtoaan ja tulostaan, ja TeliaSoneran tulososuus 
Venäjältä arvioitiin 437 milj. kruunuksi (230), mikä merkitsee 90 
prosentin lisäystä edellisvuoteen verrattuna. Valuuttakurssivaihteluilla 
oli 12 prosentin suuruinen positiivinen vaikutus. 

 
• MegaFonin asiakasmäärä kasvoi edellisvuoteen verrattuna 8,5 

miljoonalla 24,2 miljoonaan. Ensimmäisen vuosineljänneksen aikana 
lisäys oli kaikkiaan 1,4 miljoonaa, mikä auttoi MegaFonia säilyttämään 
18 prosentin osuutensa markkinoista asiakasmäärissä mitattuna ja 
vahvisti sen asemia tuotoissa laskettuna. Moskovassa MegaFon lisäsi 
asiakasmäärissä laskettua markkinaosuuttaan 14:stä 16 prosenttiin. 

 
• Ensimmäisen vuosineljänneksen aikana MegaFon aloitti 

matkaviestinpalvelujen tarjoamisen Aginsk-Buryatin alueella 
Kaukoidässä, ja se toimii nyt 77:llä Venäjän 88 alueesta. 

 
Turkki 
• Turkcellin kaksi tärkeintä kilpailijaa kasvatti hintapainetta Turkin 

markkinoilla, mutta Turkcell vastasi tähän ”Parempaa vastinetta 
rahoille” -konseptillaan ja keskittyi edelleen asiakasuskollisuuden 
vahvistamiseen ja asiakasvaihtuvuuden pitämiseen pienenä. Strategia 
osoittautui onnistuneeksi, ja Turkcell säilytti markkinaosuutensa ja 
markkinajohtajuutensa. 

 
• Turkcell (osakkuusyhtiö, 37,3 prosentin omistusosuus; tiedot 

ilmoitetaan yhden neljänneksen viiveellä) kasvatti edelleen 
voimakkaasti sekä liikevaihtoaan että tulostaan, mikä kasvatti 
TeliaSoneran yhtiöstä saamia tuottoja 569 milj. kruunuun (409) 
valuuttakurssivaihtelujen ja inflaatio-oikaisujen negatiivisista 
vaikutuksista huolimatta. 

 
• Asiakasmäärä kasvoi edellisvuoteen verrattuna 4,5 miljoonalla ja oli 

27,9 miljoonaa. Vuosineljänneksen aikana kasvu oli yhteensä 1,2 
miljoonaa. Ukrainassa asiakasmäärä kasvoi vuosineljänneksen aikana 
1,3 miljoonalla ja oli 2,5 miljoonaa. 

 
• TeliaSonera on sitoutunut Turkin markkinoihin, ja kun Cukurova rikkoi 

maaliskuussa 2005 solmitun sopimuksen ja kiersi Turkcell Holdingin 
osakassopimusta, TeliaSonera ryhtyi oikeustoimiin useissa 
tuomioistuimissa ja maissa, Turkki mukaan luettuna, puolustaakseen 



 

 

             Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2006. TeliaSonera AB (publ), Y-tunnus 556103-4249, kotipaikka:Tukholma 

19 

oikeuksiaan. Ankaran 4. hallinto-oikeus on lykännyt Turkin 
pääomamarkkinoita sääntelevän viranomaisen (CMB:n) päätöksen 
toimeenpanoa. Päätöksessään CMB vapautti Alfan velvoitteesta tehdä 
CMB:n sääntöjen mukainen pakollinen ostotarjous. CMB on valittanut 
väliaikaisesta päätöksestä alueelliseen hallinto-oikeuteen. 
Voimaantulon lykkäämistä koskeva tuomio ei saa lainvoimaa, ennen 
kuin oikeus tekee CMB:n valitusta koskevan päätöksen. 

 
 
Muut toiminnot *) 
 

MSEK 

Tammi-
maalis

2006

Tammi-
maalis

2005

Tammi-
joulu
2005

Liikevaihto 1 145 1 013 4 575
Käyttökate ennen kertaluonteisia 
eriä -8 18 151
Tuotot osakkuusyhtiöistä 0 108 84
Liiketulos -57 131 171
Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä -54 101 73
Käyttöomaisuusinvestoinnit 42 49 247
*) Mukana TeliaSonera Holding ja TeliaSonera International Carrier 
 
• Liikevaihto kasvoi edellisvuodesta, mikä johtui puhepalvelujen 

voimakkaasta kysynnästä kansainvälisessä 
verkkokapasiteettiliiketoiminnassa. 

 
• Liiketulos oli heikompi, mikä johtui vertailuneljänneksen aikana 

kirjatuista myyntivoitoista, merkittävästi laskeneista hinnoista 
kansainvälisessä verkkokapasiteettiliiketoiminnassa sekä siitä, että 
osa kansainvälisen verkkokapasiteettiliiketoiminnan liiketuloksesta 
kohdistetaan maantieteellisille tulosyksiköille. 

 
• Vuosineljänneksen aikana myytiin lisää omistuksia, mistä syntyi 

rahoituseriin kirjattu 8 milj. kruunun suuruinen myyntivoitto. 
 
• Vuosineljänneksen aikana Sergel Kredittjänster siirrettiin TeliaSonera 

Swedenistä TeliaSonera Holdingiin, jotta se kykenee paremmin 
palvelemaan koko konsernia luottoihin ja perintään liittyvissä asioissa. 
Lisäksi kodinkoneketju Veikon Kone siirrettiin TeliaSonera Holdingista 
osaksi TeliaSonera Finland -tulosyksikköä. Aiempia lukuja on muutettu 
takautuvasti vastaamaan näitä muutoksia. 

 
• Vuosineljänneksen aikana Italian hallitus peruutti italialaisen 

matkaviestinoperaattori Ipsen (12,55 prosentin omistusosuus) 3G-
toimiluvan. TeliaSonera on jo aiemmin tehnyt 860 milj. kruunun 
varauksen osuudestaan jäljellä olevista lisenssimaksuista. 

 
 
Tukholmassa 25.4.2006 
 
 
Anders Igel 
Toimitusjohtaja 
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Tilintarkastajien lausunto yleisluonteisesta 
tarkastuksesta 
   
Olemme tarkastaneet yleisluonteisesti TeliaSonera AB:n 
osavuosikatsauksen kaudelta 1.1.–31.3.2006. Hallituksen ja 
toimitusjohtajan velvollisuus on laatia tämä osavuosikatsaus IAS 34 
-standardin osavuosikatsauksia koskevien säännösten mukaisesti. Meidän 
tehtävämme on antaa lausunto osavuosikatsauksesta yleisluonteisen 
tarkastuksemme perusteella.  
 
Yleisluonteinen tarkastus on suoritettu Ruotsin auktorisoitujen 
tilintarkastajien yhdistyksen yleisluonteista tarkastusta koskevan standardin 
SÖG 2410 mukaan. Yleisluonteiseen tarkastukseen kuuluu tiedustelujen 
tekeminen lähinnä taloudesta ja laskennasta vastaaville yhtiön 
henkilökuntaan kuuluville henkilöille sekä analyyttisten ja muiden 
yleisluonteisten tarkastustoimenpiteiden suorittaminen. Yleisluonteinen 
tarkastus on laajuudeltaan olennaisesti rajoitetumpi kuin Ruotsin 
tilintarkastusstandardien ja hyvän tilintarkastustavan mukaan suoritettu 
tilintarkastus. Tarkastustoimenpiteet yleisluonteisessa tarkastuksessa eivät 
anna meille varmuutta siitä, että kaikki merkittävät asiat, jotka 
tilintarkastuksessa olisi saatettu havaita, ovat tulleet esille. Siksi 
yleisluonteisen tarkastuksen perusteella annettu lausunto ei anna 
samantasoista varmuutta kuin tilintarkastuksen perusteella annettu 
lausunto.  
   
Yleisluonteisen tarkastuksemme perusteella tietoomme ei ole tullut 
seikkoja, jotka antaisivat aihetta olettaa, ettei osavuosikatsaus anna oikeita 
ja riittäviä tietoja yhtiön taloudellisesta asemasta 31.3.2006 tai toiminnan 
tuloksesta ja kassavirroista silloin päättyneeltä kolmen kuukauden kaudelta 
IAS 34 -standardin mukaisesti.   
 
Tukholmassa 25.4.2006 
 
PricewaterhouseCoopers AB 
 
 
Göran Tidström Håkan Malmström 
Auktorisoitu tilintarkastaja Auktorisoitu tilintarkastaja 
Päävastuullinen tilintarkastaja  
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Taloudelliset tiedot 
Osakkeenomistajien tiedotustilaisuus Helsingissä 26.4.2006 
Varsinainen yhtiökokous Tukholmassa 27.4.2006 
Osavuosikatsaus tammi–kesäkuu 2006 28.7. 2006 
Osavuosikatsaus tammi–syyskuu 2006 31.10.2006 
Tilinpäätöstiedote tammi–joulukuu 2006 13.2.2007 
 
 
 
 
 
Sisältöä koskevat kysymykset: 
TeliaSonera AB 
Investor Relations 
SE-106 63 Tukholma, Ruotsi 
Puh. +46 8 504 550 00 
Faksi +46 8 611 46 42 
www.teliasonera.fi/sijoittajatietoa  
 

 
Yksittäisten talouskatsausten 
tilaukset: 
Puh. +46 372 851 42 
Faksi +46 372 843 56 
www.teliasonera.fi/sijoittajatietoa  
 

 
 
 
 
Määritelmiä 
Käyttökate: Käyttökate vastaa liiketulosta ennen poistoja ja 
arvonalennuksia ja osakkuusyhtiöistä saatuja tuottoja. 
 
Liittymän keskimääräinen kuukausituotto (ARPU): Keskimääräinen 
liittymäkohtainen tuotto kuukaudessa. 
 
Asiakasvaihtuvuus: Yrityksen asiakaskunnasta lähteneiden laskutettavien 
asiakkaiden lukumäärä prosentteina keskimääräisestä laskutettavien 
asiakkaiden määrästä.  
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Tiivistetty konsernituloslaskelma 
 

MSEK, paitsi osakekohtaiset 
tiedot ja osakemäärä 

Tammi-
maalis

2006

Tammi-
maalis

2005

Tammi-
joulu
2005

Liikevaihto 21 979 20 804 87 661
Liikevaihtoa vastaavat kulut -11 629 -11 082 -47 287
Bruttokate 10 350 9 722 40 374
Myynti-, hallinto- sekä tutkimus- ja 
kehityskulut -5 373 -5 938 -23 706
Liiketoiminnan muut tuotot ja kulut, 
netto -488 84 -2 348
Tuotot osakkuusyhtiöistä 952 803 3 229
Liiketulos 5 441 4 671 17 549
Rahoitustuotot ja -kulut, netto 101 -100 -530
Tulos rahoituserien jälkeen 5 542 4 571 17 019
Tuloverot -1 268 -1 008 -3 325
Nettotulos 4 274 3 563 13 694
Tuloksen kohdistaminen: 

Emoyhtiön osakkeenomistajat 3 692 3 177 11 697
Vähemmistön osuus tytäryhtiöistä 582 386 1 997

 
Tulos/osake, laimentamaton ja 
laimennettu (SEK) 0,82 0,68 2,56
Osakkeita (1 000 kpl) 

Ulkona olevat osakkeet kauden 
lopussa 4 490 457 4 675 232 4 490 457
Painotettu keskiarvo, 
laimentamaton ja laimennettu 4 490 457 4 675 232 4 573 986

Omat osakkeet (1 000 kpl) 
Kauden lopussa 184 775 – 184 775
Painotettu keskiarvo 184 775 – 101 246

 
Käyttökate 7 231 6 938 27 508
Käyttökate ennen kertaluonteisia 
eriä 7 816 6 889 29 411
Poistot ja arvonalennukset -2 742 -3 069 -13 188
Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä 6 129 4 670 20 107
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Tiivistetty konsernitase 
 
MSEK 31.3.2006 31.12.2005 
Vastaavaa   
Liikearvo ja muut aineettomat hyödykkeet 74 632 74 367 
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 47 826 48 201 
Osakkuusyhtiöosuudet, laskennalliset vero-saamiset ja 
muu rahoitusomaisuus 40 563 40 526 
Käyttöomaisuus ja muut pitkäaikaiset sijoitukset yhteensä 163 021 163 094 
Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät omaisuuserät 152 186 
Vaihto-omaisuus 804 765 
Myyntisaamiset, lyhytaikaiset verosaamiset ja muut 
saamiset 20 389 20 489 
Korolliset saamiset 1 540 2 407 
Rahat ja pankkisaamiset 17 667 16 834 
Vaihto- ja rahoitusomaisuus yhteensä 40 400 40 495 
Vastaavaa yhteensä 203 573 203 775 
   
Vastattavaa   
Oma pääoma 131 632 127 049 
Vähemmistön osuus 8 617 8 645 
Oma pääoma yht. 140 249 135 694 
Pitkäaikaiset lainat 20 761 20 520 
Laskennalliset verovelat, muut pitkäaikaiset varaukset 15 027 14 948 
Muut pitkäaikaiset velat 2 171 2 343 
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä 37 959 37 811 
Lyhytaikaiset lainat 1 348 6 215 
Ostovelat, lyhytaikaiset verovelat, lyhytaikaiset varaukset 
ja muut lyhytaikaiset velat 24 017 24 055 
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 25 365 30 270 
Vastattavaa yhteensä 203 573 203 775 
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Tiivistetty konsernin kassavirtalaskelma 
 

MSEK 

Tammi-
maalis

2006

Tammi-
maalis

2005

Tammi-
joulu
2005

Kassavirta ennen käyttöpääoman 
muutosta 7 450 6 124 26 158
Käyttöpääoman muutos -636 -98 832
Liiketoiminnan kassavirta 6 814 6 026 26 990
Hankitut aineettomat ja aineelliset 
hyödykkeet (maksetut 
käyttöomaisuusinvestoinnit) -1 971 -2 339 -11 396
Vapaa kassavirta 4 843 3 687 15 594
Muu investointien kassavirta 229 1 579 -840
Investointien kassavirta yhteensä -1 742 -760 -12 236
Kassavirta ennen rahoitusta 5 072 5 266 14 754
Rahoituksen kassavirta -4 293 -7 667 -15 653
Kauden kassavirta 779 -2 401 -899
 
Kassavarat kauden alussa 16 834 17 245 17 245
Kauden kassavirta 779 -2 401 -899
Valuuttakurssierot 54 106 488
Kassavarat kauden lopussa 17 667 14 950 16 834
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Tiivistetty laskelma oman pääoman muutoksista 
 
 31.3.2006 31.12.2005 

MSEK 
Oma 

pääoma

Vähem-
mistön 
osuus

Oma 
pääoma 

yht.
Oma 

pääoma

Vähem-
mistön 
osuus

Oma 
pääoma 

yht. 
Kauden alussa 127 049 8 645 135 694 121 133 6 934 128 067 
Rahoitus-
instrumenttien 
arvostaminen 
käypään arvoon -117 – -117 46 – 46 
Valuuttakurssierot 1 155 28 1 183 8 809 732 9 541 
Inflaatio-oikaisut -147 – -147 1 177 – 1 177 
Liiketoimet 
tytäryhtiöiden 
vähemmistöosak-
kaiden kanssa  – -204 -204 – -12 -12 
Suoraan omaan 
pääomaan kirjatut 
tuotto- ja kuluerät 891 -176 715 10 032 720 10 752 
Nettotulos 3 692 582 4 274 11 697 1 997 13 694 
Kirjattu nettotulos 
yhteensä 4 583 406 4 989 21 729 2 717 24 446 
Osingonjako – -434 -434 -5 610 -1 006 -6 616 
Omat osakkeet – – – -10 203 – -10 203 
Kauden lopussa 131 632 8 617 140 249 127 049 8 645 135 694 
 
 
Laadintatapa 
 
Yleistä. Kuten vuoden 2005 tilinpäätös, nämä TeliaSoneran 
konsernitilinpäätöstiedot 31.3.2006 päättyneeltä kolmen kuukauden 
jaksolta on laadittu kansainvälisten IFRS (International Financial Reporting 
Standards) -säännösten ja, TeliaSoneran toimintojen luonne huomioiden, 
Euroopan unionissa käyttöön otettujen IFRS-säännösten mukaisesti. 
Emoyhtiö TeliaSonera AB:n tilinpäätös on laadittu Ruotsin tilinpäätöslain ja 
Ruotsin kirjanpitoneuvoston ja sen kannanottoryhmän standardien ja 
lausuntojen mukaisesti. Tämä raportti on laadittu kansainvälisen 
osavuosikatsausta koskevan standardin IAS 34 ("Osavuosikatsaukset") 
mukaisesti. 
 
Uudet kirjanpitostandardit. Tietoja asiasta on vuoden 2005 
vuosikertomuksen vastaavassa osiossa. 
 
Arviointiperusteiden muutos. Vuoden 2005 lopulla yhtiön johto käynnisti 
koko konsernin laajuisen taloudellisten vaikutusaikojen uudelleenarvioinnin, 
jossa otettiin huomioon saatu kokemus ja odotettavissa oleva tuleva 
kehitys tekniikan, markkinaolojen ja sääntely-ympäristön osalta. Tämän 
seurauksena useiden eri aineettomien ja aineellisten omaisuuserien 
taloudellista vaikutusaikaa on muutettu joko pidemmäksi tai lyhyemmäksi 
1.1.2006 lähtien. 
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Takautuvasti oikaistu segmenttiraportointi. TeliaSoneran 
liiketoimintaorganisaatioon tehtiin muutoksia vuoden 2006 ensimmäisen 
neljänneksen aikana. Sen vuoksi tämän katsauksen segmenttikohtaisia 
tietoja on oikaistu takautuvasti. 
 
 
Kertaluonteiset erät 
 

MSEK 

Tammi-
maalis 

2006 

Tammi-
maalis 

2005 

Tammi-
joulu 
2005 

Käyttökatteeseen sisältyvät -585 49 -1 903 
Uudelleenjärjestelykulut, 
synergiaetujen toteutuskulut ym.: 

Ruotsi -539 – -2 095 
Suomi -25 – -111 
Tanska -18 – 62 
International Carrier -3 -4 216 
Muut – – -36 

Myyntivoitot: 
Telia Finans – 53 61 

Poistoihin ja arvonalennuksiin 
sisältyvät – -29 -636 
Arvonalennukset, suunnitelman 
ylittävät poistot: 

Ruotsi – – -405 
Norja – -29 -121 
Tanska – – 40 
International Carrier – – -150 

Tuottoihin osakkuusyhtiöistä 
sisältyvät -103 -19 -19 
Arvonalennukset, myyntivoitot ja -
tappiot, varaukset ja muut: 

Suomi -103 – – 
Infonet Services – -19 -19 

Rahoitustuottoihin ja -kuluihin 
sisältyvät 183 – – 
Myyntivoitot: 

Elisa 183 – – 
Yhteensä -505 1 -2 558 
 
 
Laskennalliset verot 
 
MSEK 31.3.2006 31.12.2005 
Laskennalliset verosaamiset 12 086 12 305 
Laskennalliset verovelat -9 411 -9 578 
Laskennalliset verosaamiset (+) / verovelat (-), 
netto 2 675 2 727 
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Liiketoimet osakkuusyhtiöiden ja lähipiirin kanssa 
 
MegaFon. 31.3.2006 TeliaSoneralla oli osakkuusyhtiöltään OAO 
MegaFonilta korollisia saatavia 365 milj. kruunua. 
 
Telefos. 31.3.2006 TeliaSoneralla oli osakkuusyhtiöltään Telefos AB:ltä 
korollisia saatavia 93 milj. kruunua. 31.3.2006 päättyneen kolmen 
kuukauden jakson aikana TeliaSonera osti Telefosilta 499 milj. kruunun 
arvosta palveluja ja tuotteita, jotka pääasiassa liittyivät verkkojen 
rakentamiseen. 
 
 
Investoinnit 
 

MSEK 

Tammi-
maalis 

2006 

Tammi-
maalis 

2005 

Tammi-
joulu 
2005 

Käyttöomaisuusinvestoinnit 2 039 2 273 11 583 
Aineettomat hyödykkeet 195 252 1 233 
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 1 844 2 021 10 350 

Yritysostot ja muut investoinnit 167 72 2 732 
Omaisuuserien 
käytöstäpoistamisvelvoitteet 3 – 194 
Liikearvo ja käyvän arvon oikaisut 156 31 2 466 
Osakkeet ja osuudet 8 41 72 

Yhteensä 2 206 2 345 14 315 
 
 
Nettovelka 
 

MSEK 
31.3. 
2006 

31.12. 
2005 

Pitkä- ja lyhytaikaiset velat 22 109 26 735 
Vähennetään: lyhytaikaiset sijoitukset, rahat ja 
pankkisaamiset -18 637 -18 362 
Nettovelka 3 472 8 373 
 
 
Lainarahoitus 
 
Vuoden 2006 ensimmäisen neljänneksen aikana kassavirtakehitys oli 
positiivinen. Tämän neljänneksen aikana velkoja lyhennettiin 4,7 mrd. 
kruunulla ja lainojen uudelleenjärjestelyä tapahtui vain vähäisissä määrin. 
 
Vuoden 2006 toisen neljänneksen aikana TeliaSonera palauttaa 
osakkeenomistajilleen 15,7 mrd. kruunua maksamalla osinkoja. Tämä 
käynnistää joitain rahoitusjärjestelyjä, vaikkakin suurin osa osingoista 
maksetaan ylimääräisistä kassavaroista. 
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Taloudelliset tunnusluvut 
 

 
31.3. 
2006 

31.12. 
2005 

Oman pääoman tuotto (%, rullaava 12 kk) 10,4 10,3 
Sijoitetun pääoman tuotto (%, rullaava 12 kk) 13,4 12,6 
Omavaraisuusaste (%) 60,5 58,9 
Nettovelkaantumisaste (%) 2,8 7,0 
Oma pääoma/osake (SEK) 29,31 28,29 
 
 
Annetut pantit ja vakuudet ja ehdolliset velat 
 
31.3.2006 annettujen panttien kokonaismäärä oli 1 553 milj. kruunua, ja ne 
liittyivät pääasiassa pankkien sulkutileillä oleviin Ipse 2000 S.p.A:n tulevia 
lisenssimaksuja varten varattuihin talletuksiin ja Svenska UMTS-nät AB:n 
osakkeiden panttaukseen. Ehdollisten velkojen määrä oli yhteensä 2 610 
milj. kruunua, josta 612 milj. kruunua liittyi Xfera Móviles S.A:n puolesta 
annettuihin luotto- ja suoritustakuisiin ja 1 535 milj. kruunua Svenska 
UMTS-nätin puolesta annettuihin luottotakuisiin. Tiettyjen kolmansien 
osapuolien kanssa tehtyjen sopimusten johdosta Svenska UMTS-nätin 
puolesta annettujen luottotakuiden yläraja on 2 650 milj. kruunua. 
 
 
Sopimusvelvoitteet 
 
31.3.2006 sopimusvelvoitteiden kokonaismäärä oli 3 009 milj. kruunua, 
josta 2 013 milj. kruunua liittyi Xferaan tehtäväksi sovittuihin 
pääomasijoituksiin ja 650 milj. kruunua TeliaSoneran kiinteiden verkkojen 
sovittuihin laajennuksiin Ruotsissa. 
 
 
Emoyhtiö 
 
Kauden liikevaihto oli 5 136 milj. kruunua (5 460), josta 3 747 milj. kruunua 
(4 147) laskutettiin tytäryhtiöiltä. Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja 
laski 2 045 milj. kruunuun (2 492), mikä johtui heikentyneestä 
liiketuloksesta ja tytäryhtiöiltä saatujen konserniavustusten 
pienenemisestä. Tulos tilinpäätössiirtojen ja verojen jälkeen oli 710 milj. 
kruunua (1 550). 
 
Kauden kokonaisinvestoinnit olivat 12 616 milj. kruunua (1 491), mihin 
sisältyy 515 milj. kruunua (703) investointeja aineellisiin 
käyttöomaisuushyödykkeisiin – lähinnä kiinteän verkon asennuksiin. Muut 
investoinnit, yhteensä 12 101 milj. kruunua (788), olivat pääosin 
pääomasijoituksia tytäryhtiöihin ja muihin osakeomistuksiin. 
Pääomasijoituksista 12 068 milj. kruunua (630) toteutettiin lainojen 
konvertoimisella. 
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Taloudelliset tiedot / "Vertailukelpoiset" tiedot 
toiminnan tuloksista 
 
Tämä osavuosikatsaus sisältää "vertailukelpoisia" tietoja TeliaSoneran 
toiminnan tuloksesta, kuten "Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä" ja 
"Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä". Käyttökate vastaa liiketulosta ennen 
poistoja ja arvonalennuksia ja ilman osakkuusyhtiöistä saatuja tuottoja. 
Kertaluonteisiin eriin kuuluvat arvonalennukset, myyntivoitot ja -tappiot, 
liiketoimintojen uudelleenjärjestelyt ja henkilöstövähennysten kulut. 
TeliaSoneran johto käyttää liiketulosta ennen kertaluonteisia eriä 
toimintojensa kannattavuuden pääasiallisena mittarina. TeliaSoneran 
johdon käsityksen mukaan käyttökate ilman kertaluonteisia eriä ja liiketulos 
ennen kertaluonteisia eriä ovat liiketuloksen ohella yleisesti käytettyjä 
tunnuslukuja myös analyytikkojen, sijoittajien ja televiestintäalan muiden 
osapuolten keskuudessa. Tämän vuoksi nämä "vertailukelpoiset" tiedot on 
esitetty TeliaSoneran toimintojen tuloskehityksen selventämiseksi. 
 
Näitä "vertailukelpoisia" tuloksia ei tule kuitenkaan pitää liiketuloksen 
vaihtoehtoina liiketoiminnan tuloksellisuutta tarkasteltaessa. Myöskään 
käyttökatetta ennen kertaluonteisia eriä ei tule pitää vaihtoehtona 
liiketoiminnan kassavirralle maksuvalmiutta tarkasteltaessa. Käyttökate 
ennen kertaluonteisia eriä ja liiketulos ennen kertaluonteisia eriä eivät ole 
konsernin taloudellisen tuloksen mittareita kansainvälisen (IFRS) tai 
yhdysvaltalaisen (U.S. GAAP) kirjanpitokäytännön mukaisesti, eivätkä ne 
välttämättä ole vertailukelpoisia muiden yritysten vastaavien tunnuslukujen 
kanssa. Näiden "vertailukelpoisten" tunnuslukujen tarkoituksena ei ole 
ennustaa mahdollisia tulevia tuloksia. 
 
 
Tulevaisuutta arvioivat lausunnot 
 
Tähän osavuosikatsaukseen 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 tulevasta 
kehityksestä. TeliaSonera uskoo, että näissä lausumissa esitetyt odotukset 
pohjautuvat perusteltuihin oletuksiin. Näihin lausumiin sisältyy kuitenkin 
riskejä ja epävarmuustekijöitä. Useat merkittävät tekijät saattavat aiheuttaa 
todellisten tulosten poikkeamisen tässä esitetyistä tulevaisuutta koskevista 
lausumista. Tällaisia tekijöitä voivat olla muun muassa TeliaSoneran 
markkina-asema, Euroopan televiestintämarkkinoiden kasvu, kilpailun 
vaikutus ja muut taloudelliseen tilanteeseen, liiketoimintaan, kilpailuun ja/tai 
lainsäädäntöön liittyvät tekijät, jotka vaikuttavat joko TeliaSoneran 
liiketoimintaan tai televiestintätoimialaan yleisesti. Tulevaisuutta koskevat 
lausumat kuvaavat tämänhetkistä käsitystä. TeliaSoneralla ei ole 
velvollisuutta päivittää eikä se sitoudu päivittämään näitä lausumia uuden 
tiedon tai tulevaisuuden tapahtumien valossa muutoin kuin lakisääteisen 
ilmoitusvelvollisuutensa kautta. 
 


