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TeliaSonera Januari-mars 2006 
 
 
 
• Nettoomsättningen ökade 5,6 procent till 21 979 MSEK (20 804) på 

grund av stark tillväxt inom mobil och bredband. 
• Stark kundtillväxt (årsbasis): 

- 2,9 miljoner nya kunder i de majoritetsägda verksamheterna i 
Norden, Baltikum och Eurasien. 

- 15,5 miljoner nya kunder i intressebolagen MegaFon och  
Turkcell. 

• Rörelseresultatet före engångsposter ökade till 6 129 MSEK (4 670) 
beroende på förbättringar i samtliga verksamheter. 

• EBITDA-marginalen före engångsposter ökade till 35,6 procent 
(33,1). 

• Fritt kassaflöde ökade till 4 843 MSEK (3 687). 
• Nettoresultatet ökade till 4 274 MSEK (3 563) och resultatet per 

aktie ökade till 0,82 SEK (0,68). 
• Utdelningspolicyn behandlad. 
 
 
 
Nyckeltal 

MSEK, förutom uppgifter per aktie
Jan-mar

2006
Jan-mar

2005
Jan-dec

2005
Nettoomsättning 21 979 20 804 87 661
EBITDA 1) före engångsposter 2) 7 816 6 889 29 411
Rörelseresultat 5 441 4 671 17 549
Rörelseresultat före engångsposter 6 129 4 670 20 107
Nettoresultat 4 274 3 563 13 694

varav hänförligt till moderbolagets 
aktieägare 3 692 3 177 11 697

Resultat per aktie (SEK) 0,82 0,68 2,56
1) Se sid. 19 för definitioner. 
2) Engångsposter, se tabell sid. 24. 

 
 
Kommentarer från Anders Igel, VD och Koncernchef 
 
– Vi hade ett mycket starkt kvartal med 6 procents tillväxt, 2 procentenhe-
ters förbättring av marginalen och mer än 6 miljarder i resultat från verk-
samheten. Alla verksamheter förbättrade resultatet. Vår utdelning gör oss 
till en av de mest högavkastande aktierna i vår bransch. 
 
 
Utdelningspolicy för TeliaSonera 
 
TeliaSoneras styrelse har behandlat företagets utdelningspolicy. 
 
Det är strategiskt viktigt att säkerställa finansiell flexibilitet för investeringar i 
framtida tillväxt, både organisk och genom förvärv. 
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Utöver ordinarie utdelning om 30-50 procent av nettoresultatet hänförligt till 
moderbolagets aktieägare avser styrelsen föreslå en årlig ytterligare återfö-
ring av kapital till aktieägarna. Den ytterligare återföringen kommer att 
årligen utvärderas, varvid hänsyn tas till kassaflödet och dess utveckling 
liksom till investeringsplaner. 
 
Baserat på nuvarande bedömning skulle de ytterligare återföringarna 
komma att ligga på samma nivå som den nuvarande. 
 
 
Utsikter 2006 (oförändrade från Bokslutskommunikén 2005) 
 
Strategi 
TeliaSoneras strategi bygger på de dubbla möjligheterna i marknader med 
olika mognadsgrad. På de mera mogna hemmamarknaderna i de nordiska 
och baltiska länderna är de strategiska prioriteringarna att skapa tillväxt 
genom nya mobila och IP-baserade tjänster och erbjudanden, ökad enkel-
het i tjänsterna och genom vissa förvärv samt att behålla lönsamheten 
genom pågående program för konkurrenskraftiga kostnadsnivåer och foku-
sering av produktportföljen. I den mobila internationella verksamheten i 
Eurasien, Ryssland och Turkiet är strategin att dra nytta av den inneboen-
de tillväxten och öka värdet av bolagen. Baserad på våra styrkor i regio-
nerna kan kompletterande förvärv övervägas, vilket kan leda till ytterligare 
tillväxt. 
 
Utsikter, koncernen 
Trots stark konkurrens och prispress på hemmamarknaderna lyckades 
TeliaSonera behålla sin ledande position under 2005, vilket skapar en god 
plattform för utvecklingen under 2006. Koncernens nettoomsättning och 
resultat före skatt förväntas öka. CAPEX drivs i huvudsak av kapacitets- 
och kundbehov och i förhållande till omsättningen beräknas CAPEX bli 
något högre än under 2005. Fritt kassaflöde kommer att vara fortsatt starkt. 
Förändringar i konkurrensmiljön, valutakursförändringar och politisk osä-
kerhet, avseende bland annat skatter och regulatoriska förhållanden, kan 
komma att påverka utfallet. 
 
Hemmamarknaderna 
Övergången från traditionell fast telefoni till mobila och IP-baserade tjänster 
beräknas fortsätta. Konkurrensen kommer att vara fortsatt stark i samtliga 
produktområden på hemmamarknaderna. Inom mobil och bredband för-
väntas en betydande volymtillväxt. 
 
I Sverige är övergången till mobila och IP-baserade tjänster högst påtaglig. 
Detta förväntas leda till fortsatt nedgång i omsättningen för fast telefoni. 
Volymökningen inom mobil och bredband bedöms fortsatt vara betydande, 
medan priserna kommer att vara under press. Även 2006 förväntas den 
totala omsättningen minska. Pågående omstrukturering kommer att inverka 
positivt, men inte uppväga effekten på EBITDA före engångsposter. 
 
I Finland har fokus flyttats från marknadsandelar och pris till kundlojalitet, 
kvalitet och tjänster. På kort sikt kommer emellertid den genomsnittliga 
prisnivån att sjunka på grund av tidigare gjorda prisförändringar. Nya möj-
ligheter att subventionera mobila 3G-terminaler kan komma att påskynda 
användningen av mobila tjänster. Subventionerna bör emellertid hållas på 
måttfull nivå för att möjliggöra lönsam tillväxt. De effektiviseringsåtgärder 
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som vidtogs under 2005 förväntas minska kostnadsnivåerna under 2006. 
Ytterligare åtgärder vidtogs och ett program lanserades för att vända ut-
vecklingen och säkra framtida tillväxt samt återställa lönsamheten. 
 
I Norge förväntas fortsatt organisk tillväxt, vilket tillsammans med konsoli-
deringen av Chess kommer att öka omsättningen. Marginalen kommer att 
påverkas av dels lägre marginaler i Chess men också av synergier från 
förvärvet av Chess, i huvudsak beroende på ökat utnyttjande av NetComs 
nät. Exklusive implementeringskostnader beräknas förvärvet resultera i en 
årlig förbättring av EBITDA med cirka 0,8 GSEK från och med mitten av 
2006. 
 
I Danmark förväntas fortsatt ökad omsättning. Integreringen av Orange är 
framgångsrikt genomförd. Ökade volymer och ökad intern effektivitet kom-
mer att påverka lönsamheten positivt. 
 
I de baltiska länderna förväntas ökad konkurrens och prispress i mobil-
verksamheterna, vilket påverkar marginalerna. Detta kommer till viss del att 
kompenseras av förväntad fortsatt volymökning inom mobil kommunikation. 
I fastnätsverksamheten förväntas minskad omsättning inom fast telefoni att 
kompenseras av fortsatt tillväxt inom bredband. 
 
International Mobile 
Resultatet från den internationella mobilverksamheten förväntas öka 2006. 
 
I Eurasien förväntas fortsatt stark omsättningsökning, men ett hårdare 
konkurrensklimat beräknas påverka omsättningen och marginalerna. 
 
I Ryssland beräknas den ökade penetrationen leda till ökad priskonkur-
rens. I Turkiet förväntas en märkbar förändring av konkurrensläget då nya 
aktörer trätt in på marknaden. TeliaSonera bedömer att både MegaFon och 
Turkcell är väl positionerade för att möta de nya utmaningarna på sina 
respektive marknader. 
 
Mot bakgrund av rådande osäkerheter avseende ägarfrågor i både Mega-
Fon och Turkcell, vill TeliaSonera åter betona sitt engagemang i de ryska 
och turkiska marknaderna och intresset och ambitionen att utöka ägandet i 
de två operatörerna om möjlighet uppstår. 
 
 
Koncernöversikt, första kvartalet 2006 
 
Nettoomsättningen ökade 5,6 procent till 21 979 MSEK. Förvärv påver-
kade positivt med 1,0 procent och valutakursförändringar med 2,4 procent. 
 
Det är mobilverksamheterna främst i Eurasien, Norge och Danmark men 
också i Baltikum som bidragit till omsättningsökningen. I Sverige upprätt-
hölls omsättningen inom mobil kommunikation genom att stark volymök-
ning kompenserade för lägre prisnivåer. Det kraftiga prisfallet i Finland 
avtog under första kvartalet, men tidigare gjorda prissänkningar försämrade 
omsättningen jämfört med samma kvartal året innan. Användningen av 
mobila datatjänster, SMS ej inräknat, ökade markant på alla marknader 
men fortfarande från relativt låg nivå. 
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Inom fast kommunikation var efterfrågan på bredband fortsatt stark och 
omsättningen steg kraftigt på samtliga marknader. Ökad omsättning inom 
bredband kompenserade för minskningen inom fast telefoni på samtliga 
marknader med undantag för Sverige, där konkurrens i kombination med 
en allt snabbare övergång till mobila och IP-baserade lösningar har en 
kraftig inverkan på fast telefoni. 
 
Tillväxten inom mobil kommunikation var fortsatt stark i intressebolagen 
MegaFon och Turkcell, trots ökad konkurrens och prispress. 
 
Kundbasen ökade 28 procent jämfört med samma kvartal året innan. Vid 
slutet av kvartalet hade TeliaSonera 29 miljoner kunder i den majoritetsäg-
da verksamheten och 55 miljoner kunder i intressebolag. Kundökningen 
skedde inom mobil kommunikation och bredband. 
 
EBITDA före engångsposter ökade till 7 816 MSEK (6 889) på grund av 
resultatförbättring i samtliga verksamheter. Förbättringen var störst i Eura-
sien, Danmark och Norge. Trots lägre omsättning förbättrades resultatet 
även i Sverige på grund av lägre kostnader genom bland annat omstruktu-
reringen samt de lägre kostnaderna för stormskador. I Finland förbättrades 
resultatet något till följd av effektiviseringsåtgärder och kostnader av en-
gångskaraktär i jämförelsekvartalet, men lönsamheten är fortfarande svag 
på grund av tidigare gjorda prissänkningar. I verksamheterna i Baltikum 
förbättrades resultatet något. 
 
EBITDA-marginalen (före engångsposter) ökade till 35,6 procent (33,1). 
 
Rörelseresultatet före engångsposter ökade till 6 129 MSEK (4 670) på 
grund av förbättrat EBITDA, ändrade avskrivningstider och fortsatt kraftigt 
förbättrat resultat från intressebolagen MegaFon och Turkcell. 
 
En koncernövergripande översyn av ekonomiska livslängder för immateriel-
la och materiella anläggningstillgångar har medfört såväl förlängda som 
förkortade avskrivningstider för ett antal anläggningstyper från och med 1 
januari 2006. De ändrade avskrivningstiderna beräknas sammantaget ha 
en årlig positiv effektivt om cirka 900 MSEK på koncernens rörelseresultat. 
I första kvartalet beräknades den positiva effekten till cirka 220 MSEK, 
huvudsakligen relaterad till Finland och Sverige. 
 
Engångsposter uppgick -688 MSEK (1) och utgjordes främst av omstruk-
tureringskostnader i Sverige. 
 
Finansiella poster förbättrades till 101 MSEK (-100), varav 191 MSEK var 
kapitalvinster. I jämförelsekvartalet var kapitalvinster 104 MSEK. 
 
Skattekostnader uppgick till 1 268 MSEK (1 008).  
 
Nettoresultatet hänförligt till moderbolagets aktieägare ökade till 3 692 
MSEK (3 177) och resultatet per aktie var 0,82 SEK (0,68). 
 
CAPEX minskade till 2 039 MSEK (2 273). För helåret 2006 beräknas dock 
CAPEX bli högre än för 2005. 
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Fritt kassaflöde ökade till 4 843 MSEK (3 687) beroende på förbättrat 
EBITDA, lägre CAPEX och ökad utdelning från intressebolag, vilket till viss 
del motverkades av högre skattebetalningar. 
 
Utnyttjande av avsättningar för omstrukturering påverkade kassaflödet 
negativt med 262 MSEK (84). 
 
Synlig nettolåneskuld minskade från 8 373 MSEK till 3 472 MSEK under 
kvartalet främst beroende på fritt kassaflöde. Föreslagen ordinarie utdel-
ning och kapitalåterföring till aktieägare kommer att uppgå till 15 717 
MSEK. 
 
Soliditeten ökade från 58,9 procent till 60,5 procent under kvartalet. 
 
 
TeliaSonera anslöt sig till FreeMove-alliansen 
 
I mars anslöt sig TeliaSonera till mobilalliansen mellan Orange, Telecom 
Italia och T-Mobile. Alliansen fokuserar på att utveckla roamingaffären och 
erbjuda konkurrenskraftiga tjänster till multinationella kunder. Den spänner 
över 26 marknader och når mer än 230 miljoner kunder i Europa. 
 
 
EU-konsultation om internationell roaming 
 
EU-kommissionen inledde nyligen en sista konsultationsfas angående en 
EU-reglering för att sänka de internationella roamingavgifterna. Kommis-
sionen uttalade att den nya EU-regleringen skulle införa en princip om 
”hemma-prissättning” för att använda mobiltelefoner utomlands. Reglering-
en skulle kunna träda i kraft till sommaren 2007 under förutsättning att 
Europaparlamentet och Ministerrådet kan enas om den slutliga texten. 
TeliaSonera stödjer sänkta slutkundspriser för internationell roaming, men 
föredrar att branschen själv vidtar åtgärder. 
 
Eftersom det råder stor osäkerhet kring den eventuella regleringen, är den 
slutliga effekten på TeliaSonera svår att kvantifiera. Om förändringarna 
påverkar både slutkundspriser och grossistpriser (mellan mobiloperatörer) 
proportionellt och leder till ett ökat antal internationella mobilsamtal, borde 
effekten på TeliaSonera bli låg till måttlig. Den totala försäljningen på 
hemmamarknaderna som avser roaming utgör mindre än 5 procent av 
koncernens totala nettoomsättning. 
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Förbättrade marginaler och stark volymökning inom 
mobil och bredband i Sverige 
 
• Konkurrensen var fortsatt stark i samtliga produktområden under kvar-

talet, vilket satte press på priserna överlag. Konsolideringen av mark-
naden ökade och migrationstrenden fortsatte. Fokus flyttas nu alltmer 
mot paketerade erbjudanden och erbjudanden baserade på fasta pri-
ser. 

 
MSEK, förutom marginaler, 
ARPU och antal kunder 

Jan-mar
2006

Jan-mar
2005

Jan-dec
2005

Nettoomsättning 9 231 9 657 38 710
EBITDA före engångsposter 3 861 3 808 15 183

Marginal (%) 41,8 39,4 39,2
Rörelseresultat 2 462 2 705 8 302
Rörelseresultat före engångsposter 3 001 2 705 10 803
Mobil kommunikation 
Nettoomsättning 2 868 2 845 12 104
EBITDA före engångsposter 1 237 1 179 5 081

Marginal (%) 43,1 41,4 42,0
CAPEX 144 150 787
ARPU (SEK) 199 205 213
Antal kunder, periodens utgång 
(tusental) 4 442 4 266 4 387
Fast kommunikation 
Nettoomsättning 6 363 6 812 26 606
EBITDA före engångsposter 2 624 2 629 10 102

Marginal (%) 41,2 38,6 38,0
CAPEX 628 852 3 260
Antal kunder, periodens utgång 
(tusental) 

Slutkunder exkl. bredband 5 610 6 458 5 758
Slutkunder, bredband 774 582 717
Grossistabonnemang, PSTN 912 428 858
Kopparaccesser, LLUB 415 255 374

 
Mobil kommunikation 
• Stark volymökning gjorde att omsättningen bibehölls trots 20 procent 

lägre priser än i jämförelsekvartalet. Den utgående trafikvolymen steg 
25 procent. Mobil datatrafik ökade kraftigt beroende främst på attrakti-
va kampanjerbjudanden, möjligheten att lyssna till musik och se på tv i 
mobiltelefonen och ökad användning av Telia Connect-tjänsten. 

 
• Trots den starka volymökningen minskade de totala kostnaderna, 

främst beroende på pågående omstrukturering, vilket förbättrade 
EBITDA och EBITDA-marginalen. 

 
• Antalet mobilkunder ökade med 176 000 till 4 442 000 på årsbasis. 

Under första kvartalet var ökningen 55 000. 
 
• Omfördelning av investeringarna i GSM-nätet under året gjorde att 

CAPEX var något lägre än i jämförelsekvartalet. Svenska UMTS-nät 
AB har hittills investerat 3,5 GSEK i 3G-infrastrukturen i Sverige. Kost-
naderna för Svenska UMTS-nät ökade med 35 MSEK till 86 MSEK 
jämfört med samma kvartal året innan. 
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• Under kvartalet lanserades kontantkortserbjudandet Telia Refill Till 

Alla, där Telias mobilkunder kan ringa till alla mobila och fasta telefo-
ner i Sverige för 0,59 SEK i minuten och sända SMS och MMS för 0,75 
SEK respektive 2,25 SEK. Halebop sänkte priset för samtal till utlandet 
för sina kontantkortskunder. 

 
Fast kommunikation 
• Övergången från fasta till mobila och IP-baserade tjänster fortsatte. 

Telia ökade under kvartalet marknadsandelen inom fast telefonitrafik 
(PSTN) på en krympande marknad. 

 
• Under kvartalet övergick ytterligare 54 000 slutkundsabonnemang i 

grossistabonnemang och antalet grossistabonnemang uppgick vid pe-
riodens utgång till 912 000. 

 
• Antalet bredbandskunder ökade med 192 000 till 774 000 på årsbasis. 

Ökningen var fortsatt stark även i första kvartalet då kundökningen var 
57 000. 

 
• Omsättningen för fast kommunikation minskade 7 procent. Minskning-

en skedde inom fast telefoni. Hälften av minskningen beror på lägre 
trafikvolymer och lägre priser medan resten beror på minskad omsätt-
ning för abonnemang. Tillväxten inom bredband kompenserade för 
omsättningsminskningen inom uppringt Internet och datakommunika-
tion. 

 
• EBITDA-marginalen förbättrades. Minskad omsättning kompenserades 

av lägre kostnader främst på grund av omstruktureringen men även på 
grund av 225 MSEK lägre kostnader för stormskadorna. 

 
• Lägre investeringar i det kretskopplade telefoninätet och i transportnä-

tet minskade CAPEX jämfört med samma kvartal året innan trots öka-
de investeringar i det fasta accessnätet till följd av stormskadorna.  

 
• Under kvartalet lanserades ett nytt och förbättrat bredbandserbjudan-

de. Engångsavgiften slopades för de kunder som väljer bindningstid 
för sitt bredbandsabonnemang. I alla bredbandstjänster ingår som 
standard virusskydd, brandväggar och ett lagringsutrymme om 500 
Mbit för digitala bilder och annan digital information. 

 
• Attraktiva kampanjerbjudanden riktades till kunder som väljer att kom-

binera Telia Bredband och Telia Alltid. 
 
• Ytterligare avtal tecknades inom managed services med bland annat 

Göteborgs stad, Jönköpings kommun och WM-data. 
 
Omstruktureringsprogrammet 
• Omstruktureringsprogrammet fortlöper planenligt. Under första kvarta-

let erbjöds även anställda födda 1946 avgångspension. Alltsedan pro-
grammets införande har sammanlagt 1 010 anställda accepterat erbju-
dandet om avgångspension och 491 anställda har förts över till om-
ställningsenheten. Sammantaget har 1 051 anställda lämnat Telia-
Sonera efter programmets införande. Inhyrd personal har minskat med 
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cirka 500. Sammanlagt har antalet anställda och inhyrd personal mins-
kat med 18 procent i de operativa enheterna. 

 
• De omstruktureringsåtgärder som hittills vidtagits beräknas ge en årlig 

besparingseffekt om 1.9 GSEK från och med andra kvartalet 2006. 
Första kvartalet beräknas besparingseffekten till 450 MSEK, varav 
merparten var hänförlig till fast kommunikation. Under kvartalet upp-
gick engångsposter för omstruktureringen till 539 MSEK, varav avsätt-
ning för övertalighet utgjorde 521 MSEK medan 18 MSEK var kostna-
der för överblivna lokaler. 

 
Förändrade avskrivningstider 
• Förändrade avskrivningstider påverkade rörelseresultatet positivt med 

cirka 85 MSEK i första kvartalet. 
 
 
Nya priser och erbjudanden på en stabilare  
finsk marknad 
 
• Det kraftiga prisfallet på mobilmarknaden stannade upp under första 

kvartalet och turbulensen på marknaden avtog, vilket avspeglades i 
kraftigt minskad churn. Merparten av marknadens aktörer fokuserar nu 
på erbjudandets innehåll och på kundlojalisering istället för att använda 
priset som det huvudsakliga konkurrensmedlet. Möjligheten till subven-
tionering av 3G-telefoner kan driva på användningen av mobila tjänster 
och möjligheten att binda upp kunderna för viss tid vid tecknandet av 
abonnemang förväntas öka stabiliteten på marknaden. Subventionerna 
bör dock hållas på måttfull nivå för att möjliggöra lönsam tillväxt.  

 
Mobil kommunikation 
• På slutkundsmarknaden ökade volymen kraftigt jämfört med samma 

kvartal året innan. Antalet slutkunder ökade med 132 000 till 2 528 000 
på årsbasis och antalet trafikminuter per kund steg 6 procent. Under 
första kvartalet ökade antalet slutkunder med 21 000. 

 
• Tidigare gjorda prissänkningar påverkade omsättningen för utgående 

trafik negativt med 206 MSEK. Andra faktorer som inverkade negativt 
var att Saunalahti lämnat Soneras nät, vilket drog ned omsättningen 
med 221 MSEK samt de nya reglerna för prissättning av trafik från fast 
till mobil som drog ned med 122 MSEK. Trots detta var omsättningen 
för mobil kommunikation endast 384 MSEK lägre än i jämförelsekvar-
talet på grund av den mycket starka volymtillväxten samt valutaeffek-
ter. I lokal valuta minskade omsättningen 17 procent. 

 
• Churn minskade till 17 procent (34). 
 
• Resultatet försämrades på grund av lägre prisnivåer, att Saunalahti 

lämnat Soneras nät och av de nya reglerna för prissättning av trafik 
från fast till mobil, som trädde i kraft den 1 mars 2005. Effekter från 
kostnadseffektivisering påverkade resultatet positivt. I jämförelsekvar-
talet försämrades resultatet med drygt 215 MSEK på grund av avsätt-
ning för skadeståndsanspråk för tidigare samtrafikavgifter samt kost-
nader för övertagandet av ACN:s kunder. 
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• CAPEX var lägre än i jämförelsekvartalet på grund av mer fokuserade 
investeringar och minskat behov av kapacitet efter förändringarna i 
grossistaffären. 

 
MSEK, förutom marginaler, 
ARPU och antal kunder 

Jan-mar
2006

Jan-mar
2005

Jan-dec
2005

Nettoomsättning 4 013 4 255 17 002
EBITDA före engångsposter 896 889 3 641

Marginal (%) 22,3 20,9 21,4
Rörelseresultat 139 121 337
Rörelseresultat före engångsposter 267 121 448
Mobil kommunikation 
Nettoomsättning 2 220 2 604 9 993
EBITDA före engångsposter 451 565 1 985

Marginal (%) 20,3 21,7 19,9
CAPEX 102 178 763
ARPU (EUR) 27,3 31,9 30,1
Antal kunder, periodens utgång 
(tusental) 2 528 2 396 2 507
Fast kommunikation 
Nettoomsättning 1 793 1 651 7 009
EBITDA före engångsposter 445 324 1 656

Marginal (%) 24,8 19,6 23,6
CAPEX 191 274 1 157
Antal kunder, periodens utgång 
(tusental) 1 069 1 095 1 073
 
• Sonera introducerade ett paketerat erbjudande, vilket tillåts i Finland 

från och med den 1 april 2006. Paketerbjudandet omfattar en 3G-
telefon med förhandsinställda tjänster samt ett abonnemang till telefo-
nen. I anslutning till erbjudandet lanserades ett antal nya tjänster för de 
nya mobiltelefonerna, bland annat videosamtal, musiktjänster on-line 
samt en provtjänst för mobil tv över 3G-nätet. 

 
• Sonera introducerade även möjligheten att använda samma telefon-

nummer för två mobiltelefoner utan att SIM-kortet flyttas mellan telefo-
nerna. 

 
• Som ett led i omställningsprogrammet introducerade Sonera en ny 

prismodell för mobilabonnemang till privatkunder. Modellen innebär en 
uppkopplingsavgift på 0,049 EUR för vanliga mobilsamtal och en mi-
nimitrafikavgift om 0,079 EUR för korta samtal (tidigare 0,01 EUR). 
Den nya prismodellen kommer att tillämpas för merparten av Soneras 
privatkundsabonnemang med undantag för abonnemang med bind-
ningstid. 

 
• Kommunikationsverket i Finland har beslutat att överföra nyttjanderät-

ten för 19 radiofrekvenser till Finnet Networks. TeliaSonera Finlands 
begäran om att skjuta upp verkställigheten av beslutet tillbakavisades i 
mars av Helsingfors förvaltningsdomstol. Domstolen kommer att fort-
sätta behandla frågan. 
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Fast kommunikation 
• Övergången från fast telefoni till mobil fortsatte och omsättningen för 

fast telefoni sjönk ytterligare. Trots detta ökade omsättningen för fast 
kommunikation 9 procent på grund av de nya reglerna för prissättning 
av trafik från fast till mobil (56 MSEK) samt ökad omsättning för kund-
utrustning, Internet och datatjänster. I lokal valuta ökade omsättningen 
5 procent. 

 
• Antalet bredbandskunder ökade med 95 000 till 374 000 på årsbasis. 

Under kvartalet var kundökningen 24 000. 
 
• Ökad omsättning och effektiviseringsåtgärder förbättrade EBITDA och 

EBITDA-marginalen jämfört med samma kvartal året innan. 
 
Effekter av pågående omställningsprogram 
• Åtgärder vidtas nu för att säkra framtida tillväxt och återställa lönsam-

heten. Det besparingsprogram som introducerades under 2005 med 
målet att sänka den årliga kostnadsnivån med 1 GSEK från och med 
2006 har gett fullt utslag. Den större delen av besparingarna under 
kvartalet var hänförlig till fast kommunikation. 

 
• Ytterligare initiativ togs mot slutet av 2005 då ett omställningsprogram 

lanserades med målet att sänka de årliga kostnaderna med ytterligare 
2 GSEK från och med 2008. Första åtgärden var att införa en effektiva-
re affärsorganisation med färre beslutsnivåer. Effektiveringsåtgärder 
har vidtagits inom försäljning och marknadsföring. Tele Finlands nyför-
säljning upphörde i början av april och marknadsaktiviteterna koncen-
trerades till befintliga kunder. 

 
• En kompetenspool inrättades för att stödja de anställda i omställnings-

programmet att finna nya jobb inom eller utanför TeliaSonera. Under 
kvartalet fördes 181 anställda över till kompetenspoolen, varav cirka 
110 fanns kvar i poolen vid slutet av kvartalet. 

 
• Implementeringskostnaderna beräknas till 1-1.5 GSEK och CAPEX till 

0,5 GSEK. Omställningsprogrammet innebär också att fokuseringen av 
produktportföljen och övergången till IP-baserade nät påskyndas ge-
nom investeringar i infrastruktur och tjänster. I första kvartalet uppgick 
engångsposter för omställningen till 128 MSEK, varav 103 MSEK var 
nedskrivning av värdet på en butikskedja, redovisad som resultat från 
intressebolag. 

 
Avyttringar och förändringar 
• I februari avyttrade TeliaSonera Finland sitt 0,9-procentiga ägande i 

Elisa, vilket gav en kapitalvinst om 183 MSEK, redovisad som finansi-
ella poster. 

 
• Sedan början av 2006 redovisas hemelektronikkedjan Veikon Kone 

under den geografiska resultatenheten Finland istället för under Övrig 
verksamhet. Historiska värden har justerats. 
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Förändrade avskrivningstider 
• Förändrade avskrivningstider påverkade rörelseresultatet positivt med 

cirka 110 MSEK i första kvartalet. 
 
 
75 procent av Chesskunderna överförda till  
NetComs nät i Norge 
 
• Huvudkonkurrenterna ökade sina marknadsaktiviteter under första 

kvartalet och nya tjänster och priserbjudanden lanserades inom de 
flesta produktområden och kundsegment. 

 
MSEK, förutom marginaler, ARPU 
och antal kunder 

Jan-mar
2006

Jan-mar
2005

Jan-dec
2005

Mobil kommunikation 
Nettoomsättning 2 129 1 609 7 481
EBITDA före engångsposter 774 611 2 614

Marginal (%) 36,4 38,0 34,9
Rörelseresultat 549 398 1 682
Rörelseresultat före engångsposter 549 427 1 803
CAPEX 108 223 876
ARPU (NOK) * 357 314 338
Antal kunder, periodens utgång 
(tusental) 1 626 1 306 1 651
* Avser NetCom 

 
• Förvärvet av Chess (konsoliderat fr o m den 7 november 2005), orga-

nisk tillväxt samt valutaeffekter gjorde att nettoomsättningen steg 32 
procent i förhållande till samma kvartal året innan. I lokal valuta ökade 
omsättningen 25 procent. 

 
• Ökad omsättning, positiva effekter från förvärvet av Chess om 120 

MSEK, inklusive synergier, samt effektivisering om 15 MSEK förbätt-
rade resultatet. EBITDA-marginalen var dock lägre än i jämförelsekvar-
talet då Chess har genomgående lägre marginaler än NetCom. Hittills 
har 75 procent av Chess kunder förts över till NetComs nät med hög 
uppslutningsgrad. 

 
• På årsbasis ökade antalet kunder med 320 000 till 1 626 000. Förvär-

vet av Chess tillförde 396 000 nya kunder men NetCom har förlorat 
kunder efter införandet av kravet på obligatorisk registrering av kon-
tantkortskunder i augusti 2005 samtidigt som NetCom haft relativt lågt 
fokus på kontantkortssegmentet. Under första kvartalet ökade antalet 
abonnemangskunder med 20 000 medan antalet kontantkortskunder 
minskade med 45 000. 

 
• Lägre CAPEX jämfört med första kvartalet 2005 då stora investeringar 

gjordes i UMTS och EDGE. 
 
• För att säkra distributionen förvärvades i början av april 33,4 procent 

av aktierna i holdingbolaget ComHouse, som har 90 försäljningsställen 
runt om i Norge, både direktägda och drivna på franchise-basis. 

 
• Samferdselsdepartementet i Norge har beslutat sänka NetComs och 

Telenors samtrafikavgifter. NetComs avgifter sänktes med 0,10 NOK. 
De nya avgifterna kommer att införas den 1 juli 2006 och tillämpas 
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fram till dess att en kostnadsberäkningsmodell enligt LRIC-metoden 
(Long Run Incremental Cost) införs eller annat meddelas. De nya av-
gifterna beräknas påverka NetComs resultat negativt med cirka 140 
MSEK årligen. 

 
 
Stark tillväxt inom mobil och kraftigt förbättrad  
lönsamhet i Danmark 
 
• Den danska marknaden var relativt stabil under första kvartalet och 

inga större prissänkningar gjordes. Penetrationen inom mobil kommu-
nikation översteg 100 procent, vilket indikerar ökat fokus på lojalisering 
av befintliga kunder. Konkurrensen på bredbandsmarknaden var fort-
satt intensiv och energibolagen förväntas bli aktivare på bredbands-
marknaden framöver. 

 
MSEK, förutom marginaler, ARPU 
och antal kunder 

Jan-mar
2006

Jan-mar
2005

Jan-dec
2005

Nettoomsättning 1 874 1 671 7 178
EBITDA före engångsposter 344 120 817

Marginal (%) 18,4 7,2 11,4
Rörelseresultat 84 -141 -174
Rörelseresultat före engångsposter 102 -141 -277
Mobil kommunikation 
Nettoomsättning 1 326 1 126 4 965
EBITDA före engångsposter 226 26 391

Marginal (%) 17,0 2,3 7,9
CAPEX 64 56 682
ARPU (DKK) 242 233 247
Antal kunder, periodens utgång 
(tusental) 1 147 1 100 1 154
Fast kommunikation 
Nettoomsättning 548 545 2 213
EBITDA före engångsposter 118 94 426

Marginal (%) 21,5 17,2 19,2
CAPEX 41 24 151
Antal kunder, periodens utgång 
(tusental) 548 548 550
 
Mobil kommunikation 
• Inom mobil kommunikation ökade omsättningen 18 procent jämfört 

med samma kvartal året innan beroende på kundtillväxt, större andel 
abonnemangskunder samt ökad terminalförsäljning. 

 
• EBITDA och EBITDA-marginalen förbättrades till följd av ökad omsätt-

ning, synergier från förvärvet av Orange, lägre kostnader för försäljning 
och marknadsföring samt effektiviseringsvinster till följd av integrering-
en av Telia Mobile och Telia Networks. I första kvartalet redovisades 
kostnader för integreringen om 18 MSEK som engångspost. 

 
• Antalet mobilkunder ökade med 47 000 på årsbasis. Utrensning av 

kunder som inte skött sina betalningar förklarar varför antalet kunder 
minskade med 7 000 under första kvartalet. 
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• Ökad geografisk täckning och kapacitet i mobilnätet gjorde att det 
nationella roamingavtalet med Sonofon kunde avslutas vid kvartalets 
utgång. 

 
• I januari förvärvades WLAN-verksamheten YesIHotspot, vilket betyder 

att Telia kan lansera trådlös bredbandsaccess via HomeRun på bred 
front i Danmark. TeliaSonera är den ledande leverantören av trådlös 
bredbandsaccess i Norden och erbjuder HomeRun-tjänster på sam-
mantaget 1 100 platser inom Norden och på 25 000 platser utanför 
Norden via roamingavtal. 

 
• Den danska regulatoriska myndigheten har beslutat sänka Telias, 

TDC:s och Sonofons samtrafikavgifter. Sänkningen kommer att 
genomföras i tre steg med början den 1 maj 2006. För Telia beräknas 
den årliga negativa effekten på resultatet till 60 MSEK per steg. Opera-
törerna har överklagat beslutet och ett avgörande väntas under andra 
kvartalet. 

 
Fast kommunikation 
• Inom fast kommunikation var omsättningen oförändrad jämfört med 

samma kvartal året innan. Telia Stofa och grossistaffären visade fort-
satt tillväxt medan fast telefoni för privatkunder följer marknadstrenden 
och minskade ytterligare till följd av pågående övergång till mobila och 
IP-baserade lösningar. Telia räknar med att UMA-tjänsten kommer att 
ta marknadsandelar från traditionell fast telefoni när tjänsten introduce-
ras på marknaden senare under året. UMA gör att kunderna kan an-
vända mobiltelefonen över bredbandet i hemmet. 

 
• EBITDA och EBITDA-marginalen förbättrades till följd av effektivise-

ringsvinster från integreringen av Telia Mobile och Telia Networks. 
 
• Telia erbjuder bredband via både ADSL och kabel-tv-nätet. Antalet 

bredbandskunder ökade med 19 000 till 153 000 på årsbasis. Under 
första kvartalet var ökningen 2 000. 

 
• Högre CAPEX på grund av investeringar i ”hot spots” (trådlös bred-

bandsaccess). 
 
 
God utveckling inom både fast och mobil  
kommunikation i Baltikum 
 
• Införandet av nummerportabilitet har ökat konkurrensen på mobil-

marknaderna. Alla operatörer har lanserat attraktiva erbjudanden i för-
hoppning om att vinna över kunder från konkurrenterna. Den ökade 
konkurrensen har satt ytterligare press på priserna och ökat kostna-
derna för marknadsföring och försäljning. För att stimulera använd-
ningen av bredbandstjänster, inklusive mobila datatjänster, har opera-
törerna ökat satsningarna på trådlös access, WLAN. Inom fast telefoni 
är konkurrensen i huvudsak koncentrerad till internationell telefoni. 
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Mobil kommunikation 
• Inom mobil kommunikation steg omsättningen 9 procent på grund av 

kundtillväxt på samtliga marknader jämfört med samma kvartal året in-
nan. 

 
• På årsbasis ökade antalet kunder med 665 000. Kundökningen var 

starkast i Litauen. Under första kvartalet ökade antalet kunder med 
83 000 trots en minskning med 2 000 i Estland. 

 
• Den ökade konkurrensen på mobilmarknaderna i Baltikum avspeglas i 

EBITDA-marginalen, som minskade i Litauen och Estland jämfört med 
samma kvartal året innan. Marginalförsämringen i Litauen beror på 
lägre priser och ökade satsningar inom försäljning och marknadsföring. 

 
MSEK, förutom marginaler och 
antal kunder 

Jan-mar
2006

Jan-mar
2005

Jan-dec
2005

Nettoomsättning 2 337 2 138 9 293
EBITDA före engångsposter 1 057 1 029 4 255

Marginal (%) 45,2 48,1 45,8
Resultat från intressebolag 58 47 220
Rörelseresultat 609 553 2 303
Rörelseresultat före engångsposter 609 553 2 303
Mobil kommunikation 
Nettoomsättning 1 570 1 444 6 380

varav Litauen 560 511 2 302
varav Lettland 559 519 2 252
varav Estland 451 414 1 826

EBITDA före engångsposter 677 670 2 799
Marginal (%), Litauen 35,4 44,4 40,1
Marginal (%), Lettland 52,8 51,6 49,4
Marginal (%), Estland 40,8 42,3 41,8

CAPEX 149 113 667
Antal kunder, tusental, periodens 
utgång 3 384 2 719 3 301
Fast kommunikation 
Nettoomsättning 904 826 3 500

varav Litauen 497 464 1 970
varav Estland 407 362 1 530

EBITDA före engångsposter 384 363 1 473
Marginal (%), Litauen 51,5 50,4 48,3
Marginal (%), Estland 31,4 35,6 34,1

CAPEX 72 61 418
Antal kunder, periodens utgång 
(tusental) 

i dotterbolag 1 437 1 404 1 433
i intressebolag 697 673 692

 
• Högre CAPEX på grund av investeringar i främst EDGE och UMTS. 
 
• Under kvartalet lanserade Omnitel, som första operatör i Litauen, 3G-

tjänster och LMT introducerade videosamtal över 3G-nätet i Lettland. 
Det betyder att 3G-tjänster nu erbjuds i samtliga tre baltiska länder. 
Omnitel lanserade i samarbete med Hansabank tjänster som gör det 
möjligt att uträtta bankärenden via mobiltelefonen. 
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Fast kommunikation 
• Fast kommunikation uppvisade fortsatt god utveckling trots hård kon-

kurrens från den mobila sektorn. Både omsättning och resultat förbätt-
rades genom nya erbjudanden inom datakommunikation och bredband 
samt kostnadseffektivering, vilket mer än väl kompenserade för ned-
gången inom fast telefoni. 

 
• I Litauen ökade omsättningen 7 procent jämfört med samma kvartal 

året innan. I Estland var ökningen 12 procent huvudsakligen beroende 
på 2005 års förvärv av MicroLink. 

 
• I Elion och Lietuvos Telekomas ökade antalet bredbandskunder med 

91 000 till 234 000 medan antalet fasttelefonikunder minskade med 
35 000 till 1 172 000 på årsbasis. Under första kvartalet ökade antalet 
bredbandskunder med 22 000 medan fasttelefonikunderna minskade 
med 14 000. 

 
• Den redan starka EBITDA-marginalen i Litauen förbättrades ytterligare 

medan marginalen i Estland försämrades främst beroende på ökad 
försäljning av lågmarginalprodukter som datorer och telefonapparater. 

 
• TeliaSoneras resultat från intressebolaget Lattelekom var 58 MSEK 

(47). Ökningen beror på att rapporterat resultat i jämförelsekvartalet 
var lägre än faktiskt utfall. 

 
• I Estland lanserade fastnätsoperatören Elion och mobiloperatören 

EMT gemensamma erbjudanden för mobila och fasta tjänster, inklusi-
ve bredband avsedda för företagssegmentet. 

 
• Under kvartalet utökades innehavet i Eesti Telekom och TeliaSonera 

äger nu 53,7 procent av Elion och EMT. 
 
• Lietuvos Telekomas avyttrade sitt ägande i dotterbolagen Comliet och 

MicroLink och förvärvade i början av april återstående aktier i Baltic 
Data Center (BDC) i syfte att stärka positionen inom managed servi-
ces. 

 
 
Fortsatt hög tillväxt och lönsamhet  
i International Mobile 
 
Eurasien 
• Tillväxten och lönsamheten var fortsatt stark på marknaderna i Eurasi-

en. Ökad priskonkurrens på samtliga fyra marknader och att många av 
de nytillkomna kunderna är förhållandevis små förbrukare av tele-
kommunikation sätter press på ARPU, särskilt i Kazakstan. Finturbola-
gen har emellertid skapat nya intäktsströmmar genom att lansera at-
traktiva mervärdestjänster. 

 
• Genom stark kundtillväxt ökade nettoomsättningen 65 procent jämfört 

med samma kvartal året innan. I lokal valuta var ökningen 44 procent. 
 
• Fortsatt hög lönsamhet delvis beroende på senareläggning av vissa 

försäljnings- och marknadsföringsaktiviteter. 
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• Antalet kunder ökade på årsbasis med 2,2 miljoner till 6,4 miljoner. 
Under första kvartalet var ökningen 261 000, negativt påverkad av sä-
songsvariationer och kravet på registrering av kontantkortskunder i 
Kazakstan. 

 
• I Kazakstan började K’Cell redovisa inkomstskatt (skattesatsen är 30 

procent) då skattelättnaden upphörde vid årsskiftet. 
 
MSEK, förutom marginaler och 
antal kunder 

Jan-mar
2006

Jan-mar
2005

Jan-dec
2005

Nettoomsättning 1 870 1 136 6 367
varav Kazakstan 1 042 618 3 509
varav Azerbajdzjan 554 338 1 902
varav Georgien 205 136 719
varav Moldavien 70 47 243

EBITDA före engångsposter 1 075 647 3 519
Marginal (%), totalt 57,5 57,0 55,3
Marginal (%), Kazakstan 61,5 58,3 55,8
Marginal (%), Azerbajdzjan 63,5 60,9 63,2
Marginal (%), Georgien 43,9 45,6 46,6
Marginal (%), Moldavien 40,0 61,7 52,3

Resultat från intressebolag 1 006 639 2 937
varav Ryssland  437 230 1 176
varav Turkiet 569 409 1 761

Rörelseresultat 1 833 1 131 5 692
Rörelseresultat före engångsposter 1 833 1 131 5 692
CAPEX 468 275 2 449
Antal kunder, periodens utgång 
(tusental) 

Eurasien 6 407 4 204 6 146
Ryssland 24 228 15 685 22 836
Turkiet 27 900 23 400 26 700

 
Ryssland 
 
• På den ryska marknaden avtog tillväxten något under första kvartalet. 

Den totala kundökningen var 6 miljoner, vilket är cirka hälften av till-
växten i jämförelsekvartalet 2005. MegaFon stärkte sin marknadsposi-
tion ytterligare. 

 
• MegaFon (intressebolag, ägarandel 43,8 procent) uppvisade stark 

omsättnings- och resultattillväxt och TeliaSoneras resultat från Ryss-
land beräknades till 437 MSEK (230), en ökning med 90 procent jäm-
fört med samma kvartal året innan. Valutakursförändringar påverkade 
positivt med 12 procent. 

 
• På årsbasis ökade MegaFons kundbas med 8,5 miljoner till 24,2 miljo-

ner kunder. Under första kvartalet var ökningen 1,4 miljoner, vilket 
gjorde att MegaFon kunde behålla sin 18-procentiga marknadsandel 
räknat i antalet kunder och stärka sin position räknat i marknadens 
värde. I Moskva ökade MegaFon sin marknadsandel, räknat i antalet 
kunder, från 14 till 16 procent. 
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• Under första kvartalet lanserade MegaFon mobila tjänster i Aginsk-
Buryat-distriktet i den östra regionen och bedriver nu mobilverksamhet 
i 77 av Rysslands 88 federala regioner. 

 
Turkiet 
• Turkcells två huvudkonkurrenter satte ökat tryck på priserna på den 

turkiska marknaden, men Turkcell svarade med att erbjuda ”Mer värde 
för pengarna” och fortsatte satsa på åtgärder som stimulerar kundloja-
liteten och håller nere churn. Strategin var framgångsrik och Turkcell 
försvarade sina marknadsandelar och sin marknadsledande position. 

 
• Turkcell (intressebolag, ägarandel 37,3 procent, rapporterat med ett 

kvartals fördröjning) uppvisade fortsatt stark omsättnings- och resultat-
tillväxt och TeliaSoneras resultat från Turkcell ökade till 569 MSEK 
(409) jämfört med samma kvartal året innan, trots negativa effekter av 
valutakursförändringar och inflationsjustering. 

 
• Antalet kunder ökade med 4,5 miljoner till 27,9 miljoner på årsbasis. 

Under kvartalet var ökningen 1,2 miljoner. I Ukraina ökade antalet 
kunder med 1,3 miljoner till 2,5 miljoner under kvartalet. 

 
• TeliaSonera har tilltro till den turkiska marknaden och efter det att 

Cukurova bröt mot överenskommelsen från i mars 2005 och kringgick 
aktieägaravtalet i Turkcell Holding har TeliaSonera vidtagit rättsliga åt-
gärder i olika domstolar i ett antal länder, däribland Turkiet, för att för-
svara sina rättigheter. Den turkiska Capital Markets Boards (CMB) be-
slut att undanta Alfa från kravet på obligatorisk budplikt, enligt det re-
gelverk som upprättats av CMB, har upphävts av fjärde förvaltnings-
domstolen i Ankara. CMB har överklagat beslutet till distriktets förvalt-
ningsdomstol. Undantaget från budplikten kan inte träda i kraft förrän 
distriktets förvaltningsdomstol tagit ställning till CMB:s överklagande. 

 
 
Övrig verksamhet *) 
 

MSEK 
Jan-mar

2006
Jan-mar

2005
Jan-dec

2005
Nettoomsättning 1 145 1 013 4 575
EBITDA före engångsposter -8 18 151
Resultat från intressebolag 0 108 84
Rörelseresultat -57 131 171
Rörelseresultat före engångsposter -54 101 73
CAPEX 42 49 247
*) Omfattar TeliaSonera Holding och TeliaSonera International Carrier 

 
• Ökad omsättning jämfört med samma kvartal året innan på grund av 

kraftig efterfrågan på telefonitjänster i den internationella carrierverk-
samheten. 

 
• Lägre rörelseresultat till följd av kapitalvinster i jämförelsekvartalet, 

väsentligt lägre prisnivåer i den internationella carrierverksamheten 
och att delar av carrierverksamhetens rörelseresultat fördelas till de 
geografiska resultatenheterna. 
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• Under kvartalet avyttrades ytterligare innehav, vilket gav en kapital-
vinst om 8 MSEK, redovisad under finansiella poster. 

 
• Sergel Kredittjänster överfördes under kvartalet från TeliaSonera Sve-

rige till TeliaSonera Holding för att bättre stödja koncernen som helhet 
i kredit- och inkassorelaterade frågor. Dessutom överfördes butiksked-
jan för hemelektronik, Veikon Kone, från TeliaSonera Holding till Telia-
Sonera Finland. Historiska värden har omräknats med hänsyn till för-
ändringarna. 

 
• Under första kvartalet återkallade den italienska regeringen 3G-

licensen för den italienska mobiloperatören Ipse (12,55 procents 
ägande). TeliaSonera har tidigare gjort en avsättning om 860 MSEK 
för sin del av återstående licensbetalningar. 

 
 
Stockholm den 25 april 2006 
 
 
 
Anders Igel 
VD och Koncernchef 
 
 
 
Granskningsrapport 
 
Vi har utfört en översiktlig granskning av delårsrapporten för TeliaSonera 
AB för perioden 1 januari 2006 till 31 mars 2006. Det är företagsledningen 
som har ansvaret för att rättvisande upprätta och presentera denna delårs-
rapport i enlighet med IAS 34. Vårt ansvar är att uttala en slutsats om den-
na delårsrapport grundad på vår översiktliga granskning. 
 
Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med Standard för över-
siktlig granskning SÖG 2410, Översiktlig granskning av finansiell delårsin-
formation utförd av företagets valda revisor som är utgiven av FAR. En 
översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till 
personer som är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att 
utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåt-
gärder. En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt 
mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revi-
sion enligt Revisionsstandard i Sverige RS och god revisionssed i övrigt 
har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör 
det inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan säkerhet att vi blir medvetna 
om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om 
en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig 
granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på 
en revision har. 
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Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några 
omständigheter som ger oss anledning att anse att delårsrapporten inte, i 
allt väsentligt, ger en rättvisande bild av företagets finansiella ställning per 
den 31 mars 2006 samt av dess finansiella resultat och kassaflöde för den 
tremånadersperiod som slutade per detta datum i enlighet med IAS 34. 
 
Stockholm den 25 april 2006 
 
PricewaterhouseCoopers AB 
 
 
 
Göran Tidström Håkan Malmström 
Auktoriserad revisor Auktoriserad revisor 
Huvudansvarig revisor  
 
 
 
 
 
Finansiell information 
Aktieägarmöte, Helsingfors 2006-04-26 
Årsstämma, Stockholm 2006-04-27 
Delårsrapport januari – juni 2006 2006-07-28 
Delårsrapport januari – september 2006 2006-10-31 
Bokslutskommuniké januari – december 2006 2007-02-13 
 
 
 
 
Frågor om innehållet i rapporterna: 
TeliaSonera AB 
Investor Relations 
106 63 Stockholm 
Tfn 08-504 550 00 
Fax 08-611 46 42 
www.teliasonera.se/ir 
 

 
Beställning av papperskopia av 
enskilda rapporter: 
Tfn 0372-851 42 
Fax 0372-843 56 
www.teliasonera.se/ir 
 

 
 
 
Definitioner 
EBITDA: En förkortning av ”Earnings Before Interest, Tax, Depreciation 
and Amortization”. Rörelseresultat före av- och nedskrivningar samt före 
resultat från intressebolag. 
 
ARPU: Genomsnittlig månadsintäkt per abonnemang. 
 
Churn: Antal abonnemangskunder som lämnat företaget uttryckt i procent 
av genomsnittligt antal abonnemangskunder. 
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Koncernens resultaträkningar 
 
MSEK, förutom uppgifter per 
aktie och antal aktier 

Jan-mar
2006

Jan-mar
2005

Jan-dec
2005

Nettoomsättning 21 979 20 804 87 661
Produktionskostnader -11 629 -11 082 -47 287
Bruttoresultat 10 350 9 722 40 374
Försäljnings-/administrations-/ 
FoU-kostnader -5 373 -5 938 -23 706
Övriga rörelseintäkter/-
rörelsekostnader, netto -488 84 -2 348
Resultat från intressebolag 952 803 3 229
Rörelseresultat 5 441 4 671 17 549
Finansiellt netto 101 -100 -530
Resultat efter finansiella poster 5 542 4 571 17 019
Skatter -1 268 -1 008 -3 325
Nettoresultat 4 274 3 563 13 694
Hänförligt till: 

Moderbolagets aktieägare 3 692 3 177 11 697
Minoritetsandelar i dotterbolag 582 386 1 997

 
Resultat per aktie för moderbolagets 
aktieägare, före och efter utspäd-
ning (SEK) 0,82 0,68 2,56
Antal aktier (1000-tal) 

Utestående vid periodens utgång 4 490 457 4 675 232 4 490 457
Genomsnitt, före och efter utspäd-
ning 4 490 457 4 675 232 4 573 986

Antal egna aktier (1000-tal) 
Vid periodens utgång 184 775 – 184 775
Genomsnitt 184 775 – 101 246

 
EBITDA 7 231 6 938 27 508
EBITDA före engångsposter 7 816 6 889 29 411
Av- och nedskrivningar -2 742 -3 069 -13 188
Rörelseresultat före engångsposter 6 129 4 670 20 107
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Koncernens balansräkningar 
 

MSEK 
31 mar

2006 
31 dec 

2005 
Tillgångar   
Goodwill och övriga immateriella tillgångar 74 632 74 367 
Materiella anläggningstillgångar 47 826 48 201 
Andelar i intressebolag, uppskjutna skattefordringar  
och övriga finansiella tillgångar 40 563 40 526 
Summa anläggningstillgångar 163 021 163 094 
Anläggningstillgångar som innehas för försäljning 152 186 
Varulager 804 765 
Kundfordringar, aktuella skattefordringar och  
övriga fordringar 20 389 20 489 
Räntebärande fordringar 1 540 2 407 
Likvida medel 17 667 16 834 
Summa omsättningstillgångar 40 400 40 495 
Summa tillgångar 203 573 203 775 
   
Eget kapital och skulder   
Eget kapital 131 632 127 049 
Minoritetsandelar 8 617 8 645 
Summa eget kapital 140 249 135 694 
Långfristiga lån 20 761 20 520 
Uppskjutna skatteskulder, övriga långfristiga  
avsättningar 15 027 14 948 
Övriga långfristiga skulder 2 171 2 343 
Summa långfristiga skulder 37 959 37 811 
Kortfristiga lån 1 348 6 215 
Leverantörsskulder, aktuella skatteskulder, kortfristiga  
avsättningar och övriga kortfristiga skulder 24 017 24 055 
Summa kortfristiga skulder 25 365 30 270 
Summa eget kapital och skulder 203 573 203 775 
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Koncernens kassaflödesanalyser 
 

MSEK 
Jan-mar

2006
Jan-mar

2005
Jan-dec

2005
Kassaflöde före förändring av  
rörelsekapital 7 450 6 124 26 158
Förändring av rörelsekapital -636 -98 832
Kassaflöde från löpande verksamhet 6 814 6 026 26 990
Förvärv av immateriella och  
materiella anläggningstillgångar -1 971 -2 339 -11 396
Fritt kassaflöde 4 843 3 687 15 594
Kassaflöde från övrig investerings-
verksamhet 229 1 579 -840
Summa kassaflöde från  
investeringsverksamhet -1 742 -760 -12 236
Kassaflöde före finansierings-
verksamhet 5 072 5 266 14 754
Kassaflöde från finansierings-
verksamhet -4 293 -7 667 -15 653
Periodens kassaflöde 779 -2 401 -899
 
Likvida medel, IB 16 834 17 245 17 245
Periodens kassaflöde 779 -2 401 -899
Kursdifferens i likvida medel 54 106 488
Likvida medel, UB 17 667 14 950 16 834
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Förändringar av koncernens eget kapital 
 
 31 mar 2006 31 dec 2005 

MEK 
Eget 

kapital

Minori-
tetsan-

delar

Summa 
eget 

kapital
Eget 

kapital

Minori-
tetsan-

delar

Summa 
eget 

kapital 
Ingående balans 127 049 8 645 135 694 121 133 6 934 128 067 
Redovisning av 
finansiella instru-
ment till verkligt 
värde -117 – -117 46 – 46 
Valutakursdiffe-
renser 1 155 28 1 183 8 809 732 9 541 
Inflationsjuster-
ingar -147 – -147 1 177 – 1 177 
Transaktioner med 
minoritetsägare i 
dotterbolag – -204 -204 – -12 -12 
Summa resultat-
förändringar som 
inte redovisas i 
resultaträkningen 891 -176 715 10 032 720 10 752 
Nettoresultat 3 692 582 4 274 11 697 1 997 13 694 
Summa redovisat 
resultat för perio-
den 4 583 406 4 989 21 729 2 717 24 446 
Utdelning – -434 -434 -5 610 -1 006 -6 616 
Egna aktier – – – -10 203 – -10 203 
Utgående balans 131 632 8 617 140 249 127 049 8 645 135 694 
 
 
Redovisningsnorm 
Allmänt. TeliaSoneras koncernredovisning för första kvartalet 2006 har, 
liksom årsbokslutet för 2005, upprättats i enlighet med International Finan-
cial Reporting Standards (IFRS) och, givet karaktären hos TeliaSoneras 
transaktioner, med IFRS sådana de antagits av EU. Räkenskaperna för 
moderbolaget TeliaSonera AB har upprättats i enlighet med årsredovis-
ningslagen samt Redovisningsrådets rekommendation RR 32 ”Redovisning 
för juridiska personer” och uttalanden från dess akutgrupp. Denna rapport 
har upprättats i enlighet med IAS 34 ”Interim Financial Reporting”. 
 
Nya redovisningsnormer. För information, se motsvarande avsnitt i årsre-
dovisningen för 2005. 
 
Förändrade bedömningar. I slutet av 2005 initierade ledningen en koncer-
növergripande översyn av tillämpade avskrivningstider, med utgångspunkt i 
historiska erfarenheter och förväntad framtida utveckling avseende teknik-
förändringar, marknadsförutsättningar och reglering av marknaden. Till följd 
av översynen har avskrivningstiderna för immateriella och materiella an-
läggningstillgångar så väl förlängts som förkortats från och med den 1 
januari 2006. 
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Omräknad segmentsrapportering. Under första kvartalet 2006 genomför-
des några mindre justeringar av TeliaSoneras affärsorganisation. Jämförel-
sevärden för affärssegment i denna rapport har omräknats. 
 
 
Engångsposter 
 

MSEK 
Jan-mar 

2006 
Jan-mar 

2005 
Jan-dec 

2005 
Inom EBITDA -585 49 -1 903 
Omstrukturering, kostnader för 
synergiimplementering m m: 

Sverige -539 – -2 095 
Finland -25 – -111 
Danmark -18 – 62 
International Carrier -3 -4 216 
Övrigt – – -36 

Kapitalvinster: 
Telia Finans – 53 61 

Inom Av- och nedskrivningar – -29 -636 
Nedskrivningar, förkortade avskriv-
ningstider: 

Sverige – – -405 
Norge – -29 -121 
Danmark – – 40 
International Carrier – – -150 

Inom Resultat från intressebolag -103 -19 -19 
Nedskrivningar, kapitalvinster/-
förluster, avsättningar och övrigt: 

Finland -103 – – 
Infonet Services – -19 -19 

Inom Finansiellt netto 183 – – 
Kapitalvinster: 

Elisa 183 – – 
Summa -505 1 -2 558 
 
 
Uppskjuten skatt 
 

MSEK 
31 mar 

2006 
31 dec 

2005 
Uppskjutna skattefordringar 12 086 12 305 
Uppskjutna skatteskulder -9 411 -9 578 
Netto uppskjutna skattefordringar (+)/-skulder (-) 2 675 2 727 
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Transaktioner med närstående 
 
MegaFon. Per den 31 mars 2006 hade TeliaSonera räntebärande fordring-
ar på intressebolaget OAO MegaFon om 365 MSEK. 
 
Telefos. Per den 31 mars 2006 hade TeliaSonera räntebärande fordringar 
på intressebolaget Telefos AB om 93 MSEK. Under första kvartalet 2006 
köpte TeliaSonera tjänster och produkter från Telefos för 499 MSEK, hu-
vudsakligen avseende nätutbyggnad. 
 
 
Investeringar 
 

MSEK 
Jan-mar 

2006 
Jan-mar 

2005 
Jan-dec 

2005 
CAPEX 2 039 2 273 11 583 

Immateriella tillgångar 195 252 1 233 
Materiella tillgångar 1 844 2 021 10 350 

Förvärv och övriga investeringar 167 72 2 732 
Återställningsåtaganden 3 – 194 
Goodwill och andra övervärden 156 31 2 466 
Aktier och andelar 8 41 72 

Summa 2 206 2 345 14 315 
 
 
Nettoskuldsättning 
 

MSEK 
31 mar 

2006 
31 dec 

2005 
Lång- och kortfristiga lån 22 109 26 735 
Avgår kortfristiga placeringar, kassa och bank -18 637 -18 362 
Synlig nettolåneskuld 3 472 8 373 
 
 
Lånefinansiering 
 
Underliggande kassaflöde var positivt under första kvartalet 2006. Under 
kvartalet återbetalades lån med motsvarande cirka 4,7 GSEK, medan refi-
nansieringsaktiviteterna var mycket begränsade. 
 
Under andra kvartalet 2006 kommer TeliaSonera att, genom utdelning, 
överföra 15,7 GSEK till sina aktieägare, vilket kommer att medföra vissa 
refinansieringsbehov även om merparten av utdelningsvolymen tas från 
befintlig överskottslikviditet. 
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Finansiella nyckeltal 
 

 
31 mar 

2006 
31 dec 

2005 
Räntabilitet på eget kapital (%, rullande 12 månader) 10,4 10,3 
Räntabilitet på sysselsatt kapital (%, rullande 12 
månader) 13,4 12,6 
Soliditet (%) 60,5 58,9 
Skuldsättningsgrad (%) 2,8 7,0 
Eget kapital per aktie, moderbolagets aktieägare (SEK) 29,31 28,29 
 
 
Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 
 
Ställda säkerheter uppgick per den 31 mars 2006 till 1 553 MSEK och 
avsåg i huvudsak spärrade bankmedel för Ipse 2000 S.p.A:s framtida li-
censbetalningar och pantsatta aktier i Svenska UMTS-nät AB. Ansvarsför-
bindelserna uppgick till 2 610 MSEK, varav 612 MSEK avsåg kredit- och 
fullgörandegarantier till förmån för Xfera Móviles S.A. och 1 535 MSEK 
kreditgarantier till förmån för Svenska UMTS-nät AB. Enligt avtal med tred-
je part är kreditgarantierna till förmån för Svenska UMTS-nät AB maxime-
rade till 2 650 MSEK. 
 
 
Kontraktsbundna investeringsåtaganden 
 
Kontraktsbundna investeringsåtaganden uppgick per den 31 mars 2006 till 
3 009 MSEK, varav 2 013 MSEK avsåg avtalade kapitaltillskott till Xfera 
och 650 MSEK kontrakterad utbyggnad av TeliaSoneras fasta nät i Sveri-
ge. 
 
 
Moderbolaget 
 
Nettoomsättningen under perioden var 5 136 MSEK (5 460), varav 3 747 
MSEK (4 147) avsåg fakturering till dotterbolag. Resultat före bokslutsdis-
positioner och skatt minskade till 2 045 MSEK (2 492), genom lägre rörel-
seresultat och lägre koncernbidrag från dotterbolag. Resultat efter bok-
slutsdispositioner och skatt uppgick till 710 MSEK (1 550). 
 
Investeringarna uppgick under perioden till 12 616 MSEK (1 491), varav 
515 MSEK (703) i materiella anläggningstillgångar, främst för fast telefoni. 
Övriga investeringar om 12 101 MSEK (788) avsåg i huvudsak kapitaltill-
skott till dotterbolag och utomstående bolag. Av kapitaltillskotten gjordes 
12 068 MSEK (630) genom konvertering av fordran. 
 
 


