
 

 

                                           Delårsrapport Januari-juni 2006. TeliaSonera AB (publ), Org.nr 556103-4249, Säte: Stockholm 

1 

TeliaSonera Januari-juni 2006 
 
 
 
Halvåret 
• Nettoomsättningen ökade till 44 716 MSEK (42 556). 
• Nettoresultatet ökade till 9 000 MSEK (5 985) och resultatet per 

aktie ökade till 1,76 SEK (1,12). 
• Fritt kassaflöde ökade till 8 861 MSEK (8 315). 
• Stark kundtillväxt (årsbasis): 

- 2,7 miljoner nya kunder i de majoritetsägda verksamheterna i 
Norden, Baltikum och Eurasien. 

- 15,3 miljoner nya kunder i intressebolagen MegaFon och  
Turkcell. 

 
 
Andra kvartalet 
• Nettoomsättningen ökade 4,5 procent till 22 737 MSEK (21 752). 
• Rörelseresultatet före engångsposter ökade till 6 316 MSEK 

(4 385). 
• EBITDA, före engångsposter, ökade till 7 928 MSEK (7 200) och 

marginalen till 34,9 procent (33,1). 
• Fritt kassaflöde var 4 018 MSEK (4 628). 
• Nettoresultatet ökade till 4 726 MSEK (2 422) och resultatet per 

aktie ökade till 0,94 SEK (0,44). 
• Utökat ägande i operatören Xfera från 16,55 procent till 76,56 pro-

cent för att etablera mobilverksamhet i Spanien. 
• Förvärv av NextGenTel, den näst största bredbandsleverantören i 

Norge. 
 
 
 
Nyckeltal 
 

MSEK, förutom uppgifter per aktie
Apr-jun

2006
Apr-jun

2005
Jan-jun

2006
Jan-jun 

2005 
Nettoomsättning 22 737 21 752 44 716 42 556 
EBITDA1) före engångsposter2) 7 928 7 200 15 744 14 089 
Rörelseresultat 6 179 3 214 11 620 7 885 
Rörelseresultat före engångsposter 6 316 4 385 12 445 9 055 
Nettoresultat 4 726 2 422 9 000 5 985 

varav hänförligt till moderbolagets 
aktieägare 4 213 2 023 7 905 5 200 

Resultat per aktie (SEK) 0,94 0,44 1,76 1,12 
1) Se sid. 18 för definitioner. 

2) Engångsposter, se tabell sid. 23. 
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Kommentarer från Anders Igel, VD och Koncernchef 
 
– Den starka utvecklingen fortsatte under andra kvartalet med närmare 5 
procents omsättningsökning och en ökning av marginalen med närmare 2 
procentenheter. 
 
– Resultatet från våra verksamheter ökade mer än 40 procent till en ny 
rekordnivå om 6,3 miljarder kronor. Det starka resultatet beror på god ut-
veckling i merparten av våra verksamheter, framgångsrik hemtagning av 
synergier från förvärv samt effekter av pågående effektivisering. 
 
– Vi har gjort två förvärv där styrkan i våra nuvarande verksamheter kan 
utnyttjas på ett lönsamt sätt. Förvärvet av den näst största norska bred-
bandsleverantören NextGenTel kommer att stärka vårt nordiska erbjudan-
de. Förvärvet av majoriteten i den spanska mobiloperatören Xfera baseras 
på vår styrka och vårt kunnande på de mycket konkurrensintensiva nordis-
ka och baltiska marknaderna med höga penetrationsnivåer. Xfera förväntas 
uppvisa positivt kassaflöde och lämna ett positivt resultatbidrag inom fem 
år. Affärsupplägget är starkt med inriktning på låga kostnadsnivåer och ett 
tydligt affärsfokus. 
 
 
Utsikter 2006 
 
Utsikterna för koncernen ligger fast. Tillväxten inom mobil och bredband 
förväntas fortsätta. Koncernens nettoomsättning och resultat före skatt 
beräknas öka. CAPEX drivs i huvudsak av tillväxt och i förhållande till om-
sättningen förväntas CAPEX bli något högre än under 2005. Fritt kassaflö-
de kommer att vara fortsatt starkt. 
 
 
Koncernöversikt, andra kvartalet 2006 
 
Nettoomsättningen ökade 4,5 procent till 22 737 MSEK jämfört med sam-
ma kvartal föregående år. Förvärv påverkade positivt med 1,6 procent och 
valutaeffekter påverkade med 1,2 procent. Fortsatt stark tillväxt inom mobil 
och bredband. 
 
Inom mobil kommunikation ökade omsättningen mycket kraftigt i Eurasien 
(40 procent) och i Norge (30 procent). Även i Danmark och Baltikum ökade 
omsättningen jämfört med samma kvartal året innan. I Finland minskade 
omsättningen på grund av att Saunalahti lämnat Soneras nät och tidigare 
gjorda prissänkningar. Trots kraftig volymökning minskade omsättningen 
något även i Sverige på grund av lägre prisnivåer. 
 
Inom fast kommunikation var efterfrågan på bredband fortsatt stark och 
omsättningen ökade på samtliga marknader. Ökningen kompenserade för 
minskningen inom fast telefoni på samtliga marknader med undantag för 
Sverige, där övergången till mobila och IP-baserade tjänster fortsatt hade 
en negativ inverkan på omsättningen för fast kommunikation. 
 
Intressebolagen MegaFon och Turkcell ökade omsättningen kraftigt. 
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Kundbasen ökade 26 procent jämfört med samma kvartal året innan. Vid 
kvartalets utgång hade TeliaSonera 29 miljoner kunder i den majoritetsäg-
da verksamheten och 59 miljoner kunder i intressebolag. 
 
EBITDA, före engångsposter, ökade till 7 928 MSEK (7 200) beroende på: 
- Fortsatt stark lönsam tillväxt i Eurasien. 
- Förvärvet av Chess, inklusive synergier, samt organisk tillväxt och 

effektivisering i Norge. 
- Effektivisering samt kostnader av engångskaraktär i jämförelsekvarta-

let i Finland. 
- Synergier från förvärvet av Orange, lägre kostnader för försäljning och 

marknadsföring samt effektivisering i Danmark. 
- Ökad omsättning i Baltikum. 
 
I Sverige försämrades EBITDA på grund av minskad omsättning för fast 
telefoni. 
 
EBITDA-marginalen, före engångsposter, förbättrades till 34,9 procent 
(33,1). Alla verksamheter, förutom Baltikum och Sverige, ökade marginalen 
jämfört med samma kvartal året innan. 
 
Rörelseresultatet, före engångsposter, ökade till 6 316 MSEK (4 385), 
främst beroende på ökat EBITDA och ökat resultat från intressebolagen 
MegaFon (inklusive 342 MSEK till följd av positiva valuta- och andra om-
värderingseffekter av engångskaraktär) och Turkcell (inklusive en negativ 
uppskjuten skatteffekt av engångskaraktär om cirka 100 MSEK). Dessutom 
var avskrivningarna lägre, främst beroende på ändrade avskrivningstider 
(220 MSEK). 
 
Engångsposter, som påverkar rörelseresultatet, uppgick till -137 MSEK  
(-1 171) och var främst omstruktureringskostnader i Sverige och Finland. 
 
Finansiella poster uppgick till -119 MSEK (-167). 
 
Skattekostnader uppgick till 1 334 MSEK (625). 
 
Nettoresultatet hänförligt till moderbolagets aktieägare ökade till 4 213 
MSEK (2 023) och resultatet per aktie steg till 0,94 SEK (0,44). 
 
CAPEX minskade till 2 631 MSEK (3 689), i huvudsak beroende på olika 
fördelning av investeringarna under åren. 
 
Trots förbättrat EBITDA och lägre CAPEX minskade fritt kassaflöde till 
4 018 MSEK (4 628) beroende på högre skatteinbetalningar och positiva 
effekter i jämförelsekvartalet av stora förändringar i rörelsekapitalet. 
 
Synlig nettolåneskuld ökade från 3 472 MSEK till 23 621 MSEK under 
andra kvartalet, främst beroende på utbetalning av ordinarie utdelning och 
extra utdelning till aktieägarna om 15 717 MSEK samt förvärv, inklusive 
övertagna skulder (7 150 MSEK). 
 
Soliditeten ökade från 60,5 till 61,0 procent under kvartalet. 
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Förvärv av Xfera och NextGenTel 
 
I juni utökade TeliaSonera sitt ägande i den spanska mobiloperatören Xfe-
ra från 16,55 till 80 procent genom en överenskommelse med övriga aktie-
ägare. En tidigare aktieägare utnyttjade sin optionsrätt att köpa 3,44 pro-
cent av aktierna i Xfera från TeliaSonera, vilket minskade TeliaSoneras 
ägarandel till 76,56 procent. TeliaSonera erlade 617 MSEK netto för det 
ökade ägandet. Dessutom har en resultatbaserad tilläggsköpeskilling avta-
lats med de säljande aktieägarna och köp- och säljoptioner avtalats mellan 
nuvarande aktieägare. 
 
I maj förvärvade TeliaSonera över 90 procent av aktierna i NextGenTel, 
den näst största leverantören av bredband i Norge. I juni tillkännagav Telia-
Sonera tvångsinlösen av resterande aktier och den 30 juni kontrollerade 
TeliaSonera 100 procent av aktierna i bolaget. Den totala köpeskillingen 
uppgick till 2 338 MSEK. Förvärvet breddar TeliaSoneras utbud i Norge, 
där TeliaSonera är den näst största operatören inom mobil kommunikation. 
Förvärvet är ett led i TeliaSoneras strategi att fokusera på mobila och In-
ternetbaserade tjänster på hemmamarknaderna. 
 
Investeringarna i Xfera och NextGenTel påverkar inte tidigare gjort anta-
gande att den extra kapitalåterföringen till aktieägarna kommer att ligga på 
nuvarande nivå. 
 
 
Lägre priser för internationell roaming inom mobil 
 
Den 1 juni meddelade TeliaSonera, tillsammans med ett antal ledande 
mobiloperatörer i Europa, att en överenskommelse träffats om att begränsa 
det genomsnittliga grossistpriset för internationell roaming till 0,45 EUR per 
minut från och med oktober 2006 och till 0,36 EUR per minut från och med 
oktober 2007, vilket motsvarar en halvering av nuvarande grossistpriser för 
roaming. 
 
Operatörerna förbinder sig att så snabbt som möjligt låta slutkunderna få 
del av de sänkta grossistpriserna genom marknadsdrivna sänkningar av 
slutkundspriserna. 
 
Fördelen med detta upplägg, jämfört med EU-kommissionens förslag, är att 
det öppnar för möjligheten till konkurrens om priser och tjänster mellan 
mobiloperatörerna på både grossist- och slutkundsnivå. 
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Fortsatt stark volymtillväxt inom mobil och  
bredband i Sverige men resultatet inom  
fast kommunikation lägre då omstruktureringen  
inte kompenserade för minskad omsättning 
 
• Ett stort antal nya erbjudanden lanserades på den svenska marknaden 

under andra kvartalet med fortsatt tyngdpunkt på paketerade erbju-
danden och erbjudanden baserade på fast pris. Prispressen var stark i 
samtliga produktområden. 

 
MSEK, förutom marginaler, 
ARPU och antal kunder 

Apr-jun
2006

Apr-jun
2005

Jan-jun
2006

Jan-jun 
2005 

Nettoomsättning 9 208 9 805 18 439 19 462 
EBITDA före engångsposter 3 365 3 652 7 226 7 460 

Marginal (%) 36,5 37,2 39,2 38,3 
Rörelseresultat 2 349 1 554 4 811 4 259 
Rörelseresultat före engångsposter 2 392 2 558 5 393 5 263 
Mobil kommunikation  
Nettoomsättning 3 047 3 104 5 915 5 949 
EBITDA före engångsposter 1 235 1 231 2 472 2 410 

Marginal (%) 40,5 39,7 41,8 40,5 
CAPEX 164 313 308 463 
ARPU (SEK) 211 222 205 213 
Antal kunder, periodens utgång 
(tusental) 4 439 4 315 4 439 4 315 
Fast kommunikation  
Nettoomsättning 6 161 6 701 12 524 13 513 
EBITDA före engångsposter 2 130 2 421 4 754 5 050 

Marginal (%) 34,6 36,1 38,0 37,4 
CAPEX 568 798 1 196 1 650 
Antal kunder, periodens utgång 
(tusental)  

Slutkunder exkl. bredband 5 494 6 187 5 494 6 187 
Slutkunder, bredband 819 599 819 599 
Grossistabonnemang, PSTN 954 628 954 628 
Kopparaccesser, LLUB 450 299 450 299 

 
Mobil kommunikation 
• Stark volymökning. Den utgående trafiken ökade med 15 procent 

jämfört med samma kvartal året innan. Användningen av mobila data-
tjänster ökade kraftigt. 

 
• Antalet mobilkunder ökade med 124 000 till 4 439 000 på årsbasis. 

Under andra kvartalet ökade antalet abonnemangskunder med 36 000 
medan antalet kontantkortskunder minskade med 39 000 främst bero-
ende på avregistrering av Halebopkunder enligt den regel om minimi-
förbrukning, som trädde i kraft fjärde kvartalet 2005. 

 
• Volymökningen kompenserade inte fullt ut för lägre prisnivåer och 

inom mobil kommunikation minskade nettoomsättningen 2 procent 
jämfört med samma kvartal året innan. 
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• EBITDA-marginalen förbättrades då effekter av pågående omstruktu-
reringsprogram mer än väl kompenserade för lägre prisnivåer. 

 
• Kostnader för köp av kapacitet från intressebolaget Svenska UMTS-

nät AB uppgick till 135 MSEK (102) under kvartalet. 
 
• CAPEX var lägre än i jämförelsekvartalet, vilket förklaras av att inve-

steringarna i GSM-nätet omfördelats under året. Svenska UMTS-nät 
har hittills investerat 3,7 GSEK i 3G-infrastrukturen i Sverige. 

 
Fast kommunikation 
• Nettoomsättningen minskade 8 procent jämfört med samma kvartal 

året innan på grund av volymminskning för trafik och abonnemang 
inom fast telefoni tillsammans med prispress, huvudsakligen i före-
tagssegmentet. 

 
• Under andra kvartalet minskade antalet slutkundsabonnemang inom 

fast telefoni med 91 000, varav 42 000 var abonnemang som överförts 
till grossistverksamheten. 

 
• Den starka bredbandstillväxten kompenserade för minskad omsättning 

för uppringt Internet. Jämfört med samma kvartal året innan ökade an-
talet bredbandskunder med 220 000 till 819 000. Under andra kvartalet 
var kundökningen 45 000. 

 
• EBITDA-marginalen försvagades då positiva effekter av pågående 

omstrukturering inte kompenserade för minskad omsättning. Detta är i 
linje med nuvarande planer som återspeglas i Utsikter. 

 
• CAPEX var lägre än i jämförelsekvartalet till följd av minskade inve-

steringar i det kretskopplade telefoninätet och transportnätet. 
 
Rörelseresultatet  
• Lägre EBITDA minskade rörelseresultatet, före engångsposter, i Telia-

Sonera Sverige trots positiva effekter av lägre avskrivningar, delvis be-
roende på ändrade avskrivningstider. 

 
Effekter från pågående omstruktureringsprogram 
• Omstruktureringsprogrammet går planenligt. 1 176 anställda har hittills 

accepterat erbjudandet om avtalspension och 475 anställda har förts 
över till omställningsenheten. Av dessa har 1 342 lämnat bolaget. 
Dessutom har inhyrd personal minskats med cirka 500. 

 
• De omstruktureringsåtgärder som hittills vidtagits beräknas från och 

med tredje kvartalet 2006 ge en årlig besparingseffekt om 2 400 MSEK 
brutto jämfört med 2004 års kostnadsnivå. 

 
• Under andra kvartalet var besparingseffekten cirka 600 MSEK (100), 

varav en stor del var hänförlig till fast kommunikation. 
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• Sedan omstruktureringsprogrammet påbörjades i Sverige har 3 092 
MSEK redovisats som engångsposter, varav 2 401 MSEK var avsätt-
ningar för övertalighet och 691 MSEK nedskrivningar av nätet och 
kostnader för överblivna kontorslokaler. Under andra kvartalet uppgick 
engångsposter till 43 MSEK och avsåg avsättning för övertalighet. 

 
 
God marginalutveckling i Finland 
 
• På den finska mobilmarknaden låg fokus fortsatt på kundlojalisering, 

kvalitet och tjänster. Försäljning av paketerade erbjudanden inne-
hållande 3G-telefon med tillhörande abonnemang inleddes under kvar-
talet och subventionerna av telefoner låg på rimliga nivåer. Prisfallet 
planade ut även på bredbandsmarknaden. 

 
MSEK, förutom marginaler, 
ARPU och antal kunder 

Apr-jun
2006

Apr-jun
2005

Jan-jun
2006

Jan-jun 
2005 

Nettoomsättning 4 171 4 296 8 184 8 551 
EBITDA före engångsposter 1 056 866 1 952 1 755 

Marginal (%) 25,3 20,2 23,9 20,5 
Rörelseresultat 331 -51 470 70 
Rörelseresultat före engångsposter 418 54 685 175 
Mobil kommunikation  
Nettoomsättning 2 357 2 544 4 577 5 148 
EBITDA före engångsposter 551 470 1 002 1 035 

Marginal (%) 23,4 18,5 21,9 20,1 
CAPEX 54 279 156 457 
ARPU (EUR) 28,8 30,4 28,0 31,1 
Antal kunder, periodens utgång 
(tusental) 2 485 2 416 2 485 2 416 
Fast kommunikation  
Nettoomsättning 1 814 1 752 3 607 3 403 
EBITDA före engångsposter 505 396 950 720 

Marginal (%) 27,8 22,6 26,3 21,2 
CAPEX 260 310 451 584 
Antal kunder, periodens utgång 
(tusental) 1 048 1 089 1 048 1 089 
 
Mobil kommunikation 
• Nettoomsättningen minskade 7 procent jämfört med samma kvartal 

året innan på grund av att Saunalahti lämnat Soneras nät (-200 MSEK) 
och tidigare gjorda prisförändringar (-35 MSEK). Minskad trafik i det 
fasta nätet och nya regler för prissättning minskade omsättningen för 
trafik från fast till mobil med cirka -40 MSEK. 

 
• Kundbasen ökade med 69 000 till 2 485 000 jämfört med samma kvar-

tal året innan och churn minskade till 20 procent (29). Jämfört med för-
sta kvartalet minskade antalet kunder med 43 000 i huvudsak beroen-
de på att nyförsäljningen av Tele Finlands lågprisabonnemang stop-
pats. 
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• Antalet trafikminuter per kund och månad ökade 3 procent, men ARPU 
var lägre än i jämförelsekvartalet på grund av tidigare gjorda prisför-
ändringar och minskad trafik från fast till mobil. Jämfört med första 
kvartalet ökade ARPU. 

 
• EBITDA och EBITDA-marginalen förbättrades då jämförelsekvartalet 

var negativt påverkat av engångskostnader om 242 MSEK. Rationali-
seringseffekter och nya prismodeller hade en positiv inverkan på resul-
tatet, medan Saunalahtis tillbakadragande påverkade negativt. 

 
• CAPEX minskade på grund av kostnadseffektivare investeringsstyr-

ning och minskat kapacitetsbehov efter Saunalahtis tillbakadragande. 
 
• I juli förvärvade TeliaSonera Finland 50,4 procent av butikskedjan 

Päämies-kauppiaat och företaget är nu ett helägt dotterbolag till Telia-
Sonera Finland.  

 
Fast kommunikation 
• Nettoomsättningen ökade på grund av ökad försäljning av bredband 

och utrustning, däribland hemelektronikprodukter. Omsättningen för 
traditionell fast telefoni och uppringt Internet minskade ytterligare. Nya 
regler för prissättning av trafik från fast till mobil påverkade nettoom-
sättningen positivt med cirka 15 MSEK. 

 
• Antalet bredbandskunder ökade med 79 000 till 381 000. Under kvar-

talet var ökningen 7 000. 
 
• EBITDA förbättrades och EBITDA-marginalen ökade till 27,8 procent 

(22,6) på grund av kostnadseffektivisering. 
 
Rörelseresultatet 
• Förbättrat EBITDA och lägre avskrivningar, främst beroende på positi-

va effekter om 110 MSEK till följd av ändrade avskrivningstider, gjorde 
att rörelseresultatet, före engångsposter, ökade till 418 MSEK (54) i 
TeliaSonera Finland jämfört med samma kvartal året innan. 

 
Effekter av pågående omställningsprogram 
• Det besparingsprogram som introducerades 2005 med målet att sänka 

de årliga kostnaderna med 1 GSEK jämfört med 2004 års kostnadsni-
vå påverkade resultatet i andra kvartalet positivt med 250 MSEK brutto 
(50), huvudsakligen inom fast kommunikation. 

 
• Ytterligare åtgärder vidtogs under kvartalet inom ramen för det om-

ställningsprogram som introducerades mot slutet av 2005 med målet 
att sänka de årliga kostnaderna med ytterligare 2 GSEK från och med 
2008. Besparingseffekten under andra kvartalet var marginell. 

 
• Ett nytt samtrafikavtal träffades med Elisa. Avtalet beräknas påverka 

resultatet inom mobil kommunikation positivt med drygt 200 MSEK år-
ligen under förutsättning att trafikvolymerna ligger på nuvarande nivå 
och att alla ändringar träder i kraft samtidigt. 
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• Medan medarbetarna i omställningsprogrammet söker efter nya jobb 
är de placerade i en kompetenspool. Hitintills har 302 medarbetare flyt-
tats över till kompetenspoolen, varav 85 fanns kvar i poolen vid slutet 
av kvartalet. 

 
• Sedan omställningsprogrammet introducerades har sammanlagt 215 

MSEK redovisats som engångsposter, varav 113 MSEK var nedskriv-
ning och 102 MSEK kostnader för kompetenspoolen. Andra kvartalet 
uppgick engångsposter till 87 MSEK, varav 77 MSEK var kostnader för 
kompetenspoolen. 

 
 
Fortsatt stark utveckling i Norge 
 
• Aktiviteten ökade andra kvartalet på den norska marknaden och ett 

stort antal nya tjänster och erbjudanden introducerades, däribland nor-
diska tjänster och tjänster baserade på integrering av fast och mobilt 
avsedda för företagssegmentet. 

 
MSEK, förutom marginaler, 
ARPU och antal kunder 

Apr-jun
2006

Apr-jun
2005

Jan-jun
2006

Jan-jun 
2005 

Nettoomsättning 2 389 1 785 4 518 3 394 
EBITDA före engångsposter 971 642 1 745 1 253 

Marginal (%) 40,6 36,0 38,6 36,9 
Rörelseresultat 732 435 1 281 833 
Rörelseresultat före engångsposter 732 446 1 281 873 
Mobil kommunikation  
Nettoomsättning 2 315 1 785 4 444 3 394 
EBITDA före engångsposter 955 642 1 729 1 253 

Marginal (%) 41,3 36,0 38,9 36,9 
CAPEX 182 260 290 483 
ARPU (NOK) * 376 332 366 323 
Antal kunder, periodens utgång 
(tusental) 1 638 1 300 1 638 1 300 
Fast kommunikation  
Nettoomsättning 74 – 74 – 
EBITDA före engångsposter 16 – 16 – 

Marginal (%) 21,6 – 21,6 – 
CAPEX 9 – 9 – 
Antal kunder, periodens utgång 
(tusental) 164 – 164 – 
* Avser NetCom 

 
Mobil kommunikation 
• Nettoomsättningen ökade 30 procent jämfört med samma kvartal året 

innan på grund av stark trafiktillväxt och förvärvet av Chess (konsolide-
rat från och med 7 november 2005). I lokal valuta ökade omsättningen 
25 procent. 

 
• Full effekt av synergier från förvärvet av Chess (cirka 200 MSEK) och 

kostnadseffektivisering (15 MSEK), tillsammans med trafiktillväxt, för-
bättrade resultatet och gjorde att marginalen ökade till 41 procent jäm-
fört med samma kvartal året innan. Vid slutet av andra kvartalet nyttja-
de 93 procent av Chesskunderna NetComs nät. 
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• Antalet kunder ökade med 338 000 till 1 638 000 på årsbasis. Under 
andra kvartalet ökade antalet abonnemangskunder med 26 000 me-
dan antalet kontantkortskunder minskade med 14 000. 

 
Fast kommunikation 
• Förvärvet av NextGenTel (konsoliderat från och med 1 juni 2006) har 

stärkt TeliaSoneras position och ger möjlighet att erbjuda så kallad tri-
ple play (bredband, IP-telefoni och IP-tv) på den norska marknaden. 
NextGenTel är den näst största bredbandsleverantören i Norge och fö-
retaget hade vid slutet av kvartalet 164 000 kunder, varav 24 000 IP-
telefonikunder.  

 
Rörelseresultatet 
• Förbättrat EBITDA gjorde att rörelseresultatet, före engångsposter, 

ökade till 732 MSEK (446) i den norska verksamheten jämfört med 
samma kvartal året innan. 

 
 
Förbättrad lönsamhet i Danmark 
 
• Mobilpriserna var relativt stabila på den danska marknaden och opera-

törerna ökade satsningarna på kundlojalisering. Möjligheten att sam-
paketera telefoni och bredband har ökat intresset för bredbandstjäns-
ter och energibolagens intåg på marknaden förväntas öka konkurren-
sen på bredbandsmarknaden i Danmark. 

 
MSEK, förutom marginaler, ARPU 
och antal kunder 

Apr-jun
2006

Apr-jun
2005

Jan-jun
2006

Jan-jun 
2005 

Nettoomsättning 1 938 1 723 3 812 3 394 
EBITDA före engångsposter 365 222 709 342 

Marginal (%) 18,8 12,9 18,6 10,1 
Rörelseresultat 101 -98 185 -239 
Rörelseresultat före engångsposter 115 -69 217 -210 
Mobil kommunikation  
Nettoomsättning 1 365 1 220 2 691 2 346 
EBITDA före engångsposter 250 119 476 145 

Marginal (%) 18,3 9,8 17,7 6,2 
CAPEX 47 349 111 405 
ARPU (DKK) 255 257 249 245 
Antal kunder, periodens utgång 
(tusental) 1 127 1 119 1 127 1 119 
Fast kommunikation  
Nettoomsättning 573 503 1 121 1 048 
EBITDA före engångsposter 115 103 233 197 

Marginal (%) 20,1 20,5 20,8 18,8 
CAPEX 30 49 71 73 
Antal kunder, periodens utgång 
(tusental) 536 548 536 548 
 



 

 

                                           Delårsrapport Januari-juni 2006. TeliaSonera AB (publ), Org.nr 556103-4249, Säte: Stockholm 

11 

Mobil kommunikation 
• Nettoomsättningen ökade 12 procent jämfört med samma kvartal året 

innan på grund av trafiktillväxt och ökad försäljning av terminaler. 
 
• EBITDA och EBITDA-marginalen förbättrades på grund av framgångs-

rik hemtagning av synergier från förvärvet av Orange, lägre kostnader 
för försäljning och marknadsföring samt effektiveringsvinster från inte-
greringen av Telia Mobile och Telia Networks. Andra kvartalet redovi-
sades kostnader om 14 MSEK som engångsposter för integreringen. 

 
• På årsbasis ökade antalet kunder med 8 000. Telia fokuserar på hög-

värdeskunder och under andra kvartalet minskade antalet kunder med 
20 000, huvudsakligen i kontantkortssegmentet. 

 
Fast kommunikation 
• Nettoomsättningen ökade 14 procent jämfört med samma kvartal året 

innan beroende på ökad försäljning av bredband på privatkundsmark-
naden, ökad försäljning av datakommunikationslösningar till företag 
och ökad programförsäljning i kabel-tv-verksamheten. 

 
• Den ökade omsättningen förbättrade EBITDA. 
 
• Antalet bredbandskunder ökade med 16 000 på årsbasis. Under andra 

kvartalet var ökningen 2 000. 
 
Rörelseresultatet 
• Förbättrat EBITDA gjorde att rörelseresultatet, före engångsposter, 

ökade till 115 MSEK (-69) i den danska verksamheten jämfört med 
samma kvartal året innan. 

 
 
Fortsatt god utveckling 
- ökade marknadsaktiviteter i Baltikum 
 
• Den konkurrensintensiva miljön har ökat prispressen och kostnaderna 

för försäljning och marknadsföring. Mobiloperatörerna fokuserar på att 
utveckla attraktiva, mobila Internettjänster i huvudsak för användare av 
bärbara datorer. TeliaSoneras mobiloperatörer leder utvecklingen ge-
nom att uppgradera näten med HSDPA-teknik, vilket gör det möjligt att 
öka hastigheten upp till 14,4 Mbit/s. Under andra kvartalet öppnade 
både EMT i Estland och Omnitel i Litauen näten för kommersiellt bruk. 
Marknaden för fast bredband fortsätter utvecklas positivt och konkur-
rensen är intensiv. 

 
Mobil kommunikation 
• Nettoomsättningen ökade 12 procent på grund av kundtillväxt på samt-

liga marknader jämfört med samma kvartal året innan. 
 
• På årsbasis ökade kundbasen med 549 000. Under andra kvartalet var 

kundökningen 72 000. 
 
• Ökad prispress och ökade kostnader för försäljning och marknadsfö-

ring avspeglas i EBITDA-marginalen på samtliga marknader. I Estland 
inverkade ökad försäljning av lågmarginalprodukter också negativt. 
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• CAPEX ökade något och avsåg i huvudsak investeringar i EDGE och 
UMTS. 

 
• I april förvärvade den lettiska mobiloperatören LMT 100 procent av DT 

Mobile, som är Lettlands ledande företag inom distribution av mobilte-
lefoner och mobilabonnemang. Då merparten av företagets omsättning 
kommer från LMT blir effekten på nettoomsättningen marginell. 

 
MSEK, förutom marginaler och 
antal kunder 

Apr-jun
2006

Apr-jun
2005

Jan-jun
2006

Jan-jun 
2005 

Nettoomsättning 2 507 2 286 4 844 4 424 
EBITDA före engångsposter 1 169 1 103 2 226 2 132 

Marginal (%) 46,6 48,3 46,0 48,2 
Resultat från intressebolag 63 63 121 110 
Rörelseresultat 765 626 1 374 1 179 
Rörelseresultat före engångsposter 765 626 1 374 1 179 
Mobil kommunikation  
Nettoomsättning 1 770 1 578 3 340 3 022 

varav Litauen 633 577 1 193 1 088 
varav Lettland 613 558 1 172 1 077 
varav Estland 524 443 975 857 

EBITDA före engångsposter 778 738 1 455 1 408 
Marginal (%), Litauen 43,8 43,8 39,8 44,1 
Marginal (%), Lettland 49,6 51,8 51,1 51,7 
Marginal (%), Estland 37,6 44,2 39,1 43,3 

CAPEX 162 152 311 265 
Antal kunder, tusental, periodens 
utgång 3 456 2 907 3 456 2 907 
Fast kommunikation  
Nettoomsättning 912 855 1 816 1 681 

varav Litauen 490 492 987 956 
varav Estland 422 363 829 725 

EBITDA före engångsposter 395 368 779 731 
Marginal (%), Litauen 50,2 48,2 50,9 49,3 
Marginal (%), Estland 35,3 36,1 33,4 35,9 

CAPEX 155 92 227 155 
Antal kunder, periodens utgång 
(tusental)  

i dotterbolag 1 444 1 404 1 444 1 404 
i intressebolag 702 676 702 676 

 
Fast kommunikation 
• I Litauen minskade omsättningen något på grund av avyttringen av 

dotterbolaget Comliet under första kvartalet. I Estland ökade omsätt-
ningen 16 procent främst beroende på förvärvet av MicroLink men 
också beroende på en positiv utveckling inom Elion. 

 
• Antalet bredbandskunder ökade med 96 000 på årsbasis, medan anta-

let fasttelefonikunder minskade med 37 000. Under andra kvartalet 
ökade antalet bredbandskunder med 20 000, medan fasttelefonikun-
derna minskade med 9 000. 
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• EBITDA-marginalen förbättrades i Litauen, men minskade något i 
Estland till följd av förändringar i affärsmixen och ökad försäljning av 
lågprisprodukter, bland annat datorer. 

 
• TeliaSoneras resultat från intressebolaget Lattelecom var 63 MSEK 

(63). 
 
• CAPEX ökade på grund av utbyggnaden av digital-tv, inklusive hög-

hastighetsinternet, baserad på fiberoptik i Estland. 
 
• Den 5 maj ändrade Lietuvos Telekomas företagsnamn till TEO LT. 
 
Rörelseresultatet 
• Förbättrat EBITDA och lägre avskrivningar delvis beroende på ändra-

de avskrivningstider (10 MSEK) förbättrade rörelseresultatet, före en-
gångsposter. 

 
 
Spanska mobilaffären – ett starkt affärsupplägg  
baserat på låga kostnader och tydligt affärsfokus 
 
TeliaSonera har utvärderat marknadsförhållandena på den spanska mo-
bilmarknaden och nu beslutat utöka sitt ägande i den spanska mobilopera-
tören Xfera från 16,55 procent till 76,56 procent. Ökningen av ägandet i 
Xfera är i linje med TeliaSoneras strategi att ta tillvara möjligheter, där 
styrkorna i de nuvarande verksamheterna kan nyttjas på ett lönsamt sätt. 
 
Faktorer som stärker affärsupplägget är, förutom rådande marknadsförhål-
landen, de senaste årens kraftigt sjunkande leverantörspriser och att hög-
kvalitativa 3G-telefoner nu finns tillgängliga till rimliga priser och i volymer. 
 
Xfera tilldelades en landsomfattande UMTS-licens i Spanien i mars 2000 
och TeliaSonera är en av företagets grundare. Under de senaste åren har 
TeliaSonera, tillsammans med övriga ägare, kraftigt skurit ned Xferas inve-
steringar och omkostnader i avvaktan på att den nödvändiga UMTS-tekni-
ken ska bli kommersiellt tillgänglig för lansering av kommersiella tjänster. 
 
I juni 2004 ändrades de ursprungliga licensvillkoren av det spanska mini-
steriet för industri, turism och handel, vilket gav ökad flexibilitet. Den 
spanska regulatorn har uttryckt sitt stöd för Xferas lansering av mobilverk-
samhet i Spanien.  
 
Xfera kommer att lansera mobilverksamhet baserad på nationell GSM-
roaming och utbyggnad av ett UMTS-nät i Spanien i enlighet med villkoren 
för 3G-licensen. Ledningen är övertygad om att rådande marknadsförhål-
landen i Spanien ger utrymme för en fjärde operatör. Det totala finansie-
ringsbehovet i affärsplanen för Xfera, inklusive investeringar i nät, IP-
tjänsteplattformar, uppstartskostnader och frekvensavgifter (inklusive upp-
lupna frekvensavgifter från 2002) beräknas till mindre än 9 GSEK under de 
första fem åren. Inom samma tidsperiod förväntas verksamheten uppnå 
positivt kassaflöde och lämna ett positivt resultatbidrag. 
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Efter det att planerna offentliggjordes i juni har TeliaSoneras projektteam, 
bestående av medarbetare med kompetenser för uppstartsverksamheter, 
produkter och tjänster, mobila nät, marknadsföring och kommunikation, 
påbörjat sitt arbete. Förhandlingar och upphandling av utbyggnaden av ett 
nyckelfärdigt nät har inletts, innefattande bland annat Node-B-utrustning för 
1 550 sajter samt kärnnät och tjänstenät. Den första ordern om Node-B-
utrustning för 450 sajter har tecknats med Ericsson. Genom Xferas egna 
sajter och genom sajtdelning är fler än 1 000 sajter redan på plats och 
färdiga för installation. Planerna för marknadsföring och tjänster har finsli-
pats för att kunna genomföra en kommersiell lansering i slutet av 2006 
baserad på ett UMTS-nät, inklusive de sju största spanska städerna, i 
kombination med GSM-roaming. 
 
Från och med konsolideringen den 14 juni 2006 redovisade Xfera ett rörel-
seresultat om -14 MSEK och 6 MSEK i CAPEX. 
 
 
Fortsatt stark tillväxt och lönsamhet i  
International Mobile 
 
MSEK, förutom marginaler och 
antal kunder 

Apr-jun
2006

Apr-jun
2005

Jan-jun
2006

Jan-jun 
2005 

Nettoomsättning 2 047 1 464 3 917 2 600 
varav Kazakstan 1 192 815 2 234 1 433 
varav Azerbajdzjan 587 436 1 141 774 
varav Georgien 196 160 401 296 
varav Moldavien 76 54 146 101 

EBITDA före engångsposter 1 129 775 2 204 1 422 
Marginal (%), totalt 55,2 52,9 56,3 54,7 
Marginal (%), Kazakstan 55,2 50,1 58,1 53,6 
Marginal (%), Azerbajdzjan 63,9 64,2 63,7 62,8 
Marginal (%), Georgien 42,3 45,0 43,1 45,3 
Marginal (%), Moldavien 42,1 55,6 41,1 58,4 

Resultat från intressebolag 1 135 391 2 141 1 030 
varav Ryssland  796 273 1 233 503 
varav Turkiet 339 118 908 527 

Rörelseresultat 2 010 990 3 843 2 121 
Rörelseresultat före engångsposter 2 010 990 3 843 2 121 
CAPEX 845 982 1 313 1 257 
Antal kunder, periodens utgång 
(tusental)  

Eurasien 6 573 4 642 6 573 4 642 
Ryssland 26 017 18 250 26 017 18 250 
Turkiet 28 740 24 300 28 740 24 300 

 
Eurasien 
• Marknaderna i Eurasien karaktäriserades av fortsatt stark kund- och 

trafiktillväxt med undantag för Kazakstan, där tillväxten påverkades 
negativt av ökad konkurrens och kravet på registrering av kontant-
kortskunder. Priskonkurrensen ökade ytterligare i Eurasien under kvar-
talet och Finturbolagen inriktade sig på att utveckla attraktiva mål-
gruppsanpassade priserbjudanden och stimulera användningen av 
mervärdestjänster. 
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• Nettoomsättningen steg 40 procent jämfört med samma kvartal året 
innan. Antalet kunder ökade med 1,9 miljoner till 6,6 miljoner på års-
basis. Under andra kvartalet var ökningen 166 000. 

 
• Stark lönsam tillväxt delvis beroende på senareläggning av vissa för-

säljnings- och marknadsföringsaktiviteter. 
 
• Fortsatt högt CAPEX för att behålla ledarskapet inom kvalitet och 

nättäckning. 
 
• Alla fyra Finturbolagen betalar utdelning och under första halvåret 

2006 uppgick bolagens utdelning till aktieägarna till sammanlagt 1 238 
MSEK. 

 
Ryssland 
• På den ryska marknaden överstiger SIM-kortspenetrationen nu 95 

procent och kundtillväxten avmattades något under andra kvartalet. 
Den totala kundökningen på den ryska marknaden var 8 miljoner, vil-
ket är cirka en tredjedel mindre än i jämförelsekvartalet. Prisnivåerna 
stabiliserades efter det senaste årets kraftiga prisfall och inga större 
prissänkningar gjordes under kvartalet. 

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

stark omsättnings- och resultattillväxt och TeliaSoneras resultat från 
Ryssland beräknades till 796 MSEK (273). I resultatet ingår positiva ef-
fekter om 342 MSEK, främst på grund av kursvinster efter den ameri-
kanska dollarns försvagning gentemot rubeln. 

 
• MegaFons kundbas ökade med 7,8 miljoner till 26,0 miljoner på årsba-

sis. Under andra kvartalet var kundökningen 1,8 miljoner och MegaFon 
stärkte sin position ytterligare räknat i marknadens värde. I Moskva 
stärkte MegaFon sin position också vad gäller antalet kunder. 

 
• Den 1 juli infördes en ny reglerad prismodell, som innebär att kunder-

na enbart debiteras för utgående mobilsamtal. Tidigare har mobilope-
ratörerna i Ryssland tagit ut en avgift även för inkommande samtal.  

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

kvartals fördröjning) mer än fördubblade resultatet jämfört med samma 
kvartal året innan trots ökade försäljnings- och marknadsföringskost-
nader i Turkiet och förluster i verksamheten i Ukraina som är under 
uppbyggnad. TeliaSoneras resultat från Turkcell ökade till 339 MSEK 
(118) jämfört med samma kvartal året innan. Omvärdering av skatte-
fordringar och skatteskulder på grund av sänkningen av bolagsskatten 
i Turkiet från 30 till 20 procent från och med 1 januari 2006 påverkade 
TeliaSoneras resultat från Turkcell negativt med cirka 100 MSEK. 

 
• Turkiet anses inte längre som ett höginflationsland. TeliaSoneras re-

sultat från Turkcell innefattar därmed ingen inflationsjustering av andra 
kvartalets värden. 
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• I Turkiet ökade Turkcells kundbas med 4,4 miljoner till 28,7 miljoner på 
årsbasis. Under andra kvartalet var kundökningen 0,8 miljoner. I Ukra-
ina ökade antalet kunder med 0,8 miljoner till 3,3 miljoner under kvar-
talet. 

 
• Under andra kvartalet försvagades den turkiska liran gentemot den 

amerikanska dollarn med cirka 17 procent. 
 
• Vodafones nyligen godkända förvärv av den näst största operatören 

Telsim förväntas öka konkurrensen ytterligare på den turkiska mark-
naden.  

 
• På Turkcells bolagsstämma i maj valdes en ny styrelse. TeliaSonera 

representeras av Anders Igel, VD och koncernchef för TeliaSonera och 
Erdal Durukan, koncernchef i Fintur Holdings, tillika vice styrelseordfö-
rande i Turkcell. Alfa Group representeras av två medlemmar och Cu-
kurova Group har fortfarande två medlemmar. Den sjunde styrelse-
medlemmen utsågs av Cukurova Group and Alfa Group. 

 
 
Övrig verksamhet *) 
 

MSEK 
Apr-jun

2006
Apr-jun

2005
Jan-jun

2006
Jan-jun 

2005 
Nettoomsättning 1 159 1 175 2 304 2 188 
EBITDA före engångsposter 11 115 3 133 
Resultat från intressebolag 62 -123 62 -15 
Rörelseresultat 63 -68 6 63 
Rörelseresultat före engångsposter 28 -53 -26 48 
CAPEX 100 43 142 92 
*) Omfattar TeliaSonera Holding och TeliaSonera International Carrier 

 
• Lägre EBITDA på grund av lägre priser i carrierverksamheten och 

positiva effekter i jämförelsekvartalet av kapitalvinster i TeliaSonera 
Holding och att ett långtidskontrakt inom carrierverksamheten avsluta-
des. 

 
• Förbättrat rörelseresultat då det bokförda värdet av innehavet i intres-

sebolaget Telefos nedjusterades i jämförelsekvartalet.  
 
• Intressebolaget Overseas Telecom avyttrade sitt ägande i mobilopera-

tören MTN Uganda i början av juli. Avyttringen beräknas påverka Te-
liaSoneras rörelseresultat, före engångsposter, positivt med cirka 600 
MSEK i tredje kvartalet.  

 
 
Stockholm den 28 juli 2006 
 
 
 
Anders Igel 
VD och Koncernchef 
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Granskningsrapport 
 
Vi har utfört en översiktlig granskning av delårsrapporten för TeliaSonera 
AB för perioden 1 januari 2006 till 30 juni 2006. Det är företagsledningen 
som har ansvaret för att rättvisande upprätta och presentera denna delårs-
rapport i enlighet med IAS 34 och Årsredovisningslagen. Vårt ansvar är att 
uttala en slutsats om denna 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. 
 
Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några 
omständigheter som ger oss anledning att anse att delårsrapporten inte, i 
allt väsentligt, är upprättad i enlighet med IAS 34 och Årsredovisningsla-
gen. 
 
Stockholm den 28 juli 2006 
 
PricewaterhouseCoopers AB 
 
 
 
Göran Tidström Håkan Malmström 
Auktoriserad revisor Auktoriserad revisor 
Huvudansvarig revisor  
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Finansiell information 
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. 
 
PSTN: Det allmänna kretskopplade telefonnätet. 
 
LLUB: Uthyrning på grossistbasis av det kopparbaserade accessnätet. 
 
HSDPA: Teknik för att öka hastigheten i 3G-nätet. 
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Koncernens resultaträkningar 
 
MSEK, förutom uppgifter per 
aktie och antal aktier 

Apr-jun
2006

Apr-jun
2005

Jan-jun
2006

Jan-jun 
2005 

Nettoomsättning 22 737 21 752 44 716 42 556 
Produktionskostnader -12 120 -11 653 -23 749 -22 735 
Bruttoresultat 10 617 10 099 20 967 19 821 
Försäljnings-/administrations-/ 
FoU-kostnader -5 800 -5 776 -11 173 -11 714 
Övriga rörelseintäkter/-
rörelsekostnader, netto 120 -1 421 -368 -1 337 
Resultat från intressebolag 1 242 312 2 194 1 115 
Rörelseresultat 6 179 3 214 11 620 7 885 
Finansiellt netto -119 -167 -18 -267 
Resultat efter finansiella poster 6 060 3 047 11 602 7 618 
Skatter -1 334 -625 -2 602 -1 633 
Nettoresultat 4 726 2 422 9 000 5 985 
Hänförligt till:  

Moderbolagets aktieägare 4 213 2 023 7 905 5 200 
Minoritetsandelar i dotterbolag 513 399 1 095 785 

  
Resultat per aktie för moderbola-
gets aktieägare, före och efter 
utspädning (SEK) 0,94 0,44 1,76 1,12 
Antal aktier (1000-tal)  

Utestående vid periodens utgång 4 490 457 4 490 457 4 490 457 4 490 457 
Genomsnitt, före och efter ut-
spädning 4 490 457 4 642 744 4 490 457 4 658 898 

Antal egna aktier (1000-tal)  
Vid periodens utgång 184 775 184 775 184 775 184 775 
Genomsnitt 184 775 32 488 184 775 16 334 

  
EBITDA 7 801 6 040 15 032 12 978 
EBITDA före engångsposter 7 928 7 200 15 744 14 089 
Av- och nedskrivningar -2 864 -3 139 -5 606 -6 208 
Rörelseresultat före engångsposter 6 316 4 385 12 445 9 055 
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Koncernens balansräkningar 
 

MSEK 
30 jun

2006 
31 dec 

2005 
Tillgångar   
Goodwill och övriga immateriella tillgångar 77 137 74 367 
Materiella anläggningstillgångar 48 064 48 201 
Andelar i intressebolag, uppskjutna skattefordringar  
och övriga finansiella tillgångar 39 344 40 526 
Summa anläggningstillgångar 164 545 163 094 
Anläggningstillgångar som innehas för försäljning 16 186 
Varulager 947 765 
Kundfordringar, aktuella skattefordringar och  
övriga fordringar 21 370 20 489 
Räntebärande fordringar 1 301 2 407 
Likvida medel 5 447 16 834 
Summa omsättningstillgångar 29 065 40 495 
Summa tillgångar 193 626 203 775 
   
Eget kapital och skulder   
Eget kapital 112 948 127 049 
Minoritetsandelar 8 012 8 645 
Summa eget kapital 120 960 135 694 
Långfristiga lån 23 433 20 520 
Uppskjutna skatteskulder, övriga långfristiga  
avsättningar 15 590 14 948 
Övriga långfristiga skulder 2 377 2 343 
Summa långfristiga skulder 41 400 37 811 
Kortfristiga lån 6 276 6 215 
Leverantörsskulder, aktuella skatteskulder, kortfristiga  
avsättningar och övriga kortfristiga skulder 24 990 24 055 
Summa kortfristiga skulder 31 266 30 270 
Summa eget kapital och skulder 193 626 203 775 
 
 



 

 

                                           Delårsrapport Januari-juni 2006. TeliaSonera AB (publ), Org.nr 556103-4249, Säte: Stockholm 

21 

Koncernens kassaflödesanalyser 
 

MSEK 
Apr-jun

2006
Apr-jun

2005
Jan-jun

2006
Jan-jun 

2005 
Kassaflöde före förändring av  
rörelsekapital 6 182 7 593 13 632 13 717 
Förändring av rörelsekapital 231 802 -405 704 
Kassaflöde från löpande verksamhet 6 413 8 395 13 227 14 421 
Förvärv av immateriella och  
materiella anläggningstillgångar -2 395 -3 767 -4 366 -6 106 
Fritt kassaflöde 4 018 4 628 8 861 8 315 
Kassaflöde från övrig investerings-
verksamhet -2 537 168 -2 308 1 747 
Summa kassaflöde från  
investeringsverksamhet -4 932 -3 599 -6 674 -4 359 
Kassaflöde före finansierings-
verksamhet 1 481 4 796 6 553 10 062 
Kassaflöde från finansierings-
verksamhet -13 550 5 679 -17 843 -1 988 
Periodens kassaflöde -12 069 10 475 -11 290 8 074 
  
Likvida medel, IB 17 667 14 950 16 834 17 245 
Periodens kassaflöde -12 069 10 475 -11 290 8 074 
Kursdifferens i likvida medel -151 215 -97 321 
Likvida medel, UB 5 447 25 640 5 447 25 640 
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Förändringar av koncernens eget kapital 
 
 30 jun 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 
Företagsförvärv 25 – 25 46 – 46 
Redovisning av 
finansiella instru-
ment till verkligt 
värde -99 – -99 46 – 46 
Valutakursdiffe-
renser -6 068 -174 -6 242 8 809 732 9 541 
Inflationsjuster-
ingar -147 – -147 1 177 – 1 177 
Transaktioner med 
minoritetsägare i 
dotterbolag – -211 -211 – -12 -12 
Summa resultat-
förändringar som 
inte redovisas i 
resultaträkningen -6 289 -385 -6 674 10 032 720 10 752 
Nettoresultat 7 905 1 095 9 000 11 697 1 997 13 694 
Summa redovisat 
resultat för perio-
den 1 616 710 2 326 21 729 2 717 24 446 
Utdelning -15 717 -1 343 -17 060 -5 610 -1 006 -6 616 
Egna aktier – – – -10 203 – -10 203 
Utgående balans 112 948 8 012 120 960 127 049 8 645 135 694 
 
 
Redovisningsnorm 
Allmänt. TeliaSoneras koncernredovisning för första halvåret 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 (ej antagna av EU). IFRIC 10 “Interim Financial 
Reporting and Impairment” (trädde i kraft den 20 juli 2006) behandlar den 
uppenbara konflikten mellan de krav som ställs i IAS 34 “Interim Financial 
Reporting” och de som ställs i andra normer vad avser redovisning och 
reversering av nedskrivningar av goodwill och vissa finansiella tillgångar. 
IFRIC 10 klarlägger att nedskrivningar av detta slag, vilka redovisats i en 
delårsrapport inte får reverseras i en senare delårsrapport eller årsredovis-
ning. TeliaSonera tillämpar redan den princip som IFRIC 10 lägger fast. 
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För ytterligare information, se motsvarande avsnitt i TeliaSonera Årsredo-
visning 2005. 
 
 
Engångsposter 
 

MSEK 
Apr-jun 

2006 
Apr-jun 

2005 
Jan-jun 

2006 
Jan-jun 

2005 
Inom EBITDA -127 -1 160 -712 -1 111 
Omstrukturering, kostnader för 
synergiimplementering m m: 

Sverige -43 -1 004 -582 -1 004 
Finland -77 -105 -102 -105 
Danmark -14 -29 -32 -29 
International Carrier 35 -6 32 -10 
Övrigt -28 -17 -28 -17 

Kapitalvinster: 
Telia Finans – 1 – 54 

Inom Av- och nedskrivningar – -11 – -40 
Nedskrivningar, förkortade avskriv-
ningstider: 

Norge – -11 – -40 
Inom Resultat från intressebolag -10 – -113 -19 
Nedskrivningar, kapitalvinster/-
förluster, avsättningar och övrigt: 

Finland -10 – -113 – 
Infonet Services – – – -19 

Inom Finansiellt netto – – 183 – 
Kapitalvinster: 

Elisa – – 183 – 
Summa -137 -1 171 -642 -1 170 
 
 
Uppskjuten skatt 
 

MSEK 
30 jun 

2006 
31 dec 

2005 
Uppskjutna skattefordringar 13,167 12 305 
Uppskjutna skatteskulder -9,986 -9 578 
Netto uppskjutna skattefordringar (+)/-skulder (-) 3,181 2 727 
 
 
Transaktioner med närstående 
 
MegaFon. Per den 30 juni 2006 hade TeliaSonera räntebärande fordringar 
på intressebolaget OAO MegaFon om 339 MSEK. 
 
Telefos. Per den 30 juni 2006 hade TeliaSonera räntebärande fordringar 
på intressebolaget Telefos AB om 93 MSEK. Under andra kvartalet och 
första halvåret 2006 köpte TeliaSonera tjänster och produkter från Telefos 
för 436 MSEK respektive 935 MSEK, huvudsakligen avseende nätutbygg-
nad. 
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Företagsförvärv 
 
Xfera 
I juni 2006 ökade TeliaSonera sitt 16,55-procentiga innehav i spanska 
Xfera Móviles S.A. till 76,56 procent. I kraft av ett aktieägaravtal kontrolle-
rar TeliaSonera 80 procent av röstetalet. Xferas resultat ingår i TeliaSone-
ra-koncernens räkenskaper sedan den 14 juni 2006. 
 
Förutom den kontant erlagda köpeskillingen om 617 MSEK finns ett 20-
årigt avtal om tilläggsköpeskilling som baserat på en resultatutvecklings-
modell för bolaget ger upphov till ytterligare betalningar till säljarna. Minori-
tetsaktieägarna har en säljoption som ger dem rätten att efter 5 år och på 
vissa andra villkor överlåta sina aktier till TeliaSonera. Verkligt värde på 
säljoptionen har redovisats som skuld med minoritetsandelen som motpost 
och resulterande i högre goodwill. 
 
NextGenTel 
Den 16 maj 2006 tillkännagav TeliaSonera ett avtal om förvärv av 82,3 
procent av aktierna i det norska börsnoterade bolaget NextGenTel Holding 
ASA. Efter tillkännagivande av ett offentligt bud och tvångsinlösen av åter-
stående aktier kontrollerar TeliaSonera i realiteten samtliga aktier. Next-
GenTels resultat ingår i TeliaSonera-koncernens räkenskaper sedan den 1 
juni 2006. 
 
Förvärvsvärdeanalys (MSEK) Xfera NextGenTel 
Kontant erlagd köpeskilling 1) 807 2 156 
Beräknad tilläggsköpeskilling / Beräknad köpeskilling för 
aktier under tvångsinlösen 540 114 
Beräknat verkligt värde på tilläggsköpeskilling avseende 
minoritetens säljoption 510 – 
Upplösning av befintliga avsättningar avseende motför-
bindelser för Xferas skulder -454 – 
Direkta transaktionskostnader 4 68 
Summa förvärvsvärde 1 407 2 338 
UMTS-licens / Kundrelationer 1 121 320 
Materiella anläggningstillgångar 426 484 
Finansiella anläggningstillgångar 2) 1 727 – 
Netto uppskjutna skattefordringar  801 41 
Fordringar och andra omsättningstillgångar 241 148 
Likvida medel 4 265 
Räntebärande skulder 3) -3 792 -555 
Icke räntebärande skulder -369 -267 
Övriga nettotillgångar 19 56 
Summa verkligt värde på förvärvade nettotillgångar 178 492 
Omvärdering och övriga effekter i eget kapital 25 – 
Nedskriven goodwill 111 – 
Summa effekter avseende befintligt 16,55-procentigt 
Xfera-innehav 136 – 
Goodwill 1 093 1 846 
1) Xfera: Inklusive kontant köpeskilling erlagd för befintligt 16,55-procentigt innehav. 
2) Xfera: Fordringar på tidigare aktieägare avseende deras förbindelser att betala vissa av Xferas tvistiga 

räntebärande licensavgiftsskulder till den spanska staten. 
3) Xfera: Huvudsakligen upplupna tvistiga årliga licensavgifter till den spanska staten för 2001 och senare år 

samt leverantörsfinansiering. 
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Kassaflödeseffekter (MSEK) Xfera NextGenTel 
Kontant erlagt förvärvsvärde med avdrag för förvärvade 
likvida medel 803 1 959 
Avgår kontant köpeskilling erlagd för befintligt 16,55-
procentigt Xfera-innehav -190 – 
Netto kassautflöde från förvärvet 613 1 959 
 
Effekter pro forma fram till dagen för förvärvet, som om 
detta gjorts per den 1 januari 2006 (MSEK) Xfera NextGenTel 
Nettoomsättning – 347 
Rörelseresultat -144 0 
 
Angivet totalt förvärvsvärde och angivna verkliga värden har fastställts 
tillfälligt, då de baseras på preliminära värderingar och är beroende av att 
vissa sakförhållanden bekräftas. Förvärvsvärdeberäkningarna kan därför 
komma att finjusteras. 
 
Övriga företagsförvärv 
För övriga företagsförvärv under kvartalet var förvärvsvärdet sammantaget 
212 MSEK. Verkligt värde-justeringar för varumärken gjordes med 120 
MSEK. Goodwill uppgick totalt till 93 MSEK. 
 
 
Investeringar 
 

MSEK 
Apr-jun 

2006 
Apr-jun 

2005 
Jan-jun 

2006 
Jan-jun 

2005 
CAPEX 2 631 3 689 4 670 5 962 

Immateriella tillgångar 365 289 560 541 
Materiella tillgångar 2 266 3 400 4 110 5 421 

Förvärv och övriga investeringar 3 658 25 3 825 97 
Återställningsåtaganden – – 3 – 
Goodwill och andra övervärden 3 568 19 3 724 50 
Aktier och andelar 90 6 98 47 

Summa 6 289 3 714 8 495 6 059 
 
 
Nettoskuldsättning 
 

MSEK 
30 jun 

2006 
31 dec 

2005 
Lång- och kortfristiga lån 29,709 26 735 
Avgår kortfristiga placeringar, kassa och bank -6,088 -18 362 
Synlig nettolåneskuld 23,621 8 373 
 
 
Lånefinansiering 
 
Underliggande kassaflöde var positivt under andra kvartalet 2006. Under 
kvartalet betalades såväl ordinarie som extra utdelning, vilket ökade netto-
låneskulden. Merparten av utdelningsvolymen togs från befintlig över-
skottslikviditet men även viss lånefinansiering behövdes. Förvärven av 
spanska Xfera och norska NextGenTel bidrog till lånefinansieringsbehovet. 
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TeliaSonera återupptog under det andra kvartalet kortfristig certifikatsupp-
låning efter ett antal års frånvaro. EMTN-programmet nyttjades för viss 
medelfristig upplåning. 
 
 
Finansiella nyckeltal 
 

 
30 jun 

2006 
31 dec 

2005 
Räntabilitet på eget kapital (%, rullande 12 månader) 13,0 10,3 
Räntabilitet på sysselsatt kapital (%, rullande 12 
månader) 15,0 12,6 
Soliditet (%) 61,0 58,9 
Skuldsättningsgrad (%) 20,0 7,0 
Eget kapital per aktie, moderbolagets aktieägare (SEK) 25,15 28,29 
 
 
Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 
 
Ställda säkerheter uppgick per den 30 juni 2006 till 2 205 MSEK och avsåg 
i huvudsak spärrade bankmedel för Ipse 2000 S.p.A:s framtida licensbetal-
ningar respektive pantsatta aktier i Xfera Móviles S.A. och Svenska UMTS-
nät AB. Ansvarsförbindelserna uppgick till 2 501 MSEK, varav 2 057 MSEK 
avsåg kreditgarantier till förmån för Svenska UMTS-nät AB. Enligt avtal 
med tredje part är kreditgarantierna till förmån för Svenska UMTS-nät AB 
maximerade till 2 400 MSEK. 
 
 
Kontraktsbundna investeringsåtaganden 
 
Kontraktsbundna investeringsåtaganden uppgick per den 30 juni 2006 till 
1 233 MSEK, varav 700 MSEK avsåg kontrakterad utbyggnad av TeliaSo-
neras fasta nät i Sverige. 
 
 
Moderbolaget 
 
Nettoomsättningen under perioden var 9 977 MSEK (10 857), varav 7 377 
MSEK (8 251) avsåg fakturering till dotterbolag. Resultat före bokslutsdis-
positioner och skatt minskade till 3 147 MSEK (4 105), genom lägre rörel-
seresultat och lägre koncernbidrag från dotterbolag. Resultat efter bok-
slutsdispositioner och skatt uppgick till 1 071 MSEK (2 672). 
 
Investeringarna uppgick under perioden till 15 626 MSEK (2 268), varav 
975 MSEK (1 398) i materiella anläggningstillgångar, främst för det fasta 
nätet. Köpeskillingen för NextGenTel Holding uppgick till 2 338 MSEK. 
Övriga investeringar om 12 313 MSEK (870) avsåg i huvudsak kapitaltill-
skott till dotterbolag och utomstående bolag. Av kapitaltillskotten gjordes 
12 105 MSEK (630) genom skuldkonvertering. 
 
 


