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TeliaSonera tammikuu–joulukuu 2006 
 
TeliaSoneran vuoden 2006 tulos ennätyslukemissa 
 
Koko vuosi 
• Liikevaihto kasvoi 3,9 prosenttia 91 060 milj. kruunuun (87 661). 
• Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä nousi 32 266 milj. kruunuun 

(29 411) ja käyttökateprosentti parani 35,4 prosenttiin (33,6). 
• Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä kasvoi 26 751 milj. kruunuun 

(20 107). 
• Nettotulos kasvoi 19 283 milj. kruunuun (13 694), ja 

osakekohtainen tulos parani 48 prosenttia 3,78 kruunuun (2,56). 
Kertaerillä oli noin 1,7 mrd. kruunun suuruinen positiivinen 
vaikutus nettotulokseen. Nettotulos oli ennätyssuuri myös ilman 
näitä kertaeriä. 

• Vapaa kassavirta kasvoi 16 596 milj. kruunuun (15 594). 
• Liittymien määrä kasvoi voimakkaasti: 1,5 miljoonalla uudella 

liittymällä enemmistöomisteisissa yhtiöissä ja 14,4 miljoonalla 
uudella liittymällä osakkuusyhtiöissä. 

• Kokonaisosingoksi ehdotetaan 6,30 kruunua osakkeelta (3,50), 
mihin sisältyy sekä tavanomainen että ylimääräinen osinko, eli 
yhteensä 28 290 milj. kruunua (15 717). 

 
Neljäs vuosineljännes 
• Liikevaihto kasvoi 1,4 prosenttia 23 187 milj. kruunuun (22 876) 

kansainvälisen matkaviestinnän voimakkaan kasvun ja 
kotimarkkinoilla tehtyjen yritysostojen vauhdittamana. 
Paikallisissa valuutoissa laskettuna liikevaihto kasvoi 3,9 
prosenttia. 

• Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä nousi 7 766 milj. kruunuun 
(7 098) ja käyttökateprosentti parani 33,5 prosenttiin (31,0). 

• Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä kasvoi 6 504 milj. kruunuun 
(4 890). 

• Nettotulos oli 4 538 milj. kruunua (3 342) ja osakekohtainen tulos 
kasvoi 48 prosenttia 0,90 kruunuun (0,61). 

• Vapaa kassavirta oli 2 865 milj. kruunua (3 191). 
 
Talouden tunnuslukuja 
 

MSEK, paitsi osakekohtaiset 
tiedot 

Loka-
joulu
2006

Loka-
joulu
2005

Tammi-
joulu
2006

Tammi-
joulu 
2005 

Liikevaihto 23 187 22 876 91 060 87 661 
Käyttökate1) ennen kertaluonteisia 
eriä2) 7 766 7 098 32 266 29 411 
Liiketulos 6 190 4 022 25 489 17 549 
Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä 6 504 4 890 26 751 20 107 
Nettotulos 4 538 3 342 19 283 13 694 

josta emoyhtiön osakkeen-
omistajille kuuluva osuus 4 029 2 734 16 987 11 697 

Tulos/osake (SEK) 0,90 0,61 3,78 2,56 
1) Määritelmät on esitetty sivulla 27. 
2) Kertaluonteiset erät on eritelty sivun 33 taulukossa. 
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Toimitusjohtaja Anders Igelin kommentit 
 
“Tämä oli taloudellisesti meille ennätyksellisen hyvä vuosi, jonka aikana 
osoitimme pystyvämme tekemään hyvää tulosta vaativilla markkinoilla. 
Konsernista löytyy potentiaalia parantaa tulosta pidemmälläkin tähtäimellä.”  
 
 
Liiketoiminnassa keskitytään kannattavaan kasvuun 
 
TeliaSonera otti 1.1.2007 käyttöön uuden organisaation, joka koostuu 
neljästä liiketoiminta-alueesta. Tällä pyritään hyödyntämään parhaalla 
mahdollisella tavalla matkaviestin- ja laajakaistapalvelujen, yrityksille 
tarjottavien hallintapalvelujen sekä itämarkkinoiden voimakas kasvu. 
Uudella organisaatiolla pyritään liiketoiminnan parempaan kohdentamiseen 
ja toiminnan yksinkertaistamiseen kannattavan kasvun edistämiseksi ja 
muutosten toteutusnopeuden lisäämiseksi. Asiakkaat asioivat edelleen 
yhden yhtiön kanssa. Tarjolla on yhdistettyjä ja yhteensovitettuja palveluja 
sekä sisältöpalveluja.  
 
Uudella fokuksella pyritään lisäämään kasvua selkeän vastuunjaon kautta. 
Palveluja kehitetään lähempänä asiakkaita, osaamista hyödynnetään 
tehokkaammin yli maiden ja yksiköiden rajojen, ja siirtymistä uusiin 
palveluihin nopeutetaan. Tehokkuutta parannetaan panostamalla maiden 
rajat ylittäviin synergiaetuihin kansainvälisissä liiketoiminnoissa, 
nopeuttamalla ja yksinkertaistamalla päätöksentekoa, erottamalla 
toisistaan prosessi- ja IT-tuki toisaalta massamarkkinoiden palveluille ja 
toisaalta korkean jalostusasteen yrityspalveluille sekä selkeyttämällä 
tavoiteasetantaa ja benchmarking-vertailua. 
 
TeliaSonera panostaa toimintojen kehittämiseen kotimarkkinoilla, Espanjan 
sijoituksen kehittämiseen ja omistaja-arvon kasvattamiseen idässä. 
 

 
Kehitysnäkymät vuodelle 2007 
 
Konsernin liikevaihdon odotetaan edelleen kasvavan ja saavuttavan noin 
100 mrd. kruunun tavoitteen kahdessa vuodessa kannattavuuden säilyessä 
hyvänä.  
 
Vuoden 2007 nettotuloksen odotetaan olevan jonkin verran suurempi kuin 
vuonna 2006, kun vuoden 2006 tuloksesta jätetään pois noin 1,7 mrd. 
kruunun suuruiset positiivisesti vaikuttaneet kertaerät. 
 
Käyttöomaisuusinvestointien suhteessa liikevaihtoon odotetaan kasvavan, 
koska investoinnit laajakaistan ja matkaviestinnän kapasiteettiin 
lisääntyvät. 
 
 
Konsernikatsaus, koko vuosi 2006 
 
Liikevaihto kasvoi 3,9 prosenttia 91 060 milj. kruunun ennätyslukemaan 
(87 661). Yritysostoilla ja -myynneillä oli 1,7 prosentin suuruinen 
positiivinen nettovaikutus liikevaihtoon. Valuuttakurssivaihteluilla ei ollut 
nettovaikutusta. Orgaaninen kasvu oli 2,2 prosenttia. 
 



 

 

   Tilinpäätöstiedote tammi-joulukuu 2006. TeliaSonera AB (publ), Y-tunnus 556103-4249, kotipaikka Tukholma 

3 

Matkaviestinnän liikevaihto kasvoi Euraasiassa (34 prosenttia), Norjassa 
(19 prosenttia), Baltian maissa (9 prosenttia) ja Tanskassa (5 prosenttia). 
Yritysostot vaikuttivat positiivisesti Norjan kasvulukuihin. Ruotsissa volyymit 
kasvoivat voimakkaasti, mutta liikevaihto laski prosentin verran alentuneen 
hintatason seurauksena. Suomessa kokonaisliikevaihto laski 6 prosenttia. 
Kun jätetään huomioimatta vaikutukset, jotka Saunalahden vetäytymisellä 
TeliaSoneran verkosta oli, liikevaihto laski Suomessa prosentin verran.  
 
Kiinteän verkon puolella laajakaistapalvelujen kysyntä säilyi voimakkaana 
kaikilla TeliaSoneran markkina-alueilla. Norjalaisen NextGenTelin ja 
virolaisen MicroLinkin ostoilla oli positiivinen vaikutus liikevaihtoon. 
Liikevaihto kuitenkin laski, mikä johtui pääasiassa siirtymisestä 
matkaviestin- ja IP-pohjaisiin palveluihin. Tämä vaikutti erityisen 
voimakkaasti liikevaihtoon Ruotsissa. 
 
Liittymien määrä kasvoi lähes 20 prosenttia. Vuoden lopussa 
TeliaSoneran enemmistöomisteisilla toiminnoilla oli yhteensä 30,2 
miljoonaa liittymää ja osakkuusyhtiöillä 65,9 miljoonaa liittymää. 
 
Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä nousi liikevaihdon kasvun myötä 
32 266 milj. kruunuun (29 411) ja käyttökateprosentti parani 35,4 
prosenttiin (33,6). Paranemiseen vaikuttivat ennen kaikkea Ruotsin, 
Suomen ja Tanskan korkeammat käyttökateprosentit. 
 
Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä kasvoi yli 33 prosenttia ja oli 26 751 
milj. kruunua (20 107), mikä johtui tuloksen paranemisesta kaikissa muissa 
tulosyksiköissä paitsi Espanjassa, missä TeliaSonera toi kaupalliset 
matkaviestinpalvelunsa markkinoille joulukuussa 2006.  
 
Enemmistöomisteisissa liiketoiminnoissa liiketulos kasvoi 25 prosenttia 
21 076 milj. kruunuun (16 858). Parannus oli suurinta Suomessa, sitten 
Euraasiassa, Tanskassa ja Norjassa. Kasvusta 900 milj. kruunua aiheutui 
poistoaikataulujen muutoksesta, jonka vaikutus näkyi pääasiassa 
Suomessa ja Ruotsissa. 
 
Aiempiin yhteenliittämismaksuihin Ruotsissa liittyneen, 389 milj. kruunun 
suuruisen varauksen purku vaikutti liiketulokseen positiivisesti vuoden 2006 
viimeisellä neljänneksellä. Varauksen purku oli seurausta Ruotsin 
kamarioikeuden 8.2.2007 antamasta päätöksestä, jonka mukaan Tele2:n 
TeliaSoneralta aiemmin vaatimia yhteenliittämismaksuja on laskettava. 
 
Tuotot osakkuusyhtiöistä kasvoivat 73 prosenttia 5 579 milj. kruunuun 
(3 229). MegaFonista saadut tuotot kasvoivat 2 780 milj. kruunuun (1 176). 
Kasvusta 340 milj. kruunua aiheutui valuuttakurssimuutoksista ja 
yritysmyynneistä, sekä lainojen uudelleenarvostuksista vuonna 2005. 
Turkcellin toiminta jatkoi positiivista kehitystään, ja huolimatta Turkin liiran 
heikentymisestä Ruotsin kruunuun nähden TeliaSoneran Turkcellista 
saamat tuotot kasvoivat 2 020 milj. kruunuun (1 761). Lisäksi 
matkaviestinoperaattori MTN Ugandan myymisellä oli 562 milj. kruunun 
suuruinen positiivinen vaikutus. 
 
Liiketulokseen vaikuttavat kertaluonteiset erät olivat yhteensä -1 262 milj. 
kruunua (-2 558), ja ne liittyivät pääasiassa Ruotsissa ja Suomessa 
tehtyjen uudelleenjärjestelyjen kustannuksiin. Kertaluonteisiin eriin vaikutti 
vuonna 2006 positiivisesti 500 milj. kruunun suuruisen varauksen purku, 
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joka liittyi Lontoon West Ferry Roadin mahdollista yhteiskäyttöpaikkaa 
koskeneen riita-asian sopimiseen. 
 
Rahoituserät olivat yhteensä -263 milj. kruunua (-530), ja niihin vaikutti 
positiivisesti Elisa Oyj:n osakkeista saatu 183 milj. kruunun suuruinen 
kertaluonteinen myyntivoitto (edellisellä kaudella rahoituseriin kuuluvia 
kertaluonteisia myyntivoittoja ei ollut). 
 
Tuloverot kasvoivat -5 943 milj. kruunuun (-3 325). Efektiivinen veroaste 
kohosi 23,6 prosenttiin (19,5). Veroasteen nousu johtuu pääasiassa 
Kazakstanissa saatujen määräaikaisten verohelpotusten loppumisesta. 
 
Nettotuloksen emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva osuus kasvoi 45 
prosenttia eli 5 290 milj. kruunua 16 987 milj. kruunuun, ja osakekohtainen 
tulos parani 48 prosenttia 3,78 kruunuun (2,56). 
 
Käyttöomaisuusinvestoinnit laskivat 11 101 milj. kruunuun (11 583), ja 
käyttöomaisuusinvestointien suhde liikevaihtoon laski 12,2 prosenttiin 
(13,2). Käyttöomaisuusinvestoinnit vähenivät kaikilla pohjoismaisilla 
markkinoilla, erityisesti Ruotsissa kiinteässä verkossa ja Suomen 
matkaviestinnässä. Baltiassa ja Euraasiassa käyttöomaisuusinvestoinnit 
lisääntyivät, ja investointeja tehtiin myös verkon rakentamiseen Espanjassa 
Yoigon kaupallisen toiminnan joulukuussa tapahtunutta käynnistämistä 
varten. 
 
Vapaa kassavirta kasvoi 16 596 milj. kruunuun (15 594), mikä johtui 
pääasiassa parantuneesta käyttökatteesta ja osakkuusyhtiöistä saatujen 
osinkotulojen kasvusta. Kassavirran paranemista rajoittivat pääasiassa 
käyttöpääoman kasvu sekä uudelleenjärjestelyvarauksista katettujen 
maksujen ja eläkemaksujen kasvu.  
 
Nettovelka kasvoi 14 957 milj. kruunuun (8 373), mikä johtui pääasiassa 
yritysostoista. 
 
Omavaraisuusaste laski 49,9 prosenttiin (58,9). 
 
Yritysostot 
TeliaSonera toteutti vuoden kuluessa aktiivisesti yritysostoja ja maksoi 
niistä yhteensä 3,3 mrd. kruunun nettosumman. Suurimmat kaupat olivat 
seuraavat: 
 
• Espanjan matkaviestinmarkkinoille meneminen hankkimalla osake-

enemmistö Xferasta (muuttunut tytäryhtiöksi 14.6.2006) 617 milj. 
kruunun nettohinnalla. TeliaSonera kasvatti omistusosuuttaan 16,6 
prosentista 76,6 prosenttiin. TeliaSonera sai myös vastatakseen 3,8 
mrd. kruunun suuruiset lisävelat, kun Xfera muuttui tytäryhtiöksi. 

 
• Toiminnan laajentaminen Norjan laajakaistamarkkinoilla NextGenTelin 

ostolla (muuttunut tytäryhtiöksi 1.6.2006) 2 338 milj. kruunun 
kauppahintaan. NetGenTel on strateginen yritysosto, jolla vahvistetaan 
asemaa kotimarkkinoilla. Tarkoituksena on hyödyntää NextGenTelin 
osaamista ja liiketoimintaa kasvun vauhdittamiseksi muissa maissa. 
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Tilikauden päättymisen jälkeiset olennaiset tapahtumat 
• TeliaSonera allekirjoitti 31.1.2007 osakkeiden ostosopimuksen, jolla se 

ostaa tanskalaisen debitel Danmark A/S:n koko osakekannan. Velaton 
kauppahinta voi nousta enintään noin 1 270 milj. kruunuun, josta 
TeliaSonera maksaa kaupantekohetkellä 860 milj. kruunua. Loppu 
kauppahinta on enintään 410 milj. kruunua, ja sen tarkka suuruus 
riippuu kehityksestä seuraavien kuuden kuukauden aikana. Kauppa 
perustui paitsi debitelin arvostukseen erillisenä yhtiönä myös debitelin 
liikenteen siirtymiseen muiden operaattorien verkoista Telia Denmarkin 
matkaviestinverkkoon. Kaupan vahvistaminen edellyttää Tanskan 
kilpailuviranomaisen hyväksyntää. 

 
• TeliaSonera ilmoitti 26.1.2007, että Kansainvälisen kauppakamarin 

välitystuomioistuin on antanut päätöksen, jonka mukaan TeliaSoneran 
ja Cukurovan välillä on vuonna 2005 syntynyt sitova osakkeiden 
kauppakirja, jolla Cukurova velvoivetaan myymään kaikki 
omistamansa Turkcell Holdingin osakkeet TeliaSoneralle. Päätös 
perustuu Geneven välitystuomioistuinmenettelyyn, jonka TeliaSonera 
aloitti toukokuussa 2005 Cukurovaa vastaan sen jälkeen, kun 
Cukurova vetäytyi kaupasta. TeliaSonera toivoo voivansa saattaa 
kaupan loppuun Cukurovan kanssa, mutta vaikka osakkeiden 
ostosopimus onkin sitova, TeliaSonera ei vielä tiedä, onko Cukurova 
halukas tai kykenevä siirtämään osakkeet TeliaSoneralle. 

 
• TeliaSonera saattoi 26.1.2007 loppuun kaupan, jolla se osti 98,8 

prosenttia Cygaten osakekannasta 639 milj. kruunulla. Yritysosto 
vahvistaa TeliaSoneran asemaa hallintapalvelujen markkinoilla, 
erityisesti Ruotsissa. 

 
Neljännen vuosineljänneksen katsaus 
Liikevaihto kasvoi 1,4 prosenttia 23 187 milj. kruunuun (22 876). 
Yritysostoilla ja -myynneillä oli 1,7 prosentin suuruinen positiivinen 
nettovaikutus, kun taas valuuttakurssivaihteluilla oli 2,5 prosentin suuruinen 
negatiivinen vaikutus. Orgaaninen kasvu oli 2,2 prosenttia. 
 
Matkaviestinnän liikevaihto kasvoi Euraasiassa (17 prosenttia), Baltian 
maissa (10 prosenttia), Norjassa (2 prosenttia) ja Suomessa (1 prosentin). 
Ruotsissa volyymit kasvoivat edelleen voimakkaasti, mutta liikevaihto laski 
prosentin verran alentuneen hintatason seurauksena. Tanskassa 
liikevaihto laski 13 prosenttia, mikä johtui pääasiassa päätelaitteiden 
myynnin vähenemisestä ja valuuttakurssien kehityksestä. 
 
Kiinteän verkon puolella laajakaistapalvelujen kysyntä oli voimakasta ja 
niiden liikevaihto kasvoi kaikilla markkinoilla. Norjalaisen NextGenTelin ja 
virolaisen MicroLinkin ostoilla oli positiivinen vaikutus liikevaihtoon. 
Yritysostoista ja laajakaistapalvelujen myönteisestä kehityksestä huolimatta 
kiinteän verkon palvelujen liikevaihto pieneni pääasiassa Ruotsin kiinteän 
verkon puhepalvelujen liikevaihdon laskun seurauksena. 
 
Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä nousi 7 766 milj. kruunuun (7 098), 
mikä oli seurausta liikevaihdon kasvusta ja käyttökateprosentin 
paranemisesta 33,5 prosenttiin (31,0).  
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Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä kasvoi 33 prosenttia 6 504 milj. 
kruunuun (4 890) useimmissa liiketoiminnoissa tapahtuneen parannuksen 
ansiosta. 
 
Enemmistöomisteisten yhtiöiden liiketulos kasvoi 27 prosenttia 4 959 milj. 
kruunuun (3 897). Kasvusta 220 milj. kruunua aiheutui poistoaikataulujen 
muutoksesta, jonka vaikutus näkyi pääasiassa Suomessa ja Ruotsissa. 
Lisäksi aiempiin yhteenliittämismaksuihin Ruotsissa liittyneen, 389 milj. 
kruunun suuruisen varauksen purku vaikutti liiketulokseen positiivisesti. 
 
Osakkuusyhtiöistä saadut tuotot kasvoivat 57 prosenttia 1 555 milj. 
kruunuun (992). MegaFonista saadut tuotot kasvoivat 503 milj. kruunulla, 
josta 265 milj. kruunua aiheutui valuuttakurssi- ja myyntivoitoista ja vuonna 
2005 tehdystä lainojen arvonalennuksesta. 
 
Liiketulokseen vaikuttavat kertaluonteiset erät olivat yhteensä -314 milj. 
kruunua (-868), ja ne liittyivät pääasiassa Ruotsissa, Suomessa ja 
Tanskassa tehtyjen uudelleenjärjestelyjen kustannuksiin. Kertaluonteisiin 
eriin vaikutti vuoden 2006 viimeisen vuosineljänneksen aikana positiivisesti 
500 milj. kruunun suuruisen varauksen purku, joka liittyi Lontoon West 
Ferry Roadin mahdollista yhteiskäyttöpaikkaa koskeneen riita-asian 
sopimiseen. 
 
Rahoituserät olivat yhteensä -90 milj. kruunua (-145).  
 
Tuloverot lisääntyivät -1 562 milj. kruunuun (-535), ja efektiivinen veroaste 
nousi 25,6 prosenttiin (13,8). Veroasteen nousu johtui pääasiassa 
Kazakstanissa voimassa olleen väliaikaisen verovapautuksen 
päättymisestä sekä vertailujakson alhaisesta veroprosentista, joka johtui 
vuoden 2005 lopussa tehdystä tiettyjen laskennallisten verosaamisten 
uudelleenarvostuksesta. Efektiivisen veroasteen kohoaminen johtui myös 
laskennallisten verosaamisten nettomäärän vähenemisestä Espanjassa 
veroprosentin alenemisen seurauksena. 
 
Nettotuloksen emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva osuus kasvoi 47 
prosenttia 4 029 milj. kruunuun (2 734), ja osakekohtainen tulos parani 
0,90 kruunuun (0,61).  
 
Käyttöomaisuusinvestoinnit kasvoivat 3 688 milj. kruunuun (3 091), ja 
käyttöomaisuusinvestoinnit suhteessa liikevaihtoon kohosivat 15,9 
prosenttiin (13,5), mikä johtui ennen kaikkea investointien ajoittumisesta eri 
vuosineljänneksille. 
 
Vapaa kassavirta laski hieman 2 865 milj. kruunuun (3 191) pääasiassa 
kasvaneiden käyttöomaisuusinvestointien ja suurempien veromaksujen 
seurauksena huolimatta käyttökatteen kasvusta ja käyttöpääoman aiempaa 
merkittävämmästä alenemisesta. 
 
Nettovelka oli 14 957 milj. kruunua pienennyttyään vuosineljänneksen 
aikana 3 759 milj. kruunulla positiivisen kassavirran vuoksi. 
 
TeliaSoneran osake 
TeliaSoneran osake noteerataan Tukholman ja Helsingin pörsseissä. 
Osakkeen hinta Tukholman pörssissä nousi yli 30 prosenttia vuoden 2006 
alun 42,70 kruunusta vuoden lopun 56,25 kruunuun. Korkeimmillaan 
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osakkeen hinta oli 58,25 kruunua (43,40) ja alimmillaan 37,90 kruunua 
(35,50). 
 
Osakkeenomistajien määrä laski 745 172:sta 691 106:een. Ruotsin valtio 
omistaa 45,3 prosenttia ja Suomen valtio 13,7 prosenttia osakekannasta. 
Ruotsin ja Suomen ulkopuolinen omistus kasvoi 12,8 prosentista 16,7 
prosenttiin. Vuoden lopussa yksityiset ruotsalaiset sijoittajat omistivat 3,2 
prosenttia (3,2) yhtiön osakkeista ja yksityiset suomalaiset sijoittajat 2,2 
prosenttia (2,2). Ruotsalaiset institutionaaliset sijoittajat omistivat 15,9 
prosenttia (19,7) osakkeista ja suomalaiset institutionaaliset sijoittajat 3,0 
prosenttia (3,2). 
 
Tavanomainen osinko ja pääoman palauttaminen 
osakkeenomistajille 
Yhtiön hallitus esittää yhtiökokoukselle, että vuodelta 2006 jaetaan 
tavanomaisena osinkona 1,80 kruunua (1,25) osakkeelta eli yhteensä 8,1 
mrd. kruunua. Vuoden 2006 vahvan tuloskehityksen takia esitetty 
tavanomainen osinko on osingonjakopolitiikan mukaisen vaihteluvälin 
yläpäässä. TeliaSoneran osingonjakopolitiikkana on jakaa tavanomaisina 
osinkoina 30–50 prosenttia emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluvasta 
nettotuloksesta. 
 
Tavanomaisen osingon lisäksi yhtiön hallitus esittää vuotuista pääoman 
palautusta osakkeenomistajille. Ylimääräistä pääoman palautusta 
tarkastellaan vuosittain huomioiden kassavirta ja kassavirtaennusteet sekä 
investointisuunnitelmat. Tämänhetkisen tarkastelun perusteella 
ylimääräiset pääoman palautukset tulisivat olemaan nykyisellä tasolla eli 
noin 10 mrd. kruunua. Tämän mukaisesti hallitus on päättänyt ehdottaa 
2,25 kruunun (2,25) suuruista ylimääräistä osinkoa osakkeelta vuodelta 
2006, mikä on yhteensä 10,1 mrd. kruunua. 
 
Tämän lisäksi yhtiön hallitus on vuoden 2006 vahvan kehityksen johdosta 
päättänyt ehdottaa yhtiökokoukselle, että vuodelta 2006 jaetaan toinen 
ylimääräinen osinko, joka on suuruudeltaan 2,25 kruunua osakkeelta eli 
yhteensä 10,1 mrd. kruunua. 
 
Hallitus esittää, että viimeinen kaupankäyntipäivä tavanomaiseen ja 
ylimääräiseen osinkoon oikeuttavilla osakkeilla on 24.4.2007 ja että 
ensimmäinen vuodelta 2006 maksettavaan tavanomaiseen ja 
ylimääräiseen osinkoon oikeuttamaton kaupankäyntipäivä osakkeilla on 
25.4.2007. Ruotsin arvopaperikeskuksen VPC:n suosittelema 
osingonmaksun täsmäytyspäivä on 27.4.2007. Mikäli yhtiökokous hyväksyy 
hallituksen esitykset, tavanomaisen ja ylimääräisen osingonmaksun VPC:n 
kautta odotetaan tapahtuvan 3.5.2007.  
 
 
Hallitukseen uusia jäseniä tammikuussa 2007 
 
TeliaSoneran vaalivaliokunta ilmoitti joulukuussa 2006 saaneensa valmiiksi 
yhtiön hallituksen jäsenten nimittämistä koskevan työnsä. Koska yhtiön 
hallituksen kokoonpanoon ehdotetut muutokset olivat huomattavia, 
vaalivaliokunnassa edustettuna olevat osakkeenomistajat pyysivät 
TeliaSoneran hallitusta kutsumaan koolle ylimääräisen yhtiökokouksen 
uusien hallituksen jäsenten valintaa varten. 
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TeliaSonera AB:n (publ) ylimääräinen yhtiökokous pidettiin 17.1.2007, ja se 
valitsi yhtiön hallituksen uusiksi jäseniksi Maija-Liisa Frimanin, Conny 
Karlssonin, Lars G. Nordströmin ja Jon Risfeltin. 
 
Yhtiökokous päätti vapauttaa tehtävistään seuraavat hallituksen jäsenet: 
Carl Bennet, Eva Liljeblom, Lennart Låftman, Lars-Erik Nilsson ja Sven-
Christer Nilsson. 
 
Yhtiökokous päätti, että yhtiökokouksen valitsemien hallituksen jäsenten 
määrä on seitsemän ilman varajäseniä. 
 
Caroline Sundewall, Timo Peltola ja Tom von Weymarn jatkavat hallituksen 
jäseninä. Tom von Weymarn jatkaa hallituksen puheenjohtajana. 
 
 
Vuoden 2007 varsinainen yhtiökokous 
 
Varsinainen yhtiökokous pidetään 24.4.2007 klo 17 Ruotsin aikaa 
Stockholmsmässan-messukeskuksessa Tukholman Älvsjössä. 
Kokouskutsu julkaistaan TeliaSoneran internet-sivustolla osoitteessa 
www.teliasonera.fi ja sanomalehdissä maaliskuun 2007 lopussa. Oikeus 
osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on rekisteröity 
osakkeenomistajaksi yhtiön osakasluetteloon 18.4.2007. 
Osakkeenomistajat voivat ilmoittautua yhtiökokoukseen 26.3.2007 alkaen. 
Ilmoittautumiset tulee toimittaa TeliaSoneralle viimeistään 18.4.2007 klo 16 
Ruotsin aikaa.  
 
Suomalaisille osakkeenomistajille tarkoitettu tiedotustilaisuus järjestetään 
25.4.2007 klo 16 Suomen aikaa Finlandia-talossa Helsingissä. 
Suomalaisilla osakkeenomistajilla on mahdollisuus tavata tilaisuudessa 
yhtiön johdon ja hallituksen edustajia henkilökohtaisesti. 
Osakkeenomistajat voivat ilmoittautua suomalaisten osakkeenomistajien 
tiedotustilaisuuteen 26.3.2007 alkaen. Ilmoittautumiset tulee toimittaa 
TeliaSoneralle viimeistään 16.4.2007. Lisätietoja tilaisuuteen 
ilmoittautumisesta annetaan yhtiökokousta koskevien 
ilmoittautumisohjeiden yhteydessä. 
 
 
Koko vuoden osalta kannattavuus säilyi Ruotsissa 
 
Koko vuosi 
• Siirtyminen IP-pohjaisiin palveluihin kiihtyi, ja 3G- sekä WLAN-

tekniikkaan perustuvien langattomien palvelujen käyttö lisääntyi. 
Panostamalla uusiin matkaviestin- ja IP-pohjaisiin palveluihin 
TeliaSonera säilytti markkina-asemansa lisääntyneestä kilpailusta ja 
muuttuvasta markkinatilanteesta huolimatta. Matkaviestinmarkkinoita 
leimasivat voimakas hintapaine ja kiinteähintaisiin palveluihin 
panostaminen. Laajakaistapalvelujen hinnat pysyivät melko vakaina 
kilpailijoiden keskittyessä tarjoamaan suurempaa kaistanleveyttä 
samoilla hinnoilla. 

 
Matkaviestintä 
• Voimakas volyymikasvu – sekä lähtevässä liikenteessä, joka lisääntyi 

20 prosenttia, että langattomien datapalvelujen käytössä – lähes 
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kompensoi sen vaikutuksen, joka oli hintojen lähes 20 prosentin 
laskulla. Liikevaihto pieneni 1 prosentin. 

 
 

MSEK, paitsi käyttökateprosentit, 
ARPU ja liittymämäärät 

Loka-
joulu
2006

Loka-
joulu
2005

Tammi-
joulu
2006

Tammi-
joulu 
2005 

Liikevaihto 9 359 9 739 37 003 38 710 
Käyttökate ennen kertaluonteisia 
eriä 3 668 3 635 14 829 15 183 

Käyttökate-% 39,2 37,3 40,1 39,2 
Liiketulos 2 188 1 575 9 987 8 302 
Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä 2 816 2 558 11 242 10 803 
Matkaviestintä  
Liikevaihto 3 010 3 027 11 974 12 104 
Käyttökate ennen kertaluonteisia 
eriä 1 276 1 216 5 033 5 081 

Käyttökate-% 42,4 40,2 42,0 42,0 
Käyttöomaisuusinvestoinnit 316 137 800 787 
Liittymän keskimääräinen 
kuukausituotto (ARPU) (SEK) 203 210 204 213 
Liittymämäärä (tuhatta) kauden 
lopussa 4 603 4 387 4 603 4 387 
Kiinteän verkon palvelut  
Liikevaihto 6 349 6 712 25 029 26 606 
Käyttökate ennen kertaluonteisia 
eriä 2 392 2 419 9 796 10 102 

Käyttökate-% 37,7 36,0 39,1 38,0 
Käyttöomaisuusinvestoinnit 1 001 900 2 765 3 260 
Liittymämäärä (tuhatta) kauden 
lopussa:  

Vähittäismyynti ilman 
laajakaistaa 5 211 5 758 5 211 5 758 
Laajakaista 922 717 922 717 
PSTN-liittymien tukkumyynti 1 002 858 1 002 858 
LLUB-kuparikaapeliyhteyksien 
tukkumyynti 520 374 520 374 

 
• Matkaviestinliittymien määrä kasvoi 216 000:lla ja oli 4 603 000. 
 
• Laskutusasiakkaiden vaihtuvuus pysyi ennallaan 11 prosentissa. 
 
• Volyymikasvu ja uudelleenjärjestelyjen positiiviset vaikutukset 

vaikuttivat käyttökatteeseen positiivisesti ja lähes kompensoivat 
alhaisemman hintatason, kasvaneiden myyntikustannusten ja 
osakkuusyhtiö Svenska UMTS-nät AB:ltä ostetun kapasiteetin 
kohonneiden kustannusten vaikutukset. Aiempiin 
yhteenliittämismaksuihin liittyneen varauksen purkamisella oli 79 milj. 
kruunun positiivinen vaikutus käyttökatteeseen viimeisellä 
vuosineljänneksellä. Käyttökateprosentti säilyi ennallaan. 

 
• Käyttöomaisuusinvestoinnit suhteessa liikevaihtoon säilyivät 

ennallaan, ja vuoden kuluessa TeliaSonera jatkoi investointejaan 
EDGE-tekniikkaan ja GSM-verkon laajentamiseen niin, että 
kuuluvuusalue kattaa nyt 90 prosenttia maan pinta-alasta. Tähän 
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mennessä Svenska UMTS-nät on investoinut 4,1 mrd. kruunua 
Ruotsin 3G-infrastruktuuriin ja täyttänyt Ruotsin sääntelyviranomaisen 
PTS:n asettamat toimilupaehdot. 

 
Kiinteän verkon palvelut 
• Laajakaistapalvelujen voimakkaasta kasvusta huolimatta liikevaihto 

laski 6 prosenttia. Laajakaistaliittymien määrä kasvoi 29 prosenttia eli 
205 000 liittymällä ja oli 922 000, mikä kompensoi laskun kaikilla muilla 
alueilla kiinteän verkon puhepalveluja lukuun ottamatta. Kiinteän 
verkon puhepalvelujen liikevaihto laski, mikä johtui liikennemäärien ja 
liittymien määrän pienenemisestä ja hintapaineesta. 

 
• Käynnissä olevan uudelleenjärjestelyohjelman positiiviset vaikutukset 

ja 310 milj. kruunun suuruisen varauksen purku viimeisellä 
vuosineljänneksellä enemmän kuin kompensoivat kiinteän verkon 
puhepalvelujen liikevaihdon laskua, ja käyttökateprosentti kasvoi. 

 
• Käyttöomaisuusinvestoinnit pienenivät edellisvuodesta 

laajakaistainvestointien kasvusta huolimatta, mikä johtui pääasiassa 
piirikytkentäiseen puhelinverkkoon ja siirtoverkkoon tehtyjen 
investointien vähenemisestä. 

 
Käynnissä olevan uudelleenjärjestelyohjelman vaikutukset 
• Ruotsissa toteutettavan uudelleenjärjestelyohjelman odotetaan 

alentavan vuotuisia bruttokustannuksia 4–5 mrd. kruunulla vuodesta 
2008 lähtien vuoden 2004 kustannustasoon verrattuna. Muutosten 
odotetaan vähentävän työntekijöiden määrää noin 3 000:lla. 
Uudelleenjärjestelyjen kertaluonteisiksi kirjattavien kustannusten 
arvioidaan olevan noin 5 mrd. kruunua. 

 
• Vuonna 2006 saavutettujen kustannussäästöjen vaikutus on noin 

2 280 milj. kruunua (800), josta noin 630 milj. kruunua (400) oli 
neljänneltä vuosineljännekseltä. Suuri osa liittyi kiinteän verkon 
palveluihin. Tähän mennessä toteutetuilla uudelleenjärjestelytoimilla 
arvioidaan saavutettavan noin 2,8 mrd. kruunun vuotuiset 
bruttosäästöt vuodesta 2007 lähtien. 

 
• Ohjelman vuoden 2005 alussa tapahtuneen käynnistämisen jälkeen on 

uudelleenjärjestelystä kirjattu kertaluonteisina kuluina yhteensä 3 765 
milj. kruunua (2 509), josta 2 895 milj. kruunua (1 837) on 
henkilöstöjärjestelyihin liittyviä varauksia ja 870 milj. kruunua (672) 
verkon arvonalentumiskirjauksia ja tarpeettomaksi käyneiden 
toimistotilojen aiheuttamia kuluja. Viimeisen vuosineljänneksen aikana 
tehtiin vuonna 1947 tai aikaisemmin syntyneille työntekijöille uusi 
tarjous varhaiseläkkeelle siirtymisestä, ja kertaluonteiset kustannukset 
olivat 628 milj. kruunua (986).  

 
• Vuoden 2005 alussa tapahtuneen ohjelman käynnistämisen jälkeen 

kaikkiaan 1 209 työntekijää on hyväksynyt varhaiseläkkeelle 
siirtymisen ja 468 työntekijää on siirretty uudelleensijoitusyksikköön. 
Näistä henkilöistä 1 516 on lähtenyt yhtiön palveluksesta. Lisäksi 
vuokratyöntekijöiden määrä on vähentynyt noin 670:llä. 
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• Vastuu Ruotsissa käynnissä olevasta uudelleenjärjestelyohjelmasta 
jaetaan 1.1.2007 toimintansa aloittaneiden liiketoiminta-alueiden 
kesken.  

 
Neljäs vuosineljännes 
• Paketoidut ratkaisut hallitsivat palvelu- ja tuotemarkkinoita, ja 

yritysasiakkaiden merkitys kohderyhmänä kasvoi. Ponnisteluja lisättiin 
pyrkimyksenä nostaa 3G hallitsevaksi ratkaisuksi. Paikallinen kilpailu 
kiristyi laajakaistapalvelujen alueella. Markkinoiden yhdentyminen 
jatkui. Matkaviestin- ja laajakaistapalvelut hallitsivat joulukampanjoita. 
Vuosi päättyi hyvissä merkeissä TeliaSoneran onnistuneiden 
myyntikampanjoiden johdosta. TeliaSonera säilytti markkina-
asemansa. 

 
Matkaviestintä 
• Liittymien määrän kasvun ja lisääntyneen käytön johdosta liikevaihto 

säilyi ennallaan siitä huolimatta, että hinnat laskivat edellisvuodesta 
lähes 25 prosenttia. Hintapaine jatkui erityisen voimakkaana PK-
yrityssegmentissä.  

 
• Onnistuneet joulukampanjat lisäsivät liittymien määrää 

vuosineljänneksen aikana enemmän kuin yhdelläkään aiemmalla 
neljänneksellä viimeksi kuluneiden kahden vuoden aikana. Liittymien 
määrä kasvoi 99 000:lla ja oli 4 603 000, ja kasvu nopeutui vuoden 
loppua kohden. 

 
• Laskutusasiakkaiden vaihtuvuus laski 11 prosenttiin (12). 
 
• Liittymän keskimääräinen kuukausikäyttö lisääntyi 14 prosenttia 167 

minuuttiin, mutta liittymän keskimääräinen kuukausituotto laski 3 
prosenttia 203 kruunuun alentuneiden hintojen takia. 

 
• Asiakashankinnan kohonneet kustannukset ja Svenska UMTS-nät 

AB:ltä ostetun kapasiteetin kustannukset, yhteensä 120 milj. kruunua 
(80), aiheuttivat paineita käyttökateprosenttiin. Aiempiin 
yhteenliittämismaksuihin liittyneen varauksen purkamisella oli kuitenkin 
positiivinen vaikutus käyttökatteeseen, ja käyttökateprosentti nousi 
42,2:een. 

 
Kiinteän verkon palvelut 
• Liikevaihto jatkoi laskuaan siirtymiskehityksen kiihtyessä ja 

pienentäessä puheliittymien määrää, vähentäessä liikennettä ja 
laskiessa hintoja. Aiempaan yhteenliittämishinnoitteluun liittyvä 50 milj. 
kruunun varaus rasitti myös liikevaihtoa. 

 
• Laajakaistaliittymien määrän nettokasvu oli vuosineljänneksen aikana 

60 000 eli enemmän kuin yhdelläkään aiemmalla neljänneksellä 
vuoden aikana. 

 
• Vuosineljänneksen aikana kiinteän verkon puheliittymien määrä 

vähittäismyynnissä pieneni 108 000:lla, josta suurin osa oli pelkästään 
matkaviestintään tai VoIP-ratkaisuihin siirtyneiden liittymiä. 
Tukkumyynnin puolelle siirtyi vain 12 000 liittymää. 
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• Pienentyneen liikevaihdon lisäksi käyttökateprosentin kehitykseen, 
vertailussa edelliseen vuoteen, vaikutti negatiivisesti 
uudelleenjärjestelyjen nettovaikutusten aikaisempia vuosineljänneksiä 
pienempi kasvu. Kohonneilla asiakashankintakustannuksilla ja 
myrskyjen kasvattamilla ylläpitokustannuksilla oli myös negatiivinen 
vaikutus käyttökatteeseen. Käyttökateprosentti kuitenkin nousi 
37,7:ään aiempiin yhteenliittämismaksuihin liittyneen, 310 milj. 
kruunun suuruisen varauksen purkamisen positiivisen vaikutuksen 
ansiosta.  

 
Kehitystoimet paransivat huomattavasti 
kannattavuutta Suomessa 
 
Koko vuosi 
• TeliaSoneran painopisteen siirtäminen asiakasuskollisuuteen, laatuun 

ja palveluihin johti koko Suomen telemarkkinoiden vakautumiseen. 
Kaikkien suurimpien operaattoreiden kannattavuuden paraneminen oli 
selvin merkki meneillään olevasta markkinoiden elpymisestä. Hinnat 
vakaantuivat, ja joissain tapauksissa keskimääräiset hinnat ja liittymän 
keskimääräinen kuukausituotto alkoivat nousta. Matkaviestin-
markkinoilla siirrettyjen numeroiden määrä laski yli 60 prosenttia, mikä 
pienensi kaikkien matkaviestinoperaattorien asiakasvaihtuvuutta. 
Huhtikuussa käynnistyi 3G-pakettien myynti, mikä lisäsi selvästi 3G-
matkapuhelinten kysyntää. Laajakaistamarkkinat jatkoivat kasvuaan yli 
kymmenen prosentin vauhdilla, vaikkakin vauhti hieman tasaantui 
vuodesta 2005. TeliaSoneran kehitysstrategia johti liikevaihdon 
kasvuun ja paransi voimakkaasti kannattavuutta vuoden toisella 
puoliskolla. TeliaSoneran matkapuhelinliittymien markkinaosuus laski 
odotetusti hieman. 

MSEK, paitsi käyttökateprosentit, 
ARPU ja liittymämäärät 

Loka-
joulu
2006

Loka-
joulu
2005

Tammi-
joulu
2006

Tammi-
joulu 
2005 

Liikevaihto 4 348 4 233 16 744 17 002 
Käyttökate ennen kertaluonteisia 
eriä 1 089 775 4 326 3 641 

Käyttökate-% 25,0 18,3 25,8 21,4 
Liiketulos 359 -8 1 397 337 
Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä 454 -6 1 781 448 
Matkaviestintä  
Liikevaihto 2 409 2 379 9 427 9 993 
Käyttökate ennen kertaluonteisia 
eriä 577 343 2 286 1 985 

Käyttökate-% 24,0 14,4 24,2 19,9 
Käyttöomaisuusinvestoinnit 157 202 392 763 
Liittymän keskimääräinen 
kuukausituotto (ARPU) (EUR) 29,5 28,5 28,7 30,1 
Liittymämäärä (tuhatta) kauden 
lopussa 2 407 2 507 2 407 2 507 
Kiinteän verkon palvelut  
Liikevaihto 1 939 1 854 7 317 7 009 
Käyttökate ennen kertaluonteisia 
eriä 512 432 2 040 1 656 

Käyttökate-% 26,4 23,3 27,9 23,6 
Käyttöomaisuusinvestoinnit 341 325 1 015 1 157 
Liittymämäärä (tuhatta) kauden 
lopussa 1 033 1 073 1 033 1 073 
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Matkaviestintä 
• Kokonaisliikevaihto laski 6 prosenttia. Kun jätetään huomioimatta 

vaikutukset, jotka Saunalahden vetäytymisellä TeliaSoneran verkosta 
oli (-470 milj. kruunua), liikevaihto laski prosentin verran. Uusien 
matkapuhelinten myynnin kasvu ja korkeammat keskimääräiset hinnat 
sekä vuoden aikana kasvanut liittymän keskimääräinen kuukausituotto 
kompensoivat osittain aiemmilta kausilta perityn hintojen laskun 
vaikutuksia (-200 milj. kruunua).  

 
• Liittymien määrä väheni 100 000:lla 2 407 000:een, mikä johtui 

pääasiassa Tele Finlandin halpaliittymien uusmyynnin lopettamisesta. 
Palveluntarjoajien liittymät mukaan luettuna liittymien määrä oli 
2 420 000. 

 
• Laskutusasiakkaiden vaihtuvuus laski 18 prosenttiin (26). 
 
• Käyttökate ja käyttökateprosentti kasvoivat, kun kehitystoimet auttoivat 

kompensoimaan Saunalahden vetäytymisen vaikutuksia. Vuoden 2005 
tulosta rasittivat 460 milj. kruunulla muun muassa Soneran aiemmin 
perimiä matkaviestinnän yhteenliittämismaksuja koskeneen kiistan 
sopiminen ja ACN-palveluoperaattorin asiakkaiden siirtyminen 
Soneralle. 

 
• Käyttöomaisuusinvestoinnit putosivat lähes puoleen, mikä oli 

seurausta hankintojen tehostamisesta ja Saunalahden vetäytymisestä 
aiheutuneesta lisäkapasiteetin tarpeen pienenemisestä. 

 
Kiinteän verkon palvelut 
• Liikevaihto kasvoi 4 prosenttia, mikä johtui laitemyynnin voimakkaasta 

kasvusta. Noin puolet kasvusta aiheutui viestintä- ja 
tietoliikenneratkaisuja yrityksille tarjoavan Data-Infon muuttumisesta 
tytäryhtiöksi. Laajakaista- ja hallintapalvelujen liikevaihto kasvoi myös, 
kun taas perinteisten datapalvelujen ja kiinteän verkon puhepalvelujen 
liikevaihto laski. 

 
• Laajakaistaliittymien määrä kasvoi lähes 20 prosenttia eli 62 000:lla ja 

oli 412 000. 
 
• Käyttökate kasvoi 23 prosenttia ja käyttökateprosentti parani 

huomattavasti, mikä oli seurausta kannattavuuden parantamiseen 
tähtäävistä toimista, jotka ovat vähentäneet erityisesti alihankinta- ja 
henkilöstökuluja. 

 
• Käyttöomaisuusinvestoinnit alenivat 12 prosenttia 

laajakaistapalvelujen kasvun jatkuessa voimakkaana, mutta hieman 
vuotta 2005 maltillisempana. Investoinnit keskittyivät IP-verkkojen 
rakentamiseen ja valokuituliityntäverkkojen peittoalueen 
laajentamiseen. TeliaSoneralla on Suomen laajin 
valokuituliityntäverkko. 

 
Käynnissä olevan kustannustehokkuuteen tähtäävän ohjelman 
vaikutukset 
• Vuonna 2005 päättyneen, 1 mrd. kruunun bruttosäästöihin tähdänneen 

säästöohjelman lisäksi käynnistettiin vuoden 2005 lopussa 
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kehitysohjelma, jolla on tarkoitus turvata tuleva kasvu ja palauttaa 
kannattavuus. Ohjelma sisälsi säästötoimia, joiden tarkoitus oli alentaa 
vuotuisia bruttokustannuksia 2 mrd. kruunulla vuodesta 2008 lähtien 
vuoden 2005 kustannustasoihin verrattuna. 

 
• Tähän mennessä toteutetuilla kehitystoimilla odotetaan saavutettavan 

noin 1 mrd. kruunun vuotuiset kustannussäästöt (osana tavoitteena 
olevia yhteensä 2 mrd. kruunun säästöjä) vuodesta 2007 lähtien. 
Vuonna 2006 kehittämisohjelmalla saavutetut kustannussäästöt olivat 
noin 700 milj. kruunua (edellisvuonna nolla), mistä noin 220 milj. 
kruunua saavutettiin neljännellä vuosineljänneksellä. Lisäksi 
aiemmasta säästöohjelmasta kertyi kaikkiaan 1 mrd. kruunun (250 
milj.) verran kustannussäästöjä, mistä noin 250 milj. kruunua (220) 
saavutettiin neljännellä vuosineljänneksellä. Yli puolet syntyneistä 
säästöistä liittyi matkaviestintään.  

 
• Kehitysohjelmasta on sen käynnistämisen jälkeen kirjattu 

kertaluonteisina erinä yhteensä 384 milj. kruunua (edellisvuonna 
nolla), josta 96 milj. kruunua on arvonalentumiskirjauksia ja 138 milj. 
kruunua osaajakeskuksen kustannuksia. Tähän mennessä 
osaajakeskukseen on siirretty 414 työntekijää, ja heistä 73 oli siellä 
edelleen vuosineljänneksen lopussa. Neljännen vuosineljänneksen 
aikana kehitysohjelman kertaluonteiset kustannukset olivat yhteensä 
95 milj. kruunua. 

 
• Vastuu Suomessa käynnissä olevasta kehitysohjelmasta jaetaan 

1.1.2007 toimintansa aloittaneiden liiketoiminta-alueiden kesken.  
 
Neljäs vuosineljännes 
• Yhdistettyjen PC- ja laajakaistapakettien kysyntä oli vilkasta. Toisin 

kuin kilpailijansa, TeliaSonera pidättäytyi tarjoamasta ilmaista 
puheaikaa matkaviestinmarkkinoiden muuttamiseen tähtäävän 
strategiansa mukaisesti. TeliaSonera paransi palvelutasojaan 
merkittävästi lisäämällä asiakaspalveluhenkilöstön määrää yli 100 
henkilöllä. 

 
Matkaviestintä 
• Liikevaihto kasvoi prosentin, mikä johtui matkapuhelinten myynnin 

kasvusta ja uusista hinnoittelumalleista. Paikallisessa valuutassa 
laskettuna liikevaihto kasvoi 5 prosenttia. 

 
• Liittymien määrä väheni 29 000:lla edellisestä vuosineljänneksestä. 
 
• Laskutusasiakkaiden vaihtuvuus laski hieman ja oli 16 prosenttia (17). 
 
• Liittymän keskimääräinen käyttö kasvoi 1 prosentin ja oli 285 minuuttia 

korkeammista keskimääräisistä hinnoista huolimatta. Liittymän 
keskimääräinen kuukausituotto parani 4 prosenttia ja oli 29,5 euroa. 

 
• Käyttökate ja käyttökateprosentti paranivat voimakkaasti, mikä johtui 

kehitystoimista, joita olivat mm. asiakashankintakustannusten 
vähentäminen ja uudet yhteenliittämishinnat 1.7.2006 alkaen. 
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Kiinteän verkon palvelut 
• Liikevaihto kasvoi 5 prosenttia. Paikallisessa valuutassa laskettuna 

liikevaihto kasvoi 8 prosenttia. Tärkeimmät kasvualueet olivat 
laitemyynti, hallintapalvelut ja laajakaista. Noin puolet kasvusta 
aiheutui Data-Infon muuttumisesta tytäryhtiöksi. Laajakaistapalvelujen 
kasvua edistivät suurempi liittymämäärä ja hieman kohonnut liittymän 
keskimääräinen kuukausituotto. Kiinteän verkon puhe- ja 
datapalvelujen liikevaihto jatkoi laskuaan. 

 
• Laajakaistaliittymien määrä kasvoi 17 000:lla edellisestä 

vuosineljänneksestä. 
 
• Käyttökate parani, mikä johtui pääasiassa vanhojen saatavien 

myynnistä saadusta 68 milj. kruunun voitosta. 
 
 
Norjassa ennätysvuosi 
 
Koko vuosi 
• Kilpailu Norjan matkaviestin- ja laajakaistamarkkinoilla jatkui kovana. 

Matkaviestintoiminnassa keskityttiin hintasegmentointiin ja 
kustannusten alentamiseen. Matkaviestinnässä TeliaSonera kasvatti 
markkinaosuuttaan liikevaihdolla mitaten. Laajakaistapalvelujen hinnat 
pysyivät melko vakaina kilpailijoiden keskittyessä tarjoamaan 
suurempaa kaistanleveyttä samoilla hinnoilla. NextGenTel säilytti 
asemansa Norjan toiseksi suurimpana laajakaistapalvelujen 
tarjoajana. 

 

MSEK, paitsi käyttökateprosentit, 
ARPU ja liittymämäärät 

Loka-
joulu
2006

Loka-
joulu
2005

Tammi-
joulu
2006

Tammi-
joulu 
2005 

Liikevaihto 2 366 2 096 9 432 7 481 
Käyttökate ennen kertaluonteisia 
eriä 928 704 3 427 2 614 

Käyttökate-% 39,2 33,6 36,3 34,9 
Liiketulos 666 486 2 425 1 682 
Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä 666 485 2 425 1 803 
Matkaviestintä  
Liikevaihto 2 146 2 096 8 926 7 481 
Käyttökate ennen kertaluonteisia 
eriä 890 704 3 328 2 614 

Käyttökate-% 41,5 33,6 37,3 34,9 
Käyttöomaisuusinvestoinnit 277 261 645 876 
Liittymän keskimääräinen 
kuukausituotto (ARPU) (NOK) * 368 353 368 338 
Liittymämäärä (tuhatta) kauden 
lopussa 1 641 1 651 1 641 1 651 
Kiinteän verkon palvelut  
Liikevaihto 220 – 506 – 
Käyttökate ennen kertaluonteisia 
eriä 38 – 99 – 

Käyttökate-% 17,3 – 19,6 – 
Käyttöomaisuusinvestoinnit 37 – 84 – 
Liittymämäärä (tuhatta) kauden 
lopussa 172 – 172 – 
* Koskee NetComia 
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Matkaviestintä 
• Liikevaihto kasvoi 19 prosenttia 8 926 milj. kruunuun (7 481), mikä 

johtui Chessin ostosta (muuttunut tytäryhtiöksi 7.11.2005) ja NetComin 
liikevaihdon kasvusta. Liikennemäärien lisääntyminen ja 
asiakasrakenteen muuttuminen niin, että laskutusliittymien osuus 
kasvoi, kasvattivat osaltaan NetComin liikevaihtoa. Heinäkuun 2006 
alussa alentuneet yhteenliittämismaksut vaikuttivat liikevaihtoon 
negatiivisesti. 

 
• NetComin asiakasrakenne parani ja laskutusliittymien määrä lisääntyi 

Norjassa 83 000:lla, kun taas prepaid-liittymien määrä pieneni 
93 000:lla. Tämän seurauksena liittymän keskimääräinen 
kuukausituotto kasvoi merkittävästi. Chess keskittyi vuoden aikana 
siirtämään asiakkaitaan NetComin verkkoon. 

 
• Laskutusasiakkaiden vaihtuvuus laski 15 prosenttiin (18). 
 
• Käyttökate parani 3 328 milj. Ruotsin kruunuun (2 614), mikä johtui 

kasvaneesta liikevaihdosta ja Chessin tytäryhtiöksi muuttumisen 
mukanaan tuomista synergiaeduista. Yhteenliittämismaksujen 
alenemisella oli noin 55 milj. Ruotsin kruunun suuruinen negatiivinen 
vaikutus käyttökatteeseen. 

 
• Käyttöomaisuusinvestoinnit vähenivät edellisvuoteen verrattuna ennen 

kaikkea siksi, että vuonna 2005 oli tehty suuria investointeja UMTS- ja 
EDGE-tekniikkaan. 

 
Kiinteän verkon palvelut 
• Liikevaihto oli 506 milj. Ruotsin kruunua ja käyttökateprosentti 20, mikä 

oli seurausta NextGenTelin ostosta (muuttunut tytäryhtiöksi 1.6.2006). 
 
• Vuoden lopussa NextGenTelillä oli 172 000 liittymää, joista 29 000 oli 

VoIP-liittymiä. 
 
Neljäs vuosineljännes 
• Neljännen vuosineljänneksen aikana TeliaSonera ei ollut aivan yhtä 

aktiivinen kuin edellisen neljänneksen aikana, jolloin sen 
myyntikampanjat hallitsivat Norjan markkinoita. Vuosineljänneksen 
lopussa Norjan sääntelyviranomainen NPT antoi matkapuhelujen 
terminointimaksuista päätösluonnoksen, jossa ehdotetaan Telenorin ja 
NetComin maksujen yhdenmukaistamista 1.7.2008 mennessä. 
NetCom kyseenalaistaa laskentatavan ja ehdotetun 
terminointimaksujen muutoksen perustelut. Neljättä 3G-toimilupaa 
koskeva tarjouskilpailu peruutettiin, koska halukkuutta maksaa 
toimiluvasta ei löytynyt. 

 
Matkaviestintä 
• Liikevaihto kasvoi 2 prosenttia 2 146 milj. Ruotsin kruunuun (2 096), 

pääasiassa Chessin tytäryhtiöksi muuttumisen, liikennemäärien 
kasvun ja asiakasrakenteen paranemisen seurauksena. Paikallisessa 
valuutassa laskettuna liikevaihto kasvoi 11 prosenttia. 
Yhteenliittämismaksujen alenemisella oli negatiivinen vaikutus 
liikevaihtoon.  

 



 

 

   Tilinpäätöstiedote tammi-joulukuu 2006. TeliaSonera AB (publ), Y-tunnus 556103-4249, kotipaikka Tukholma 

17 

• Neljännen vuosineljänneksen aikana liittymien määrä kasvoi 4 000:lla. 
Laskutusliittymien määrä lisääntyi 9 000:lla, kun taas prepaid-liittymien 
määrä väheni 5 000:lla. 

 
• Laskutusasiakkaiden vaihtuvuus nousi 19 prosenttiin (16). 
 
• Käyttökate kohosi 890 milj. Ruotsin kruunuun (704), ja 

käyttökateprosentti parani 42:een (34), mikä johtui pääasiassa 
kasvaneesta liikevaihdosta, Chessin tytäryhtiöksi muuttumisen 
mukanaan tuomista synergiaeduista sekä alentuneista myynnin ja 
markkinoinnin kustannuksista. Yhteenliittämismaksujen alenemisella 
oli n. 30 milj. Ruotsin kruunun suuruinen negatiivinen vaikutus 
käyttökatteeseen. 

 
Kiinteän verkon palvelut 
• Liikevaihto oli 220 milj. Ruotsin kruunua ja käyttökateprosentti 17, mikä 

oli seurausta NextGenTelin ostosta. 
 
• Vuosineljänneksen aikana laajakaistaliittymien määrä kasvoi 4 000:lla. 

VoIP-liittymien osuus kasvoi 2 prosenttiyksikköä 17 prosenttiin. 
 
 
Tulos parani voimakkaasti Tanskassa 
matkaviestinnän vetämänä 
 
Koko vuosi 
• Tanskan matkaviestinmarkkinoilla hinnat säilyivät vakaina ja 

painopiste oli asiakkaiden säilyttämisessä ja asiakasuskollisuudessa. 
Matkaviestinnän markkinointitoimet kohdistettiin data- ja 
sisältöpalveluihin, kuten langattomiin musiikkikauppoihin. 
Laajakaistamarkkinoilla hinnat vakiintuivat vähitellen vuoden kuluessa 
ja painopiste oli suuremman kaistanleveyden tarjoamisessa samaan 
hintaan. TeliaSonera säilytti markkina-asemansa. 

 
Matkaviestintä 
• Liikevaihto kasvoi 5 prosenttia 5 199 milj. Ruotsin kruunuun (4 965) 

liittymän keskimääräisen kuukausituoton ja päätelaitemyynnin kasvun 
johdosta. Yhteenliittämismaksujen alenemisella oli negatiivinen 
vaikutus liikevaihtoon. 

 
• Liittymien määrä väheni 31 000:lla 1 123 000:een pääasiassa siksi, 

että prepaid-liittymien määrä väheni TeliaSoneran keskittyessä 
edelleen enemmän tuottaviin asiakkaisiin. 

 
• Laskutusasiakkaiden vaihtuvuus pysyi ennallaan 33 prosentissa. 
 
• Käyttökate parani merkittävästi 982 milj. Ruotsin kruunuun (391), mikä 

johtui kasvaneesta liikevaihdosta, Orangen tytäryhtiöksi muuttumisen 
mukanaan tuomista synergiaeduista ja muista tehostamistoimista. 
Yhteenliittämismaksujen alenemisella oli n. 40 milj. Ruotsin kruunun 
suuruinen negatiivinen vaikutus käyttökatteeseen. Vuonna 2005 
käyttökatetta rasittivat Orangen brändin uudistamiseen liittyneet 
kustannukset. 
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• Käyttöomaisuusinvestoinnit vähenivät. Vuonna 2005 
käyttöomaisuusinvestointeja lisäsivät verkkokapasiteetin 
kasvattamiseksi tehdyt investoinnit. 

 
 

MSEK, paitsi käyttökateprosentit, 
ARPU ja liittymämäärät 

Loka-
joulu
2006

Loka-
joulu
2005

Tammi-
joulu
2006

Tammi-
joulu 
2005 

Liikevaihto 1 712 1 916 7 413 7 178 
Käyttökate ennen kertaluonteisia 
eriä 331 182 1 422 817 

Käyttökate-% 19,3 9,5 19,2 11,4 
Liiketulos 79 52 423 -174 
Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä 124 -81 500 -277 
Matkaviestintä  
Liikevaihto 1 154 1 332 5 199 4 965 
Käyttökate ennen kertaluonteisia 
eriä 242 77 982 391 

Käyttökate-% 21,0 5,8 18,9 7,9 
Käyttöomaisuusinvestoinnit 185 141 353 682 
Liittymän keskimääräinen 
kuukausituotto (ARPU) (DKK) 255 244 252 247 
Liittymämäärä (tuhatta) kauden 
lopussa 1 123 1 154 1 123 1 154 
Kiinteän verkon palvelut  
Liikevaihto 558 584 2 214 2 213 
Käyttökate ennen kertaluonteisia 
eriä 89 105 440 426 

Käyttökate-% 15,9 18,0 19,9 19,2 
Käyttöomaisuusinvestoinnit 52 45 177 151 
Liittymämäärä (tuhatta) kauden 
lopussa 537 550 537 550 
 
 
Kiinteän verkon palvelut 
• Liikevaihto säilyi ennallaan. Laajakaistapalvelujen ja kaapeli-TV:n 

lisääntynyt liikevaihto kompensoi perinteisten kiinteän verkon 
puhepalvelujen liikevaihdon laskua. 

 
• Käyttökate ja käyttökateprosentti paranivat hieman tehostamistoimien 

ansiosta, pääasiassa laskeneiden hallintokustannusten seurauksena. 
 
• Käyttöomaisuusinvestoinnit lisääntyivät pääasiassa kaapeli-TV- ja 

laajakaistaverkkojen parannustöiden johdosta. 
 
Neljäs vuosineljännes 
• Hinnat pysyivät vakaina, ja joulukampanjoissa keskityttiin 

datapalveluihin ja päätelaitemyyntiin. TeliaSonera aloitti 
myyntikampanjoita Telia HomeFree -palvelun myynnin edistämiseksi. 
Tällä uudella palvelulla tuetaan siirtymistä kiinteän verkon palveluista 
matkaviestinpalveluihin. Markkina-asema säilytettiin. 

 
Matkaviestintä 
• Liikevaihto laski 13 prosenttia, mikä johtui pääasiassa päätelaitteiden 

myynnin vähenemisestä ja valuuttakurssien vaikutuksesta. Myös 
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yhteenliittämismaksujen alenemisella oli negatiivinen vaikutus 
liikevaihtoon. Paikallisessa valuutassa laskettuna liikevaihto laski 10 
prosenttia. 

 
• Neljännen vuosineljänneksen aikana liittymien määrä kasvoi yhteensä 

29 000:lla. Laskutusliittymien määrä lisääntyi 13 000:lla ja prepaid-
liittymien määrä 16 000:lla. 

 
• Laskutusasiakkaiden vaihtuvuus nousi 34 prosenttiin (27). 
 
• Käyttökate parani merkittävästi, mikä johtui Orangen tytäryhtiöksi 

muuttumisen mukanaan tuomista synergiaeduista ja muista 
tehostamistoimista. Yhteenliittämismaksujen alenemisella oli n. 10 milj. 
Ruotsin kruunun suuruinen negatiivinen vaikutus käyttökatteeseen. 

 
Kiinteän verkon palvelut 
• Liikevaihto laski 558 milj. Ruotsin kruunuun (584), mikä johtui 

pääasiassa kiinteän verkon puhepalvelujen liikevaihdon laskusta, 
joskin liikevaihto paikallisessa valuutassa laskettuna säilyi ennallaan. 
Laajakaista- ja kaapeli-TV-palvelujen liikevaihto kasvoi 12 prosenttia, 
paikallisessa valuutassa laskettuna 16 prosenttia. 

 
• Vuosineljänneksen kuluessa laajakaistaliittymien määrä lisääntyi 

3 000:lla ja oli 162 000. 
 
• Käyttökate ja käyttökateprosentti laskivat hieman, mikä johtui kiinteän 

verkon puhepalvelujen liikevaihdon laskusta ja Stofan kaapeli-TV-
liiketoiminnan hieman laskeneesta käyttökateprosentista. 

 
Toimintojen tehostaminen ja sopeuttaminen markkinoihin 
jatkuivat 
• Tanskan toiminnoissa aloitettiin vuoden kuluessa uusia 

tehostamistoimia tarkoituksena sopeuttaa organisaatio 
markkinatilanteeseen. Työntekijöiden määrää vähennettiin 65:llä. 
Vuodesta 2007 lähtien arvioidaan saavutettavan 80 milj. Ruotsin 
kruunun vuosisäästöt. Neljännellä vuosineljänneksellä kertaluonteisiin 
eriin kirjattiin 45 milj. Ruotsin kruunun verran uudelleenjärjestely-
kustannuksia. 

 
 
Suotuisaa kehitystä Baltian maissa 
 
Koko vuosi 
• Kilpailu jatkui ankarana matkaviestin- ja laajakaistamarkkinoilla uusien 

yrittäjien mukaantulon lisätessä hintapaineita. Matkaviestinoperaattorit 
keskittyivät päivittämään 3G-verkkojaan HSDPA-tekniikalla. 
Laajakaistan kasvu jatkui ja loi kasvavaa kysyntää VoIP-palveluille, IP-
TV:lle ja triple play -palveluille. TeliaSonera toimi erittäin aktiivisesti 
kaikilla kasvualueilla ja säilytti markkina-asemansa. 
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MSEK, paitsi käyttökateprosentit 
ja liittymämäärät 

Loka-
joulu
2006

Loka-
joulu
2005

Tammi-
joulu
2006

Tammi-
joulu 
2005 

Liikevaihto 2 555 2 453 9 950 9 293 
Käyttökate ennen kertaluonteisia 
eriä 1 018 971 4 403 4 255 

Käyttökate-% 39,8 39,6 44,3 45,8 
Tuotot osakkuusyhtiöistä 18 45 208 220 
Liiketulos 612 432 2 781 2 303 
Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä 612 432 2 781 2 303 
Matkaviestintä  
Liikevaihto 1 814 1 651 6 978 6 380 

josta Liettuan osuus 604 605 2 412 2 302 
josta Latvian osuus 660 560 2 495 2 252 
josta Viron osuus 550 486 2 071 1 826 

Käyttökate ennen kertaluonteisia 
eriä 693 608 2 953 2 799 

Käyttökate-%, Liettua 39,2 31,2 40,3 40,1 
Käyttökate-%, Latvia 38,9 43,2 47,5 49,4 
Käyttökate-%, Viro 36,2 36,4 38,4 41,8 

Käyttöomaisuusinvestoinnit 279 214 753 667 
Liittymämäärä (tuhatta) kauden 
lopussa 3 636 3 301 3 636 3 301 
Kiinteän verkon palvelut  
Liikevaihto 928 959 3 661 3 500 

josta Liettuan osuus 498 522 1 978 1 970 
josta Viron osuus 430 437 1 683 1 530 

Käyttökate ennen kertaluonteisia 
eriä 331 367 1 468 1 473 

Käyttökate-%, Liettua 41,2 44,8 47,3 48,3 
Käyttökate-%, Viro 29,3 30,4 31,7 34,1 

Käyttöomaisuusinvestoinnit 278 173 650 418 
Liittymämäärä (tuhatta) kauden 
lopussa  

tytäryhtiöissä 1 506 1 433 1 506 1 433 
osakkuusyhtiöissä 720 692 720 692 

 
Matkaviestintä 
• Liikevaihto kasvoi 9 prosenttia 6 978 milj. kruunuun (6 380), mikä 

johtui liittymämäärien kasvusta kaikilla kolmella markkina-alueella sekä 
liikennemäärän lisääntymisestä käyttäjää kohden Latviassa ja Virossa. 
Liettuassa liikenne käyttäjää kohden väheni hieman, mikä johtui 
prepaid-liittymien määrän voimakkaasta kasvusta. 

 
• Liittymien määrä kasvoi kaikilla markkina-alueilla yhteensä 335 000:lla 

ja oli 3 636 000. 
 
• Laskutusasiakkaiden keskimääräinen vaihtuvuus Baltian maissa nousi 

14 prosenttiin (13). 
 
• Liikevaihdon kasvu paransi käyttökatetta kaikilla Baltian markkinoilla. 

Käyttökateprosentti säilyi ennallaan Liettuassa, mutta lisääntynyt 
hintapaine ja kasvaneet myynnin ja markkinoinnin kustannukset 
laskivat käyttökateprosenttia Virossa ja Latviassa. 
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• Käyttöomaisuusinvestoinnit lisääntyivät Liettuassa ja Virossa, mikä 

johtui pääasiassa EDGE- ja UMTS/HSDPA-tekniikkaan tehdyistä 
investoinneista. Latviassa käyttöomaisuusinvestoinnit laskivat, mikä 
johtui pääasiassa 2G-kapasiteettiin ja tietotekniikkaan tehtyjen 
investointien vähenemisestä. 

 
Kiinteän verkon palvelut 
• Yhteenlaskettu liikevaihto kasvoi 5 prosenttia ja oli 3 661 milj. Ruotsin 

kruunua (3 500), mikä johtui osittain MicroLinkin ostosta Virossa. 
Laajakaistapalvelujen kasvanut liikevaihto vaikutti osaltaan kasvuun ja 
enemmän kuin kompensoi kiinteän verkon puhepalvelujen liikevaihdon 
vähenemisen. 

 
• Virossa ja Liettuassa laajakaistaliittymien määrä kasvoi yli 50 

prosenttia ja oli 322 000. Kiinteän verkon puheliittymien määrä laski 2 
prosenttia ja oli 1 166 000. 

 
• Viron heikentynyt käyttökateprosentti johtui pääasiassa toiminnan 

laajentumisesta hallintapalvelujen markkinoille. Käyttökateprosenttiin 
vaikutti myös muun liiketoiminnan tueksi myytävien pienikatteisten 
tuotteiden, kuten tietokoneiden, myynnin kasvu. Liettuassa hieman 
alentunut käyttökateprosentti selittyy myynnin ja markkinoinnin 
lisääntyneillä kustannuksilla ja brändin uudistamiseen liittyvillä 
kustannuksilla. 

 
• TeliaSoneran latvialaisesta osakkuusyhtiöstä Lattelecomista saamat 

tuotot olivat 208 milj. kruunua (220). 
 
• Käyttöomaisuusinvestoinnit lisääntyivät, mikä johtui laajakaistaverkon 

laajentamisesta kaikilla markkina-alueilla sekä maanpäällisen 
digitaalisen TV-verkon laajentamisesta Liettuassa. 

 
Neljäs vuosineljännes 
• Markkinoita leimasivat suuri aktiivisuus ja joulukampanjat. Kilpailu ja 

hintapaine pysyivät kovina. TeliaSonera säilytti markkina-asemansa. 
 
Matkaviestintä 
• Liikevaihto kasvoi 10 prosenttia 1 814 milj. kruunuun (1 651), mikä 

johtui liittymämäärien kasvusta kaikilla kolmella markkina-alueella sekä 
liikennemäärän lisääntymisestä käyttäjää kohden. Paikallisessa 
valuutassa kolmen markkina-alueen painotettuna keskiarvona 
laskettuna liikevaihto kasvoi 14 prosenttia. 

 
• Vuosineljänneksen aikana liittymien määrä kasvoi 78 000:lla ja oli 

3 636 000. 
 
• Laskutusasiakkaiden keskimääräinen vaihtuvuus Baltian maissa nousi 

15 prosenttiin (14). 
 
• Käyttökate parani kaikilla kolmella markkina-alueella, mikä johtui 

liikevaihdon kasvusta ja Liettuan toimintojen parantuneesta 
kannattavuudesta. Käyttökateprosenttien muutokset johtuivat 
pääasiassa myynnin ja markkinoinnin kustannusten kehityksestä. 
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Kiinteän verkon palvelut 
• Liikevaihto pieneni 3 prosenttia. Virossa liikevaihto kasvoi paikallisessa 

valuutassa laskettuna 2 prosenttia, mihin vaikutti voimakas kysyntä 
yrityssegmentissä. Liettuassa liikevaihto laski prosentin verran 
paikallisessa valuutassa laskettuna Comlietin myynnin takia. Ilman 
yritysmyyntien vaikutusta liikevaihto Liettuassa kasvoi 5 prosenttia 
paikallisessa valuutassa laskettuna. 

 
• Laajakaistaliittymien määrä kasvoi edelleen: vuosineljänneksen aikana 

määrä lisääntyi 39 000:lla ja oli 322 000. Kiinteän verkon 
puheliittymien määrä kasvoi 6 000:lla ja oli 1 166 000. 

 
• Käyttökateprosentin heikkeneminen johtui pääasiassa myynnin ja 

markkinoinnin kohonneista kustannuksista sekä alhaisella katteella 
myytävien tuotteiden myynnin kasvusta. 

 
• TeliaSoneran osakkuusyhtiö Lattelecomista saamat tuotot vähenivät 

18 milj. kruunuun (45), mikä johtui TeliaSoneran yhdistymisen 
yhteydessä kirjattuihin käyvän arvon oikaisuihin liittyvien 
laskennallisten verojen muutoksesta. 

 
• Käyttöomaisuusinvestoinnit lisääntyivät, mikä johtui laajakaistaverkon 

ja palvelualueiden laajentamisesta kaikilla Baltian markkinoilla sekä 
maanpäällisen digitaalisen TV-verkon avaamisesta Liettuassa. 

 
 
Toiminta käynnistyi hienosti Espanjassa – 
asiakasmäärä kasvaa odotettua nopeammin 
 
• Xfera käynnisti toimintansa Espanjassa Yoigo-brändillä 1.12. eli 

ennätyksellisen nopeasti TeliaSoneran kesäkuussa toteutuneen 
Xferan oston jälkeen. 

 

MSEK, paitsi liittymämäärät 

Loka-
joulu
2006

Loka-
joulu
2005

Tammi-
joulu
2006

Tammi-
joulu 
2005 

Matkaviestintä  
Liikevaihto 5 – 5 – 
Käyttökate ennen kertaluonteisia 
eriä -247 – -337 – 
Käyttöomaisuusinvestoinnit 43 – 181 – 
Liittymämäärä (tuhatta) kauden 
lopussa 24 – 24 – 
 
• Yoigon tuotevalikoima, joka perustuu helppokäyttöisyyteen sekä 

läpinäkyvään ja edulliseen hinnoitteluun, on saanut Espanjassa erittäin 
hyvän vastaanoton. Vuoden loppuun mennessä liittymiä oli 24 000, ja 
tilauksia ensimmäisen toimintakuukauden aikana saatiin yhteensä 
34 000.  

 
• Käyttökate oli -247 milj. kruunua. Kustannukset liittyivät pääasiassa 

markkinoille tuloon, verkkoon ja asiakashankintaan. Joulukuussa 
kaupallisen toiminnan käynnistämisen yhteydessä järjestettyjen 
brändin tunnettuuskampanjoiden kustannukset olivat kaikkiaan 90 milj. 
kruunua. 
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• Xferan toiminta perustuu joustavaan ja kustannustehokkaaseen 

organisaatioon. Monet toiminnot, kuten verkon käyttöönotto ja ylläpito, 
asiakaspalvelu, myynti ja logistiikka, on ulkoistettu. 

 
 
Ennätysvuosi kansainvälisissä matkaviestin-
toiminnoissa – kasvu jatkui vahvana ja 
kannattavuus säilyi  
 

MSEK, paitsi käyttökateprosentit 
ja liittymämäärät 

Loka-
joulu
2006

Loka-
joulu
2005

Tammi-
joulu
2006

Tammi-
joulu 
2005 

Liikevaihto 2 289 1 950 8 508 6 367 
josta Kazakstanin osuus 1 251 1 101 4 803 3 509 
josta Azerbaidžanin osuus 688 557 2 453 1 902 
josta Georgian osuus 268 219 945 719 
josta Moldovan osuus 85 75 317 243 

Käyttökate ennen kertaluonteisia 
eriä 1 212 1 072 4 787 3 519 

Kokonaiskäyttökate-% 52,9 55,0 56,3 55,3 
Käyttökate-%, Kazakstan 55,6 60,4 57,8 55,8 
Käyttökate-%, Azerbaidžan 52,3 60,9 61,4 63,2 
Käyttökate-%, Georgia 51,9 44,7 47,9 46,6 
Käyttökate-%, Moldova 44,7 44,0 44,2 52,3 

Tuotot osakkuusyhtiöistä 1 478 845 4 800 2 937 
joista Venäjän osuus 786 283 2 780 1 176 
joista Turkin osuus 692 562 2 020 1 761 

Liiketulos 2 416 1 698 8 557 5 692 
Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä 2 416 1 698 8 557 5 692 
Käyttöomaisuusinvestoinnit 472 563 2 699 2 449 
Liittymämäärä (tuhatta) kauden 
lopussa  

Euraasia 7 352 6 146 7 352 6 146 
Venäjä 29 749 22 836 29 749 22 836 
Turkki 30 800 26 700 30 800 26 700 
Ukraina 4 620 1 205 4 620 1 205 

 
Koko vuosi 
 
Euraasia 
• Liikevaihto kasvoi 34 prosenttia, mikä johtui liittymien määrän 

voimakkaasta kasvusta ja liittymän keskimääräisen kuukausituoton 
kohoamisesta. 

 
• Liittymien määrä kasvoi 20 prosenttia eli 1,2 miljoonalla ja oli 7,4 

miljoonaa. Kazakstanissa prepaid-liittymien rekisteröintivaatimus 
hidasti liittymämäärän kasvua. Rekisteröinti saatiin päätökseen 
kolmannen vuosineljänneksen loppuun mennessä, ja kaikkiaan 
725 000 prepaid-liittymää suljettiin. 

 
• Käyttökate kasvoi 34 prosenttia, mikä johtui pääasiassa liikevaihdon 

kasvusta, ja käyttökateprosentti nousi. 
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• Käyttöomaisuusinvestointeja tehtiin edelleen paljon tavoitteena 
säilyttää verkon ja palvelujen korkea laatu ja johtoasema alueella 
verkon kattavuuden osalta. TeliaSonera on ottamassa käyttöön alueen 
ensimmäistä 3G-verkkoaan Georgiassa. Verkko otettiin kaupalliseen 
käyttöön joulukuussa. 

 
• Kaikki neljä Fintur-yhtiötä maksavat osinkoa. Vuonna 2006 ne 

maksoivat osinkoina yhteensä noin 1 400 milj. kruunua, josta noin 660 
milj. kruunua maksettiin vähemmistöomistajille. Lisäksi joulukuussa 
2006 ilmoitettiin 350 milj. kruunun suuruisesta ylimääräisestä 
osingosta, joka maksettiin tammikuussa 2007. Siitä noin 172 milj. 
kruunua maksettiin vähemmistöomistajille. 

 
Venäjä 
• Venäjän matkaviestinmarkkinoiden volyymi ja liikevaihto kasvoivat 

edelleen voimakkaasti. Kokonaismarkkinat kasvoivat 26 miljoonalla 
liittymällä 152 miljoonaan liittymään. Liittymätiheys nousi 87 
prosentista 105 prosenttiin. Useita vuosia jatkuneen laskun jälkeen 
hinnat tasaantuivat vuoden aikana, ja liittymän keskimääräinen 
kuukausituotto kohosi. MegaFon vahvisti markkina-asemaansa kolmen 
suurimman operaattorin joukossa 26:sta 29 prosenttiin liikevaihdolla 
mitattuna. Moskovassa MegaFon lisäsi markkinaosuuttaan liittymistä 
14:stä 19 prosenttiin. Heinäkuussa voimaan astui säännös, jonka 
mukaan vain puhelun soittajaa veloitetaan matkapuheluista. 3G-
toimilupien hakumenettely julkistettiin joulukuussa. 

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

voimakkaasti liikevaihtoaan ja tulostaan, ja TeliaSoneran Venäjältä 
saamat tuotot nousivat 136 prosenttia ja olivat 2 780 milj. kruunua 
(1 176). Kasvusta 340 milj. kruunua aiheutui valuuttakurssi- ja 
myyntivoitoista sekä vuonna 2005 tapahtuneesta lainojen 
arvonalennuksesta. 

 
• Liittymien määrä lisääntyi 6,9 miljoonalla ja oli 29,7 miljoonaa. Kasvu 

oli voimakkainta Moskovassa, missä liittymien määrä lisääntyi 56 
prosenttia eli 1,8 miljoonaa ja oli 5,0 miljoonaa. 

 
• MegaFon ei maksanut osakkeenomistajilleen osinkoa (ei myöskään 

edellisellä kaudella). Toiminnan kassavirta sijoitettiin liiketoiminnan 
laajentamiseen. 

 
Turkki 
• Turkin matkaviestinmarkkinat jatkoivat kasvuaan, ja liittymien määrä 

lisääntyi 9 miljoonalla nousten yli 51 miljoonaan. Liittymätiheys kasvoi 
57:stä 69 prosenttiin (tiedot ilmoitetaan yhden neljänneksen viiveellä ja 
niitä verrataan edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan). 

 
• Turkissa Turkcellin (osakkuusyhtiö, 37,3 prosentin omistusosuus; 

tiedot ilmoitetaan yhden neljänneksen viiveellä) liittymämäärä kasvoi 
4,1 miljoonalla ja oli 30,8 miljoonaa. Ukrainassa liittymien määrä 
lisääntyi 3,4 miljoonalla ja oli 4,6 miljoonaa. 

 
• Huolimatta Turkin liiran arvon alenemisesta Ruotsin kruunuun nähden 

TeliaSoneran Turkcellista saamat tuotot kasvoivat 2 020 milj. kruunuun 
(1 761) liittymien määrän kasvun ja lisääntyneen käytön johdosta. 
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• Vuonna 2006 TeliaSonera sai osinkoina 1 501 milj. kruunua (175) 

Turkcellilta ja Turkcell Holdingilta (TeliaSoneran ja Cukurova Holdingin 
yhteisesti omistama yhtiö, joka omistaa 51 prosenttia Turkcellista). 

 
Neljäs vuosineljännes 
 
Euraasia 
• Liikevaihto kasvoi 17 prosenttia. Paikallisessa valuutassa laskettuna 

liikevaihto kasvoi 25 prosenttia. Liittymien määrä lisääntyi lähes 0,5 
miljoonalla ja oli 7,4 miljoonaa. Liittymien määrän kasvu oli erityisen 
voimakasta Kazakstanissa, mikä oli seurausta prepaid-liittymien 
rekisteröinnin loppuun saattamisesta ja onnistuneista myynti- ja 
markkinointitoimista. 

 
• Käyttökate kohosi 9 prosenttia, mikä johtui liikevaihdon kasvusta. 

Käyttökateprosenttia laskivat kulut, jotka aiheutuivat edellisiltä 
vuosineljänneksiltä myöhemmäksi lykättyjen myynti- ja 
markkinointitoimien lisääntymisestä Kazakstanissa ja Azerbaidžanissa. 

 
• Käyttöomaisuusinvestoinnit vähenivät, mikä osittain johtui tiettyjen 

investointien lykkäämisestä myöhemmäksi. 
 
Venäjä 
• MegaFon menestyi hyvin neljännen vuosineljänneksen aikana, ja sen 

osuus liittymien määrän kasvusta Venäjällä oli 30 prosenttia. 
Moskovassa MegaFonin osuus kasvusta oli 38 prosenttia. 

 
• MegaFonin liikevaihto ja tulos jatkoivat voimakasta kasvuaan. 

TeliaSoneran Venäjältä neljännen vuosineljänneksen aikana saamat 
tuotot kohosivat 786 milj. kruunuun (283). Kasvusta 92 milj. kruunua 
aiheutui valuuttakurssivoitoista ja Telecominvestin PeterStar-yhtiön 
myynnistä. Vuonna 2005 lainojen uudelleenarvostuksella oli 173 milj. 
kruunun negatiivinen vaikutus tuottoihin. 

 
• MegaFonin liittymien määrä kasvoi neljännen vuosineljänneksen 

aikana 1,6 miljoonalla. 
 
Turkki 
• Turkissa liittymien määrä kasvoi vuosineljänneksen aikana 1,0 

miljoonalla (ilmoitetaan yhden neljänneksen viiveellä). Ukrainassa 
liittymien määrä lisääntyi 0,7 miljoonalla. 

 
• TeliaSoneran Turkcellista saamat tuotot lisääntyivät 23 prosenttia 692 

milj. kruunuun (562), mikä johtui liittymien käytön ja määrän jatkuvasta 
vahvasta kasvusta. Turkin liiran 16 prosentin heikentyminen Ruotsin 
kruunuun nähden vaikutti negatiivisesti TeliaSoneran Turkcellista 
saamiin tuottoihin. 

 
 
 
Muut toiminnot *) 
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MSEK 

Loka-
joulu
2006

Loka-
joulu
2005

Tammi-
joulu
2006

Tammi-
joulu 
2005 

Liikevaihto 1 278 1 216 4 826 4 575 
Käyttökate ennen kertaluonteisia 
eriä -63 -48 7 151 
Tuotot osakkuusyhtiöistä 17 84 694 84 
Liiketulos 401 -25 1 046 171 
Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä -114 -14 498 73 
Käyttöomaisuusinvestoinnit 170 96 394 247 
*) Mukana TeliaSonera Holding ja TeliaSonera International Carrier 
 
• Liikevaihto kasvoi, mikä johtui pääasiassa puhepalvelujen liikevaihdon 

kasvusta verkkokapasiteettitoiminnassa. 
 
• Osakkuusyhtiöistä vuonna 2006 saatuihin tuottoihin vaikutti 562 milj. 

kruunun suuruinen MTN Ugandan myynnistä saatu voitto, jonka 
TeliaSoneran osakkuusyhtiö Overseas Telecom kirjasi kolmannen 
vuosineljänneksen tulokseensa. 

 
• Liiketulosta paransi verkkokapasiteettiliiketoiminnan integrointia ja 

uudelleenjärjestelyjä varten tehtyjen varausten purkaminen. Vaikutus 
koko vuoden ajalta oli 101 milj. kruunua, ja siitä 61 milj. kruunua 
ajoittui neljännelle vuosineljännekselle. 

 
• Kertaluonteisiin eriin vaikutti positiivisesti vuoden 2006 neljännellä 

vuosineljänneksellä 500 milj. kruunun suuruisen varauksen purku, joka 
liittyi Lontoon West Ferry Roadin mahdollista yhteiskäyttöpaikkaa 
koskeneen riita-asian sopimiseen. 

 
• Käyttöomaisuusinvestoinnit lisääntyivät, mikä johtui 

verkkokapasiteettiliiketoiminnan laajentamisesta uusille alueille ja 
markkinoille. 

 
 
Tukholmassa 13.2.2007 
 
 
Anders Igel 
Toimitusjohtaja 
 
 
TeliaSoneran tilintarkastajat suorittavat yleisluonteisen tarkastuksen joka 
vuosi kolmen ensimmäisen vuosineljänneksen osavuosikatsauksista. 
TeliaSoneran tilintarkastajat eivät siis ole suorittaneet tämän katsauksen 
yleisluonteista tarkastusta. 
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Taloudelliset tiedot 
Lisätietoja uudesta raportointirakenteesta ja 1.1.2007 käyttöönotetun 
uuden organisaation mukaisesti takautuvasti korjatuista vertailukelpoisista 
luvuista julkaistaan hyvissä ajoin ennen tammi-maaliskuun 2007 
osavuosikatsausta. 
 
Osavuosikatsaus tammi–maaliskuu 2007 24.4.2007 
Varsinainen yhtiökokous Tukholmassa 24.4.2007 
Osakkeenomistajien tiedotustilaisuus Helsingissä 25.4.2007 
Osavuosikatsaus tammi–kesäkuu 2007 27.7. 2007 
Osavuosikatsaus tammi–syyskuu 2007 26.10.2007 
Tilinpäätöstiedote tammi–joulukuu 2007 13.2.2008 
 
 
 
 
 
Sisältöä koskevat kysymykset: 
TeliaSonera AB 
Investor Relations 
SE-106 63 Stockholm, Sweden 
Puh. +46 8 504 550 00 
Faksi +46 8 611 46 42 
www.teliasonera.fi/sijoittajatietoa  
 

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

 
 
 
 
Määritelmiä 
Käyttökate: Käyttökate vastaa liiketulosta ennen poistoja ja 
arvonalennuksia ja osakkuusyhtiöistä saatuja tuottoja. 
 
Liittymän keskimääräinen kuukausituotto (ARPU): Keskimääräinen 
liittymäkohtainen tuotto kuukaudessa. 
 
Asiakasvaihtuvuus: Yrityksen asiakaskunnasta lähteneiden laskutettavien 
asiakkaiden lukumäärä prosentteina keskimääräisestä laskutettavien 
asiakkaiden määrästä. 
 
PSTN: Public Switched Telephone Network, yleinen puhelinverkko. 
 
LLUB: Local Loop Unbundling, tilaajayhteyksien eriyttäminen. 
 
HSDPA: High Speed Downlink Packet Access, UMTS-verkkoja nopeuttava 
ohjelmistopäivitys. 
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Tiivistetty konsernituloslaskelma 
 

MSEK, paitsi osakekohtaiset 
tiedot ja osakemäärä 

Loka-
joulu
2006

Loka-
joulu
2005

Tammi-
joulu
2006

Tammi-
joulu 
2005 

Liikevaihto 23 187 22 876 91 060 87 661 
Liikevaihtoa vastaavat kulut -13 269 -12 933 -48 640 -47 287 
Bruttokate 9 918 9 943 42 420 40 374 
Myynti-, hallinto- sekä tutkimus- ja 
kehityskulut -5 634 -6 277 -22 367 -23 706 
Liiketoiminnan muut tuotot ja kulut, 
netto 351 -636 -143 -2 348 
Tuotot osakkuusyhtiöistä 1 555 992 5 579 3 229 
Liiketulos 6 190 4 022 25 489 17 549 
Rahoitustuotot ja -kulut, netto -90 -145 -263 -530 
Tulos rahoituserien jälkeen 6 100 3 877 25 226 17 019 
Tuloverot -1 562 -535 -5 943 -3 325 
Nettotulos 4 538 3 342 19 283 13 694 
Tuloksen kohdistaminen:  

Emoyhtiön osakkeenomistajat 4 029 2 734 16 987 11 697 
Vähemmistön osuus tytäryhtiöistä 509 608 2 296 1 997 

  
Tulos/osake, laimentamaton ja 
laimennettu (SEK) 0,90 0,61 3,78 2,56 
Osakkeita (1 000 kpl)  

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

Omat osakkeet (1 000 kpl)  
Kauden lopussa – 184 775 – 184 775 
Painotettu keskiarvo – 184 775 125 546 101 246 

  
Käyttökate 7 455 6 744 31 113 27 508 
Käyttökate ennen kertaluonteisia 
eriä 7 766 7 098 32 266 29 411 
Poistot ja arvonalennukset -2 820 -3 714 -11 203 -13 188 
Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä 6 504 4 890 26 751 20 107 
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Tiivistetty konsernitase 
 
MSEK 31.12.2006 31.12.2005 
Vastaavaa   
Liikearvo ja muut aineettomat hyödykkeet 74 172 74 367 
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 48 195 48 201 
Osakkuusyhtiöosuudet, laskennalliset vero-saamiset ja 
muu rahoitusomaisuus 41 826 40 526 
Käyttöomaisuus ja muut pitkäaikaiset sijoitukset yhteensä 164 193 163 094 
Vaihto-omaisuus 997 765 
Myyntisaamiset, lyhytaikaiset verosaamiset ja muut 
saamiset 20 631 20 489 
Korolliset saamiset 1 958 2 407 
Rahat ja pankkisaamiset 11 603 16 834 
Vaihto- ja rahoitusomaisuus yhteensä 35 189 40 495 
Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät 10 186 
Vastaavaa yhteensä 199 392 203 775 
   
Vastattavaa   
Oma pääoma 119 217 127 049 
Vähemmistön osuus 8 500 8 645 
Oma pääoma yht. 127 717 135 694 
Pitkäaikaiset lainat 24 311 20 520 
Laskennalliset verovelat, muut pitkäaikaiset varaukset 14 635 14 948 
Muut pitkäaikaiset velat 2 382 2 343 
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä 41 328 37 811 
Lyhytaikaiset lainat 3 418 6 215 
Ostovelat, lyhytaikaiset verovelat, lyhytaikaiset varaukset 
ja muut lyhytaikaiset velat 26 929 24 055 
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 30 347 30 270 
Vastattavaa yhteensä 199 392 203 775 
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Tiivistetty konsernin kassavirtalaskelma 
 

MSEK 

Loka-
joulu
2006

Loka-
joulu
2005

Tammi-
joulu
2006

Tammi-
joulu 
2005 

Kassavirta ennen käyttöpääoman 
muutosta 4 575 5 424 28 034 26 158 
Käyttöpääoman muutos 1 881 795 -533 832 
Liiketoiminnan kassavirta 6 456 6 219 27 501 26 990 
Hankitut aineettomat ja aineelliset 
hyödykkeet (maksetut 
käyttöomaisuusinvestoinnit) -3 591 -3 028 -10 905 -11 396 
Vapaa kassavirta 2 865 3 191 16 596 15 594 
Muu investointien kassavirta 599 -3 068 -2 179 -840 
Investointien kassavirta yhteensä -2 992 -6 096 -13 084 -12 236 
Kassavirta ennen rahoitusta 3 464 123 14 417 14 754 
Rahoituksen kassavirta 524 -421 -19 382 -15 653 
Kauden kassavirta 3 988 -298 -4 965 -899 
  
Kassavarat kauden alussa 7 834 16 936 16 834 17 245 
Kauden kassavirta 3 988 -298 -4 965 -899 
Valuuttakurssierot -219 196 -266 488 
Kassavarat kauden lopussa 11 603 16 834 11 603 16 834 
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Tiivistetty laskelma konsernin oman pääoman 
muutoksista 
 
 Tammi-joulu 2006 Tammi-joulu 2005 

MSEK 
Oma 

pääoma

Vähem-
mistön 
osuus

Oma 
pääoma 

yht.
Oma 

pääoma

Vähem-
mistön 
osuus

Oma 
pääoma 

yht. 
Kauden alussa 127 049 8 645 135 694 121 133 6 934 128 067 
Liiketoimintojen 
yhdistämiset 25 – 25 – – – 
Rahoitus-
instrumenttien 
arvostaminen 
käypään arvoon -25 – -25 46 – 46 
Muuntoerot -8 955 -608 -9 563 8 809 732 9 541 
Inflaatio-oikaisut -147 – -147 1 177 – 1 177 
Liiketoimet 
tytäryhtiöiden 
vähemmistöosak-
kaiden kanssa – -215 -215 – -12 -12 
Suoraan omaan 
pääomaan kirjatut 
tuotto- ja kuluerät -9 102 -823 -9 925 10 032 720 10 752 
Nettotulos 16 987 2 296 19 283 11 697 1 997 13 694 
Kirjattu nettotulos 
yhteensä 7 885 1 473 9 358 21 729 2 717 24 446 
Osingonjako -15 717 -1 618 -17 335 -5 610 -1 006 -6 616 
Omat osakkeet – – – -10 203 – -10 203 
Kauden lopussa 119 217 8 500 127 717 127 049 8 645 135 694 
 
 
Laadintatapa 
 
Yleistä. Kuten vuoden 2005 tilinpäätös, nämä TeliaSoneran 
konsernitilinpäätöstiedot 31.12.2006 päättyneeltä vuodelta on laadittu 
kansainvälisten IFRS (International Financial Reporting Standards) -
säännösten ja, TeliaSoneran toimintojen luonne huomioiden, Euroopan 
unionissa käyttöön otettujen IFRS-säännösten mukaisesti. Emoyhtiö 
TeliaSonera AB:n tilinpäätös on laadittu Ruotsin tilinpäätöslain ja Ruotsin 
kirjanpitoneuvoston ja sen kannanottoryhmän standardien ja lausuntojen 
mukaisesti. Tämä raportti on laadittu kansainvälisen 
osavuosikatsausta koskevan standardin IAS 34 ("Osavuosikatsaukset") 
mukaisesti. 
 
 
Uudet kirjanpitostandardit (ei vielä hyväksytty noudatettaviksi EU:ssa). 
Standardi IFRS 8 ”Operating Segments”  (koskee tilinpäätöksiä tilikausilta, 
jotka alkavat 1.1.2009 tai sen jälkeen, mutta voidaan ottaa käyttöön jo 
aikaisemmin) julkaistiin 30.11.2006 osana Yhdysvaltain 
tilinpäätösstandardilautakunnan FASB:n kanssa tehtävää yhteishanketta, 
jonka tavoitteena on vähentää IFRS-standardien ja US GAAP -käytännön 
välisiä eroja. IFRS 8 korvaa standardin IAS 14 ”Segmenttiraportointi”, ja se 
on yhdenmukainen standardin FAS 131 vaatimusten kanssa. IFRS 8 vaatii, 
että yhteisö ilmoittaa raportoitavien segmenttiensä taloudelliset tiedot ja 
segmentoinnin perusteita kuvaavat tiedot. Raportoitavia segmenttejä ovat 
liiketoimintasegmentit tai liiketoimintasegmenttien ryhmät, jotka täyttävät 
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tietyt kriteerit. Liiketoimintasegmentit ovat sellaisia yhteisön osia, joista on 
käytettävissä erilliset taloudelliset tiedot, joita ylin päätöksentekijä 
säännöllisesti arvioi tehdessään päätöksiä resurssien kohdentamisesta ja 
arvioidessaan toiminnan tuloksia. TeliaSonera on päättänyt ottaa IFRS 8-
standardin käyttöön vuonna 2007. 
 
Tulkinta IFRIC 11 ”IFRS 2 – Group and Treasury Share Transactions” 
(Liiketoimet konsernin ja omilla osakkeilla) (koskee tilikausia, jotka alkavat 
1.3.2007 tai sen jälkeen, mutta voidaan ottaa käyttöön jo aikaisemmin) 
julkaistiin 2.11.2006. Tulkinta käsittelee sitä, kuinka standardia IFRS 2 
”Osakeperusteiset maksut” sovelletaan sellaisiin osakepohjaisia maksuja 
koskeviin järjestelyihin, joihin sisältyy yhteisön omia tai samaan konserniin 
kuuluvan toisen yhteisön (kuten yhteisön emoyrityksen) oman pääoman 
ehtoisia instrumentteja. IFRIC 11 -tulkinnalla ei tällä hetkellä ole 
TeliaSoneralle merkitystä. 
 
Tulkinta IFRIC 12 ”Service Concession Arrangements” (Palveluja koskeviin 
toimilupiin liittyvät järjestelyt) (koskee tilikausia, jotka alkavat 1.1.2008 tai 
sen jälkeen) julkaistiin 30.11.2006. Tulkinta IFRIC 12 käsittelee sitä, kuinka 
palveluoperaattorien tulisi soveltaa nykyisiä IFRS-standardeja 
raportoidessaan palveluja koskeviin toimilupiin liittyvien järjestelyjen 
yhteydessä tekemistään sitoumuksista ja saamistaan oikeuksista. IFRIC 12 
-tulkinnalla ei ole TeliaSoneralle merkitystä. 
 
Lisätietoja asiasta on TeliaSoneran vuoden 2006 toisen vuosineljänneksen 
osavuosikatsauksen ja vuoden 2005 vuosikertomuksen vastaavissa 
osioissa. 
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Kertaluonteiset erät 
 

MSEK 

Loka-
joulu 
2006 

Loka-
joulu 
2005 

Tammi-
joulu 
2006 

Tammi-
joulu 
2005 

Käyttökatteeseen sisältyvät -311 -354 -1 153 -1 903 
Uudelleenjärjestelykulut, 
synergiaetujen toteutuskulut ym.: 

Ruotsi -628 -577 -1 255 -2 095 
Suomi -105 -1 -288 -111 
Tanska -45 92 -77 62 
International Carrier 44 134 77 216 
Muut 416 -9 383 -36 

Myyntivoitot: 
Telia Finans 7 7 7 61 

Poistoihin ja arvonalennuksiin 
sisältyvät -13 -514 -13 -636 
Arvonalennukset, suunnitelman 
ylittävät poistot: 

Ruotsi – -405 – -405 
Norja – 1 – -121 
Tanska – 40 – 40 
International Carrier -13 -150 -13 -150 

Tuottoihin osakkuusyhtiöistä 
sisältyvät 10 – -96 -19 
Arvonalennukset, myyntivoitot ja -
tappiot, varaukset ja muut: 

Suomi 10 – -96 – 
Infonet Services – – – -19 

Rahoitustuottoihin ja -kuluihin 
sisältyvät – – 183 – 
Myyntivoitot: 

Elisa – – 183 – 
Yhteensä -314 -868 -1 079 -2 558 
 
 
Laskennalliset verot 
 

MSEK 
31.12. 
2006 

31.12. 
2005 

Laskennalliset verosaamiset 12 054 12 305 
Laskennalliset verovelat -10 121 -9 578 
Laskennalliset verosaamiset (+) / verovelat (-), 
netto 1 933 2 727 
 
 
Liiketoimet osakkuusyhtiöiden ja lähipiirin kanssa 
 
MegaFon. 31.12.2006 TeliaSoneralla oli osakkuusyhtiöltään OAO 
MegaFonilta korollisia saatavia 321 milj. kruunua. 
 
Telefos. 31.12.2006 TeliaSoneralla oli osakkuusyhtiöltään Telefos AB:ltä 
korollisia saatavia 101 milj. kruunua. 31.12.2006 päättyneiden kolmen 
kuukauden ja koko vuoden pituisten jaksojen aikana TeliaSonera osti 
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Telefosilta 643 milj. kruunun ja 1,812 milj. kruunun arvosta palveluja ja 
tuotteita, jotka pääasiassa liittyivät verkkojen rakentamiseen. 
 
Svenska UMTS-nät. 31.12.2006 päättyneenä tilikautena TeliaSonera osti 
osakkuusyhtiöltään Svenska UMTS-nät AB:ltä palveluja 505 milj. kruunun 
edestä ja myi palveluja 158 milj. kruunun edestä. 
 
 
Cygaten osto 
 
16.11.2006 TeliaSonera ilmoitti sopineensa ostavansa Cygate Group AB:n 
osake-enemmistön. Viranomaishyväksynnän jälkeen kauppa saatettiin 
loppuun 26.1.2007. TeliaSonera osti 98,76 prosenttia Cygaten 
osakekannasta 639 milj. kruunun käteissuorituksella. 
 
Cygate on johtava turvallisten ja hallittujen IP-verkkoratkaisujen toimittaja ja 
järjestelmäintegraattori Pohjoismaiden markkinoilla. Yritysosto tukee 
TeliaSoneran strategista suuntaa vahvistaa asemaansa hallintapalveluissa. 
 
Kyseessä on strateginen yritysosto, joka tuo TeliaSoneralle lisää osaamista 
yritysratkaisujen myynnin, teknologian ja projektinhallintaan alueilla. Cygate 
tarjoaa verkottumiseen, turvallisuuteen ja IP-puheluihin liittyviä ratkaisuja 
sekä tuki-, ylläpito- ja IT-hallintapalveluja. Cygate, jonka brändi tunnetaan 
hyvin markkinoilla, tulee toimimaan erillisenä liiketoimintakokonaisuutena 
TeliaSoneran sisällä. 
 
Cygaten liikevaihdon vuonna 2006 arvioidaan olevan noin 805 milj. 
kruunua. Yhtiön taseen loppusumma 30.9.2006 oli 327 milj. kruunua. 
Kauppahinnan kohdentaminen on aloitettu. Osa yhdistymiskustannuksista 
kohdennetaan tiettyihin yksilöitävissä oleviin aineettomiin hyödykkeisiin 
(kuten tuotenimiin), mutta pääasiassa se kirjataan liikearvona. Cygaten 
tulos sisällytetään konsernitilinpäätökseen 1.2.2007 alkaen. 
 
 
Investoinnit 
 

MSEK 

Loka-
joulu 
2006 

Loka-
joulu 
2005 

Tammi-
joulu 
2006 

Tammi-
joulu 
2005 

Käyttöomaisuusinvestoinnit 3 688 3 091 11 101 11 583 
Aineettomat hyödykkeet 357 488 1 152 1 233 
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 3 331 2 603 9 949 10 350 

Yritysostot ja muut investoinnit 111 2 630 3 951 2 732 
Omaisuuserien 
käytöstäpoistamisvelvoitteet 64 194 67 194 
Liikearvo ja käyvän arvon oikaisut 46 2 408 3 778 2 466 
Osakkeet ja osuudet 1 28 106 72 

Yhteensä 3 799 5 721 15 052 14 315 
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Nettovelka  
 

MSEK 
31.12. 
2006 

31.12. 
2005 

Pitkä- ja lyhytaikaiset velat 27 729 26 735 
Vähennetään: lyhytaikaiset sijoitukset, rahat ja 
pankkisaamiset -12 772 -18 362 
Nettovelka 14 957 8 373 
 
 
Lainarahoitus ja luottoluokitus 
 
Kassavirta kehittyi positiivisesti vuonna 2006, mutta huomattavat osinkojen 
maksut toukokuussa aiheuttivat jonkin verran rahoitustarpeita. Vuoden 
aikana rahoituksessa on keskitytty lainanottoon Ruotsin kruunuissa, ja 
kokonaisuutena ehdot ovat olleet suhteellisen edulliset, vaikkakin 
TeliaSonera AB:n omistussuhteisiin liittyvä julkinen keskustelu aiheutti 
rahoittamisolosuhteiden heikkenemistä vuoden 2006 loppupuoliskolla. 
 
Neljännen vuosineljänneksen aikana Moody’s muutti TeliaSoneran AB 
A2/P-1 -luottoluokitusnäkymät vakaista negatiivisiksi. 
 
TeliaSoneran ostaman norjalaisen NextGenTelin alun perin liikkeeseen 
laskema joukkovelkakirjalaina maksettiin vuoden aikana ennenaikaisesti 
kokonaan takaisin. Lisäksi huhtikuussa 2009 erääntyvä euromääräinen 
joukkovelkakirjalaina, jonka alun perin laski liikkeelle TeliaSonera Finland 
Oyj (entinen Sonera Oyj), siirrettiin Lontoon arvopaperipörssissä 
Gilt-Edged and Fixed Interest Market -listalta Professional Securities 
Market -listalle. 
 
Rahoitustarpeen odotetaan kasvavan varsin oleellisesti vuonna 2007, mikä 
johtuu ennen kaikkea keväällä maksettaviksi aiotuista osingoista. 
 
 
Taloudelliset tunnusluvut 
 

 
31.12. 

2006 
31.12. 

2005 
Oman pääoman tuotto (%, rullaava 12 kk) 17,2 10,3 
Sijoitetun pääoman tuotto (%, rullaava 12 kk) 19,5 12,6 
Omavaraisuusaste (%) 49,9 58,9 
Nettovelkaantumisaste (%) 15,0 7,0 
Oma pääoma/osake (SEK) 26,55 28,29 
 
 
Annetut pantit ja vakuudet 
 
31.12.2006 annettujen panttien kokonaismäärä oli 1 403 milj. kruunua, ja 
ne liittyivät pääasiassa pankkien sulkutileillä oleviin Ipse 2000 S.p.A:n 
tulevia lisenssimaksuja varten varattuihin talletuksiin ja Svenska UMTS-nät 
AB:n osakkeiden panttaukseen. Vakuuksien määrä oli yhteensä 2 058 milj. 
kruunua, josta 1 685 milj. kruunua liittyi Svenska UMTS-nätin puolesta 
annettuihin luottotakuisiin. Tiettyjen kolmansien osapuolien kanssa tehtyjen 
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sopimusten johdosta Svenska UMTS-nätin puolesta annettujen 
luottotakuiden yläraja on 2 400 milj. kruunua. 
 
 
Sopimusvelvoitteet 
 
31.12.2006 sopimusvelvoitteiden kokonaismäärä oli 1 869 milj. kruunua, 
josta 1 535 milj. kruunua liittyi sovittuihin laajennuksiin TeliaSoneran 
matkaviestinverkossa Espanjassa ja kiinteissä verkoissa Ruotsissa ja 
Liettuassa. 
 
 
Emoyhtiö 
 
Vuoden liikevaihto oli 19 705 milj. kruunua (21 363), josta 14 424 milj. 
kruunua (16 046) laskutettiin tytäryhtiöiltä. Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja 
veroja laski 7 631 milj. kruunuun (11 526), mikä pääasiassa johtui 
tytäryhtiöiltä saatujen osinkojen pienenemisestä. Nettotulos oli 3 228 milj. 
kruunua (1 853). 
 
Vuoden kokonaisinvestoinnit olivat 17 332 milj. kruunua (7 009), mihin 
sisältyy 2 382 milj. kruunua (2 754) investointeja kiinteistöihin, koneisiin ja 
kalustoon – lähinnä kiinteän verkon asennuksia. NextGenTel Holdingin 
hankintahinta oli 2 335 milj. kruunua. Muut investoinnit, yhteensä 12 615 
milj. kruunua (4 255), olivat pääosin pääomasijoituksia tytäryhtiöihin ja 
muihin osakeomistuksiin. Pääomasijoituksista 12 113 milj. kruunua (921) 
toteutettiin lainojen konvertoimisella. 
 
 
Taloudelliset tiedot / ”Vertailukelpoiset” tiedot 
toiminnan tuloksista 
 
Tämä vuosikatsaus sisältää ”vertailukelpoisia” tietoja TeliaSoneran 
toiminnan tuloksesta, kuten ”Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä” ja 
”Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä”. Käyttökate vastaa liiketulosta ennen 
poistoja ja arvonalennuksia ja ilman osakkuusyhtiöistä saatuja tuottoja. 
Kertaluonteisiin eriin kuuluvat arvonalennukset, myyntivoitot ja -tappiot, 
liiketoimintojen uudelleenjärjestelyt ja henkilöstövähennysten kulut. 
TeliaSoneran johto käyttää liiketulosta ennen kertaluonteisia eriä 
toimintojensa kannattavuuden pääasiallisena mittarina. TeliaSoneran 
johdon käsityksen mukaan käyttökate ilman kertaluonteisia eriä ja liiketulos 
ennen kertaluonteisia eriä ovat liiketuloksen ohella yleisesti käytettyjä 
tunnuslukuja myös analyytikkojen, sijoittajien ja televiestintäalan muiden 
osapuolten keskuudessa. Tämän vuoksi nämä ”vertailukelpoiset” tiedot on 
esitetty TeliaSoneran toimintojen tuloskehityksen selventämiseksi. 
 
Näitä ”vertailukelpoisia” tuloksia ei tule kuitenkaan pitää liiketuloksen 
vaihtoehtoina liiketoiminnan tuloksellisuutta tarkasteltaessa. Myöskään 
käyttökatetta ennen kertaluonteisia eriä ei tule pitää vaihtoehtona 
liiketoiminnan kassavirralle maksuvalmiutta tarkasteltaessa. Käyttökate 
ennen kertaluonteisia eriä ja liiketulos ennen kertaluonteisia eriä eivät ole 
konsernin taloudellisen tuloksen mittareita kansainvälisen (IFRS) tai 
yhdysvaltalaisen (U.S. GAAP) kirjanpitokäytännön mukaisesti, eivätkä ne 
välttämättä ole vertailukelpoisia muiden yritysten vastaavien tunnuslukujen 
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kanssa. Näiden ”vertailukelpoisten” tunnuslukujen tarkoituksena ei ole 
ennustaa mahdollisia tulevia tuloksia. 
 
 
Tulevaisuutta arvioivat lausunnot 
 
Tähän vuosikatsaukseen sisältyy muun muassa TeliaSoneran taloudellista 
asemaa ja toiminnan tulosta koskevia lausumia, jotka ovat luonteeltaan 
tulevaisuuteen liittyviä. Tällaiset lausumat eivät ole historiallisia 
tosiseikkoja, vaan edustavat TeliaSoneran odotuksia tulevasta 
kehityksestä. TeliaSonera uskoo, että näissä lausumissa esitetyt odotukset 
pohjautuvat perusteltuihin oletuksiin. Näihin lausumiin sisältyy kuitenkin 
riskejä ja epävarmuustekijöitä. Useat merkittävät tekijät saattavat aiheuttaa 
todellisten tulosten poikkeamisen tässä esitetyistä tulevaisuutta koskevista 
lausumista. Tällaisia tekijöitä voivat olla muun muassa TeliaSoneran 
markkina-asema, Euroopan televiestintämarkkinoiden kasvu, kilpailun 
vaikutus ja muut taloudelliseen tilanteeseen, liiketoimintaan, kilpailuun ja/tai 
lainsäädäntöön liittyvät tekijät, jotka vaikuttavat joko TeliaSoneran 
liiketoimintaan tai televiestintätoimialaan yleisesti. Tulevaisuutta koskevat 
lausumat kuvaavat tämänhetkistä käsitystä. TeliaSoneralla ei ole 
velvollisuutta päivittää eikä se sitoudu päivittämään näitä lausumia uuden 
tiedon tai tulevaisuuden tapahtumien valossa muutoin kuin lakisääteisen 
ilmoitusvelvollisuutensa kautta. 
 


