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TeliaSonera januari-december 2006 
 
 
TeliaSonera rapporterar rekordhög vinst för 2006 
 
Helåret 
• Nettoomsättningen ökade 3,9 procent till 91 060 MSEK (87 661). 
• EBITDA före engångsposter uppgick till 32 266 MSEK (29 411) och 

marginalen ökade till 35,4 procent (33,6). 
• Rörelseresultatet före engångsposter ökade till 26 751 MSEK 

(20 107). 
• Nettoresultatet ökade till 19 283 MSEK (13 694) och resultatet per 

aktie steg 48 procent till 3,78 SEK (2,56). Nettoresultatet påverka-
des positivt av poster av engångskaraktär om cirka 1,7 GSEK. Net-
toresultatet nådde rekordhög nivå även exklusive dessa poster. 

• Fritt kassaflöde ökade till 16 596 MSEK (15 594). 
• Stark abonnemangstillväxt med 1,5 miljoner nya abonnemang i de 

majoritetsägda verksamheterna och 14,4 miljoner nya abonne-
mang i intressebolagen. 

• Total föreslagen utdelning om 6,30 SEK per aktie (3,50), inklusive 
ordinarie och extra utdelning, motsvarande totalt 28 290 MSEK 
(15 717). 

 
Fjärde kvartalet 
• Nettoomsättningen ökade 1,4 procent till 23 187 MSEK (22 876), 

positivt påverkad av stark tillväxt i International Mobile och förvärv 
på hemmamarknaderna. I lokala valutor ökade nettoomsättningen 
3,9 procent. 

• EBITDA före engångsposter ökade till 7 766 MSEK (7 098) och 
marginalen förbättrades till 33,5 procent (31,0). 

• Rörelseresultatet före engångsposter ökade till 6 504 MSEK 
(4 890). 

• Nettoresultatet uppgick till 4 538 MSEK (3 342) och resultatet per 
aktie steg 48 procent till 0,90 SEK (0,61). 

• Fritt kassaflöde uppgick till 2 865 MSEK (3 191). 
 
Nyckeltal 
 

MSEK, förutom uppgifter per aktie
Okt-dec

2006
Okt-dec

2005
Jan-dec

2006
Jan-dec 

2005 
Nettoomsättning 23 187 22 876 91 060 87 661 
EBITDA1) före engångsposter2) 7 766 7 098 32 266 29 411 
Rörelseresultat 6 190 4 022 25 489 17 549 
Rörelseresultat före engångsposter 6 504 4 890 26 751 20 107 
Nettoresultat 4 538 3 342 19 283 13 694 

varav hänförligt till moderbolagets 
aktieägare 4 029 2 734 16 987 11 697 

Resultat per aktie (SEK) 0,90 0,61 3,78 2,56 
1) Se sid. 25 för definitioner. 

2) Engångsposter, se tabell sid. 30. 
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Kommentarer från Anders Igel, VD och Koncernchef 
 
– Detta är vårt finansiellt bästa år hittills och visar tydligt vår förmåga att 
prestera under krävande marknadsförhållanden. Det finns dock ytterligare 
potential i koncernen till vidare förbättringar på sikt. 
 
 
Affärsfokus för lönsam tillväxt 
 
TeliaSonera införde den 1 januari 2007 en ny organisation med fyra affärs-
områden. Strukturen ska bättre ta tillvara den starka tillväxten inom mobili-
tets- och bredbandstjänster liksom inom integrerade företagstjänster samt 
den höga tillväxten på marknaderna österut. Den nya organisationen ska 
skapa ett ökat affärsfokus och minska komplexiteten för att öka takten i 
genomförandet och stärka lönsam tillväxt. Kunderna ska möta ett enda 
företag. Konvergerande och kombinerade tjänster och innehållstjänster 
kommer att erbjudas. 
 
Denna nya fokusering siktar på att stimulera tillväxt genom tydliga an-
svarsområden. Tjänsterna kommer att utvecklas närmare kunderna. Kom-
petens över gränser och mellan enheter kommer att utnyttjas mer effektivt 
och migrationen mot nya tjänster kommer att skyndas på. Effektiviteten 
ökas genom fokusering på gränsöverskridande synergier i de internationel-
la affärsområdena, snabbare och enklare beslutsfattande, separation av 
process- och IT-support mellan massmarknadstjänster och högförädlade 
företagstjänster, såväl som tydligare målsättningar och benchmarking. 
 
TeliaSoneras fokus kommer att ligga på att utveckla verksamheterna på 
hemmamarknaderna, utveckla investeringen i Spanien och skapa värde 
relaterat till positionerna på marknaderna österut. 
 
 
Utsikter 2007 
 
Nettoomsättningen förväntas fortsätta öka för att nå målet på omkring 100 
GSEK inom två år med bibehållen god lönsamhet. 
 
Nettoresultatet för 2007 beräknas bli något högre än under 2006, exklusive 
de poster av engångskaraktär på omkring 1,7 GSEK som påverkade netto-
resultatet positivt 2006. 
 
CAPEX i förhållande till omsättningen förväntas öka på grund av ökade 
investeringar i bredbands- och mobilnätskapacitet. 
 
 
Koncernöversikt, helåret 2006 
 
Nettoomsättningen ökade 3,9 procent till rekordhöga 91 060 MSEK 
(87 661). Nettoeffekten av förvärv och avyttringar påverkade försäljningen 
positivt med 1,7 procent och valutakursförändringar hade ingen effekt på 
omsättningen. Organisk tillväxt uppgick till 2,2 procent. 
 
Inom mobil kommunikation ökade omsättningen i Eurasien (34 procent), 
Norge (19 procent), Baltikum (9 procent) och Danmark (5 procent). Tillväx-
ten i Norge påverkades positivt av förvärv. I Sverige ökade volymerna 
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kraftigt men omsättningen minskade 1 procent på grund av lägre priser. I 
Finland sjönk omsättningen 6 procent. Exklusive effekterna av Saunalahtis 
utträde ur TeliaSoneras nät minskade omsättningen i Finland 1 procent. 
 
Inom fast kommunikation fortsatte den starka efterfrågan på bredband på 
TeliaSoneras samtliga marknader. Förvärvet av NextGenTel i Norge och 
MicroLink i Estland påverkade omsättningen positivt. Trots detta minskade 
omsättningen, främst på grund av migrationen till mobila och IP-baserade 
lösningar, som särskilt påverkade omsättningen i Sverige. 
 
Antalet abonnemang ökade närmare 20 procent och uppgick vid slutet av 
året till 30,2 miljoner i den majoritetsägda verksamheten och 65,9 miljoner i 
intressebolagen. 
 
EBITDA före engångsposter ökade till 32 266 MSEK (29 411) beroende på 
ökad försäljning, och marginalen förbättrades till 35,4 procent (33,6). Mar-
ginalförbättringen berodde främst på högre marginaler i Sverige, Finland 
och Danmark. 
 
Rörelseresultatet före engångsposter ökade 33 procent till 26 751 MSEK 
(20 107) på grund av förbättrat resultat i alla resultatenheter, förutom i 
Spanien där TeliaSonera lanserade sina mobiltjänster i december 2006. 
 
I den majoritetsägda verksamheten ökade rörelseresultatet 25 procent till 
21 076 MSEK (16 858). Den starkaste förbättringen skedde i Finland, följt 
av Eurasien, Danmark och Norge. Ökningen inkluderar 900 MSEK från 
ändrade avskrivningstider, främst i Sverige och Finland. 
 
En upplösning av reserveringar hänförliga till historiska samtrafikpriser 
medförde en positiv påverkan på rörelseresultatet med 389 MSEK i fjärde 
kvartalet. Upplösningen är en följd av Kammarrättens beslut den 8 februari 
2007 om en sänkning av de historiska samtrafikpriser som Tele2 krävt av 
TeliaSonera. 
 
Resultatet från intressebolagen steg 73 procent till 5 579 MSEK (3 229). 
Resultatet från MegaFon ökade till 2 780 MSEK (1 176). Ökningen inklude-
rar positiva poster på 340 MSEK från valutakursförändringar och avyttring-
ar, samt omvärdering av lån under 2005. Turkcell fortsatte sin positiva 
utveckling och trots en försvagning av den turkiska liran mot den svenska 
kronan steg TeliaSoneras resultat från Turkcell till 2 020 MSEK (1 761). 
Därutöver bidrog försäljningen av mobiloperatören MTN Uganda positivt 
med 562 MSEK. 
 
Engångsposter som påverkade rörelseresultatet uppgick till -1 262 MSEK 
(-2 558) och hänförde sig främst till omstruktureringarna i Sverige och Fin-
land. Engångsposterna påverkades positivt av en upplösning av en reserv 
om 500 MSEK efter en förlikning i en tvist rörande en potentiell samlokali-
seringsplats i London (West Ferry Road). 
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Finansiella poster uppgick till -263 MSEK (-530) och påverkades positivt 
av en kapitalvinst på 183 MSEK (noll) från försäljningen av aktier i Elisa 
Abp. 
 
Skattekostnader ökade till 5 943 MSEK (3 325). Den effektiva skattesat-
sen ökade till 23,6 procent (19,5). Ökningen berodde främst på upphöran-
de av skattelättnaden i Kazakstan. 
 
Nettoresultatet hänförligt till moderbolagets aktieägare ökade 45 procent, 
eller 5 290 MSEK, till 16 987 MSEK och resultatet per aktie ökade 48 pro-
cent till 3,78 SEK (2,56). 
 
CAPEX minskade till 11 101 MSEK (11 583) och CAPEX i förhållande till 
omsättningen minskade till 12,2 procent (13,2). CAPEX minskade på alla 
nordiska marknader, speciellt inom fast kommunikation i Sverige och mobil 
kommunikation i Finland. I Baltikum och Eurasien ökade CAPEX. I sam-
band med den kommersiella lanseringen av Yoigo i december gjordes 
investeringar för utbyggnaden av nätet i Spanien. 
 
Fritt kassaflöde ökade till 16 596 MSEK (15 594) främst beroende på 
förbättrat EBITDA och ökade utdelningar från intressebolagen. Ökningen 
begränsades främst av ökat rörelsekapital, högre utbetalningar från om-
struktureringsreserver och högre pensionsutbetalningar  . 
 
Synlig nettolåneskuld ökade till 14 957 MSEK (8 373) främst på grund av 
förvärv. 
 
Soliditeten minskade till 49,9 procent (58,9). 
 
Förvärv 
TeliaSonera var aktivt under året och genomförde förvärv om totalt 3,3 
GSEK netto. De största transaktionerna var: 
 
• Inträdet på den spanska mobilmarknaden genom förvärvet av majori-

teten i Xfera (konsoliderat från och med den 14 juni 2006), för 617 
MSEK netto. TeliaSonera ökade sin ägarandel till 76,6 från 16,6 pro-
cent. TeliaSonera övertog också ytterligare 3,8 GSEK i skulder genom 
konsolideringen av Xfera. 

 
• Inträdet på den norska bredbandsmarknaden genom köpet av Next-

GenTel (konsoliderat från och med den 1 juni 2006) för 2 338 MSEK. 
NextGenTel är ett strategiskt förvärv som stärker TeliaSoneras posi-
tion på hemmamarknaderna. Avsikten är att utnyttja NextGenTels 
kompetens och verksamhet för att driva tillväxt i andra länder. 

 
Viktiga händelser efter periodens slut 
• Den 31 januari 2007 undertecknade TeliaSonera ett avtal om köp av 

100 procent av debitel Danmark A/S. Köpeskillingen för ett skuldfritt 
debitel kan som mest uppgå till cirka 1 270 MSEK, varav TeliaSonera 
erlägger 860 MSEK i kontant ersättning vid tillträde till aktierna. Reste-
rande köpeskilling är maximerad till 410 MSEK och bestäms av debi-
tels utveckling de närmaste sex månaderna. Utöver en fristående vär-
dering baserar sig affären på att debitels trafik ska föras över från 
andra operatörers mobilnät till Telia Danmarks mobilnät. Affären är 
villkorad av det danska konkurrensverkets godkännande. 
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• Den 26 januari 2007 informerade TeliaSonera om att en skiljenämnd 

vid Internationella Handelskammaren har utfärdat ett beslut där skilje-
nämnden slår fast att ett bindande avtal om köp av aktier mellan Telia-
Sonera och Cukurova ingåtts 2005, i vilket Cukurova åläggs att sälja 
sina aktier i Turkcell Holding till TeliaSonera. Beslutet är resultatet av 
ett skiljeförfarande i Genève som TeliaSonera inledde mot Cukurova i 
maj 2005 efter att Cukurova dragit sig ur transaktionen. TeliaSonera 
hoppas kunna slutföra transaktionen med Cukurova, men även om kö-
peavtalet är bindande så vet TeliaSonera ännu inte om Cukurova är 
villiga, eller har möjligheten, att verkställa överföringen av aktier till Te-
liaSonera. 

 
• Den 26 januari 2007 slutförde TeliaSonera köpet av 98,8 procent av 

Cygate för en köpeskilling om 639 MSEK. Förvärvet stärker TeliaSone-
ras ställning på marknaden för managed services, framförallt i Sverige. 

 
Koncernöversikt, fjärde kvartalet 
Nettoomsättningen ökade 1,4 procent till 23 187 MSEK (22 876). Nettoef-
fekten av förvärv och avyttringar påverkade försäljningen positivt med 1,7 
procent, medan valutakursförändringar gav en negativ effekt på 2,5 pro-
cent. Organisk tillväxt uppgick till 2,2 procent. 
 
Inom mobil kommunikation ökade nettoomsättningen i Eurasien (17 pro-
cent), Baltikum (10 procent), Norge (2 procent) och Finland (1 procent). I 
Sverige fortsatte den starka volymökningen men på grund av lägre priser 
minskade omsättningen 1 procent. Omsättningen i Danmark minskade 13 
procent, främst beroende på lägre försäljning av terminaler och valutakurs-
förändringar. 
 
Inom fast kommunikation var efterfrågan på bredband stark och omsätt-
ningen inom bredband ökade på alla marknader. Nettoomsättningen på-
verkades positivt av förvärvet av NextGenTel i Norge och MicroLink i Est-
land. Trots förvärven och den positiva utvecklingen inom bredband mins-
kade nettoomsättningen inom fast kommunikation, främst beroende på 
lägre försäljning av fast telefoni i Sverige. 
 
EBITDA före engångsposter ökade till 7 766 MSEK (7 098) som ett resultat 
av högre nettoomsättning, och marginalen ökade till 33,5 procent (31,0). 
 
Rörelseresultatet före engångsposter ökade 33 procent till 6 504 MSEK 
(4 890) på grund av förbättringar i de flesta verksamheterna. 
 
I den majoritetsägda verksamheten ökade rörelseresultatet 27 procent till 
4 959 MSEK (3 897). Ökningen inkluderar 220 MSEK från ändrade av-
skrivningstider, främst i Sverige och Finland. Dessutom påverkade en upp-
lösning av reserveringar hänförlig till historiska samtrafikpriser i Sverige 
rörelseresultatet positivt med 389 MSEK. 
 
Resultatet från intressebolagen ökade 57 procent till 1 555 MSEK (992). 
Resultatet från MegaFon ökade med 503 MSEK, varav 265 MSEK från 
valutakursförändringar och avyttringar, samt en omvärdering av lån som 
påverkade resultatet för 2005 negativt. 
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Engångsposter som påverkade rörelseresultatet uppgick till -314 MSEK  
(-868) och härrörde främst från omstruktureringar i Sverige, Finland och 
Danmark. Engångsposter i fjärde kvartalet påverkades positivt av en upp-
lösning av en reserv om 500 MSEK efter en förlikning i en tvist rörande en 
potentiell samlokaliseringsplats i London (West Ferry Road). 
 
Finansiella poster uppgick till -90 MSEK (-145). 
 
Skattekostnader ökade till 1 562 MSEK (535). Den effektiva skattesatsen 
ökade till 25,6 procent (13,8). Ökningen berodde främst på upphörande av 
skattelättnaden i Kazakstan och en lägre skattesats i jämförelseperioden 
på grund av en omvärdering av uppskjuten skattefordran i slutet av 2005. 
Ökningen av den effektiva skattesatsen berodde även på en minskning av 
en uppskjuten skattefordran i Spanien, som i sin tur var en följd av lagstift-
ning om sänkta inkomstskattesatser. 
 
Nettoresultatet hänförligt till moderbolagets aktieägare ökade 47 procent 
till 4 029 MSEK (2 734) och resultatet per aktie ökade till 0,90 SEK (0,61). 
 
CAPEX ökade till 3 688 MSEK (3 091) och CAPEX i förhållande till omsätt-
ningen ökade till 15,9 procent (13,5) främst på grund av förskjutning av 
investeringar mellan kvartalen. 
 
Fritt kassaflöde minskade något till 2 865 MSEK (3 191) främst på grund 
av högre CAPEX och ökade skatteutbetalningar, och trots högre EBITDA 
och en större minskning av rörelsekapitalet. 
 
Synlig nettolåneskuld ökade till 14 957 MSEK, en minskning med 3 759 
MSEK under kvartalet, på grund av positivt kassaflöde. 
 
TeliaSonera-aktien 
TeliaSonera-aktien är noterad på Stockholmsbörsen och Helsingfors Börs. 
Aktiens betalkurs på Stockholmsbörsen ökade med över 30 procent under 
2006, från 42,70 SEK till 56,25 SEK. Den högsta betalkursen var 58,25 
SEK (43,40) och den lägsta var 37,90 (35,50). 
 
Antalet aktieägare minskade från 745 172 till 691 106. Svenska statens 
andel av aktiekapitalet är 45,3 procent och finska statens andel är 13,7 
procent. Ägandet utanför Sverige och Finland ökade från 12,8 procent till 
16,7 procent. Vid årets utgång ägde svenska privatpersoner 3,2 procent 
(3,2) och finska privatpersoner 2,2 procent (2,2). Svenska institutioner 
ägde 15,9 procent (19,7) av aktiekapitalet och finska institutioner ägde 3,0 
procent (3,2). 
 
Ordinarie utdelning och återföring av kapital till aktieägarna 
För 2006 föreslår styrelsen att årsstämman beslutar om en ordinarie utdel-
ning om 1,80 SEK (1,25) per aktie, totalt 8,1 GSEK. Mot bakgrund av det 
starka resultatet 2006 ligger den föreslagna ordinarie utdelningen i den 
övre delen av intervallet för utdelningspolicyn om 30-50 procent av nettore-
sultatet exklusive minoritetsandelar i dotterbolag. 
 
Utöver ordinarie utdelning föreslår styrelsen en ytterligare årlig återföring 
av kapital till aktieägarna. Den ytterligare återföringen kommer att ses över 
årligen med hänsyn tagen till kassaflödet och utsikterna för dess utveckling 
samt investeringsplaner. Baserat på nuvarande beräkningar skulle de ytter-
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ligare återföringarna ligga på samma nivå som den nuvarande, cirka 10 
GSEK. Som en följd föreslår styrelsen att årsstämman beslutar om en extra 
utdelning om 2,25 SEK (2,25) per aktie, totalt 10,1 GSEK. 
 
Därutöver föreslår styrelsen mot bakgrund av den starka utvecklingen 2006 
att årsstämman beslutar om en ytterligare extra utdelning för 2006 om 2,25 
SEK per aktie, totalt 10,1 GSEK. 
 
Styrelsen föreslår att sista dag för handel i aktien med rätt till ordinarie och 
extra utdelning ska vara den 24 april 2007 och att första dag för handel i 
aktien utan rätt till ordinarie och extra utdelning ska vara den 25 april 2007. 
Avstämningsdag hos VPC för rätt att erhålla ordinarie och extra utdelning 
föreslås bli den 27 april 2007. Om årsstämman beslutar enligt styrelsens 
förslag beräknas utbetalning av ordinarie och extra utdelning från VPC ske 
den 3 maj 2007. 
 
 
Nya styrelsemedlemmar valda i januari 2007 
 
TeliaSoneras valberedning informerade TeliaSonera i december 2006 om 
att den hade avslutat sitt arbete vad avser nomineringar av styrelseledamö-
ter. Då de föreslagna förändringarna var omfattande begärde de aktieägare 
som är representerade i valberedningen att styrelsen kallade till extra bo-
lagsstämma i syfte att välja nya styrelsemedlemmar. 
 
Den extra bolagsstämman i TeliaSonera AB (publ) hölls den 17 januari 
2007 och beslutade om nyval av följande styrelseledamöter: Maija-Liisa 
Friman, Conny Karlsson, Lars G Nordström och Jon Risfelt. 
 
Stämman beslutade om entledigande av styrelsemedlemmarna: Carl Ben-
net, Eva Liljeblom, Lennart Låftman, Lars-Erik Nilsson och Sven-Christer 
Nilsson. 
 
Stämman beslutade att antalet bolagsstämmovalda styrelseledamöter ska 
vara sju utan suppleanter. 
 
Caroline Sundewall, Timo Peltola och Tom von Weymarn kommer att fort-
sätta som styrelsemedlemmar. Tom von Weymarn fortsätter uppdraget 
som styrelsens ordförande. 
 
 
Årsstämma 2007 
 
Årsstämman äger rum den 24 april 2007 kl. 17.00 svensk tid på Stock-
holmsmässan i Älvsjö, Stockholm. Kallelse kommer att införas på TeliaSo-
neras hemsida, www.teliasonera.se, och annonseras i dagspressen i slutet 
av mars 2007. Avstämningsdag för rätt att delta i årsstämman är den 18 
april 2007. Aktieägare kan anmäla sig från och med den 26 mars 2007. 
Anmälan ska vara TeliaSonera tillhanda senast den 18 april kl. 16.00 
svensk tid. 
 
Ett särskilt möte för de finska aktieägarna kommer att anordnas den 25 
april 2007 kl. 16.00 finsk tid i Finlandia-huset i Helsingfors. De finska aktie-
ägarna ges där möjlighet att möta representanter från TeliaSoneras ledning 
och styrelse personligen. Aktieägare kan anmäla sig för deltagande i aktie-
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ägarmötet från och med den 26 mars 2007. Anmälan ska vara TeliaSonera 
tillhanda senast den 16 april 2007. Information om hur anmälan görs läm-
nas i samband med kallelse till årsstämman. 
 
 
Bibehållen lönsamhet i Sverige för helåret 
 
Helåret 
• Migrationen till IP-baserade tjänster accelererade och användandet av 

mobila tjänster baserade på 3G och WLAN ökade. Genom att koncen-
trera nya erbjudanden till mobil- och IP-baserade tjänster behöll Telia-
Sonera sin marknadsposition trots ökad konkurrens och förändrade 
marknadsförhållanden. Mobilmarknaden karaktäriserades av stark 
prispress och erbjudanden baserade på fasta priser var i fokus. Pri-
serna på bredband var förhållandevis stabila eftersom konkurrenterna 
fokuserade på att erbjuda ökad bandbredd men till oförändrat pris. 

 
Mobil kommunikation 
• Stark volymtillväxt – både i utgående trafik, som ökade 20 procent, och 

i användandet av mobila datatjänster – motverkade till största delen 
prisnedgången på strax över 20 procent. Nettoomsättningen minskade 
1 procent.  

 
• Antalet mobilabonnemang ökade med 216 000 till 4 603 000. 
 
• Churn för abonnemang var oförändrad på 11 procent.  
 
• Volymtillväxt och positiva omstruktureringseffekter påverkade EBITDA 

positivt och kompenserade till största delen för lägre prisnivåer, ökade 
försäljningskostnader och ökade kostnader för inköp av kapacitet från 
intressebolaget Svenska UMTS-nät AB. En upplösning av reservering-
ar hänförliga till historiska samtrafikpriser påverkade EBITDA positivt 
med 79 MSEK i fjärde kvartalet. EBITDA-marginalen var oförändrad. 

 
• CAPEX i förhållande till omsättningen var oförändrad och under året 

fortsatte TeliaSonera sina investeringar i EDGE och expansionen av 
GSM-nätet, och utvidgade därmed sin geografiska täckning till 90 pro-
cent. Svenska UMTS-nät har investerat 4,1 GSEK i 3G-infrastrukturen 
i Sverige hittills och har fullföljt PTS licenskrav. 

 
Fast kommunikation 
• Trots stark tillväxt inom bredband minskade nettoomsättningen 6 pro-

cent. Antalet bredbandsabonnemang ökade med 29 procent, eller 
205 000, till 922 000, vilket kompenserade för nedgången på alla 
andra områden utom fast telefoni. Omsättningen inom fast telefoni 
sjönk på grund av minskad trafik, färre abonnemang och prispress. 

 
• Positiva effekter från det pågående omstruktureringsprogrammet, och 

en upplösning av reserveringar på 310 MSEK i fjärde kvartalet mer än 
kompenserade för nedgången i omsättningen inom fast telefoni och 
EBITDA-marginalen ökade. 

 
• Trots ökade investeringar i bredband sjönk CAPEX jämfört med före-

gående år, främst på grund av minskade investeringar i det kretskopp-
lade telefoninätet och transportnätet. 
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MSEK, förutom marginaler, 
ARPU och antal abonnemang 

Okt-dec
2006

Okt-dec
2005

Jan-dec
2006

Jan-dec 
2005 

Nettoomsättning 9 359 9 739 37 003 38 710 
EBITDA före engångsposter 3 668 3 635 14 829 15 183 

Marginal (%) 39,2 37,3 40,1 39,2 
Rörelseresultat 2 188 1 575 9 987 8 302 
Rörelseresultat före engångsposter 2 816 2 558 11 242 10 803 
Mobil kommunikation  
Nettoomsättning 3 010 3 027 11 974 12 104 
EBITDA före engångsposter 1 276 1 216 5 033 5 081 

Marginal (%) 42,4 40,2 42,0 42,0 
CAPEX 316 137 800 787 
ARPU (SEK) 203 210 204 213 
Antal abonnemang, periodens 
utgång (tusental) 4 603 4 387 4 603 4 387 
Fast kommunikation  
Nettoomsättning 6 349 6 712 25 029 26 606 
EBITDA före engångsposter 2 392 2 419 9 796 10 102 

Marginal (%) 37,7 36,0 39,1 38,0 
CAPEX 1 001 900 2 765 3 260 
Antal abonnemang, periodens 
utgång (tusental)  

Slutkunder exkl. bredband 5 211 5 758 5 211 5 758 
Slutkunder, bredband 922 717 922 717 
Grossistabonnemang, PSTN 1 002 858 1 002 858 
Kopparaccesser, LLUB 520 374 520 374 

 
Effekter av pågående omstruktureringsprogram 
• Omstruktureringsprogrammet i Sverige förväntas minska de årliga 

kostnaderna med 4-5 GSEK brutto från och med 2008, jämfört med 
2004 års kostnadsnivå. Förändringarna förväntas resultera i en minsk-
ning med omkring 3 000 medarbetare. Omstruktureringskostnaderna 
beräknas till omkring 5 GSEK och kommer att redovisas som en-
gångsposter. 

 
• Effekten av kostnadsbesparingarna 2006 var cirka 2 280 MSEK (800), 

varav cirka 630 MSEK (400) i fjärde kvartalet. En stor del var hänförlig 
till fast kommunikation. De omstruktureringsåtgärder som hittills vidta-
gits beräknas ge en årlig besparingseffekt på cirka 2,8 GSEK brutto 
från och med 2007.  

 
• Sedan programmet introducerades i början av 2005 uppgår ackumule-

rade engångskostnader för omstruktureringen till totalt 3 765 MSEK 
(2 509), varav avsättningar för övertalighet till 2 895 MSEK (1 837) och 
nedskrivningar av nät och kostnader för outnyttjade kontorslokaler till 
870 MSEK (672). I fjärde kvartalet gavs ett ytterligare erbjudande om 
avtalspension till medarbetare födda 1947 eller tidigare och engångs-
kostnaderna uppgick till 628 MSEK (986). 

 
• Sedan programmet introducerades i början av 2005, har 1 209 medar-

betare accepterat erbjudandet om avtalspension och 468 medarbetare 
har överförts till omställningsenheten. Av dessa har 1 516 lämnat bo-
laget. Dessutom har inhyrd personal minskat med cirka 670. 
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• Ansvaret för pågående omstruktureringsprogram i Sverige har delats 
upp mellan de nya affärsområden som introducerades den 1 januari 
2007. 

 
Fjärde kvartalet 
• Marknadserbjudandena dominerades av paketerade lösningar och 

företagskunder blev en allt viktigare målgrupp. Satsningar för att göra 
3G till den dominerande lösningen ökade. Lokalt intensifierades kon-
kurrensen inom bredband. Konsolideringen på marknaden fortsatte. 
Julhandeln dominerades av erbjudanden om mobil- och bredbands-
lösningar. TeliaSoneras framgångsrika säljkampanjer resulterade i en 
stark avslutning för året. TeliaSonera bibehöll sin marknadsposition. 

 
Mobil kommunikation 
• På grund av ökat antal abonnemang och ökat användande var netto-

omsättningen stabil trots prisnedgångar på närmare 25 procent, jäm-
fört med motsvarande period föregående år. Prispressen förblev stark, 
i synnerhet i segmentet små och medelstora företag.  

 
• Framgångsrika julkampanjer resulterade i den högsta abonnemangs-

ökningen på två år under ett kvartal. Antalet abonnemang steg med 
99 000 till 4 603 000, och ökningen eskalerade mot slutet av året. 

 
• Churn för abonnemang minskade till 11 procent (12). 
 
• Antalet trafikminuter per kund ökade 14 procent till 167 minuter, men 

ARPU minskade 3 procent till SEK 203 på grund av lägre priser. 
 
• EBITDA-marginalen pressades av högre kostnader för kundförvärv 

och kostnader för köp av kapacitet från intressebolaget Svenska 
UMTS-nät AB, som uppgick till totalt 120 MSEK (80). En upplösning av 
reserveringar hänförliga till historiska samtrafikavgifter påverkade 
EBITDA positivt och marginalen steg till 42,4 procent. 

 
Fast kommunikation 
• Nettoomsättningen fortsatte att minska på grund av accelererande 

migration som i sin tur ledde till färre telefoniabonnemang, mindre tra-
fik och lägre priser. En reservering på 50 MSEK hänförlig till historiska 
samtrafikavgifter belastade också omsättningen. 

 
• Antalet bredbandsabonnemang ökade med 60 000 netto under kvarta-

let, den största kvartalsvisa ökningen under året. 
 
• Under kvartalet minskade antalet slutkundsabonnemang för fast tele-

foni med 108 000, varav den övervägande majoriteten migrerade till 
mobil- eller VoIP-lösningar, och endast 12 000 övergick i grossist-
abonnemang. 

 
• Utöver lägre nettoomsättning påverkades EBITDA-marginalen negativt 

av en mindre nettoeffekt från omstruktureringar jämfört med föregåen-
de kvartal. Ökade kostnader för kundförvärv och kostnader för under-
håll efter stormar inverkade också negativt. EBITDA-marginalen steg 
dock till 37,7 procent, positivt påverkad med 310 MSEK av en upplös-
ning av reserveringar hänförliga till historiska samtrafikavgifter. 
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Omställningsåtgärder förbättrade lönsamheten  
kraftigt i Finland 
 
Helåret 
• TeliaSoneras övergång till fokusering på kundlojalitet, kvalitet och 

service ledde till en stabilisering av hela den finska telekommunika-
tionsmarknaden. Förbättrad lönsamhet hos alla större operatörer var 
det tydligaste beviset på en pågående återhämtning av marknaden. 
Priserna stabiliserades och i vissa fall började genomsnittspriser och 
ARPU stiga. På mobilmarknaden minskade antalet porterade nummer 
mer än 60 procent och förbättrade churn-nivåerna hos alla operatörer. 
I april startade försäljningen av paketerade 3G-erbjudanden vilket öka-
de efterfrågan på 3G-telefoner avsevärt. Inom bredband fortsatte den 
tvåsiffriga marknadstillväxten men i en mer måttfull takt än 2005. Telia-
Soneras omställningsstrategi resulterade i högre nettoomsättning och 
starkt förbättrad lönsamhet under andra halvan av året. Som förväntat 
sjönk TeliaSoneras marknadsandel något, mätt i abonnemang. 

 
Mobil kommunikation 
• Total nettoomsättning sjönk 6 procent. Exklusive effekterna av Sauna-

lahtis tillbakadragande från TeliaSoneras nät (-470 MSEK) minskade 
omsättningen 1 procent. Ökad försäljning av nya telefoner och ökade 
genomsnittspriser och ARPU under året kompenserade delvis för ef-
fekten av den tidigare priserosionen (-200 MSEK). 

 
• Antalet abonnemang sjönk med 100 000 till 2 407 000, främst beroen-

de på att nyförsäljningen av Tele Finlands lågprisabonnemang upp-
hört. Inklusive abonnemang hos tjänsteleverantörer uppgick antalet 
abonnemang till 2 420 000. 

 
• Churn för abonnemang sjönk till 18 procent (26). 
 
• EBITDA och EBITDA-marginalen steg på grund av att omställningsåt-

gärder bidrog till att kompensera för Saunalahtis tillbakadragande. Re-
sultatet 2005 belastades med 460 MSEK avseende en kompensation 
för historiska samtrafikavgifter och övertagandet av mobilkunder från 
tjänstetillhandahållaren ACN. 

 
• CAPEX nästan halverades på grund av effektivare inköp och minskat 

behov av ytterligare nätkapacitet efter Saunalahtis tillbakadragande. 
 
Fast kommunikation 
• Nettoomsättningen ökade 4 procent på grund av stark försäljning av 

utrustning. Cirka hälften av tillväxten berodde på konsolideringen av 
Data-Info, en leverantör av ICT-lösningar till företag. Försäljningen 
steg inom bredband och managed services, medan försäljningen av 
traditionella datakommunikationstjänster och fast telefoni minskade. 

 
• Antalet bredbandsabonnemang ökade med närmare 20 procent, eller 

62 000, till 412 000. 
 
• EBITDA steg 23 procent och EBITDA-marginalen förbättrades kraftigt 

på grund av effektivitetsåtgärder som framför allt minskade kostnader 
för underleverantörer och personal. 
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• CAPEX sjönk 12 procent på grund av en mer måttfull, om än fortsatt 

hög, tillväxt inom bredband. Investeringsfokus låg på byggandet av IP-
nät och en ökad täckning av fiberaccessnät. TeliaSonera har det mest 
omfattande fiberaccessnätet i Finland. 

 
MSEK, förutom marginaler, 
ARPU och antal abonnemang 

Okt-dec
2006

Okt-dec
2005

Jan-dec
2006

Jan-dec 
2005 

Nettoomsättning 4 348 4 233 16 744 17 002 
EBITDA före engångsposter 1 089 775 4 326 3 641 

Marginal (%) 25,0 18,3 25,8 21,4 
Rörelseresultat 359 -8 1 397 337 
Rörelseresultat före engångsposter 454 -6 1 781 448 
Mobil kommunikation  
Nettoomsättning 2 409 2 379 9 427 9 993 
EBITDA före engångsposter 577 343 2 286 1 985 

Marginal (%) 24,0 14,4 24,2 19,9 
CAPEX 157 202 392 763 
ARPU (EUR) 29,5 28,5 28,7 30,1 
Antal abonnemang, periodens 
utgång (tusental) 2 407 2 507 2 407 2 507 
Fast kommunikation  
Nettoomsättning 1 939 1 854 7 317 7 009 
EBITDA före engångsposter 512 432 2 040 1 656 

Marginal (%) 26,4 23,3 27,9 23,6 
CAPEX 341 325 1 015 1 157 
Antal abonnemang, periodens 
utgång (tusental) 1 033 1 073 1 033 1 073 
 
Effekter av pågående omställningsprogram 
• Utöver det kostnadsbesparingsprogram på 1 GSEK brutto som slutför-

des under 2005, inleddes i slutet av 2005 ett omställningsprogram för 
att säkra framtida tillväxt och återställa lönsamheten. Programmet in-
kluderar åtgärder för att sänka kostnadsnivåerna med 2 GSEK brutto 
från och med 2008 jämfört med 2005 års kostnadsnivåer. 

 
• Omställningsåtgärderna som hittills införts förväntas att ge årliga kost-

nadsbesparingar på cirka 1 GSEK (av totalt 2 GSEK) från och med 
2007. Under 2006 uppgick besparingseffekterna från omställningspro-
grammet till cirka 700 MSEK (noll), varav cirka 220 MSEK i fjärde kvar-
talet. Därtill kom kostnadsbesparingar från tidigare besparingsprogram 
om totalt 1 GSEK (250 MSEK) varav cirka 250 MSEK (220) i fjärde 
kvartalet. Mer än hälften av besparingarna påverkade mobil kommuni-
kation. 

 
• Sedan omställningsprogrammet inleddes har 384 MSEK (noll) rappor-

terats som engångsposter, varav 96 MSEK som nedskrivningar och 
138 MSEK som kostnader för kompetenspoolen. Hittills har 414 
medarbetare flyttats över till kompetenspoolen varav 73 var kvar vid 
slutet av kvartalet. Engångskostnader för omställningsprogrammet 
uppgick till 95 MSEK i fjärde kvartalet. 

 
• Ansvaret för det pågående omställningsprogrammet i Finland är upp-

delat mellan de nya affärsområden som infördes den 1 januari 2007. 
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Fjärde kvartalet 
• Efterfrågan på paketerade PC- och bredbandserbjudanden var stark. I 

linje med strategin att ställa om mobilmarknaden valde TeliaSonera att 
inte erbjuda gratis samtalstid, i motsats till konkurrenterna. TeliaSone-
ra förbättrade sin service avsevärt genom att förstärka sin kundtjänst 
med 100 medarbetare. 

 
Mobil kommunikation 
• Nettoomsättningen ökade 1 procent på grund av högre försäljning av 

mobiltelefoner och nya prissättningsmodeller. Försäljningen ökade 5 
procent i lokal valuta.  

 
• Antalet abonnemang minskade med 29 000 från föregående kvartal. 
 
• Churn för abonnemang förbättrades något till 16 procent (17). 
 
• Antalet trafikminuter per abonnemang steg 1 procent till 285 minuter, 

trots högre genomsnittspriser. ARPU ökade 4 procent till 29,5 EUR.  
 
• EBITDA och EBITDA-marginalen förbättrades kraftigt på grund av 

effektivitetsåtgärder, inklusive minskade kostnader för kundförvärv och 
nya samtrafikavgifter från den 1 juli 2006. 

 
Fast kommunikation 
• Omsättningen ökade 5 procent. I lokal valuta ökade omsättningen 8 

procent. Försäljningen ökade mest inom utrustning, bredband och ma-
naged services. Omkring hälften av ökningen berodde på konsolide-
ringen av Data-Info. Ett ökat antal abonnemang och något högre 
ARPU bidrog till tillväxten inom bredband. Försäljningen av fast telefo-
ni och datakommunikationstjänster fortsatte att minska. 

 
• Antalet bredbandsabonnemang ökade med 17 000 från föregående 

kvartal. 
 
• EBITDA steg främst på grund av en vinst om 68 MSEK från försälj-

ningen av gamla fordringar. 
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Rekordår i Norge 
 
Helåret 
• Konkurrensen var fortsatt intensiv på den norska mobil- och bred-

bandsmarknaden. Inom mobil kommunikation fokuserades aktiviteter-
na på segmentering och kostnadsminskning, och TeliaSonera ökade 
sin marknadsandel mätt i intäkter. Bredbandspriserna förblev tämligen 
stabila eftersom konkurrenterna fokuserade på att erbjuda ökad band-
bredd till oförändrade priser. NextGenTel behöll sin ställning som den 
näst största leverantören av bredband i Norge. 

 
MSEK, förutom marginaler, 
ARPU och antal abonnemang 

Okt-dec
2006

Okt-dec
2005

Jan-dec
2006

Jan-dec 
2005 

Nettoomsättning 2 366 2 096 9 432 7 481 
EBITDA före engångsposter 928 704 3 427 2 614 

Marginal (%) 39,2 33,6 36,3 34,9 
Rörelseresultat 666 486 2 425 1 682 
Rörelseresultat före engångsposter 666 485 2 425 1 803 
Mobil kommunikation  
Nettoomsättning 2 146 2 096 8 926 7 481 
EBITDA före engångsposter 890 704 3 328 2 614 

Marginal (%) 41,5 33,6 37,3 34,9 
CAPEX 277 261 645 876 
ARPU (NOK) * 368 353 368 338 
Antal abonnemang, periodens 
utgång (tusental) 1 641 1 651 1 641 1 651 
Fast kommunikation  
Nettoomsättning 220 – 506 – 
EBITDA före engångsposter 38 – 99 – 

Marginal (%) 17,3 – 19,6 – 
CAPEX 37 – 84 – 
Antal abonnemang, periodens 
utgång (tusental) 172 – 172 – 
* Avser NetCom 

 
Mobil kommunikation 
• Nettoomsättningen steg 19 procent till 8 926 MSEK (7 481) på grund 

av förvärvet av Chess (konsoliderat från och med 7 november 2005), 
och högre försäljning hos NetCom. En förändrad kundmix med en 
ökad andel abonnemangskunder och ökad trafik, bidrog till NetComs 
positiva försäljningsutveckling. Lägre samtrafikavgifter från den 1 juli 
2006 drog ned försäljningen. 

 
• NetComs kundmix förbättrades och det totala antalet abonnemangs-

kunder i Norge ökade med 83 000 medan antalet kontantkortsabon-
nemang minskade med 93 000. ARPU ökade därför avsevärt. Chess 
huvudfokus under året var att föra över sina kunder till NetComs nät. 

 
• Churn för abonnemang sjönk till 15 procent (18). 
 
• EBITDA ökade till 3 328 MSEK (2 614) på grund av högre försäljning 

och synergieffekter från konsolideringen av Chess. Lägre samtrafikav-
gifter påverkade EBITDA negativt med cirka 55 MSEK. 

 
• CAPEX minskade på årsbasis främst på grund av stora investeringar i 

UMTS och EDGE under 2005. 
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Fast kommunikation 
• Omsättningen uppgick till 506 MSEK och EBITDA-marginalen till 20 

procent, som ett resultat av förvärvet av NextGenTel (konsoliderat från 
den 1 juni 2006). 

 
• Vid årets utgång uppgick antalet abonnemang hos NextGenTel till 

172 000, varav 29 000 VoIP-abonnemang. 
 
Fjärde kvartalet 
• TeliaSonera var mindre aktivt i fjärde kvartalet efter att ha dominerat 

försäljningskampanjerna på den norska marknaden undre tredje kvar-
talet. Vid kvartalets utgång fattade regulatorn NPT ett preliminärt be-
slut rörande mobila termineringsavgifter och föreslog gemensamma 
prisnivåer för Telenor och NetCom senast den 1 juli 2008. NetCom 
ifrågasätter NPTs beräkningsmetoder av och logiken bakom avgifter-
na. Auktionen av en fjärde 3G-licens ställdes in på grund av bristande 
villighet att betala för licensen. 

 
Mobil kommunikation 
• Nettoomsättningen ökade 2 procent till 2 146 MSEK (2 096) främst på 

grund av konsolideringen av Chess, ökad trafik och en förbättrad 
kundmix. I lokal valuta ökade nettoomsättningen 11 procent. Lägre 
samtrafikavgifter påverkade försäljningen negativt. 

 
• Under fjärde kvartalet ökade antalet abonnemang med 4 000. Antalet 

abonnemangskunder ökade med 9 000 och antalet kontantkortsabon-
nemang minskade med 5 000. 

 
• Churn för abonnemang ökade till 19 procent (16). 
 
• EBITDA steg till 890 MSEK (704), och EBITDA-marginalen ökade till 

42 procent (34), främst på grund av ökad försäljning, synergivinster 
från konsolideringen av Chess och lägre försäljnings- och marknadsfö-
ringskostnader. Lägre samtrafikavgifter påverkade EBITDA negativt 
med cirka 30 MSEK. 

 
Fast kommunikation 
• Omsättningen uppgick till 220 MSEK och EBITDA-marginalen till 17 

procent som ett resultat av förvärvet av NextGenTel. 
 
• Under kvartalet ökade antalet bredbandsabonnemang med 4 000. 

Andelen VoIP-abonnemang ökade 2 procentenheter till 17 procent. 
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Kraftig resultatförbättring i Danmark, framdriven av 
mobil kommunikation 
 
Helåret 
• Priserna på den danska mobilmarknaden var fortsatt stabila och fokus 

låg kvar på att behålla kunder och kundlojalitet. Aktiviteterna på mo-
bilmarknaden fokuserade på datakommunikations- och innehållstjäns-
ter, som exempelvis musik i mobilen. På bredbandsmarknaden stabili-
serades priserna gradvis under året och fokus låg på att leverera ökad 
bandbredd till oförändrade priser. TeliaSonera behöll sin ställning på 
marknaden. 

 
MSEK, förutom marginaler, ARPU 
och antal abonnemang 

Okt-dec
2006

Okt-dec
2005

Jan-dec
2006

Jan-dec 
2005 

Nettoomsättning 1 712 1 916 7 413 7 178 
EBITDA före engångsposter 331 182 1 422 817 

Marginal (%) 19,3 9,5 19,2 11,4 
Rörelseresultat 79 52 423 -174 
Rörelseresultat före engångsposter 124 -81 500 -277 
Mobil kommunikation  
Nettoomsättning 1 154 1 332 5 199 4 965 
EBITDA före engångsposter 242 77 982 391 

Marginal (%) 21,0 5,8 18,9 7,9 
CAPEX 185 141 353 682 
ARPU (DKK) 255 244 252 247 
Antal abonnemang, periodens 
utgång (tusental) 1 123 1 154 1 123 1 154 
Fast kommunikation  
Nettoomsättning 558 584 2 214 2 213 
EBITDA före engångsposter 89 105 440 426 

Marginal (%) 15,9 18,0 19,9 19,2 
CAPEX 52 45 177 151 
Antal abonnemang, periodens 
utgång (tusental) 537 550 537 550 
 
Mobil kommunikation 
• Nettoomsättningen ökade 5 procent till 5 199 MSEK (4 965) på grund 

av högre ARPU och försäljning av mobilterminaler. Lägre samtrafikav-
gifter påverkade omsättningen negativt. 

 
• Antalet abonnemang minskade med 31 000 till 1 123 000, främst på 

grund av att TeliaSoneras fortsatta fokus på högvärdeskunder resulte-
rade i en nedgång i antalet kontantkortsabonnemang. 

 
• Churn för abonnemang var oförändrad på 33 procent. 
 
• EBITDA förbättrades avsevärt till 982 MSEK (391) på grund av ökad 

omsättning, synergieffekter från konsolideringen av Orange och andra 
effektivitetsvinster. Lägre samtrafikavgifter påverkade EBITDA negativt 
med cirka 40 MSEK. EBITDA för 2005 belastades med kostnader för 
namnbyte på Orange. 

 
• CAPEX sjönk. Under 2005 ökade CAPEX på grund av investeringar i 

ökad nätkapacitet. 
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Fast kommunikation 
• Nettoomsättningen var oförändrad. Ökad omsättning inom bredband 

och kabel-tv motverkade en fortsatt nedgång i försäljningen av fast te-
lefoni. 

 
• EBITDA och EBITDA-marginalen ökade något på grund av effektivi-

tetsvinster, främst i form av lägre administrationskostnader. 
 
• CAPEX ökade främst på grund av uppgraderingen av kabel-tv- och 

bredbandsnäten. 
 
Fjärde kvartalet 
• Priserna var fortsatt stabila och kampanjerna under julhandeln fokuse-

rade på datakommunikationstjänster och försäljning av mobiltelefoner. 
TeliaSonera inledde sina försäljningskampanjer av Telia HomeFree, 
en ny service ämnad att stödja migreringen från fast till mobil telefoni. 
Marknadspositionen bibehölls. 

 
Mobil kommunikation 
• Nettoomsättningen minskade 13 procent främst på grund av lägre 

försäljning av terminaler, och valutakurseffekter. Lägre samtrafikavgif-
ter belastade försäljningen ytterligare. Omsättningen minskade 10 pro-
cent i lokal valuta. 

 
• Under fjärde kvartalet ökade antalet abonnemang med 29 000. Antalet 

abonnemangskunder ökade med 13 000 och antalet kontantkorts-
abonnemang ökade med 16 000. 

 
• Churn för abonnemang ökade till 34 procent (27). 
 
• EBITDA förbättrades avsevärt på grund av synergieffekter från konso-

lideringen av Orange och andra effektivitetsvinster. Lägre samtrafikav-
gifter påverkade EBITDA negativt med cirka 10 MSEK. 

 
Fast kommunikation 
• Nettoomsättningen minskade till 558 MSEK (584), främst på grund av 

lägre försäljning av fast telefoni, men var stabil i lokal valuta. Försälj-
ningen av tjänster inom bredband och kabel-tv ökade 12 procent, mot-
svarande 16 procent i lokal valuta. 

 
• Under kvartalet ökade antalet bredbandsabonnemang med 3 000 till 

162 000. 
 
• EBITDA och EBITDA-marginalen minskade något på grund av lägre 

försäljning av fast telefoni och något lägre marginaler inom Stofas ka-
bel-tv-verksamhet. 

 
Ytterligare marknadsanpassning och rationalisering 
• Under året vidtogs ytterligare effektivitetsåtgärder för att anpassa or-

ganisationen till marknaden. Antalet medarbetare minskades med 65. 
De årliga kostnadsbesparingarna beräknas uppgå till 80 MSEK från 
och med 2007. Omstruktureringskostnader på 45 MSEK bokades som 
en engångspost i fjärde kvartalet. 
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God utveckling i Baltikum 
 
Helåret 
• Konkurrensen förblev intensiv på mobil- och bredbandsmarknaderna 

med ökad prispress från nya aktörer. Mobiloperatörerna fokuserade på 
att uppgradera sina 3G-nät med HSDPA. Tillväxten inom bredband 
fortsatte och skapade en ökad efterfrågan på VoIP-tjänster, IP-tv och 
triple-play-tjänster. TeliaSonera var mycket aktiv på alla tillväxtområ-
den och behöll sina marknadspositioner.  

 
MSEK, förutom marginaler och 
antal abonnemang 

Okt-dec
2006

Okt-dec
2005

Jan-dec
2006

Jan-dec 
2005 

Nettoomsättning 2 555 2 453 9 950 9 293 
EBITDA före engångsposter 1 018 971 4 403 4 255 

Marginal (%) 39,8 39,6 44,3 45,8 
Resultat från intressebolag 18 45 208 220 
Rörelseresultat 612 432 2 781 2 303 
Rörelseresultat före engångsposter 612 432 2 781 2 303 
Mobil kommunikation  
Nettoomsättning 1 814 1 651 6 978 6 380 

varav Litauen 604 605 2 412 2 302 
varav Lettland 660 560 2 495 2 252 
varav Estland 550 486 2 071 1 826 

EBITDA före engångsposter 693 608 2 953 2 799 
Marginal (%), Litauen 39,2 31,2 40,3 40,1 
Marginal (%), Lettland 38,9 43,2 47,5 49,4 
Marginal (%), Estland 36,2 36,4 38,4 41,8 

CAPEX 279 214 753 667 
Antal abonnemang, tusental, 
periodens utgång 3 636 3 301 3 636 3 301 
Fast kommunikation  
Nettoomsättning 928 959 3 661 3 500 

varav Litauen 498 522 1 978 1 970 
varav Estland 430 437 1 683 1 530 

EBITDA före engångsposter 331 367 1 468 1 473 
Marginal (%), Litauen 41,2 44,8 47,3 48,3 
Marginal (%), Estland 29,3 30,4 31,7 34,1 

CAPEX 278 173 650 418 
Antal abonnemang, periodens 
utgång (tusental)  

i dotterbolag 1 506 1 433 1 506 1 433 
i intressebolag 720 692 720 692 

 
Mobil kommunikation 
• Nettoomsättningen ökade 9 procent till 6 978 MSEK (6 380) på grund 

av ett ökat antal abonnemang på alla de tre marknaderna och ökad 
trafik per användare i Lettland och Estland. I Litauen minskade trafiken 
per användare något på grund av den stora ökningen av kontantkorts-
abonnemang. 

 
• Antalet abonnemang steg på alla marknader med totalt 335 000 till 

3 636 000. 
 
• Genomsnittlig churn för abonnemang i Baltikum ökade till 14 procent 

(13). 
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• EBITDA förbättrades på alla baltiska marknader, pådrivet av ökad 

omsättning. EBITDA-marginalen bibehölls i Litauen men ökad pris-
press, tillsammans med högre försäljnings- och marknadsföringskost-
nader, försvagade EBITDA-marginalen i Estland och Lettland. 

 
• CAPEX ökade i Litauen och Estland främst på grund av investeringar i 

EDGE och UMTS/HSDPA. I Lettland minskade CAPEX främst på 
grund av minskade investeringar i 2G-kapacitet och IT. 

 
Fast kommunikation 
• Total nettoomsättning ökade 5 procent till 3 661 MSEK (3 500) delvis 

på grund av förvärvet av MicroLink i Estland. Högre omsättning inom 
bredband bidrog till ökningen och mer än kompenserade för lägre för-
säljning av fast telefoni. 

 
• I Estland och Litauen steg antalet bredbandsabonnemang med över 

50 procent till 322 000. Antal abonnemang för fast telefoni minskade 
med 2 procent till 1 166 000. 

 
• Försvagningen av EBITDA-marginalen i Estland berodde främst på 

inträdet på marknaden för managed services. Ökad försäljning av låg-
marginal-produkter, inklusive datorer, för att stödja den underliggande 
verksamheten, tyngde också marginalen. I Litauen berodde den något 
lägre marginalen på ökade kostnader för försäljning och marknadsfö-
ring, och kostnader för varumärkesbyte. 

 
• TeliaSoneras resultat från intressebolaget Lattelecom, i Lettland, upp-

gick till 208 MSEK (220). 
 
• CAPEX ökade på grund av utvidgningen av bredband på alla markna-

der och digital marksänd tv i Litauen. 
 
Fjärde kvartalet 
• Marknaden karaktäriserades av hög aktivitet, inklusive julkampanjer. 

Konkurrensen och prispressen förblev intensiva. TeliaSonera behöll 
sina marknadspositioner. 

 
Mobil kommunikation 
• Nettoomsättningen ökade 10 procent till 1 814 MSEK (1 651) på grund 

av ett ökat antal abonnemang på alla tre marknader och ökad trafik per 
användare. I lokal valuta ökade omsättningen 14 procent, mätt som ett 
vägt genomsnitt av de tre marknaderna. 

 
• Under kvartalet ökade antalet abonnemang med 78 000 till 3 636 000. 
 
• Genomsnittlig churn för abonnemang i Baltikum ökade till 15 procent 

(14). 
 
• EBITDA förbättrades på alla tre marknader på grund av ökad nettoom-

sättning och ökad lönsamhet i Litauen. Förändringarna i EBITDA-
marginalerna berodde främst på utvecklingen i omsättning och av 
marknadsföringskostnader. 

 



 

 

                          Bokslutskommuniké januari-december 2006. TeliaSonera AB (publ), Org.nr 556103-4249, Säte: Stockholm 

20 

Fast kommunikation 
• Nettoomsättningen minskade 3 procent. I Estland ökade nettoomsätt-

ningen 2 procent i lokal valuta, pådriven av stark efterfrågan på tjäns-
ter för företag. I Litauen minskade nettoomsättningen 1 procent i lokal 
valuta på grund av avyttringen av Comliet. Exklusive effekten av avytt-
ringar steg omsättningen i Litauen 5 procent i lokal valuta. 

 
• Antalet bredbandsabonnemang fortsatte att öka och steg med 39 000 

under kvartalet till 322 000. Antalet abonnemang för fast telefoni ökade 
med 6 000 till 1 166 000. 

 
• Försvagningen av EBITDA-marginalen berodde främst på ökade för-

säljnings- och marknadsföringskostnader, och ökad försäljning av låg-
marginal-produkter. 

 
• TeliaSoneras resultat från intressebolaget Lattelecom minskade till 18 

MSEK (45) på grund av en förändring i uppskjutna skatteposter som 
hänför sig till omvärdering av verkligt värde vid TeliaSonera-samgåen-
det. 

 
• CAPEX ökade främst på grund av utvidgningen av bredband och 

hotspots på alla baltiska marknader, och digital marksänd tv i Litauen. 
 
 
Framgångsrik lansering i Spanien – kundökningen 
överträffar förväntningarna 
 
• En rekordkort tid efter det att TeliaSonera slutfört förvärvet av Xfera i 

juni 2006, lanserade Xfera sin spanska verksamhet den 1 december 
under varumärket Yoigo. 

 
MSEK, förutom antal  
abonnemang 

Okt-dec
2006

Okt-dec
2005

Jan-dec
2006

Jan-dec 
2005 

Mobil kommunikation  
Nettoomsättning 5 – 5 – 
EBITDA före engångsposter -247 – -337 – 
CAPEX 43 – 181 – 
Antal abonnemang, periodens 
utgång (tusental) 24 – 24 – 
 
• Yoigos erbjudande, baserat på lättanvända tjänster med transparent 

och attraktiv prissättning, har mottagits mycket väl i Spanien. Efter en-
dast en månads verksamhet uppgick antalet abonnemang till 24 000 
av totalt 34 000 mottagna beställningar vid utgången av året. 

 
• EBITDA uppgick till -247 MSEK. Kostnaderna var främst för lansering 

på marknaden, nät och kundförvärv. I december uppgick kostnaderna 
för att öka kännedomen om varumärket i samband med den kommer-
siella lanseringen till 90 MSEK. 

 
• Xferas verksamhet baseras på en flexibel och kostnadseffektiv organi-

sation. Huvudfunktioner som nätutbyggnad och -underhåll, kundtjänst, 
försäljning och logistik har lagts ut på entreprenad. 
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Rekordår för International Mobile med fortsatt stark 
tillväxt och lönsamhet 
 
MSEK, förutom marginaler och 
antal abonnemang 

Okt-dec
2006

Okt-dec
2005

Jan-dec
2006

Jan-dec 
2005 

Nettoomsättning 2 289 1 950 8 508 6 367 
varav Kazakstan 1 251 1 101 4 803 3 509 
varav Azerbajdzjan 688 557 2 453 1 902 
varav Georgien 268 219 945 719 
varav Moldavien 85 75 317 243 

EBITDA före engångsposter 1 212 1 072 4 787 3 519 
Marginal (%), totalt 52,9 55,0 56,3 55,3 
Marginal (%), Kazakstan 55,6 60,4 57,8 55,8 
Marginal (%), Azerbajdzjan 52,3 60,9 61,4 63,2 
Marginal (%), Georgien 51,9 44,7 47,9 46,6 
Marginal (%), Moldavien 44,7 44,0 44,2 52,3 

Resultat från intressebolag 1 478 845 4 800 2 937 
varav Ryssland 786 283 2 780 1 176 
varav Turkiet 692 562 2 020 1 761 

Rörelseresultat 2 416 1 698 8 557 5 692 
Rörelseresultat före engångsposter 2 416 1 698 8 557 5 692 
CAPEX 472 563 2 699 2 449 
Antal abonnemang, periodens 
utgång (tusental)  

Eurasien 7 352 6 146 7 352 6 146 
Ryssland 29 749 22 836 29 749 22 836 
Turkiet 30 800 26 700 30 800 26 700 
Ukraina 4 620 1 205 4 620 1 205 

 
Helåret 
 
Eurasien 
• Nettoomsättningen ökade 34 procent på grund av kraftig abonne-

mangstillväxt och högre ARPU. 
 
• Antalet abonnemang steg 20 procent, eller 1,2 miljoner, till 7,4 miljo-

ner. In Kazakstan påverkades abonnemangstillväxten negativt av kra-
vet på registrering av kontantkortsabonnemang. Kundernas registre-
ring slutfördes i slutet av tredje kvartalet och 725 000 abonnemang av-
registrerades. 

 
• EBITDA steg 34 procent främst på grund av ökad nettoomsättning, 

och EBITDA-marginalen steg. 
 
• CAPEX var fortsatt hög för att behålla ledarskapet inom kvalitet och 

nättäckning i regionen. TeliaSoneras första 3G-utbyggnad i området 
pågår i Georgien. Den kommersiella lanseringen ägde rum i decem-
ber. 

 
• Alla fyra Fintur-bolag lämnar utdelning och under 2006 betalade bola-

gen totalt cirka 1 400 MSEK i utdelningar, varav cirka 660 MSEK till 
minoritetsägare. Därutöver tillkännagavs 350 MSEK i extra utdelningar 
i december 2006, som utbetalades i januari 2007, varav cirka 172 
MSEK till minoritetsägare. 
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Ryssland 
• Den ryska mobilmarknaden fortsatte uppvisa kraftig tillväxt i volymer 

och intäkter. Den totala marknaden växte med 26 miljoner abonne-
mang till 152 miljoner. Mobil SIM-kortspenetration ökade från 87 till 
105 procent. Efter flera års nedgång planade priserna ut under året 
och ARPU förbättrades. MegaFon stärkte sin marknadsandel bland de 
tre största operatörerna från 26 till 29 procent mätt i intäkter. I Moskva 
ökade MegaFon sin marknadsandel av abonnemang från 14 till 19 
procent. En reglering introducerades den 1 juli enligt vilken kunderna 
enbart debiteras för utgående samtal. I december tillkännagavs 3G-
licensförfarandet. 

 
• MegaFon (intressebolag, 43,8 procents ägarandel) rapporterade kraf-

tig omsättnings- och resultattillväxt och TeliaSoneras inkomst från 
Ryssland steg 136 procent till 2 780 MSEK (1 176). Av förbättringen 
berodde 340 MSEK på valutakursförändringar och avyttringar, och 
omvärderingar av lån som påverkade resultatet negativt 2005. 

 
• Antalet abonnemang ökade med 6,9 miljoner till 29,7 miljoner. Ök-

ningen var kraftigast i Moskva med 56 procent, eller 1,8 miljoner, till 
5,0 miljoner. 

 
• MegaFon lämnade ingen utdelning till sina aktieägare (noll). De medel 

som genererades från verksamheterna investerades för att utvidga af-
fären. 

 
Turkiet 
• Den turkiska mobilmarknaden fortsatte att växa och antalet abonne-

mang ökade med 9 miljoner till mer än 51 miljoner. SIM-kortspenetra-
tionen steg från 57 till 69 procent (rapporterat med ett kvartals efter-
släpning). 

 
• I Turkiet ökade antalet abonnemang hos Turkcell (intressebolag, 37,3 

procent ägarandel, rapporterat med ett kvartals eftersläpning) med 4,1 
miljoner till 30,8 miljoner. I Ukraina ökade antalet abonnemang med 
3,4 miljoner till 4,6 miljoner. 

 
• Trots en försvagning av den turkiska liran mot den svenska kronan 

steg TeliaSoneras resultat från Turkcell till 2 020 MSEK (1 761) på 
grund av ökat antal abonnemang och ökad användning. 

 
• Under 2006 erhöll TeliaSonera 1 501 MSEK (175) i utdelning från 

Turkcell och Turkcell Holding (som äger 51 procent av Turkcell och är 
samägt av TeliaSonera och Cukurova Holding). 

 
Fjärde kvartalet 
 
Eurasien 
• Nettoomsättningen ökade 17 procent. I lokal valuta steg omsättningen 

25 procent. Antalet abonnemang ökade med närmare 0,5 miljoner till 
7,4 miljoner. Abonnemangstillväxten var särskilt kraftig i Kazakstan, ef-
ter slutförandet av registreringen av kontantkortsabonnemang, och på 
grund av framgångsrika försäljnings- och marknadsföringsaktiviteter. 
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• EBITDA steg 9 procent på grund av högre nettoomsättning. EBITDA-
marginalen sjönk på grund av kostnader för ökade försäljnings- och 
marknadsföringsaktiviteter som hade skjutits upp från tidigare kvartal i 
Kazakstan och Azerbajdzjan. 

 
• CAPEX minskade delvis beroende på att vissa investeringar senarela-

des. 
 
Ryssland 
• MegaFon lyckades väl under kvartalet och tog 30 procent av den ryska 

abonnemangstillväxten. I Moskva tog MegaFon 38 procent av tillväx-
ten. 

 
• MegaFon uppvisade fortsatt stark omsättnings- och resultattillväxt. 

TeliaSoneras resultat från Ryssland steg i fjärde kvartalet till 786 
MSEK (283). Ökningen inkluderar 92 MSEK i valutakursförändringar 
och Telecominvests avyttring av PeterStar. Resultatet för 2005 påver-
kades negativt med 173 MSEK från omvärderingar av lån.  

 
• Antalet abonnemang hos MegaFon ökade med 1,6 miljoner i fjärde 

kvartalet. 
 
Turkiet 
• I Turkiet steg antalet abonnemang med 1,0 miljon under kvartalet 

(rapporterat med ett kvartals eftersläpning). I Ukraina ökade antalet 
med 0,7 miljon. 

 
• TeliaSoneras resultat från Turkcell steg 23 procent till 692 MSEK (562) 

på grund av fortsatt kraftigt ökad användning och ökat antal abonne-
mang. En försvagning av den turkiska liran med 16 procent mot den 
svenska kronan påverkade TeliaSoneras resultat från Turkcell nega-
tivt. 

 
 
Övrig verksamhet *) 
 

MSEK 
Okt-dec

2006
Okt-dec

2005
Jan-dec

2006
Jan-dec 

2005 
Nettoomsättning 1 278 1 216 4 826 4 575 
EBITDA före engångsposter -63 -48 7 151 
Resultat från intressebolag 17 84 694 84 
Rörelseresultat 401 -25 1 046 171 
Rörelseresultat före engångsposter -114 -14 498 73 
CAPEX 170 96 394 247 
*) Omfattar TeliaSonera Holding och TeliaSonera International Carrier 

 
• Nettoomsättningen ökade främst beroende på ökad försäljning av 

telefoni i carrierverksamheten. 
 
• Resultatet från intressebolag förbättrades på grund av intressebolaget 

Overseas Telecoms avyttring av mobiloperatören MTN Uganda, vilket 
påverkade rörelseresultatet positivt med 562 MSEK i tredje kvartalet. 

 
• Rörelseresultatet påverkades positivt av en upplösning av reserver 

hänförliga till integrationen och omstruktureringen av carrierverksam-
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heten. Effekten för helåret uppgick till 101 MSEK varav 61 MSEK i 
fjärde kvartalet. 

 
• Engångsposter i fjärde kvartalet påverkades positivt av en upplösning 

av en reserv om 500 MSEK efter en förlikning i en tvist rörande en po-
tentiell samlokaliseringsplats i London (West Ferry Road). 

 
• CAPEX ökade på grund av utvidgningen av carrierverksamheten till 

nya regioner och marknader. 
 
 
Stockholm den 13 februari 2007 
 
 
 
Anders Igel 
VD och Koncernchef 
 
 
Varje år granskar TeliaSoneras revisorer delårsrapporterna för de tre första 
kvartalen. Således har denna rapport inte varit föremål för revisorernas 
granskning. 
 
 



 

 

                          Bokslutskommuniké januari-december 2006. TeliaSonera AB (publ), Org.nr 556103-4249, Säte: Stockholm 

25 

 
 
Finansiell information 
Information om en ny rapportstruktur och omräknade jämförelsevärden, 
efter övergången till en ny organisation den 1 januari 2007, kommer att 
publiceras i god tid före delårsrapporten januari-mars 2007. 
 
Delårsrapport januari – mars 2007 2007-04-24 
Årsstämma, Stockholm 2007-04-24 
Aktieägarmöte, Helsingfors 2007-04-25 
Delårsrapport januari – juni 2007 2007-07-27 
Delårsrapport januari – september 2007 2007-10-26 
Bokslutskommuniké januari – december 2007 2008-02-13 
 
 
 
 
 
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: Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization. 
Rörelseresultat före av- och nedskrivningar samt före resultat från intres-
sebolag. 
 
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: High Speed Downlink Packet Access. Teknik för att öka hastighe-
ten i 3G-nätet. 
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Koncernens resultaträkningar 
 
MSEK, förutom uppgifter per 
aktie och antal aktier 

Okt-dec
2006

Okt-dec
2005

Jan-dec
2006

Jan-dec 
2005 

Nettoomsättning 23 187 22 876 91 060 87 661 
Produktionskostnader -13 269 -12 933 -48 640 -47 287 
Bruttoresultat 9 918 9 943 42 420 40 374 
Försäljnings-/administrations-/ 
FoU-kostnader -5 634 -6 277 -22 367 -23 706 
Övriga rörelseintäkter/-
rörelsekostnader, netto 351 -636 -143 -2 348 
Resultat från intressebolag 1 555 992 5 579 3 229 
Rörelseresultat 6 190 4 022 25 489 17 549 
Finansiellt netto -90 -145 -263 -530 
Resultat efter finansiella poster 6 100 3 877 25 226 17 019 
Skatter -1 562 -535 -5 943 -3 325 
Nettoresultat 4 538 3 342 19 283 13 694 
Hänförligt till:  

Moderbolagets aktieägare 4 029 2 734 16 987 11 697 
Minoritetsandelar i dotterbolag 509 608 2 296 1 997 

  
Resultat per aktie för moderbola-
gets aktieägare, före och efter 
utspädning (SEK) 0,90 0,61 3,78 2,56 
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 4 490 457 4 490 457 4 573 986 

Antal egna aktier (1000-tal)  
Vid periodens utgång – 184 775 – 184 775 
Genomsnitt – 184 775 125 546 101 246 

  
EBITDA 7 455 6 744 31 113 27 508 
EBITDA före engångsposter 7 766 7 098 32 266 29 411 
Av- och nedskrivningar -2 820 -3 714 -11 203 -13 188 
Rörelseresultat före engångsposter 6 504 4 890 26 751 20 107 
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Koncernens balansräkningar 
 

MSEK 
31 dec

2006 
31 dec 

2005 
Tillgångar   
Goodwill och övriga immateriella tillgångar 74 172 74 367 
Materiella anläggningstillgångar 48 195 48 201 
Andelar i intressebolag, uppskjutna skattefordringar  
och övriga finansiella tillgångar 41 826 40 526 
Summa anläggningstillgångar 164 193 163 094 
Varulager 997 765 
Kundfordringar, aktuella skattefordringar och  
övriga fordringar 20 631 20 489 
Räntebärande fordringar 1 958 2 407 
Likvida medel 11 603 16 834 
Summa omsättningstillgångar 35 189 40 495 
Anläggningstillgångar som innehas för försäljning 10 186 
Summa tillgångar 199 392 203 775 
   
Eget kapital och skulder   
Eget kapital 119 217 127 049 
Minoritetsandelar 8 500 8 645 
Summa eget kapital 127 717 135 694 
Långfristiga lån 24 311 20 520 
Uppskjutna skatteskulder, övriga långfristiga  
avsättningar 14 635 14 948 
Övriga långfristiga skulder 2 382 2 343 
Summa långfristiga skulder 41 328 37 811 
Kortfristiga lån 3 418 6 215 
Leverantörsskulder, aktuella skatteskulder, kortfristiga  
avsättningar och övriga kortfristiga skulder 26 929 24 055 
Summa kortfristiga skulder 30 347 30 270 
Summa eget kapital och skulder 199 392 203 775 
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Koncernens kassaflödesanalyser 
 

MSEK 
Okt-dec

2006
Okt-dec

2005
Jan-dec

2006
Jan-dec 

2005 
Kassaflöde före förändring av  
rörelsekapital 4 575 5 424 28 034 26 158 
Förändring av rörelsekapital 1 881 795 -533 832 
Kassaflöde från löpande verksamhet 6 456 6 219 27 501 26 990 
Förvärv av immateriella och  
materiella anläggningstillgångar -3 591 -3 028 -10 905 -11 396 
Fritt kassaflöde 2 865 3 191 16 596 15 594 
Kassaflöde från övrig investerings-
verksamhet 599 -3 068 -2 179 -840 
Summa kassaflöde från  
investeringsverksamhet -2 992 -6 096 -13 084 -12 236 
Kassaflöde före finansierings-
verksamhet 3 464 123 14 417 14 754 
Kassaflöde från finansierings-
verksamhet 524 -421 -19 382 -15 653 
Periodens kassaflöde 3 988 -298 -4 965 -899 
  
Likvida medel, IB 7 834 16 936 16 834 17 245 
Periodens kassaflöde 3 988 -298 -4 965 -899 
Kursdifferens i likvida medel -219 196 -266 488 
Likvida medel, UB 11 603 16 834 11 603 16 834 
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Förändringar av koncernens eget kapital 
 
 Jan-dec 2006 Jan-dec 2005 

MSEK 
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 – – – 
Redovisning av 
finansiella instru-
ment till verkligt 
värde -25 – -25 46 – 46 
Valutakursdiffe-
renser -8 955 -608 -9 563 8 809 732 9 541 
Inflationsjuster-
ingar -147 – -147 1 177 – 1 177 
Transaktioner med 
minoritetsägare i 
dotterbolag – -215 -215 – -12 -12 
Summa resultat-
förändringar som 
inte redovisas i 
resultaträkningen -9 102 -823 -9 925 10 032 720 10 752 
Nettoresultat 16 987 2 296 19 283 11 697 1 997 13 694 
Summa redovisat 
resultat för perio-
den 7 885 1 473 9 358 21 729 2 717 24 446 
Utdelning -15 717 -1 618 -17 335 -5 610 -1 006 -6 616 
Egna aktier – – – -10 203 – -10 203 
Utgående balans 119 217 8 500 127 717 127 049 8 645 135 694 
 
 
Redovisningsnorm 
Allmänt. TeliaSoneras koncernredovisning för 2006 har, liksom årsbokslu-
tet för 2005, upprättats i enlighet med International Financial 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 årsredovisningslagen samt 
Redovisningsrådets rekommendation RR 32 ”Redovisning för juridiska 
personer” och uttalanden från dess akutgrupp. Denna rapport har upprät-
tats i enlighet med IAS 34 ”Interim Financial Reporting”. 
 
Nya redovisningsstandarder (ännu icke antagna av EU). IFRS 8 ”Operating 
Segments” (ska tillämpas i årsredovisningar för perioder som påbörjas den 
1 januari 2009 eller senare och med tidigare tillämpning tillåten) publicera-
des den 30 november 2006, som en del av det med amerikanska FASB 
gemensamma projektet att minska skillnaderna mellan IFRS och ameri-
kanska redovisningsprinciper. IFRS 8 ersätter IAS 14 ”Segment Reporting” 
och är anpassad till kraven i amerikanska FAS 131. IFRS 8 kräver att ett 
företag lämnar finansiella och beskrivande upplysningar om sina rapport-
segment. Rapportsegment är verksamhetsgrenar eller sammanläggningar 
av verksamhetsgrenar som uppfyller vissa specificerade kriterier. Verk-
samhetsgrenar är sådana delar av ett företag för vilka separat finansiell 
information är tillgänglig och regelbundet bedöms av den högste operative 
beslutsfattaren vid beslut om resursallokering och vid utvärdering av utför-
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da prestationer. TeliaSonera har beslutat att tillämpa IFRS 8 från och med 
2007. 
 
IFRIC 11 “IFRS 2 – Group and Treasury Share Transactions” (ska tilläm-
pas för räkenskapsår som påbörjas den 1 mars 2007 eller senare och med 
tidigare tillämpning tillåten) publicerades den 2 november 2006. IFRIC 11 
behandlar hur IFRS 2 ”Share-based Payment” ska tillämpas för aktierelate-
rade ersättningar som innefattar företagets egna aktier (eller motsvarande 
instrument) eller ett annat koncernföretags eget kapital-instrument (till ex-
empel eget kapital-instrument i dess moderbolag). TeliaSonera berörs för 
närvarande inte av IFRIC 11. 
 
IFRIC 12 “Service Concession Arrangements” (ska tillämpas för räken-
skapsår som påbörjas den 1 januari 2008) publicerades den 30 november 
2006. IFRIC 12 behandlar hur företag som bedriver verksamhet inom ra-
men för koncessionsavtal avseende publika tjänster ska tillämpa anvis-
ningarna i befintliga IFRS för redovisning av gjorda åtaganden och erhållna 
rättigheter enligt dessa avtal. TeliaSonera berörs inte av IFRIC 12. 
 
För ytterligare information, se motsvarande avsnitt i delårsrapporten för 
andra kvartalet 2006 och i årsredovisningen för 2005. 
 
 
Engångsposter 
 

MSEK 
Okt-dec 

2006 
Okt-dec 

2005 
Jan-dec 

2006 
Jan-dec 

2005 
Inom EBITDA -311 -354 -1 153 -1 903 
Omstrukturering, kostnader för 
synergiimplementering m m: 

Sverige -628 -577 -1 255 -2 095 
Finland -105 -1 -288 -111 
Danmark -45 92 -77 62 
International Carrier 44 134 77 216 
Övrigt 416 -9 383 -36 

Kapitalvinster: 
Telia Finans 7 7 7 61 

Inom Av- och nedskrivningar -13 -514 -13 -636 
Nedskrivningar, förkortade avskriv-
ningstider: 

Sverige – -405 – -405 
Norge – 1 – -121 
Danmark – 40 – 40 
International Carrier -13 -150 -13 -150 

Inom Resultat från intressebolag 10 – -96 -19 
Nedskrivningar, kapitalvinster/-
förluster, avsättningar och övrigt: 

Finland 10 – -96 – 
Infonet Services – – – -19 

Inom Finansiellt netto – – 183 – 
Kapitalvinster: 

Elisa – – 183 – 
Summa -314 -868 -1 079 -2 558 
 
 



 

 

                          Bokslutskommuniké januari-december 2006. TeliaSonera AB (publ), Org.nr 556103-4249, Säte: Stockholm 

31 

Uppskjuten skatt 
 

MSEK 
31 dec 

2006 
31 dec 

2005 
Uppskjutna skattefordringar 12 054 12 305 
Uppskjutna skatteskulder -10 121 -9 578 
Netto uppskjutna skattefordringar (+)/-skulder (-) 1 933 2 727 
 
 
Transaktioner med närstående 
 
MegaFon. Per den 31 december 2006 hade TeliaSonera räntebärande 
fordringar på intressebolaget OAO MegaFon om 321 MSEK. 
 
Telefos. Per den 31 december 2006 hade TeliaSonera räntebärande ford-
ringar på intressebolaget Telefos AB om 101 MSEK. Under fjärde kvartalet 
och helåret 2006 köpte TeliaSonera tjänster och produkter från Telefos för 
643 MSEK respektive 1 812 MSEK, huvudsakligen avseende nätutbygg-
nad. 
 
Svenska UMTS-nät. Under helåret 2006 köpte TeliaSonera tjänster från 
intressebolaget Svenska UMTS-nät AB för 505 MSEK och sålde tjänster 
för 158 MSEK. 
 
 
Förvärv av Cygate 
 
Den 16 november 2006 meddelade TeliaSonera att man slutit avtal om 
förvärv av en majoritetspost i Cygate Group AB. Efter att erforderligt myn-
dighetstillstånd givits slutfördes affären den 26 januari 2007. TeliaSonera 
förvärvade 98,76 procent av aktierna för en kontant köpeskilling uppgåen-
de till 639 MSEK. 
 
Cygate är en ledande aktör inom säkra och administrerade IP-nätverkslös-
ningar samt systemintegration på den nordiska marknaden. Förvärvet är ett 
led i TeliaSoneras strategi att stärka sin ställning inom managed services. 
 
Affären är ett strategiskt företagsförvärv som ger TeliaSonera ett ökat kun-
nande inom försäljning, teknik och projekthantering av företagslösningar. 
Cygate tillhandahåller nätverks-, säkerhets- och IP-telefonilösningar samt 
support-, underhålls- och IT-administrationstjänster. Cygate, som har ett 
starkt varumärke på marknaden, kommer att verka som en separat affärs-
enhet inom TeliaSonera. 
 
Cygate förväntas uppnå en nettoomsättning om 805 MSEK under 2006. 
Balansomslutningen per den 30 september 2006 var 327 MSEK. Arbete 
med förvärvsvärdeanalysen har påbörjats. Anskaffningsvärdet kommer till 
någon del att fördelas till vissa identifierbara immateriella tillgångar (till 
exempel varumärken), men kommer huvudsakligen att redovisas som 
goodwill. Cygates resultat ingår i TeliaSonera-koncernens räkenskaper från 
och med den 1 februari 2007. 
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Investeringar 
 

MSEK 
Okt-dec 

2006 
Okt-dec 

2005 
Jan-dec 

2006 
Jan-dec 

2005 
CAPEX 3 688 3 091 11 101 11 583 

Immateriella tillgångar 357 488 1 152 1 233 
Materiella tillgångar 3 331 2 603 9 949 10 350 

Förvärv och övriga investeringar 111 2 630 3 951 2 732 
Återställningsåtaganden 64 194 67 194 
Goodwill och andra övervärden 46 2 408 3 778 2 466 
Aktier och andelar 1 28 106 72 

Summa 3 799 5 721 15 052 14 315 
 
 
Nettoskuldsättning 
 

MSEK 
31 dec 

2006 
31 dec 

2005 
Lång- och kortfristiga lån 27 729 26 735 
Avgår kortfristiga placeringar, kassa och bank -12 772 -18 362 
Synlig nettolåneskuld 14 957 8 373 
 
 
Lånefinansiering och kreditvärdering 
 
Kassaflödet var positivt under 2006, men den betydande utbetalning i form 
av utdelning till aktieägarna, som gjordes i maj, medförde visst refinansie-
ringsbehov. Under året har låneaktiviteterna varit fokuserade på svenska 
kronmarknaden där de allmänna villkoren varit relativt sett fördelaktiga, 
även om diskussionerna kring ägarstrukturen i TeliaSonera AB medförde 
en försämring av lånevillkoren under årets senare del. 
 
Under fjärde kvartalet ändrade Moody’s sin så kallade Outlook för Telia-
Sonera AB:s kreditrating A2/P-1 från ”Stable” till ”Negative”. 
 
Under året förtidsinlöstes i sin helhet det obligationslån, som det förvärvade 
bolaget NextGenTel i Norge hade utestående. Vidare har det utestående 
Euroobligationslån som TeliaSonera Finland Oyj (f.d. Sonera Oyj) har kvar, 
med förfall i april 2009, flyttats från Londonbörsens ”Gilt-Edged and Fixed 
Interest Market” till ”the Professional Securities Market”. 
 
Lånebehovet under 2007 beräknas öka relativt ordentligt, primärt föranlett 
av den extra utdelning som förväntas bli genomförd under våren. 
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Finansiella nyckeltal 
 

 
31 dec 

2006 
31 dec 

2005 
Räntabilitet på eget kapital (%, rullande 12 månader) 17,2 10,3 
Räntabilitet på sysselsatt kapital (%, rullande 12 
månader) 19,5 12,6 
Soliditet (%) 49,9 58,9 
Skuldsättningsgrad (%) 15,0 7,0 
Eget kapital per aktie, moderbolagets aktieägare (SEK) 26,55 28,29 
 
 
Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 
 
Ställda säkerheter uppgick per den 31 december 2006 till 1 403 MSEK och 
avsåg i huvudsak spärrade bankmedel för Ipse 2000 S.p.A:s framtida li-
censbetalningar samt pantsatta aktier i Svenska UMTS-nät AB. Ansvars-
förbindelserna uppgick till 2 058 MSEK, varav 1 685 MSEK avsåg kreditga-
rantier 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. 
 
 
Kontraktsförpliktelser 
 
Kontraktsförpliktelser uppgick per den 31 december 2006 till 1 869 MSEK, 
varav 1 535 MSEK avsåg kontrakterad utbyggnad av TeliaSoneras mobila 
nät i Spanien samt fasta nät i Sverige och Litauen. 
 
 
Moderbolaget 
 
Nettoomsättningen under helåret var 19 705 MSEK (21 363), varav 14 424 
MSEK (16 046) avsåg fakturering till dotterbolag. Resultat före bokslutsdis-
positioner och skatt minskade till 7 631 MSEK (11 526), huvudsakligen 
genom lägre utdelningar från dotterbolag. Nettoresultatet uppgick till 3 228 
MSEK (1 853). 
 
Investeringarna uppgick under helåret till 17 332 MSEK (7 009), varav 
2 382 MSEK (2 754) i materiella anläggningstillgångar, främst för det fasta 
nätet. Köpeskillingen för NextGenTel Holding uppgick till 2 335 MSEK. 
Övriga investeringar om 12 615 MSEK (4 255) avsåg i huvudsak kapitaltill-
skott till dotterbolag och utomstående bolag. Av kapitaltillskotten gjordes 
12 113 MSEK (921) genom konvertering av fordringar. 
 
 


