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TeliaSonera tammikuu–maaliskuu 2007 
 
Vahva liikevaihto ja nettotulos mutta notkahdus 
Broadband Services marginaalissa 
 
 
• Liikevaihto kasvoi 3,4 prosenttia 22 724 milj. kruunuun (21 979). 

Paikallisissa valuutoissa laskettuna liikevaihto kasvoi 5,0 
prosenttia. 

• Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä oli 7 583 milj. kruunua 
(7 816) ja käyttökateprosentti oli 33,4 (35,6). 

• Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä oli 6 191 milj. kruunua (6 129). 
• Nettotuloksen emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva osuus 

kasvoi 3 976 milj. kruunuun (3 692), ja osakekohtainen tulos parani 
0,89 kruunuun (0,82). 

• Vapaa kassavirta pieneni 2 529 milj. kruunuun (4 843). 
• 100 miljoonan liittymän raja saavutettiin vuosineljänneksen 

kuluessa, kun enemmistöomisteisissa yhtiöissä avattiin 0,6 
miljoonaa ja osakkuusyhtiöissä 3,3 miljoonaa uutta liittymää. 

 
 
Talouden tunnuslukuja 
 

MSEK, paitsi osakekohtaiset 
tiedot ja tuotto 

Tammi-
maalis

2007

Tammi-
maalis

2006

Tammi-
joulu
2006

Liikevaihto 22 724 21 979 91 060
Käyttökate1) ennen kertaluonteisia 
eriä2) 7 583 7 816 32 266
Liiketulos 6 061 5 441 25 489
Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä 6 191 6 129 26 751
Nettotulos 4 582 4 274 19 283

josta emoyhtiön osakkeen-
omistajille kuuluva osuus 3 976 3 692 16 987

Tulos/osake (kruunua) 0,89 0,82 3,78
Oman pääoman tuotto (%) 16,3 10,4 17,2
Vapaa kassavirta 2 529 4 843 16 596
1) Määritelmät on esitetty sivulla 13. 

2) Kertaluonteiset erät on eritelty sivun 18 taulukossa. 

 
 
Toimitusjohtaja Anders Igelin kommentit 
 
”Olen tyytyväinen liikevaihdon kasvuun ja tulokseen, mutta Broadband 
Services -liiketoiminta-alueen käyttökateprosentti on huolestuttava. Siksi 
tarvitsemme käynnissä olevien ohjelmien lisäksi lisää tehostamistoimia 
huomioidaksemme jatkossakin siirtymisen perinteisistä kiinteän verkon 
palveluista.” 
 
”Olen erityisen tyytyväinen matkaviestinpalvelujen käytön lisääntymiseen ja 
siihen, että markkinointitoimemme laajakaistapuolella ovat tuottamassa 
tuloksia.” 
 
”Euraasiassa, ja etenkin Venäjällä, luomme selvästi arvoa omistajille.” 
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Kehitysnäkymät 
 
Konsernin liikevaihdon odotetaan edelleen kasvavan ja saavuttavan noin 
100 mrd. kruunun tavoitteen vuoden 2008 aikana kannattavuuden 
säilyessä hyvänä. 
 
Ruotsissa ja Suomessa käynnissä oleviin ohjelmiin liittyvillä, loppuvuonna 
2007 toteutettavilla tehostamistoimilla arvioidaan saavutettavan noin 2,3 
mrd. kruunun vuotuiset bruttosäästöt vuodesta 2008 lähtien. 
Kertaluonteisiin eriin kirjattavien uudelleenjärjestelykustannusten 
arvioidaan loppuvuoden 2007 osalta olevan noin 1,5 mrd. kruunua. 
 
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 vuoden 
2007 kuluessa kasvavan, koska investoinnit laajakaistan ja 
matkaviestinnän kapasiteettiin lisääntyvät. 
 
 
Konsernikatsaus, vuoden 2007 ensimmäinen 
neljännes 
 
Liikevaihto kasvoi 3,4 prosenttia 22 724 milj. kruunuun (21 979). 
Yritysostoilla ja -myynneillä oli 2,0 prosentin suuruinen positiivinen 
nettovaikutus ja valuuttakurssivaihteluilla 1,6 prosentin suuruinen 
negatiivinen vaikutus liikevaihtoon. Orgaaninen kasvu oli 3,0 prosenttia. 
 
Mobility Services -liiketoiminta-alueen liikevaihto kasvoi 4,2 prosenttia 
10 391 milj. kruunuun (9 971). Liikevaihdon kasvu johtuu pääasiassa 
liittymien määrän kasvusta ja keskimääräisen käytön lisääntymisestä sekä 
korkeammista hinnoista Suomessa. Muita markkinoita leimaa edelleen 
hintojen laskeminen. Liikevaihdon absoluuttinen kasvu oli voimakkainta 
Suomessa ja Ruotsissa. Myös Yoigon toiminnan onnistunut 
käynnistäminen Espanjassa vaikutti positiivisesti liikevaihtoon. 
 
Broadband Services -liiketoiminta-alueen liikevaihto pysyi ennallaan ja oli 
10 195 milj. kruunua (10 206). Laajakaistapalvelujen liikevaihdon kasvu ei 
täysin kompensoinut kiinteän verkon puhepalvelujen liikevaihdon laskua. 
Norjalaisen NextGenTelin ostolla oli positiivinen vaikutus liikevaihtoon. 
 
Integrated Enterprise Services -liiketoiminta-alueen liikevaihto pysyi 
ennallaan ja oli 3 259 milj. kruunua (3 250). 
 
Eurasia-liiketoiminta-alueen kasvu jatkui hyvänä ja liikevaihto kasvoi 18 
prosenttia paikallisissa valuutoissa laskettuna. 
 
Liittymämäärä TeliaSoneran enemmistöomisteisissa yhtiöissä ja 
osakkuusyhtiöissä kasvoi 19 prosenttia ja saavutti 100 miljoonan rajan. 
Enemmistöomisteisissa yhtiöissä liittymämäärä kasvoi vuosineljänneksen 
loppuun mennessä 31 miljoonaan ja osakkuusyhtiöissä 69 miljoonaan. 
 
Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä laski liikevaihdon kasvusta 
huolimatta 7 583 milj. kruunuun (7 816), ja käyttökateprosentti oli 33,4 
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(35,6). Käyttökatteen ja käyttökateprosentin lasku johtui kiinteän verkon 
puhepalvelujen liikevaihdon laskusta, jota tehostamistoimet eivät riittävästi 
kompensoineet, sekä tulevaa kasvua varten tehdyistä investoinneista – 
Espanja mukaan lukien – ja myrskyvahinkojen aiheuttamien kustannusten 
kasvusta. Laskua kompensoivat osaltaan Mobility Services- ja Eurasia-
liiketoiminta-alueiden hyvä kehitys sekä Ruotsin aiempiin yhteenliittämis-
maksuihin liittyneiden noin 200 milj. kruunun suuruisten varausten purku. 
 
Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä kasvoi 6 191 milj. kruunuun (6 129), 
kun osakkuusyhtiöistä saatujen tuottojen kasvu ylitti käyttökatteen laskun. 
Osakkuusyhtiöistä saadut tuotot kasvoivat 38 prosenttia. Luvussa on 
mukana noin 100 milj. kruunun suuruinen Venäjältä saatu myyntivoitto. 
 
Liiketulokseen vaikuttavat kertaluonteiset erät olivat yhteensä -130 milj. 
kruunua (-688). Lasku johtui pääasiassa kustannustehokkuuteen 
tähtäävien toimien vähenemisestä. (Lisätietoja tehostamistoimien 
vaikutuksista sivuilla 3, 4, 6, 9 ja 11.) 
 
Rahoituserät olivat yhteensä -129 milj. kruunua (101). 
Vertailuneljännekseen vaikuttivat positiivisesti 191 milj. kruunun suuruiset 
myyntivoitot. 
 
Tuloverot olivat -1 350 milj. kruunua (-1 268). Efektiivinen veroaste oli 22,8 
prosenttia (22,9). 
 
Nettotuloksen emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva osuus kasvoi 3 976 
milj. kruunuun (3 692), ja osakekohtainen tulos parani 0,89 kruunuun 
(0,82), mikä johtui osakkuusyhtiöistä saatujen tuottojen kasvusta ja 
negatiivisesti vaikuttavien kertaluonteisten erien pienenemisestä. 
 
Käyttöomaisuusinvestoinnit kasvoivat 2 337 milj. kruunuun (2 039), ja 
käyttöomaisuusinvestointien suhde liikevaihtoon oli 10,3 prosenttia (9,3).  
 
Vapaa kassavirta aleni 2 529 milj. kruunuun (4 843), mikä johtui 
kasvaneista verojen maksuista, suuremmista negatiivisista muutoksista 
käyttöpääomassa, kasvaneista käyttöomaisuusinvestoinneista ja 
alentuneesta käyttökatteesta. 
 
Nettovelka väheni ensimmäisen vuosineljänneksen aikana 12 899 milj. 
kruunuun (14 957). Osakkeenomistajille maksettaviksi ehdotetut 
tavanomaiset ja ylimääräiset osingot ovat yhteensä 28 290 milj. kruunua, ja 
ne on tarkoitus maksaa toisen vuosineljänneksen aikana. 
 
Omavaraisuusaste heikkeni vuosineljänneksen aikana 48,9 prosenttiin 
(49,9). 
 
Ruotsin ja Suomen kustannustehokkuuteen tähtäävien 
ohjelmien odotetaan saavuttavan niille asetetut 7–8 mrd. 
kruunun vuotuiset bruttosäästötavoitteet 
 
Ruotsi 
• Tähän mennessä toteutetuilla uudelleenjärjestelytoimilla arvioidaan 

saavutettavan vuoden 2007 toisesta neljänneksestä lähtien noin 2,8 
mrd. kruunun vuotuiset bruttosäästöt vuoden 2004 kustannustasoon 
verrattuna. Ensimmäisen vuosineljänneksen aikana säästövaikutukset 
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olivat noin 700 milj. kruunua (450), josta suuri osa liittyi Broadband 
Services -liiketoiminta-alueeseen.  

 
• Ruotsissa loppuvuonna 2007 toteutettavilla uudelleenjärjestelytoimilla 

arvioidaan saavutettavan noin 1,4 mrd. kruunun vuotuiset 
bruttosäästöt vuodesta 2008 lähtien. Kaikkiaan 
uudelleenjärjestelyohjelman odotetaan alentavan vuotuisia 
bruttokustannuksia 4,2 mrd. kruunulla vuodesta 2008 lähtien vuoden 
2004 kustannustasoon verrattuna.  

 
Suomi 
• Tähän mennessä toteutetuilla kehitystoimilla odotetaan saavutettavan 

vuoden 2007 toisesta neljänneksestä lähtien noin 1,1 mrd. kruunun 
vuotuiset kustannussäästöt vuoden 2005 kustannustasoon verrattuna. 
Ensimmäisen vuosineljänneksen aikana säästövaikutukset olivat noin 
280 milj. kruunua (100), josta enemmän kuin puolet koski Mobility 
Services -liiketoiminta-aluetta. 

 
• Suomessa loppuvuonna 2007 toteutettavilla kehitystoimilla arvioidaan 

saavutettavan noin 0,9 mrd. kruunun vuotuiset bruttosäästöt vuodesta 
2008 lähtien, jolloin vuotuinen bruttosäästövaikutus vuoden 2005 
kustannustasoon verrattuna on yhteensä 2 mrd. kruunua.  

 
Vastuu Ruotsissa käynnissä olevasta uudelleenjärjestelyohjelmasta ja 
Suomessa käynnissä olevasta kehitysohjelmasta on jaettu 1.1.2007 alkaen 
uusien liiketoiminta-alueiden kesken.  
 
Tehostamistoimiin liittyvä päätöksentekoprosessi hidastui edellisten 
neljännesten aikana, ja sitä ollaan nyt nopeuttamassa. Ruotsissa ja 
Suomessa käynnissä oleviin ohjelmiin liittyvillä, loppuvuonna 2007 
toteutettavilla tehostamistoimilla arvioidaan saavutettavan noin 2,3 mrd. 
kruunun vuotuiset bruttosäästöt, joiden täysi vaikutus näkyy vuodesta 2008 
lähtien. Tehostamisohjelmilla odotetaan saavutettavan yhteensä noin 7.2 
mrd. kruunun vuotuiset bruttosäästöt vuodesta 2008 alkaen, kun asetettu 
tavoite oli 7-8 mrd. kruunua. Kertaluonteisiin eriin kirjattavien 
uudelleenjärjestelykustannusten arvioidaan loppuvuoden 2007 osalta 
olevan noin 1,5 mrd. kruunua. 
 
Koska lähinnä Ruotsin ja Suomen perinteisiä liiketoimintoja on uudistettava 
perusteellisesti, tullaan käynnissä olevien ohjelmien lisäksi tekemään vielä 
lisätoimia tehokkuuden parantamiseksi. 
 
Yritysostot 
• Cygaten osto saatettiin loppuun tammikuussa 2007, ja yhtiö muuttui 

tytäryhtiöksi helmikuussa 2007. Yritysosto tukee TeliaSoneran 
strategiaa yhtiön aseman vahvistamiseksi hallintapalvelujen alueella.  

 
Katsauskauden päättymisen jälkeiset olennaiset tapahtumat 
• TeliaSoneran omistama Cygate osti 12.4.2007 Dimension Data 

Sverige AB:n, maailmanlaajuisen järjestelmäintegraattori Dimension 
Data Holdings plc:n ruotsalaisen tytäryhtiön. Yritysosto vahvistaa 
TeliaSoneran asemaa hallintapalvelujen markkinoilla. Yritysoston 
toteutuminen edellyttää vielä Ruotsin kilpailuviranomaisen 
hyväksyntää. 

 



 

 

                                  Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2007. TeliaSonera AB (publ), rek.nro 556103-4249, kotipaikka Tukholma 

5 

• Tanskalaisen debitel Danmark A/S:n osto saatettiin loppuun 
11.4.2007. Kauppaan sisältyy myös debitelin 50 prosentin osuus DLG-
debitel I/S -yhtiössä, joka toimii DLG Tele -brändillä. Yrityskauppa 
vahvistaa TeliaSoneran asemaa Tanskan matkaviestinmarkkinoiden 
kakkosena. 

 
 
Mobility Services -liiketoiminta-alueen liikevaihto ja 
kannattavuus kehittyivät hyvin 
 
 
Mobility Services -liiketoiminta-alue vastaa henkilökohtaisten liikkuvuuspalvelujen tarjoamisesta 
kuluttaja- ja yrityssegmentin massamarkkinoille. Keskeisiä tuotteita ja palveluja ovat langattomat puhe- ja 
datapalvelut ja sisältöpalvelut, WLAN-palvelualueet, laajakaistayhteyksillä toimivat matkaviestinpalvelut, 
matkapuhelinten ja tietokoneiden yhdentyminen sekä Wireless Office. Liiketoiminta-alueeseen kuuluu 
matkaviestinliiketoiminta Ruotsissa, Suomessa, Norjassa, Tanskassa, Liettuassa, Latviassa, Virossa ja 
Espanjassa. 
 
 
 
• Matkaviestinmarkkinat jatkoivat kasvuaan puhe- ja dataliikenteen sekä 

liittymämäärien osalta. Kovana jatkuneen kilpailun lisäksi 
viranomaisten sääntely, erityisesti yhteenliittämisen ja verkkovierailun 
alueella, aiheutti paineita liikevaihtoon ja käyttökatteeseen. Suomessa 
ja Liettuassa hintatasot vakiintuivat. 3G- ja datapalvelujen kysynnän 
kasvu nopeutui halvempien puhelinten, läpinäkyvämmän hinnoittelun 
ja lisääntyneiden toiminnallisuuksien seurauksena. Monet 
matkaviestinoperaattorit ovat päivittämässä 3G-verkkojaan HSDPA-
toiminnallisuudella loppukäyttäjäkokemuksen parantamiseksi. 
TeliaSoneran markkinaosuus pysyi vakaana useimmilla markkina-
alueilla. 

 

MSEK, paitsi käyttökateprosentit 
ja toiminnan tunnusluvut 

Tammi-
maalis

2007

Tammi-
maalis

2006

Tammi-
joulu
2006

Liikevaihto 10 391 9 971 41 949
Käyttökate ennen kertaluonteisia 
eriä 3 507 3 260 13 844

Käyttökate-% 33,8 32,7 33,0
Liiketulos 2 412 1 900 9 096
Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä 2 440 2 158 9 610
Käyttöomaisuusinvestoinnit 764 582 3 252
Liittymän keskimääräinen 
kuukausikäyttö (MoU) (min) 179 173 182
Liittymän keskimääräinen 
kuukausituotto (ARPU, blended) 
(SEK) 224 226 233
Asiakasvaihtuvuus (Churn, 
blended) (%) 26 25 26
Liittymämäärä (tuhatta) kauden 
lopussa 13 513 13 127 13 434
 

Lisätietoja segmentistä on saatavana osoitteesta www.teliasonera.fi/sijoittajatietoa 
 
• Liikevaihto kasvoi 4,2 prosenttia 10 391 milj. kruunuun. Paikallisissa 

valuutoissa laskettuna liikevaihto kasvoi kaikilla markkina-alueilla. 
Paikallisissa valuutoissa kasvu oli 5,8 prosenttia. Kasvua edesauttoivat 
liittymämäärän kasvu ja lisääntynyt käyttö, mutta hidastivat useimmilla 
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markkina-alueilla laskeneet hinnat. Liikevaihdon absoluuttinen kasvu 
oli voimakkainta Suomessa ja Ruotsissa, mihin vaikuttivat erityisesti 
Suomen kohonnut hintataso ja liittymien lisääntynyt käyttö Ruotsissa. 
Yoigon toiminnan onnistunut käynnistäminen Espanjassa kasvatti 
liikevaihtoa 76 milj. kruunulla. 

 
• TeliaSoneran muilta operaattoreilta saamat yhteenliittämismaksut 

alenivat toukokuussa 2006 Tanskassa (0,96 Tanskan kruunusta 0,84 
kruunuun), heinäkuussa 2006 Norjassa (1,01 Norjan kruunusta 0,91 
kruunuun ) ja  Ruotsissa (0,73 Ruotsin kruunusta 0,64 kruunuun) ja 
tammikuussa 2007 Suomessa (0,068 eurosta 0,066 euroon). Nämä 
yhteenliittämismaksujen muutokset alensivat liikevaihtoa yhteensä 
vajaalla 200 milj. kruunulla. 

 
• Liittymämäärä kasvoi 386 000:lla ja oli 13 513 000. Baltian maissa 

liittymämäärä kasvoi 238 000 liittymällä. Suomessa liittymämäärä 
väheni 163 000 liittymällä, pääasiassa siksi, että yhtiö päätti keskittyä 
kannattaviin asiakkaisiin. TeliaSoneran kokonaisliittymämäärä kasvoi 
79 000 liittymällä edelliseen vuosineljännekseen verrattuna. 
Espanjassa liittymämäärä kasvoi vuosineljänneksen aikana 77 000:lla 
ja oli 101 000. 

 
• Asiakasvaihtuvuus (blended churn) oli 26 prosenttia (25).  
 
• Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä parani 7,6 prosenttia 3,507 milj. 

kruunuun, ja käyttökateprosentti parani liikevaihdon hyvän kasvun 
myötä kaikilla pohjoismaisilla markkinoilla. Ruotsissa käyttökatteeseen 
vaikutti positiivisesti aiempaan yhteenliittämishinnoitteluun liittyneen, 
140 milj. kruunun suuruisen varauksen purku. Suomessa tapahtunut 
huomattava parannus johtuu kehitystoimista, pienentyneistä myynnin 
ja markkinoinnin kustannuksista sekä uusien 
yhteenliittämissopimusten 80 milj. kruunun suuruisesta positiivisesta 
vaikutuksesta. TeliaSoneran ja muiden Ruotsissa, Suomessa, 
Norjassa ja Tanskassa toimivien operaattorien yhteenliittämismaksujen 
muutoksilla oli vajaan 50 milj. kruunun suuruinen negatiivinen 
nettovaikutus käyttökatteeseen. Käyttökate parani huolimatta 
toiminnan käynnistämiseen Espanjassa liittyneistä kustannuksista, 
Ruotsissa jatkuneista hintapaineista, Latviassa ja Virossa kasvaneista 
myynnin ja markkinoinnin kustannuksista sekä Baltian maiden 
kohonneista henkilöstökuluista, jotka heijastelevat siellä tapahtunutta 
yleisen palkkatason nousua.  

 
• Käyttöomaisuusinvestoinnit lisääntyivät 31 prosenttia 764 milj. 

kruunuun pääasiassa Espanjan toiminnan vaatimien alkuinvestointien 
ja Liettuan 3G-investointien takia.  

 
Ruotsin ja Suomen kustannustehokkuuteen tähtäävien 
ohjelmien uudelleen kohdennetut vuotuiset bruttosäästö-
tavoitteet  
• Mobility Services -liiketoiminta-alueella Ruotsissa loppuvuonna 2007 

toteutettavilla uudelleenjärjestelytoimilla arvioidaan saavutettavan noin 
300 milj. kruunun vuotuiset bruttosäästöt vuodesta 2008 lähtien. 
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• Mobility Services -liiketoiminta-alueella Suomessa loppuvuonna 2007 
toteutettavilla kehitystoimilla arvioidaan saavutettavan noin 100 milj. 
kruunun vuotuiset bruttosäästöt vuodesta 2008 lähtien. 

 

MSEK, paitsi käyttökateprosentit 

Tammi-
maalis

2007

Tammi-
maalis

2006

Tammi-
joulu
2006

Liikevaihto 10 391 9 971 41 949
josta Ruotsin osuus 2 979 2 872 12 029
josta Suomen osuus 2 334 2 238 9 517
josta Norjan osuus 2 125 2 122 8 910
josta Tanskan osuus 1 315 1 324 5 191
josta Liettuan osuus 576 560 2 412
josta Latvian osuus 624 559 2 495
josta Viron osuus 507 451 2 071
josta Espanjan osuus 76 – 5

Käyttökate ennen kertaluonteisia 
eriä 3 507 3 260 13 844

Kokonaiskäyttökate-% 33,8 32,7 33,0
Käyttökate-%, Ruotsi 42,7 38,3 37,3
Käyttökate-%, Suomi 34,7 21,8 25,9
Käyttökate-%, Norja 37,4 36,6 37,4
Käyttökate-%, Tanska 17,5 16,8 18,6
Käyttökate-%, Liettua 42,0 35,4 40,2
Käyttökate-%, Latvia 45,5 52,8 47,5
Käyttökate-%, Viro 37,7 40,1 37,7
Käyttökate-%, Espanja neg. – neg.

 
 
Kasvuhankkeet ja siirtyminen kiinteän verkon 
puhepalveluista vaikuttavat Broadband Services 
-liiketoiminta-alueen käyttökatteisiin 
 
 
Broadband Services -liiketoiminta-alue vastaa massamarkkinoiden palveluista kotien ja 
toimistojen yhteyksiin ja kodin viestintään. Alueen keskeisiä tuotteita ja palveluja ovat kupari-, kuitu- ja 
kaapeliyhteyksillä tarjottavat laajakaistapalvelut, IP-TV, internet-puhelut, kodin viestintäpalvelut, IP-VPN / 
Business Internet, vuokrajohdot ja perinteiset puhepalvelut. Liiketoiminta-alue vastaa konsernin runkoverkosta 
mukaan lukien kansainvälisen verkkokapasiteettitoiminnan dataverkko. Liiketoiminta-alueeseen kuuluu toimintoja 
Ruotsissa, Suomessa, Norjassa, Tanskassa, Liettuassa, Latviassa (49 prosenttia) ja Virossa sekä 
kansainvälinen verkkokapasiteettiliiketoiminta. 
 
 
• Kehitys jatkui entisenä kaikilla markkina-alueilla; laajakaistapalvelujen 

kysyntä oli vilkasta ja siirtyminen kiinteän verkon puhepalveluista 
jatkui. Laajakaistapalvelujen hinnat pysyivät melko vakaina, kun 
markkinoilla keskityttiin tarjoamaan suurempaa kaistanleveyttä 
samoilla hinnoilla. 

 
• Ruotsissa TeliaSonera on menestyksekkäästi keskittämässä 

panostuksiaan IP-TV:n asiakaskunnan rakentamiseen tarkoituksenaan 
edelleen vahvistaa asemiaan laajakaistamarkkinoilla. Kaikilla muilla 
markkina-alueilla vankat asemat säilytettiin. 
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MSEK, paitsi käyttökateprosentit 
ja toiminnan tunnusluvut 

Tammi-
maalis

2007

Tammi-
maalis

2006

Tammi-
joulu
2006

Liikevaihto 10 195 10 206 40 880
Käyttökate ennen kertaluonteisia 
eriä 2 939 3 436 13 629

Käyttökate-% 28,8 33,7 33,3
Liiketulos 1 575 1 835 7 435
Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä 1 651 2 160 8 295
Käyttöomaisuusinvestoinnit 1 023 882 4 605
Laajakaistaliittymän 
keskimääräinen kuukausituotto 
(ARPU) (SEK) 270 284 286
Liittymämäärä (tuhatta) kauden 
lopussa 

Laajakaista 2 088 1 535 1 990
Kiinteän verkon puhepalvelut 6 393 6 903 6 497
Osakkuusyhtiöt yhteensä 724 697 720

 

Lisätietoja segmentistä on saatavana osoitteesta www.teliasonera.fi/sijoittajatietoa 
 
• Liikevaihto pysyi entisellään ja oli 10 195 milj. kruunua, kun 

laajakaistapalvelujen liikevaihdon voimakas kasvu ja NextGenTelin 
osto kompensoivat kiinteän verkon puhepalvelujen laskeneen 
liikevaihdon vaikutuksen.  Liikevaihtoon vaikuttivat negatiivisesti 
Mobility Services -liiketoiminta-alueen yhteenliittämistuottojen 
pieneneminen sekä Integrated Enterprise Services -liiketoiminta-
alueen välityksellä yritysasiakkaille tapahtuvan myynnin väheneminen 
erityisesti Ruotsissa ja Suomessa. Myyntiä vähensi hintojen lasku ja 
perinteisistä dataratkaisuista IP-pohjaisiin ratkaisuihin siirtyminen. 
Paikallisissa valuutoissa laskettuna liikevaihto nousi 0,4 prosenttia. 

 
• Laajakaistaliittymämäärä kasvoi 553 000 liittymällä, ja liittymän 

keskimääräinen kuukausituotto laski 4,9 prosenttia ja oli 270 kruunua. 
Kiinteän verkon puheliittymien määrä jatkoi laskuaan ja väheni 
510 000 liittymällä. Vuosineljänneksen aikana onnistunut panostus IP-
TV:hen Ruotsissa lisäsi IP-TV-liittymien määrää noin 80 000:een. 
Laajakaistaliittymien määrä kasvoi 98 000 liittymällä, kun taas kiinteän 
verkon puheliittymien määrä väheni 104 000 verrattuna edelliseen 
vuosineljännekseen. 

 
• Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä laski 2 939 milj. kruunuun. 

Suurin muutos tapahtui Ruotsissa, missä käyttökatteen ja 
käyttökateprosentin lasku johtui kiinteän verkon puhepalvelujen 
liikevaihdon laskusta, jota tehostamistoimet eivät riittävästi 
kompensoineet, sekä IP-TV:tä varten tehdyistä noin 100 milj. kruunun 
suuruisista investoinneista, ja myrskyvahinkoihin ja muihin säähän  
liittyvien kustannusten kohoamisesta 130 milj. kruunulla. Suomessa 
käyttökate oli heikko pääasiassa pienikatteisten tuotteiden myynnin 
kasvun johdosta sekä siksi, että kehitysohjelman toteuttaminen on 
vielä kesken. Ruotsissa käyttökatteeseen vaikutti positiivisesti 
aiempaan yhteenliittämishinnoitteluun liittyneen 60 milj. kruunun 
suuruisen varauksen purku. 
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• Käyttöomaisuusinvestoinnit lisääntyivät 16 prosenttia 1 023 milj. 
kruunuun pääasiassa laajakaistaan erityisesti Ruotsissa ja Liettuassa 
tehtyjen investointien sekä yhteiseen infrastruktuuriin, kuten 
runkoverkkoon, tehtyjen investointien seurauksena.  

 
Ruotsin ja Suomen kustannustehokkuuteen tähtäävien 
ohjelmien uudelleen kohdennetut vuotuiset bruttosäästö-
tavoitteet 
• Broadband Services -liiketoiminta-alueella Ruotsissa loppuvuonna 

2007 toteutettavilla uudelleenjärjestelytoimilla arvioidaan 
saavutettavan noin 900 milj. kruunun vuotuiset bruttosäästöt vuodesta 
2008 lähtien. 

 
• Broadband Services -liiketoiminta-alueella Suomessa loppuvuonna 

2007 toteutettavilla kehitystoimilla arvioidaan saavutettavan noin 650 
milj. kruunun vuotuiset bruttosäästöt vuodesta 2008 lähtien. 

 
Lisää tehostamistoimia tarvitaan ennen kaikkea Ruotsissa 
• Kasvun saavuttaminen kannattavuus säilyttäen vaatii perusteellista 

uudistamista, ensisijaisesti Ruotsin ja Suomen perinteisissä 
liiketoiminnoissa. Meneillään olevat uudelleenjärjestelyohjelmat eivät 
riitä kompensoimaan kiinteän verkon puhepalvelujen vähenemisen 
vaikutusta ja käynnissä olevien ohjelmien lisäksi tullaan tekemään 
lisätoimia. Uusia toimintatapoja tarvitaan, jotta voidaan vastata 
markkinoiden tarpeisiin ja luoda mahdollisuuksia tulevan kasvun 
vaatimille investoinneille.  Uusi fokusoidumpi ja suoraviivaisempi 
organisaatio tarjoaa paremmat mahdollisuudet vastata tähän 
haasteeseen. 

 

MSEK, paitsi käyttökateprosentit 

Tammi-
maalis

2007

Tammi-
maalis

2006

Tammi-
joulu
2006

Liikevaihto 10 195 10 206 40 880
josta Ruotsin osuus 4 675 4 948 19 516
josta Suomen osuus 1 542 1 544 6 207
josta Norjan osuus 213 – 506
josta Tanskan osuus 463 463 1 847
josta Liettuan osuus 490 495 1 960
josta Viron osuus 441 380 1 576
josta tukkumyynnin osuus 2 509 2 552 10 011

Käyttökate ennen kertaluonteisia 
eriä 2 939 3 436 13 629

Käyttökate-% yhteensä 28,8 33,7 33,3
Käyttökate-%, Ruotsi 30,6 39,6 39,3
Käyttökate-%, Suomi 20,1 23,5 26,5
Käyttökate-%, Norja 20,7 – 19,6
Käyttökate-%, Tanska 14,3 17,5 17,8
Käyttökate-%, Liettua 46,3 51,3 47,2
Käyttökate-%, Viro 22,0*) 34,2 32,8
Käyttökate-%, tukkumyynti 30,4 25,5 24,4

 
*) Viron käyttökateprosenttiin vuonna 2007 vaikutti negatiivisesti vuoteen 2006 liittyvien vuokrien 
uudelleenluokittelu. Jos kyseinen muutos jätetään huomiotta, käyttökateprosentti oli vuoden 2007 ensimmäisellä 
neljänneksellä 30,0. 
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Integrated Enterprise Services -liiketoiminta-alueella 
luodaan pohjaa tulevalle kasvulle  
 
 
Integrated Enterprise Services -liiketoiminta-alue vastaa sellaisesta Pohjoismaiden ja 
Baltian liiketoiminnasta, jossa TeliaSoneralla on vastuu yritysten sisäisen tietotekniikka- ja 
televiestintäinfrastruktuurin hallinnasta. Samalla liiketoiminta-alue kantaa vastuun yritysten kokonaisvaltaisista 
televiestintätarpeista. Asiakkaille tarjottavia palveluja ovat muun muassa verkottuneet tietotekniikkapalvelut, 
puhe- ja dataratkaisut, järjestelmäintegraatio ja yhdentyvät palvelut sekä pitkälle vakioidut ratkaisut pienille ja 
keskisuurille yrityksille. Esimerkkejä palveluista ovat lähiverkkojen hallinta, palvelimet, työasemat, IP-vaihteet ja 
puhelinpalvelukeskukset, liikkuvuus- ja turvallisuusratkaisut sekä horisontaaliset perusratkaisut, kuten 
sähköpostipalvelut. Liiketoiminta-alue tarjoaa päästä-päähän-hallintaratkaisuja palvelutakuulla. 
 
 
 
• TeliaSoneran hallintapalveluliiketoimintaa Ruotsissa ja Suomessa 

vahvistettiin ostamalla järjestelmäintegraattori Cygate. Mahdollisuuksia 
täydentäviin yritysostoihin selvitellään. 

 
• Yritysten kamppaillessa monimutkaisten IT- ja televiestintäratkaisujen 

kanssa hallintapalvelujen kysyntä jatkoi kasvuaan, mikä sai 
teleoperaattorit ja IT-yhtiöt panostamaan entistä enemmän aidosti 
integroitujen palvelujen tarjoamiseen. 

 
• TeliaSoneran Integrated Enterprise Services -liiketoiminta-alueen 

asiakkaina on tällä hetkellä hieman alle 800 yritystä pääasiassa 
Ruotsissa ja Suomessa. TeliaSoneran arvion mukaan Pohjoismaiden 
ja Baltian maiden hallintapalvelujen markkinat ovat yhteisarvoltaan 
noin 200 mrd. kruunua. TeliaSoneran markkinaosuuden arvioidaan 
olevan noin 5 prosenttia. 

 

MSEK, paitsi käyttökateprosentit 

Tammi-
maalis

2007

Tammi-
maalis

2006

Tammi-
joulu
2006

Liikevaihto 3 259 3 250 12 940
Käyttökate ennen kertaluonteisia 
eriä 58 154 360

Käyttökate-% 1,8 4,7 2,8
Liiketulos -96 -19 -234
Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä -72 87 44
Käyttöomaisuusinvestoinnit 67 73 324
 

Lisätietoja segmentistä on saatavana osoitteesta www.teliasonera.fi/sijoittajatietoa 
 
• Liikevaihto säilyi entisellä tasolla ja oli 3 259 milj. kruunua. Cygaten 

muuttuminen tytäryhtiöksi 1.2.2007 lisäsi liikevaihtoa 115 milj. 
kruunulla, mikä kompensoi matkaviestinnän ja dataviestinnän hintojen 
laskun ja erityisesti Ruotsin kiinteän verkon puhepalvelujen 
pienentyneen volyymin vaikutusta. Paikallisissa valuutoissa laskettuna 
liikevaihto kasvoi 0,8 prosenttia. 

 
• Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä laski 58 milj. kruunuun (154) 

johtuen pääasiassa markkinoinnin ja myynnin kohonneista 
kustannuksista, joihin sisältyi jakelukanaville maksettuja korvauksia ja 
luottotappioita.  

 
• Käyttöomaisuusinvestoinnit olivat 67 milj. kruunua, ja niihin sisältyi 

investointeja palvelintoimintaan, IT- järjestelmiin ja tuotekehitykseen.  



 

 

                                  Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2007. TeliaSonera AB (publ), rek.nro 556103-4249, kotipaikka Tukholma 

11 

 
Ruotsin ja Suomen kustannustehokkuuteen tähtäävien 
ohjelmien uudelleen kohdennetut vuotuiset bruttosäästö-
tavoitteet 
• Integrated Enterprise Services -liiketoiminta-alueella Ruotsissa 

loppuvuonna 2007 toteutettavilla uudelleenjärjestelytoimilla arvioidaan 
saavutettavan noin 200 milj. kruunun vuotuiset bruttosäästöt vuodesta 
2008 lähtien. 

 
• Integrated Enterprise Services -liiketoiminta-alueella Suomessa 

loppuvuonna 2007 toteutettavilla kehitystoimilla arvioidaan 
saavutettavan noin 150 milj. kruunun vuotuiset bruttosäästöt vuodesta 
2008 lähtien. 

 
 
Kasvu jatkui vahvana ja kannattavuus säilytettiin 
Euraasiassa 
 
 
Eurasia-liiketoiminta-alue käsittää Finturin enemmistöomisteiset toiminnot Kazakstanissa, 
Azerbaidžanissa, Georgiassa ja Moldovassa. Liiketoiminta-alue vastaa myös TeliaSoneran osakeomistuksen 
kehittämisestä venäläisessä MegaFonissa (omistusosuus 44 %) ja turkkilaisessa Turkcellissa (omistusosuus 37 
%). Päävastuuna on omistaja-arvon luominen ja liittymätiheyden kasvun hyödyntäminen kyseisissä maissa. 
 
 
 

MSEK, paitsi käyttökateprosentit 
ja toiminnan tunnusluvut 

Tammi-
maalis

2007

Tammi-
maalis

2006

Tammi-
joulu
2006

Liikevaihto 2 065 1 870 8 508
Käyttökate ennen kertaluonteisia 
eriä 1 146 1 070 4 759

Käyttökate-% 55,5 57,2 55,9
Tuotot osakkuusyhtiöistä 
    Venäjä 773 437 2 780
    Turkki 664 569 2 020
Liiketulos 2 274 1 827 8 527
Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä 2 274 1 827 8 527
Käyttöomaisuusinvestoinnit 431 468 2 699
Liittymämäärä (tuhatta) kauden 
lopussa 

Tytäryhtiöt 7 958 6 407 7 352
Osakkuusyhtiöt 68 461 54 588 65 169

 

Lisätietoja segmentistä on saatavana osoitteesta www.teliasonera.fi/sijoittajatietoa 
 
• Liikevaihto kasvoi 10 prosenttia ja oli 2 065 milj. kruunua. Kasvu 

jatkui voimakkaana kaikilla Finturin markkina-alueilla. Paikallisissa 
valuutoissa laskettuna liikevaihto kasvoi 18 prosenttia. 

 
• Liittymien määrä kasvoi 24 prosenttia ja oli 7,9 miljoonaa. 

Vuosineljänneksen aikana liittymämäärä kasvoi 8 prosenttia eli 
596 000 liittymällä, mikä on lähes kaksinkertainen kasvuvauhti 
edellisvuoden vastaavaan neljännekseen verrattuna. 

 
• Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä kasvoi 1 146 milj. kruunuun 

kasvaneen liikevaihdon seurauksena. Markkinointitoimien lisääminen 
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Kazakstanissa ja Azerbaidžanissa vaikutti negatiivisesti 
käyttökatteeseen. 

 
• Käyttöomaisuusinvestoinnit vähenivät 8 prosenttia 431 milj. 

kruunuun johtuen pääasiassa siitä, miten investoinnit jakaantuivat eri 
vuosineljänneksille. 

 
• Venäjällä MegaFon (osakkuusyhtiö, 43,8 prosentin omistusosuus) 

menestyi hyvin ja kasvatti liittymämääräänsä 6,8 miljoonalla 31,1 
miljoonaan. Vuosineljänneksen aikana liittymien määrä lisääntyi 1,3 
miljoonalla. MegaFon kasvatti markkinaosuutensa 20 prosenttiin, kun 
sen liittymämäärän kasvu oli 41 prosenttia koko Venäjän kasvusta, ja 
vahvisti asemiaan liikevaihdolla mitattuna. Moskovassa MegaFon 
lisäsi markkinaosuuttaan liittymistä 20 prosenttiin, kun sen osuus 
alueella avatuista uusista liittymistä oli 42 prosenttia. 

 
• MegaFonin liikevaihdon ja tuloksen voimakkaana jatkunut kasvu 

kasvatti TeliaSoneran Venäjältä saamia tuottoja 773 milj. kruunuun 
(437). Luvussa on mukana noin 100 milj. kruunun myyntivoitto, jonka 
Telecominvest sai Petersburg Transit Telecomin myynnistä. Venäjän 
rupla heikkeni Ruotsin kruunuun nähden, millä oli 28 milj. kruunun 
suuruinen negatiivinen vaikutus. 

 
• Turkissa Turkcell (osakkuusyhtiö, omistusosuus 37,3 prosenttia; 

tiedot ilmoitetaan yhden neljänneksen viiveellä) kasvatti edelleen 
voimakkaasti liikevaihtoaan ja tulostaan, ja TeliaSoneran Turkcellista 
saamat tuotot kasvoivat 664 milj. kruunuun (569). Turkin liira heikkeni 
Ruotsin kruunuun nähden, millä oli 142 milj. kruunun suuruinen 
negatiivinen vaikutus. 

 
• Liittymien määrä kasvoi vuosineljänneksen aikana 1,0 miljoonalla ja oli 

31,8 miljoonaa. Ukrainassa liittymien määrä lisääntyi 1,0 miljoonalla ja 
oli 5,6 miljoonaa. 

 
• Turkcellin 23.3.2007 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti jakaa 

Turkcellin osakkaille osinkona yhteensä noin 400 miljoonaa 
Yhdysvaltain dollaria (2 816 milj. kruunua), mikä on 65 prosenttia 
tilikauden 2006 jakokelpoisista varoista. TeliaSoneran osuus on noin 
1 050 milj. kruunua. 

 

MSEK 

Tammi-
maalis

2007

Tammi-
maalis

2006

Tammi-
joulu
2006

Liikevaihto 2 065 1 870 8 508
josta Kazakstanin osuus 1 144 1 042 4 803
josta Azerbaidžanin osuus 599 554 2 453
josta Georgian osuus 243 205 945
josta Moldovan osuus 80 70 317
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Tukholmassa 24.4.2007 
 
 
Anders Igel 
Toimitusjohtaja 
 
 
 
Tästä vuodesta alkaen TeliaSoneran tilintarkastajat suorittavat 
yleisluonteisen tarkastuksen kolmannen vuosineljänneksen 
osavuosikatsauksesta. TeliaSoneran tilintarkastajat eivät siis ole 
suorittaneet tämän katsauksen yleisluonteista tarkastusta. 
 
 
 
 
 
Taloudelliset tiedot 
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, blended): 
Keskimääräinen liittymäkohtainen tuotto kuukaudessa. 
 
Asiakasvaihtuvuus (Churn, blended): Yritykseltä poistuneiden (laskutus- ja 
prepaid-)liittymien  lukumäärä prosentteina keskimääräisestä (laskutus- ja 
prepaid-)liittymien määrästä. 
 
Liittymän keskimääräinen kuukausikäyttö (MoU): Liittymän keskimääräinen 
kuukausikäyttö minuutteina. 
 
HSDPA: High Speed Downlink Packet Access, UMTS-verkkoja nopeuttava 
ohjelmistopäivitys. 
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Tiivistetty konsernituloslaskelma 
 

MSEK, paitsi osakekohtaiset 
tiedot ja osakemäärä 

Tammi-
maalis

2007

Tammi-
maalis

2006

Tammi-
joulu 
2006 

Liikevaihto 22 724 21 979 91 060 
Liikevaihtoa vastaavat kulut -12 543 -11 629 -48 640 
Bruttokate 10 181 10 350 42 420 
Myynti-, hallinto- sekä tutkimus- ja 
kehityskulut -5 768 -5 373 -22 367 
Liiketoiminnan muut tuotot ja kulut, 
netto 187 -488 -143 
Tuotot osakkuus- ja yhteisyrityksistä 1 461 952 5 579 
Liiketulos 6 061 5 441 25 489 
Rahoituskulut ja muut rahoituserät, 
netto -129 101 -263 
Tulos rahoituserien jälkeen 5 932 5 542 25 226 
Tuloverot -1 350 -1 268 -5 943 
Nettotulos 4 582 4 274 19 283 
Tuloksen kohdistaminen:  

Emoyhtiön osakkeenomistajat 3 976 3 692 16 987 
Vähemmistön osuus tytäryhtiöistä 606 582 2 296 

  
Tulos/osake, laimentamaton ja 
laimennettu (SEK) 0,89 0,82 3,78 
Osakkeita (1 000 kpl)  

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

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

  
Käyttökate 7 453 7 231 31 113 
Käyttökate ennen kertaluonteisia 
eriä 7 583 7 816 32 266 
Poistot ja arvonalennukset -2 853 -2 742 -11 203 
Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä 6 191 6 129 26 751 
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Tiivistetty konsernitase 
 
MSEK 31.3.2007 31.12.2006 
Vastaavaa   
Liikearvo ja muut aineettomat hyödykkeet 77 132 74 172 
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 49 307 48 195 
Osakkuusyhtiö- ja yhteisyritysosuudet, laskennalliset 
verosaamiset ja muut pitkäaikaiset sijoitukset 42 702 41 826 
Käyttöomaisuus ja muut pitkäaikaiset sijoitukset yhteensä 169 141 164 193 
Vaihto-omaisuus 1 125 997 
Myyntisaamiset, lyhytaikaiset verosaamiset ja muut 
saamiset 21 179 20 631 
Korolliset saamiset 1 345 1 958 
Rahat ja pankkisaamiset 26 095 11 603 
Vaihto- ja rahoitusomaisuus yhteensä 49 744 35 189 
Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät  6 10 
Vastaavaa yhteensä 218 891 199 392 
   
Vastattavaa   
Oma pääoma 127 873 119 217 
Vähemmistön osuus 9 410 8 500 
Oma pääoma yhteensä 137 283 127 717 
Pitkäaikaiset lainat 36 349 24 311 
Laskennalliset verovelat, muut pitkäaikaiset varaukset 15 283 14 635 
Muut pitkäaikaiset velat 2 451 2 382 
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä 54 083 41 328 
Lyhytaikaiset lainat 3 470 3 418 
Ostovelat, lyhytaikaiset verovelat, lyhytaikaiset varaukset ja
muut lyhytaikaiset velat 24 055 26 929 
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 27 525 30 347 
Vastattavaa yhteensä 218 891 199 392 
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Tiivistetty konsernin kassavirtalaskelma 
 

MSEK 

Tammi-
maalis

2007

Tammi-
maalis

2006

Tammi-
joulu 
2006 

Kassavirta ennen käyttöpääoman 
muutosta 6 558 7 450 28 034 
Käyttöpääoman muutos -1 662 -636 -533 
Liiketoiminnan kassavirta 4 896 6 814 27 501 
Hankitut aineettomat ja aineelliset 
hyödykkeet (maksetut 
käyttöomaisuusinvestoinnit) -2 367 -1 971 -10 905 
Vapaa kassavirta 2 529 4 843 16 596 
Muu investointien kassavirta -186 229 -2 179 
Investointien kassavirta yhteensä -2 553 -1 742 -13 084 
Kassavirta ennen rahoitusta 2 343 5 072 14 417 
Rahoituksen kassavirta 11 995 -4 293 -19 382 
Kauden kassavirta 14 338 779 -4 965 
  
Kassavarat kauden alussa 11 603 16 834 16 834 
Kauden kassavirta 14 338 779 -4 965 
Valuuttakurssierot 154 54 -266 
Kassavarat kauden lopussa 26 095 17 667 11 603 
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Tiivistetty laskelma konsernin oman pääoman 
muutoksista 
 
 Tammi-maalis 2007 Tammi-joulu 2006 

MSEK 
Oma 

pääoma

Vähem-
mistön 
osuus

Oma 
pääoma 

yhteensä
Oma 

pääoma

Vähem-
mistön 
osuus

Oma 
pääoma 

yhteensä 
Kauden alussa 119 217 8 500 127 717 127 049 8 645 135 694 
Liiketoimintojen 
yhdistämiset – – – 25 – 25 
Rahoitusinstrumenttien 
arvostaminen käypään 
arvoon -4 – -4 -25 – -25 
Kansainvälisten 
toimintojen suojaus 
ennen veroja -20 – -20 – – – 
Muuntoerot 4 704 304 5 008 -8 955 -608 -9 563 
Inflaatio-oikaisut – – – -147 – -147 
Suoraan omaan 
pääomaan kirjatut tuotto-
ja kuluerät 4 680 304 4 984 -9 102 -608 -9 710 
Nettotulos 3 976 606 4 582 16 987 2 296 19 283 
Kirjattu nettotulos 
yhteensä 8 656 910 9 566 7 885 1 688 9 573 
Liiketoimet tytäryhtiöiden 
vähemmistöosakkaiden 
kanssa – – – – -215 -215 
Osingonjako – – – -15 717 -1 618 -17 335 
Kauden lopussa 127 873 9 410 137 283 119 217 8 500 127 717 
 
 
Laadintatapa 
 
Yleistä. Kuten vuoden 2006 tilinpäätös, nämä TeliaSoneran 
konsernitilinpäätöstiedot 31.3.2007 päättyneeltä kolmen kuukauden 
jaksolta on laadittu kansainvälisten IFRS (International Financial Reporting 
Standards) -standardien ja, TeliaSoneran toimintojen luonne huomioiden, 
Euroopan unionissa käyttöön otettujen IFRS-standardien 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. 
 
Segmenttiraportointi. Tätä katsausta laatiessaan TeliaSonera on soveltanut 
standardia IFRS 8 ”Operating Segments.” Standardia IFRS 8 ei ole vielä 
hyväksytty noudatettavaksi EU:ssa, mutta Euroopan tilinpäätösraportoinnin 
neuvoa-antava ryhmä (European Financial Reporting Advisory Group, 
EFRAG) ja tilinpäätöskysymysten sääntelykomitea (Accounting Regulatory 
Committee, ARC) suosittelevat sen hyväksymistä, ja muodollista 
hyväksyntää odotetaan lähitulevaisuudessa.  
 
Segmenttikohtaisten tietojen yhdistelyssä käytetyt periaatteet ovat samat 
kuin koko konsernitilinpäätöksessä. Segmenttien väliset liiketoimet 
perustuvat kaupallisiin ehtoihin. Vertailujakson luvut on luokiteltu uudelleen 
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vastaamaan konsernin 1.1.2007 voimaan tullutta uutta organisaatiota. 
Uudelleenluokittelu on tehty siltä pohjalta, että uusi organisaatio olisi ollut 
voimassa kaikkina esitettyinä jaksoina. Tiettyjen erien kohdentamisen 
osalta johto on päätynyt käyttämään arvioita. 
 
Uudet kirjanpitostandardit (ei vielä hyväksytty noudatettaviksi EU:ssa). 
Uudistettu standardi IAS 23, ”Vieraan pääoman menot” (voimaantulo 
1.1.2009, aikaisempi käyttöönotto sallittua) julkaistiin 29.3.2007. 
Uudistetussa standardissa IAS 23 ei enää ole mahdollisuutta kirjata 
välittömästi kuluiksi sellaisia vieraan pääoman menoja, jotka suoranaisesti 
liittyvät sellaisen omaisuuserän hankintaan, rakentamiseen tai 
tuottamiseen, jonka käyttö- tai myyntikuntoon saattamiseen kuluu 
huomattavan pitkä aika. Tällä standardin uudistuksella ei ole merkitystä 
TeliaSoneralle, koska TeliaSonera jo nyt aktivoi tällaiset vieraan pääoman 
menot taseeseen. 
 
Lisätietoja asiasta on vuoden 2006 vuosikertomuksen vastaavassa 
osiossa. 
 
 
Kertaluonteiset erät 
 

MSEK 

Tammi-
maalis 

2007 

Tammi-
maalis 

2006 

Tammi-
joulu 
2006 

Käyttökatteeseen sisältyvät -130 -585 -1 153 
Uudelleenjärjestelykulut, 
synergiaetujen toteutuskulut ym.: 

Mobility Services -28 -154 -417 
Broadband Services -76 -325 -847 
Integrated Enterprise Services -24 -106 -279 
Muut toiminnot -2 – 383 

josta TeliaSonera Holdingin 
osuus -2 – 478 

Myyntivoitot: 
Telia Finans – – 7 

Poistoihin ja arvonalennuksiin 
sisältyvät – – -13 
Arvonalennukset, nopeutetut 
poistot: 

Broadband Services  – -13 
Tuottoihin osakkuus- ja 
yhteisyrityksistä sisältyvät – -103 -96 
Arvonalennukset, myyntivoitot ja 
-tappiot, varaukset ja muut: 

Mobility Services  -103 -96 
Rahoitustuottoihin ja -kuluihin 
sisältyvät – 183 183 
Myyntivoitot: 

Elisa – 183 183 
Yhteensä -130 -505 -1 079 
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Laskennalliset verot 
 

MSEK 
31.3. 
2007 

31.12. 
2006 

Laskennalliset verosaamiset 11 908 12 054 
Laskennallinen verovelka -10 092 -10 121 
Laskennalliset verosaamiset, netto  1 816 1 933 
 
 
Segmenttien ja konsernin liiketulos 
 

MSEK  

Tammi-
maalis 

2007 

Tammi-
maalis 

2006 

Tammi-
joulu 
2006 

Mobility Services 2 412 1 900 9 096 
Broadband Services 1 575 1 835 7 435 
Integrated Enterprise Services -96 -19 -234 
Eurasia 2 274 1 827 8 527 
Muut toiminnot -100 -108 633 
Segmentit yhteensä 6 065 5 435 25 457 
Sisäisten voittojen eliminoinnit ja poistot -4 6 32 
Konserni 6 061 5 441 25 489 
 
 
Liiketoimet osakkuusyhtiöiden ja lähipiirin kanssa 
 
MegaFon. TeliaSoneralla oli 31.3.2007 osakkuusyhtiöltään OAO 
MegaFonilta korollisia saatavia 328 milj. kruunua. 
 
Telefos. TeliaSoneralla oli 31.3.2007 osakkuusyhtiöltään Telefos AB:ltä 
korollisia saatavia 101 milj. kruunua. 31.3.2007 päättyneen kolmen 
kuukauden jakson aikana TeliaSonera osti Telefosin tytäryhtiöiltä 569 milj. 
kruunun arvosta palveluja ja tuotteita, jotka pääasiassa liittyivät verkkojen 
rakentamiseen. 
 
Svenska UMTS-nät. TeliaSonera osti 31.3.2007 päättyneen kolmen 
kuukauden jakson aikana puoliksi omistamaltaan yhteisyritykseltä Svenska 
UMTS-nät AB:ltä palveluja 161 milj. kruunun edestä ja myi palveluja 54 
milj. kruunun edestä. 



 

 

                                  Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2007. TeliaSonera AB (publ), rek.nro 556103-4249, kotipaikka Tukholma 

20 

 
Investoinnit 
 

MSEK 

Tammi-
maalis 

2007 

Tammi-
maalis 

2006 

Tammi-
joulu 
2006 

Käyttöomaisuusinvestoinnit 2 337 2 039 11 101 
Aineettomat hyödykkeet 203 195 1 152 
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 2 134 1 844 9 949 

Yritysostot ja muut investoinnit 664 167 3 951 
Omaisuuserien käytöstäpoistamis-
velvoitteet – 3 67 
Liikearvo ja käyvän arvon oikaisut 663 156 3 778 
Osakkeeet ja osuudet 1 8 106 

Yhteensä 3 001 2 206 15 052 
 
 
Nettovelka 
 

MSEK 
31.3. 
2007 

31.12. 
2006 

Pitkä- ja lyhytaikaiset velat 39 819 27 729 
Vähennetään: lyhytaikaiset sijoitukset, rahat ja 
pankkisaamiset -26 920 -12 772 
Nettovelka 12 899 14 957 
 
 
Lainarahoitus 
 
Vuoden 2007 ensimmäisen neljänneksen aikana kassavirtakehitys oli 
positiivinen. Lainanotto kuitenkin kasvoi vuosineljänneksen kuluessa 
valmistauduttaessa toukokuun alkupuolella tapahtuvaan osinkojen 
maksuun. Lainanotto keskittyi pitkäaikaisiin lainoihin, kuten kahdessa 
erässä 6 ja 10 vuoden kuluttua maksettavaan, yhteensä 1 mrd. euron 
suuruiseen euromääräiseen joukkovelkakirjalainaan. Vuosineljänneksen 
aikana lainakannan keskimääräinen korkojen duraatio piteni noin kahteen 
vuoteen. 
 
Vuoden 2007 toisen neljänneksen aikana TeliaSonera palauttaa 
osakkeenomistajilleen yli 28 mrd. kruunua osinkoina. Tämä aiheuttaa 
jonkin verran lisärahoitustarvetta lähinnä lyhytaikaisilta yritystodistus-
markkinoilta. 
 
 
Taloudelliset tunnusluvut 
 

 
31.3. 
2007 

31.12. 
2006 

Oman pääoman tuotto (%, rullaava 12 kk) 16,3 17,2 
Sijoitetun pääoman tuotto (%, rullaava 12 kk) 18,6 19,5 
Omavaraisuusaste (%) 48,9 49,9 
Nettovelkaantumisaste (%) 12,1 15,0 
Oma pääoma/osake (SEK) 28,48 26,55 
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Liiketoimintojen yhdistämiset 
 
Cygate 
TeliaSonera ilmoitti 16.11.2006 sopineensa ostavansa Cygate Group AB:n 
osake-enemmistön. Saatuaan tarvittavat viranomaishyväksynnät 
TeliaSonera osti 98,76 prosenttia osakkeista 26.1.2007. Koska toimet 
jäljellä olevien osakkeiden ostamiseksi ovat loppuvaiheessaan ja saatetaan 
pian loppuun, 100 prosenttia Cygaten toiminnan tuloksista on sisällytetty 
konsernitilinpäätökseen 1.2.2007 lähtien.  
 
Cygate on johtava turvallisten ja hallittujen IP-verkkoratkaisujen toimittaja ja 
järjestelmäintegraattori Pohjoismaiden markkinoilla. Yritysosto tukee 
TeliaSoneran strategiaa vahvistaa asemaansa hallintapalveluissa. 
 
Kyseessä on strateginen yritysosto, joka tuo TeliaSoneralle lisää osaamista 
yritysratkaisujen myyntiin, teknologiaan ja projektinhallintaan. Cygate 
tarjoaa verkottumiseen, turvallisuuteen ja IP-puheluihin liittyviä ratkaisuja 
sekä tuki-, ylläpito- ja IT-hallintapalveluja. Cygate, jonka brändi tunnetaan 
hyvin markkinoilla, tulee toimimaan erillisenä yhtiönä TeliaSoneran sisällä. 
 
Hankintamenon kohdistaminen MSEK 
Käteiskauppahinta 665 
Arvioitu lisäkauppahinta 8 
Kauppaan liittyvät välittömät kustannukset 7 
Kokonaishankintameno 680 
Tuotemerkit 130 
Asiakassuhteet 130 
Yhteistyösopimukset toimittajien kanssa 180 
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 10 
Muut pitkäaikaiset sijoitukset 7 
Vaihto-omaisuus 31 
Saamiset ja muut lyhytaikaiset sijoitukset 125 
Rahat ja pankkisaamiset 142 
Laskennallinen tuloverovelka -126 
Muut pitkäaikaiset velat -7 
Lyhytaikaiset velat -162 
Hankittujen nettovarojen käypä arvo yhteensä 460 
Liikearvo (kohdistettu Integrated Enterprise Services 
-liiketoiminta-alueelle ) 220 
 
Vaikutukset kassavirtaan MSEK 
Käteisellä maksettu kokonaishankintameno 672 
Vähennetään saadut kassavarat -142 
Yrityskaupan nettokassastamaksu 530 
 
Vaikutus konsernin lukuihin 1.2.–31.3.2007 MSEK 
Ulkoinen liikevaihto 114 
Nettotulos -8 
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Proforma-vaikutukset, mikäli kauppa 
olisi toteutunut 1.1.2007 (MSEK, paitsi 
osakekohtaiset tiedot) TeliaSonera-

konserni Cygate 

TeliaSonera-
konsernin 
proforma-

luvut 

Liikevaihto 22 724 62 22 786 
Nettotulos 4 582 -2 4 580 
Tulos/osake (kruunua) 0,89  0,89 
 
Kokonaishankintameno ja käyvät arvot ovat ehdollisia, sillä ne perustuvat 
alustaviin arvioihin ja tietyille tiedoille odotetaan vielä vahvistusta. Näin 
ollen ostohinnan laskenta saattaa vielä tarkentua. 
 
debitel Danmark 
TeliaSonera allekirjoitti 31.1.2007 osakkeiden ostosopimuksen, jolla se 
ostaa tanskalaisen palveluntarjoajan debitel Danmark A/S:n koko 
osakekannan. Viranomaishyväksynnän jälkeen kauppa saatettiin loppuun 
11.4.2007. Kauppaan sisältyy debitelin 50 prosentin osuus DLG-debitel I/S 
-yhtiöstä, joka toimii DLG Tele -brändillä.  
 
Koko debitel Danmarkin osakekannasta maksettava kokonaiskauppahinta 
voi kohota noin 1 325 milj. kruunuun (143 milj. euroon). Kaupan 
loppuunsaattamisen yhteydessä TeliaSonera maksoi 582 milj. kruunun 
käteissuorituksen. Lisäksi maksettiin pois debitelin 324 milj. kruunun 
suuruinen velka yhdelle myyjistä. Loppuosa kauppahinnasta on enintään 
noin 419 milj. kruunua (45 milj. euroa) plus korot, ja sen tarkka suuruus 
riippuu debitelin kehityksestä seuraavien kuuden kuukauden aikana 
kaupan loppuunsaattamisesta lukien. Kauppa perustuu paitsi debitelin 
arvostukseen erillisenä yhtiönä myös debitelin liikenteen siirtymiseen 
muiden operaattorien verkoista Telia Denmarkin matkaviestinverkkoon. 
 
Yrityskauppa vahvistaa TeliaSoneran asemaa Tanskan 
matkaviestinmarkkinoiden kakkosena. debitelillä ja DLG Telellä oli noin 
300 000 matkaviestinliittymää 31.12.2006. debitel jatkaa toimintaansa 
palveluntarjoajana erillisen brändin alla Tanskan markkinoilla. Yhtiön 
toiminnassa ei tapahdu suuria muutoksia. 
 
Vuonna 2006 debitelin liikevaihto  oli 743 milj. kruunua. Taseen 
loppusumma 31.3.2007 oli 346 milj. kruunua. Kauppahinnan 
kohdentaminen on aloitettu. Osa hankintamenosta kohdennetaan tiettyihin 
yksilöitävissä oleviin aineettomiin hyödykkeisiin (kuten asiakassuhteisiin), 
mutta pääasiassa sen odotetaan tulevan kirjatuksi liikearvona. Toiminnan 
tulos sisällytetään konsernitilinpäätökseen 1.4.2007 alkaen. 
 
 
Annetut pantit ja vakuudet 
 
Annettujen panttien kokonaismäärä 31.3.2007 oli 1,425 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 2,041 milj. 
kruunua, josta 1,694 milj. kruunua liittyi Svenska UMTS-nätin puolesta 
annettuihin luottotakuisiin. Tiettyjen kolmansien osapuolien kanssa tehtyjen 
sopimusten johdosta Svenska UMTS-nätin puolesta annettujen 
luottotakuiden yläraja on 2 400 milj. kruunua. 
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Sopimusvelvoitteet 
 
Sopimusvelvoitteiden kokonaismäärä 31.3.2007 oli 1 699 milj. kruunua, 
josta 1 369 milj. kruunua liittyi sovittuihin laajennuksiin TeliaSoneran 
matkaviestinverkossa Espanjassa ja kiinteässä verkossa Ruotsissa. 
 
 
Emoyhtiö 
 
Kauden liikevaihto oli 4 429 milj. kruunua (5 136), josta 3 149 milj. kruunua 
(3 747) laskutettiin tytäryhtiöiltä. Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja 
laski 1 786 milj. kruunuun (2 045), mikä pääasiassa johtui rahoituskulujen 
kasvusta. Nettotulos oli 1 143 milj. kruunua (710). 
 
Kauden kokonaisinvestoinnit olivat 1 330 milj. kruunua (12 616), johon 
sisältyy 584 milj. kruunua (515) investointeja aineellisiin 
käyttöomaisuushyödykkeisiin – lähinnä kiinteän verkon asennuksia. Muut 
investoinnit olivat yhteensä 746 milj. kruunua (12 101), josta 680 milj. 
kruunua liittyi Cygaten ostoon. 
 
 
Taloudelliset tiedot / ”Vertailukelpoiset” tiedot 
toiminnan tuloksista 
 
Tämä osavuosikatsaus sisältää ”vertailukelpoisia” tietoja TeliaSoneran 
toiminnan tuloksesta, kuten ”Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä” ja 
”Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä”. Käyttökate vastaa liiketulosta ennen 
poistoja ja arvonalennuksia ja ilman osakkuusyhtiöistä saatuja tuottoja. 
Kertaluonteisiin eriin kuuluvat arvonalennukset, myyntivoitot ja -tappiot, 
liiketoimintojen uudelleenjärjestelyt ja henkilöstövähennysten kulut. 
TeliaSoneran johto käyttää liiketulosta ennen kertaluonteisia eriä 
toimintojensa kannattavuuden pääasiallisena mittarina. TeliaSoneran 
johdon käsityksen mukaan käyttökate ilman kertaluonteisia eriä ja liiketulos 
ennen kertaluonteisia eriä ovat liiketuloksen ohella yleisesti käytettyjä 
tunnuslukuja myös analyytikkojen, sijoittajien ja televiestintäalan muiden 
osapuolten keskuudessa. Tämän vuoksi nämä ”vertailukelpoiset” tiedot on 
esitetty TeliaSoneran toimintojen tuloskehityksen selventämiseksi. 
 
Näitä ”vertailukelpoisia” tuloksia ei tule kuitenkaan pitää liiketuloksen 
vaihtoehtoina liiketoiminnan tuloksellisuutta tarkasteltaessa. Myöskään 
käyttökatetta ennen kertaluonteisia eriä ei tule pitää vaihtoehtona 
liiketoiminnan kassavirralle maksuvalmiutta tarkasteltaessa. Käyttökate 
ennen kertaluonteisia eriä ja liiketulos ennen kertaluonteisia eriä eivät ole 
konsernin taloudellisen tuloksen mittareita kansainvälisen (IFRS) tai 
yhdysvaltalaisen (U.S. GAAP) kirjanpitokäytännön mukaisesti, eivätkä ne 
välttämättä ole vertailukelpoisia muiden yritysten vastaavien tunnuslukujen 
kanssa. Näiden ”vertailukelpoisten” tunnuslukujen tarkoituksena ei ole 
ennustaa mahdollisia tulevia tuloksia. 
 



 

 

                                  Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2007. TeliaSonera AB (publ), rek.nro 556103-4249, kotipaikka Tukholma 

24 

 
Tulevaisuutta arvioivat lausunnot 
 
Tähän osavuosikatsaukseen sisältyy muun muassa TeliaSoneran 
taloudellista asemaa ja toiminnan tulosta koskevia lausumia, jotka ovat 
luonteeltaan tulevaisuuteen liittyviä. Tällaiset lausumat eivät ole 
historiallisia tosiseikkoja, vaan edustavat TeliaSoneran odotuksia tulevasta 
kehityksestä. TeliaSonera uskoo, että näissä lausumissa esitetyt odotukset 
pohjautuvat perusteltuihin oletuksiin. Näihin lausumiin sisältyy kuitenkin 
riskejä ja epävarmuustekijöitä. Useat merkittävät tekijät saattavat aiheuttaa 
todellisten tulosten poikkeamisen tässä esitetyistä tulevaisuutta koskevista 
lausumista. Tällaisia tekijöitä voivat olla muun muassa TeliaSoneran 
markkina-asema, Euroopan televiestintämarkkinoiden kasvu, kilpailun 
vaikutus ja muut taloudelliseen tilanteeseen, liiketoimintaan, kilpailuun ja/tai 
lainsäädäntöön liittyvät tekijät, jotka vaikuttavat joko TeliaSoneran 
liiketoimintaan tai televiestintätoimialaan yleisesti. Tulevaisuutta koskevat 
lausumat kuvaavat tämänhetkistä käsitystä. TeliaSoneralla ei ole 
velvollisuutta päivittää eikä se sitoudu päivittämään näitä lausumia uuden 
tiedon tai tulevaisuuden tapahtumien valossa muutoin kuin lakisääteisen 
ilmoitusvelvollisuutensa kautta. 
 


