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TeliaSonera tammikuu–kesäkuu 2007 
 
 
Vauhtia strategian toteutukseen 
 
Ensimmäinen puolivuotiskausi 
• Liikevaihto kasvoi 4,3 prosenttia 46 625 milj. Ruotsin kruunuun (44 716). 

Paikallisissa valuutoissa laskettuna liikevaihto kasvoi 5,5 prosenttia. 
• Nettotuloksen emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva osuus oli 7 808 milj. 

kruunua (7 905) ja osakekohtainen tulos 1,74 kruunua (1,76). 
• Vapaa kassavirta oli 6 087 milj. kruunua (8 861). 
 
Toinen vuosineljännes 
• Liikevaihto kasvoi 5,1 prosenttia 23 901 milj. kruunuun (22 737). Paikallisissa 

valuutoissa laskettuna liikevaihto kasvoi 6,0 prosenttia. 
• Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä oli 7 516 milj. kruunua (7 928), ja 

käyttökateprosentti oli 31,4 (34,9). 
• Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä kasvoi 6 575 milj. kruunuun (6 316). 
• Nettotuloksen emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva osuus oli 3 832 milj. 

kruunua (4 213) ja osakekohtainen tulos 0,85 kruunua (0,94). 
• Vapaa kassavirta oli 3 558 milj. kruunua (4 018). 
• Liittymien määrä kasvoi vuosineljänneksen aikana 103,4 miljoonaan, kun 

enemmistöomisteisissa yhtiöissä liittymämäärä kasvoi 1,2 miljoonalla ja 
osakkuusyhtiöissä 2,0 miljoonalla liittymällä. 

 
Talouden tunnuslukuja 
 

MSEK, paitsi osakekohtaiset tiedot ja 
tuotto 

Huhti–kesä
2007

Huhti–kesä
2006

Tammi–
kesä 
2007 

Tammi–
kesä 
2006 

Liikevaihto 23 901 22 737 46 625 44 716 
Käyttökate1) ennen kertaluonteisia eriä2) 7 516 7 928 15 099 15 744 
Liiketulos 5 796 6 179 11 857 11 620 
Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä 6 575 6 316 12 766 12 445 
Nettotulos 4 294 4 726 8 876 9 000 

josta emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva 
osuus 3 832 4 213 7 808 7 905 

Tulos/osake (kruunua) 0,85 0,94 1,74 1,76 
Oman pääoman tuotto (%, rullaava 12 kk) 16,1 13,0 16,1 13,0 
Vapaa kassavirta 3 558 4 018 6 087 8 861 
1) Määritelmät on esitetty sivulla 14. 

2) Kertaluonteiset erät on eritelty sivun 19 taulukossa. 

 
 
Vt. toimitusjohtaja Kim Ignatiuksen kommentit 
 
”Strategiamme pysyy ennallaan, eli panostamme toimintojen kehittämiseen 
kotimarkkinoilla, omistaja-arvon kasvattamiseen idässä ja Espanjan sijoituksen 
kehittämiseen. Nopeutamme strategiamme toteuttamista, jotta voimme kiihdyttää kasvua 
kannattavuuden säilyessä hyvänä.” 
 
”Lisääntynyt kaupallinen toiminta vauhditti liikevaihdon kasvua entisestään toisella 
vuosineljänneksellä, ja kehitys näyttää lupaavalta. On ilahduttavaa nähdä, miten uusi 
kasvuvetoinen organisaatio pystyy saamaan tuloksia aikaan ja miten koko konsernissa on 
ryhdytty toimenpiteisiin perinteisistä palveluista tulevaisuuden palveluihin siirtymiseksi.” 
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”Kasvua ei kuitenkaan ole saavutettu ilmaiseksi, vaan se vaikuttaa lyhyen aikavälin 
kannattavuuteen. Kustannusrakenteen siirtäminen perinteisistä palveluista uusiin on 
ensiarvoisen tärkeää, ja meneillään olevien tehostamisohjelmien lisäksi tarvitaan 
lisätoimia.” 
 
”Broadband Services -liiketoiminta-alueella pyrkimyksenämme on keskittyä entistä 
voimakkaammin IP-pohjaisiin palveluihin ja vähentää monimutkaisuutta. Olemme siksi 
käynnistäneet palvelujen jakamisen perinteisiin ja IP-pohjaisiin palveluihin, joita tukee 
yhteinen infrastruktuurista vastaava yksikkö.” 
 
 
Kehitysnäkymät (ei muutosta vuoden 2007 ensimmäiseen 
vuosineljännekseen verrattuna) 
 
Konsernin liikevaihdon odotetaan edelleen kasvavan ja saavuttavan noin 100 mrd. 
kruunun tavoitteen vuoden 2008 aikana kannattavuuden säilyessä hyvänä. 
 
Ruotsissa ja Suomessa 1.4.–31.12.2007 toteutettavilla tehostamistoimilla arvioidaan 
saavutettavan noin 2,3 mrd. kruunun vuotuiset bruttosäästöt vuodesta 2008 lähtien. Niihin 
liittyvien, kertaluonteisiin eriin kirjattavien uudelleenjärjestelykustannusten arvioidaan 
olevan vuonna 2007 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 toinen neljännes 
 
Liikevaihto kasvoi 5,1 prosenttia 23 901 milj. Ruotsin kruunuun (22 737). Yritysostoilla ja 
-myynneillä oli 2,6 prosentin suuruinen positiivinen nettovaikutus ja 
valuuttakurssivaihteluilla 0,9 prosentin suuruinen negatiivinen nettovaikutus liikevaihtoon. 
Orgaaninen kasvu oli 3,4 prosenttia. 
 
Mobility Services -liiketoiminta-alueen liikevaihto kasvoi 3,8 prosenttia 11 121 milj. 
kruunuun (10 712). Kasvua lisäsivät Tanskan debitelin osto huhtikuussa, Espanjan 
Yoigon myönteinen kehitys sekä liittymämäärän hyvä kasvu ja lisääntynyt käyttö. 
 
Broadband Services -liiketoiminta-alueen liikevaihto kasvoi 2,7 prosenttia 10 334 milj. 
kruunuun (10 059). Kehitystä jouduttivat laajakaistaliittymien määrän kasvu, norjalaisen 
NextGenTelin osto vuonna 2006 ja tukkumyynnin voimakas kasvu. Tukkumyynnin 
liikevaihdossa näkyy myös viime vuoden liikevaihtoon tehtyjen oikaisujen vaikutus (70 
milj. kruunua). Ruotsissa, missä kiinteän verkon puhepalvelujen liikevaihdon 
pieneneminen vaikuttaa eniten, liikevaihdon lasku hidastui. 
 
Integrated Enterprise Services -liiketoiminta-alueen liikevaihto kasvoi 7,4 prosenttia 
3 518 milj. kruunuun (3 277). Kasvuun vaikuttivat Cygaten osto helmikuussa ja 
ruotsalaisen Didatan osto kesäkuussa. 
 
Eurasia-liiketoiminta-alueen kasvu jatkui voimakkaana ja liikevaihto kasvoi noin 23 
prosenttia paikallisissa valuutoissa laskettuna. 
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Liittymämäärä kasvoi 15,3 miljoonalla ja oli 103,4 miljoonaa. Enemmistöomisteisissa 
yhtiöissä liittymämäärä nousi vuosineljänneksen loppuun mennessä noin 32,2 miljoonaan 
ja osakkuusyhtiöissä 71,2 miljoonaan. 
 
Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä laski liikevaihdon kasvusta huolimatta 7 516 milj. 
kruunuun (7 928), ja käyttökateprosentti oli 31,4 (34,9). Käyttökatteeseen ja 
käyttökateprosenttiin vaikuttivat tulevan kasvun vaatimat investoinnit kaikilla liiketoiminta-
alueilla, kuten asiakaskunnan luominen Espanjassa ja Ruotsin TV-markkinoilla. 
Tehostamistoimien positiiviset vaikutukset eivät täysin kompensoineet kiinteän verkon 
puhepalvelujen liikevaihdon laskua. 
 
Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä kasvoi 6 575 milj. kruunuun (6 316), kun Venäjän ja 
Turkin osakkuusyhtiöistä saatujen tuottojen kasvu kompensoi käyttökatteen laskun. 
Venäjällä positiivisesti vaikuttaneiden, varauksen purkuun liittyneiden kertaerien vaikutus 
jäi pienemmäksi kuin edellisvuoden vastaavalla neljänneksellä ja oli yhteensä noin 
140 milj. kruunua (340). Turkissa puolestaan 107 milj. kruunun negatiivisesti vaikuttanut 
kertaerä heikensi tulosta edellisvuoden vastaavalla neljänneksellä. 
 
Liiketulokseen vaikuttavat kertaluonteiset erät olivat yhteensä -779 milj. kruunua (-137). 
Suomen liityntäverkon arvonalennuksen ja verkon purkamista varten tehdyn varauksen 
osuus tästä summasta oli noin 450 milj. kruunua. Kustannustehokkuuteen tähtäävien 
ohjelmien osuus summasta oli noin 330 milj. kruunua. 
 
Rahoituserät olivat yhteensä -151 milj. kruunua (-119). 
 
Tuloverot olivat -1 351 milj. kruunua (-1 334). Efektiivinen veroaste oli 23,9 prosenttia 
(22,0). 
 
Nettotuloksen emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva osuus laski 3 832 milj. 
kruunuun (4 213) ja osakekohtainen tulos 0,85 kruunuun (0,94), mikä johtui lähinnä 
negatiivisesti vaikuttavien kertaluonteisten erien kasvusta. 
 
Käyttöomaisuusinvestoinnit kasvoivat 3 318 milj. kruunuun (2 631), ja 
käyttöomaisuusinvestointien suhde liikevaihtoon oli 13,9 prosenttia (11,6). Kehitystä 
vauhdittivat pääasiassa verkkokapasiteettiin tehtyjen investointien kasvu sekä Mobility 
Services- ja Broadband Services -liiketoiminta-alueiden uudet palvelut. 
 
Vapaa kassavirta aleni 3 558 milj. kruunuun (4 018), kun liiketoiminnan kassavirran 
kasvu tasapainotti osittain käyttöomaisuusinvestointien kasvua. 
 
Nettovelka kasvoi vuosineljänneksen aikana 39 796 milj. kruunuun (12 899) 
osakkeenomistajille toukokuussa maksettujen 28,3 mrd. kruunun osinkojen takia. 
 
Omavaraisuusaste parani 53,6 prosenttiin (48,9) vuosineljänneksen aikana. 
 
Yritysostot ja -myynnit 
• Telefos AB, josta TeliaSonera omistaa 25,6 prosenttia, allekirjoitti 3i:n kanssa 

12.6.2007 julkistetun sopimuksen, jolla se myy omistusosuutensa Eltel Networksista. 
Kaupan toteutuminen edellyttää vielä viranomaisten hyväksyntää. TeliaSonera arvioi, 
että kaupalla on noin 500 milj. kruunun suuruinen positiivinen vaikutus sen 
kolmannen vuosineljänneksen tulokseen. 

 



 

 

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

4 

• TeliaSonera kasvatti 7.5.2007 omistusosuuttaan Eesti Telekomissa 58,3 prosenttiin 
ostamalla 4,61 prosenttia yhtiön liikkeessä olevista osakkeista noin 485 milj. kruunun 
käteissuorituksella. 

 
• TeliaSoneran omistama Cygate osti 12.4.2007 Didata Dimension Data Sverige AB:n 

(nykyisin Didata Sverige AB), maailmanlaajuisen järjestelmäintegraattori Dimension 
Data Holdings plc:n ruotsalaisen tytäryhtiön. Yritysosto vahvistaa TeliaSoneran 
asemaa Ruotsin IP/IT-hallintapalvelujen markkinoilla. Ruotsin kilpailuviranomainen 
hyväksyi kaupan kesäkuun alussa. Didata muuttui tytäryhtiöksi 1.6.2007. 

 
• Tanskalaisen debitel Danmark A/S:n osto saatettiin loppuun 11.4.2007. Kauppaan 

sisältyy myös debitelin yhteisyritys DLG-debitel I/S, joka toimii DLG Tele -brändillä. 
Yrityskauppa vahvistaa TeliaSoneran asemaa Tanskan matkaviestinmarkkinoilla. 
debitel muuttui tytäryhtiöksi 1.4.2007. 

 
Toisen vuosineljänneksen olennaiset tapahtumat 
• Ruotsin televiestinnän sääntelyviranomainen (PTS) antoi Ruotsin hallitukselle 

14.6.2007 suosituksen, jonka mukaan TeliaSoneran olisi sijoitettava kiinteä 
liityntäverkkonsa Ruotsissa erilliseen yhtiön sisäiseen yksikköön. TeliaSonera uskoo, 
että lainsäädäntö heikentäisi investointihalukkuutta ja vaikuttaisi siten haitallisesti 
kuluttajiin. 

 
• TeliaSoneran hallitus päätti 11.6.2007, että se alkaa etsiä uutta toimitusjohtajaa 

yhtiön 31.7.2007 jättävän Anders Igelin tilalle. Tällä välin vt. toimitusjohtajana toimii 
varatoimitusjohtaja ja talous- ja rahoitusjohtaja Kim Ignatius. 

 
• Euroopan unionissa hyväksyttiin 7.6.2007 hintakatto EU:n sisäisille matkapuheluille 

ja vahvistettiin samalla yläraja verkkovierailujen tukkuhinnoille. Verkkovierailuun 
liittyvä kokonaisliikevaihto kotimarkkinoilla on alle viisi prosenttia konsernin 
kokonaisliikevaihdosta. TeliaSonera arvioi, että negatiivinen vaikutus vuoden 2008 
käyttökatteeseen, jossa ei ole huomioitu oletettua hinnanlaskusta johtuvaa liikenteen 
kasvua, jää alle 500 milj. kruunun. 

 
• TeliaSoneran norjalainen operaattori NetCom allekirjoitti Tele2 Norge AS:n kanssa 

langattoman virtuaaliverkko-operaattorisopimuksen 11.5.2007. Sopimuksen myötä 
Tele2 Norge siirtää kaiken liikenteen Telenorin verkosta NetComin verkkoon 
1.4.2008 mennessä. TeliaSonera arvioi, että siirron tapahduttua sopimus parantaa 
vuotuista liikevaihtoa noin 500 milj. kruunun verran. 

 
• Ruotsin hallitus myi 8 prosenttia TeliaSonerasta toukokuussa 2007 ja pienensi 

omistusosuuttaan 45,3 prosentista 37,3 prosenttiin.  
 
Toisen vuosineljänneksen jälkeiset olennaiset tapahtumat 
• Vahvistaakseen asemiaan Euraasian kasvavilla markkinoilla TeliaSonera osti 

100 prosenttia MCT Corp:n osakkeista 16.7.2007. MCT Corp on yhdysvaltalainen 
yritys, jolla on omistusosuuksia neljässä euraasialaisessa GSM-operaattorissa. 
Kauppa perustuu noin 2,0 mrd. kruunun (300 milj. US dollarin) yritysarvoon. MCT 
omistaa 99,97 prosenttia OOO Coscomista, joka on Uzbekistanin kolmanneksi suurin 
matkaviestinoperaattori. Sillä on myös enemmistöomistukset ZAO Indigo 
Tadzhikistanista ja ZAO Somoncomista, jotka yhdessä muodostavat Tadžikistanin 
toiseksi suurimman matkaviestinoperaattorin. MCT:llä on lisäksi 12,25 prosentin 
omistusosuus Afganistanin suurimmasta matkaviestinoperaattorista, Telecom 
Development Company Afghanistan Ltd:stä (Roshan). 
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Kasvutoimet lisäsivät liikevaihtoa, mutta alensivat 
käyttökatetta Mobility Services -liiketoiminta-alueella 
 
 
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 kasvoivat voimakkaasti puhe- ja dataliikenteen lisääntyessä 

sekä liittymämäärien kasvaessa. Viranomaisten sääntely yhteenliittämisen ja 
verkkovierailun alueella yhdistettynä tiukkaan kilpailutilanteeseen aiheutti paineita 
hintoihin ja käyttökatteeseen kaikilla markkinoilla. Norjan markkinoilla alkoi näkyä 
ylikuumenemisen merkkejä. 

 
• Halvemmat päätelaitteet, läpinäkyvämpi hinnoittelu ja lisääntyneet toiminnallisuudet 

ruokkivat 3G- ja datapalvelujen kysyntää. Operaattorit ovat päivittämässä 3G-
verkkojaan HSDPA-toiminnallisuudella loppukäyttäjäkokemuksen parantamiseksi. 

 

MSEK, paitsi käyttökateprosentit ja 
toiminnan tunnusluvut 

Huhti–kesä
2007

Huhti–kesä
2006

Tammi–
kesä 
2007 

Tammi–
kesä 
2006 

Liikevaihto 11 121 10 712 21 512 20 683 
Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä 3 244 3 689 6 751 6 949 

Käyttökate-% 29,2 34,4 31,4 33,6 
Liiketulos 2 039 2 608 4 451 4 508 
Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä 2 103 2 644 4 543 4 802 
Käyttöomaisuusinvestoinnit 935 644 1 699 1 226 
Liittymän keskimääräinen kuukausikäyttö 
(MoU) (min) 192 185 188 179 
Liittymän keskimääräinen kuukausituotto 
(ARPU, blended) (SEK) 236 240 230 233 
Asiakasvaihtuvuus (Churn, blended) (%) 27 27 27 26 
Liittymämäärä (tuhatta) kauden lopussa 13 998 13 145 13 998 13 145 
 

Lisätietoja segmentistä on saatavana osoitteesta www.teliasonera.fi/sijoittajatietoa 
 
• Liikevaihto kasvoi 3,8 prosenttia 11 121 milj. kruunuun. Paikallisissa valuutoissa 

laskettuna liikevaihto kasvoi kaikilla markkina-alueilla paitsi Liettuassa, missä tietyt 
kertaerät vaikuttivat liikevaihtoon (nettovaikutus noin 70 milj. kruunua). Paikallisissa 
valuutoissa kasvu oli 5,1 prosenttia koko liiketoiminta-alueella. Kasvua edesauttoivat 
liittymämäärän kasvu ja lisääntynyt käyttö, mutta hidastivat useimmilla markkina-
alueilla laskeneet hinnat. Liikevaihdon absoluuttinen kasvu oli voimakkainta 
Tanskassa, Espanjassa ja Ruotsissa. Tähän vaikuttivat Tanskan debitelin osto 
huhtikuussa, asiakasmäärän hyvä kasvu Espanjassa, missä liikevaihto oli 117 milj. 
kruunua, ja volyymikasvu Ruotsissa. TeliaSoneran muilta operaattoreilta Ruotsissa, 
Suomessa, Norjassa ja Tanskassa saamat, alentuneet yhteenliittämismaksut 
alensivat liikevaihtoa yhteensä 189 milj. kruunulla. 

 
• Yhteenliittämismaksut alenivat 1.7.2007 Ruotsissa edelleen 0,64 kruunusta 

0,55 kruunuun Ruotsin sääntelyviranomaisen PTS:n 28.6.2007 antaman suosituksen 
mukaisesti. TeliaSonera aikoo noudattaa suositusta edellyttäen, että muutkin 
operaattorit noudattavat sitä. 
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• Norjan sääntelyviranomainen NPT antoi toukokuussa 2007 lopullisen päätöksen, 
joka noudatteli sen joulukuussa 2006 tekemää aiempaa päätöstä. Sen mukaan 
Telenorin ja NetComin maksut tulisi yhdenmukaistaa 1.7.2008 mennessä ja 
puhelujen terminointimaksu alentaa 0,45 Norjan kruunuun vuodesta 2010 alkaen. 
Muutos toteutetaan asteittain kolmen vuoden aikana siten, että maksua alennetaan 
ensimmäisen kerran vuoden 2007 lokakuussa 0,91 Norjan kruunusta 0,70 Norjan 
kruunuun. NetCom on valittanut NPT:n päätöksestä Norjan liikenne- ja 
viestintäministeriöön. 

 
• Espanjan kansallinen sääntelyviranomainen CMT on päättänyt, että TeliaSoneran 

matkaviestinoperaattorilla Yoigolla on oikeus saada hieman alle 50 prosenttia 
korkeampi hinta yhteenliittämismaksujen keskiarvosta Espanjan markkinoilla. 
Osapuolet ovat valittaneet päätöksestä sääntelyviranomaiselle, ja TeliaSonera 
arvelee, että valitusprosessi saadaan päätökseen vuoden 2007 aikana. 

 
• Liittymämäärä kasvoi 853 000 liittymällä ja oli 13 998 000. Kasvu johtui lähinnä 

debitelin ostosta, joka toi yhtiölle 235 000 uutta liittymää, kesäkuussa 2007 
tapahtuneesta latvialaisen ZetCOMin ostosta, joka kasvatti liittymämäärää 131 000 
liittymällä, Yoigon 161 000 uudesta liittymästä Espanjassa ja Ruotsin 289 000 
uudesta liittymästä. Suomessa liittymämäärä väheni edellisvuodesta 116 000 
liittymällä, mutta uudistettu ”Minun Sonera” -matkaviestinpalvelu houkutteli asiakkaita 
vuosineljänneksen aikana ja lujitti Sonera-brändin markkina-asemaa. Sen sijaan Tele 
Finland -brändin halpaliittymien uusmyynnin jatkamisen vaikutus jäi vaatimattomaksi. 
Kokonaisliittymämäärä kasvoi vuosineljänneksen aikana 485 000 liittymällä. Kasvu 
johtui lähinnä debitelin ja ZetComin ostosta sekä positiivisesta kehityksestä 
Ruotsissa ja Espanjassa. 

 
• Asiakasvaihtuvuus (blended churn) oli 27 prosenttia (27). 
 
• Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä laski 3 244 milj. kruunuun, ja 

käyttökateprosentti heikkeni 29,2 prosenttiin. Käyttökateprosentti laski kaikilla 
markkinoilla Suomea lukuun ottamatta hintapaineiden sekä lisääntyneiden myynnin 
ja markkinoiden kustannusten vaikutuksesta. Myynninedistämiskulut on asetettu 
etusijalle kilpailun jatkuessa kovana TeliaSoneran kotimarkkinoilla, jotta TeliaSonera 
pystyisi säilyttämään markkinajohtajuutensa ja hyödyntämään siirtymistä 
matkaviestinpalveluihin sekä lisääntynyttä puhe- ja datapalvelujen käyttöä. 
Toiminnan käynnistäminen Espanjassa alensi käyttökatetta 315 milj. kruunulla. 
Tanskassa käyttökatetta heikensi debitelin osto, sillä liikenteen siirto TeliaSoneran 
verkkoon on vasta aloitettu. Myös puhelimiin ja kansainvälisiin verkkovierailuihin 
liittyvät kustannukset vaikuttivat negatiivisesti Tanskan tulokseen. 
Yhteenliittämismaksujen muutoksilla Ruotsissa, Suomessa, Norjassa ja Tanskassa 
oli 39 milj. kruunun suuruinen negatiivinen nettovaikutus käyttökatteeseen. 

 
• Käyttöomaisuusinvestoinnit lisääntyivät 45 prosenttia 935 milj. kruunuun 

pääasiassa Espanjan toiminnan vaatimien alkuinvestointien, Ruotsin peittoalueen 
laajentamisen ja EDGE-toiminnallisuuden sekä Suomen HSDPA-toiminnallisuuden 
takia. 

 
Kustannustehokkuuteen tähtäävät ohjelmat 
• TeliaSonera jakoi ensimmäisen vuosineljänneksen aikana vastuut käynnissä olevista 

kustannustehokkuuteen tähtäävistä ohjelmista uusien liiketoiminta-alueiden kesken. 
Mobility Services -liiketoiminta-alueella Ruotsissa ja Suomessa 1.4.–31.12.2007 
toteutettavilla tehostamistoimilla arvioidaan saavutettavan noin 400 milj. kruunun 
vuotuiset bruttosäästöt vuodesta 2008 lähtien. 
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• Toisen vuosineljänneksen aikana toteutetuilla, pääasiassa myynti- ja 
jakelutoimintoihin kohdistuneilla tehostamistoimilla arvioidaan saavutettavan noin 
200 milj. kruunun vuotuiset bruttosäästöt vuodesta 2008 lähtien. Vuoden 2007 
toisella neljänneksellä saavutettiin kohtalaiset kustannussäästöt ja tähän liittyvät 
kertaluonteiset kulut olivat yhteensä 64 milj. kruunua. 

 

MSEK, paitsi käyttökateprosentit 
Huhti–kesä

2007
Huhti–kesä

2006

Tammi–
kesä 
2007 

Tammi–
kesä 
2006 

Liikevaihto 11 121 10 712 21 512 20 683 
josta Ruotsin osuus 3 140 3 032 6 119 5 904 
josta Suomen osuus 2 414 2 404 4 748 4 642 
josta Norjan osuus 2 255 2 314 4 380 4 436 
josta Tanskan osuus 1 533 1 363 2 848 2 687 
josta Liettuan osuus 599 633 1 175 1 193 
josta Latvian osuus 674 613 1 298 1 172 
josta Viron osuus 589 524 1 096 975 
josta Espanjan osuus 117 – 193 – 

Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä 3 244 3 689 6 751 6 949 
Käyttökate-% yhteensä 29,2 34,4 31,4 33,6 
Käyttökate-%, Ruotsi 32,4 37,3 37,4 37,8 
Käyttökate-%, Suomi 32,8 24,7 33,8 23,3 
Käyttökate-%, Norja 36,4 41,2 36,9 39,0 
Käyttökate-%, Tanska 10,8 18,2 13,9 17,5 
Käyttökate-%, Liettua 38,4 43,6 40,2 39,7 
Käyttökate-%, Latvia 47,3 49,6 46,5 51,1 
Käyttökate-%, Viro 36,5 36,8 37,0 38,4 
Käyttökate-%, Espanja neg. – neg. – 

 
 
Liikevaihto kääntyi kasvuun Broadband Services 
-liiketoiminta-alueella 
 
 
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. 
 
 
• Laajakaistaliiketoiminnan kasvu ja siirtyminen kiinteän verkon puhepalveluista 

jatkuivat. Painopiste on siirtymässä laajakaistayhteyksien hinnoista nopeampiin 
yhteyksiin, triple play -palveluihin ja laajakaistasisältöihin. Palvelujen paketointi jatkui, 
ja TeliaSonera tarjoaa nykyisin monipalvelupaketteja useimmilla markkina-alueillaan. 
TeliaSoneran on tarkoitus tuoda monipalvelupaketit kaikille kotimarkkinoilleen 
vuoden 2007 loppuun mennessä. 

 
• TeliaSonera säilytti asemansa kaikilla markkinoilla, ja Ruotsissa menestyksekäs IP-

TV-hanke vahvisti yhtiön asemia edelleen laajakaistamarkkinoilla. 
 
• Liikevaihto kasvoi 2,7 prosenttia 10 334 milj. kruunuun. Kesäkuussa 2006 

tapahtunut NextGenTelin osto sekä laajakaistapalvelujen ja tukkupalvelujen 
liikevaihdon voimakas kokonaiskasvu kompensoivat selvästi kiinteän verkon 
puhepalvelujen laskeneen liikevaihdon vaikutuksen. Ruotsissa kiinteän verkon 
puhepalvelujen pienentyneen liikevaihdon aiheuttama liikevaihdon lasku hidastui 
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ensimmäiseen vuosineljännekseen verrattuna. Tukkumyynnin merkittävä kasvu on 
pääasiassa seurausta puhe-, internet- ja datapalvelujen kasvaneesta liikevaihdosta 
sekä jossain määrin viime vuoden toisen ja kolmannen neljänneksen välillä tehdystä, 
noin 70 milj. kruunun oikaisusta. Paikallisissa valuutoissa laskettuna liikevaihto 
kasvoi 3,0 prosenttia. 

 
• Laajakaistaliittymämäärä kasvoi 370 000 liittymällä ja oli 2 143 000. Liittymän 

keskimääräinen kuukausituotto (ARPU) puolestaan laski 8 prosenttia ja oli 269 
kruunua, kun keskeinen osa tuotoista saatiin edelleen laajakaistayhteyksistä, ja 
nopeampia yhteyksiä tarjottiin samoilla hinnoilla. Kiinteän verkon puheliittymien 
määrä laski 432 000 liittymällä ja oli 6 335 000. IP-TV-liittymien kokonaismäärä nousi 
vuosineljänneksen aikana yli 200 000 liittymään. Kasvu selittyy pääasiassa Ruotsin 
onnistuneella IP-TV-kampanjoinnilla, joka lisäsi IP-TV-liittymien määrää lähes 80 000 
liittymällä noin 160 000:een. Kiinteän verkon puheliittymien määrä puolestaan väheni 
vuosineljänneksen aikana 58 000 liittymällä, joten edellisten vuosineljännesten 
aikana havaittu laskun hidastuminen jatkui. 

 

MSEK, paitsi käyttökateprosentit ja 
toiminnan tunnusluvut 

Huhti–kesä
2007

Huhti–kesä
2006

Tammi–
kesä 
2007 

Tammi–
kesä 
2006 

Liikevaihto 10 334 10 059 20 529 20 265 
Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä 3 186 3 092 6 125 6 528 

Käyttökate-% 30,8 30,7 29,8 32,2 
Liiketulos 1 249 1 627 2 824 3 462 
Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä 1 924 1 690 3 575 3 850 
Käyttöomaisuusinvestoinnit 1 240 990 2 263 1 872 
Laajakaistaliittymän keskimääräinen 
kuukausituotto (ARPU) (SEK) 269 291 269 290 
Liittymämäärä (tuhatta) kauden lopussa   

Laajakaista 2 143 1 773 2 143 1 773 
Kiinteän verkon puhepalvelut 6 335 6 767 6 335 6 767 
Osakkuusyhtiöt yhteensä 847 702 847 702 

 

Lisätietoja segmentistä on saatavana osoitteesta www.teliasonera.fi/sijoittajatietoa 
 
• Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä nousi 3 186 milj. kruunuun, ja 

käyttökateprosentti oli 30,8. Suurin parannus saatiin tukkumyynnistä, jossa 
käyttökateprosentti kasvoi merkittävästi edellisvuoden vastaavan neljänneksen 
poikkeuksellisen alhaisesta tasosta. Käyttökateprosentti pysyi ennallaan Suomessa, 
missä kehitystoimet kompensoivat liikevaihdon laskun. Ruotsissa käyttökateprosentti 
laski, kun kustannusten alentamispyrkimykset eivät täysin kompensoineet lähinnä 
kiinteän verkon puhepalvelujen liikevaihdon laskua. Myös tulevan kasvun vaatimat 
investoinnit, kuten IP-TV-investoinnit, aiheuttivat paineita käyttökatteeseen. 
Tanskassa käyttökate aleni pienikatteisten palvelujen, kuten TV-ohjelmapakettien, 
osuuden kasvaessa. 

 
• Suomessa tehtiin helmikuussa 2007 lainmuutos, jolla poistettiin yleispalveluvelvoite. 

Toisen vuosineljänneksen aikana tehtiin tämän johdosta yhteensä noin 450 milj. 
kruunun suuruinen arvonalennus Suomen liityntäverkosta ja varaus verkon 
purkamista varten (nämä kirjattiin kertaluonteiseksi eräksi). 

 
• Käyttöomaisuusinvestoinnit lisääntyivät 25 prosenttia 1 240 milj. kruunuun 

pääasiassa laajakaistaan erityisesti Ruotsissa ja Liettuassa sekä yhteiseen 
infrastruktuuriin, kuten runkoverkkoon, tehtyjen investointien seurauksena. 
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Kustannustehokkuuteen tähtäävät ohjelmat 
• TeliaSonera jakoi ensimmäisen vuosineljänneksen aikana vastuut käynnissä olevista 

kustannustehokkuuteen tähtäävistä ohjelmista uusien liiketoiminta-alueiden kesken. 
Niillä tehostamistoimilla, joita Broadband Services -liiketoiminta-alueella Ruotsissa ja 
Suomessa toteutetaan aikavälillä 1.4.–31.12.2007, arvioidaan saavutettavan noin 
1 550 milj. kruunun vuotuiset bruttosäästöt vuodesta 2008 lähtien. 

 
• Toisen vuosineljänneksen aikana toteutetuilla, pääasiassa verkonhallintaan ja 

henkilöstöön kohdistuneilla tehostamistoimilla arvioidaan saavutettavan noin 
300 milj. kruunun vuotuiset bruttosäästöt vuodesta 2008 lähtien. Vuoden 2007 
toisella neljänneksellä saavutettiin kohtalaiset säästövaikutukset ja kertaluonteiset 
kulut olivat 225 milj. kruunua, josta arvonalennusten osuus oli yli puolet. 

 
• Meneillään olevat uudelleenjärjestelyohjelmat eivät riitä kompensoimaan kiinteän 

verkon puhepalvelujen vähenemisen vaikutusta, ja käynnissä olevien ohjelmien 
lisäksi tullaan tekemään lisätoimia. 

 

MSEK, paitsi käyttökateprosentit 
Huhti–kesä

2007
Huhti–kesä

2006

Tammi–
kesä 
2007 

Tammi–
kesä 
2006 

Liikevaihto 10 334 10 059 20 529 20 265 
josta Ruotsin osuus 4 785 5 001 9 460 9 949 
josta Suomen osuus 1 517 1 533 3 059 3 077 
josta Norjan osuus 221 74 434 74 
josta Tanskan osuus 448 456 911 919 
josta Liettuan osuus 514 488 1 004 983 
josta Viron osuus 429 393 870 773 
josta tukkumyynnin osuus 2 691 2 292 5 200 4 844 

Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä 3 186 3 092 6 125 6 528 
Käyttökate-% yhteensä 30,8 30,7 29,8 32,2 
Käyttökate-%, Ruotsi 32,5 35,4 31,6 37,5 
Käyttökate-%, Suomi 25,9 26,5 23,0 25,0 
Käyttökate-%, Norja 21,7 21,6 21,2 21,6 
Käyttökate-%, Tanska 14,5 20,8 14,4 19,2 
Käyttökate-%, Liettua 44,2 50,2 45,2 50,8 
Käyttökate-%, Viro 29,1 36,4 25,5 35,3 
Käyttökate-%, tukkumyynti 28,8 18,2 29,6 22,0 

 
 
Integrated Enterprise Services -liiketoiminta-alue vahvistaa 
asemiaan 
 
 
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. 
 
 
• Yritykset haluavat yhä useammin ostaa viestintäpalvelunsa ja tukitoimintonsa 

kokonaispalveluna sen sijaan, että ne panostaisivat sisäisiin ylläpitopalveluihin. 
TeliaSoneran tavoitteena on olla markkinoiden johtava integroitujen ja 
helppokäyttöisten tele- ja IP/IT-palvelujen tarjoaja Pohjoismaissa ja Baltiassa 
toimiville yrityksille. 
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• TeliaSonera keskittyy vahvistamaan asemiaan IP/IT-hallintapalvelujen ja 

televiestinnän järjestelmäintegraatioiden markkinoilla tarjoamalla maiden rajat 
ylittäviä yritysratkaisuja ja -palveluja sekä asiakaspalvelua. Kasvua saadaan 
laajentamalla maantieteellistä toiminta-aluetta ja lisäämällä TeliaSoneran osuutta 
asiakkaiden hallintapalveluihin tekemistä investoinneista. 

 
• TeliaSonera vahvisti asemiaan ja teki täydentäviä yritysostoja toisen 

vuosineljänneksen aikana. TeliaSonera osti toukokuussa ruotsalaisen Didatan 
laajentaakseen toimintaansa tele- ja IP/IT-ratkaisujen integraattorina. 
Palvelinjärjestelmien hallintapalveluihin erikoistunut suomalaisyritys Crescom 
ostettiin kesäkuussa (ja muutettiin tytäryhtiöksi 1.7.2007) kriittisten 
palvelujärjestelmien hallintakapasiteetin lisäämiseksi. 

 
• Suomessa TeliaSonera on vastannut integroitujen palvelujen kysynnän kasvuun 

tuomalla markkinoille pienille ja keskisuurille yrityksille tarkoitetun 
kokonaispalvelupaketin. 

 

MSEK, paitsi käyttökateprosentit 
Huhti–kesä

2007
Huhti–kesä

2006

Tammi–
kesä 
2007 

Tammi–
kesä 
2006 

Liikevaihto 3 518 3 277 6 777 6 527 
Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä -90 73 -32 227 

Käyttökate-% neg. 2,2 neg. 3,5 
Liiketulos -209 -21 -305 -40 
Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä -169 -11 -241 76 
Käyttöomaisuusinvestoinnit 174 81 241 154 
 

Lisätietoja segmentistä on saatavana osoitteesta www.teliasonera.fi/sijoittajatietoa 
 
• Liikevaihto kasvoi 7,4 prosenttia 3 518 milj. kruunuun. Helmikuussa tapahtuneella 

Cygaten ostolla ja kesäkuussa toteutetulla Didatan ostolla oli yhteensä 6,9 prosentin 
suuruinen positiivinen vaikutus liikevaihtoon. Massamarkkinoiden matkaviestin- ja 
laajakaistapalvelujen jakelusta saatu liikevaihto pieneni 97 milj. kruunulla. 
Liikevaihtoa supistivat matkaviestinnän ja dataviestinnän hintojen lasku sekä 
siirtyminen perinteisistä dataratkaisuista IP-pohjaisiin ratkaisuihin. Integroitujen 
yrityspalvelujen ja laitemyynnin liikevaihto nousi 208 milj. kruunulla, mikä selittyy 
pääasiassa ostettujen yritysten muuttumisella tytäryhtiöiksi. Integroitujen 
yrityspalvelujen ja laitemyynnin osuus liikevaihdosta oli noin 43 prosenttia. 
Orgaaninen kasvu oli 0,7 prosenttia. 

 
• Käyttökate ennen kertaluonteisiä eriä laski -90 milj. euroon (73), mikä johtui 

pääasiassa matkaviestin- ja datapalvelujen tuottojen pienentymisestä sekä IT-
järjestelmien ja alihankinnan kustannusten kohoamisesta. 

 
• Käyttöomaisuusinvestoinnit nousivat 174 milj. kruunuun lähinnä palvelintoimintaan 

tehtyjen investointien kasvaessa. 
 
Kustannustehokkuuteen tähtäävät ohjelmat 
• TeliaSonera jakoi ensimmäisen vuosineljänneksen aikana vastuut käynnissä olevista 

kustannustehokkuuteen tähtäävistä ohjelmista uusien liiketoiminta-alueiden kesken. 
Niillä tehostamistoimilla, joita Integrated Enterprise Services -liiketoiminta-alueella 
toteutetaan 1.4.–31.12.2007, arvioidaan saavutettavan noin 350 milj. kruunun 
vuotuiset bruttosäästöt vuodesta 2008 lähtien. 
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• Toisen vuosineljänneksen aikana toteutetuilla, pääasiassa palvelinasemien 
keskittämiseen liittyneillä tehostamistoimilla arvioidaan saavutettavan noin 35 milj. 
kruunun vuotuiset bruttosäästöt vuodesta 2008 lähtien. Vuoden 2007 toisella 
neljänneksellä saavutettiin kohtalaiset säästövaikutukset ja kertaluonteiset kulut 
olivat 40 milj. kruunua. 

 
 
Vahva kehitys jatkui Eurasia-liiketoiminta-alueella 
 
 
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. 
 
 
• Liikevaihto kasvoi 20 prosenttia ja oli 2 451 milj. kruunua. Kasvu jatkui voimakkaana 

kaikilla Finturin markkina-alueilla. Liittymämäärän kasvu ja palvelujen lisääntynyt 
käyttö ruokkivat liikevaihdon kasvua. Paikallisissa valuutoissa laskettuna liikevaihto 
kasvoi noin 23 prosenttia. 

 
• Liittymien määrä kasvoi 2,1 miljoonalla ja oli 8,7 miljoonaa. Vuosineljänneksen 

aikana liittymämäärä kasvoi 9 prosenttia eli 723 000 liittymällä, mikä on 
nelinkertainen kasvuvauhti edellisvuoden vastaavaan neljännekseen verrattuna. 
Liittymien nettomäärä lisääntyi 546 000:lla Kazakstanissa, missä liittymämäärä laski 
edellisvuoden vastaavalla neljänneksellä asiakkaiden prepaid-liittymien rekisteröintiä 
koskevien uusien vaatimusten takia. 

 

MSEK, paitsi käyttökateprosentit ja 
toiminnan tunnusluvut 

Huhti–kesä
2007

Huhti–kesä
2006

Tammi–
kesä 
2007 

Tammi–
kesä 
2006 

Liikevaihto 2 451 2 047 4 516 3 917 
Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä 1 248 1 118 2 394 2 188 

Käyttökate-% 50,9 54,6 53,0 55,9 
Tuotot osakkuusyhtiöistä   

Venäjä 1 178 796 1 951 1 233 
Turkki 602 339 1 266 908 

Liiketulos 2 744 2 001 5 018 3 828 
Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä 2 744 2 001 5 018 3 828 
Käyttöomaisuusinvestoinnit 906 845 1 337 1 313 
Liittymämäärä (tuhatta) kauden lopussa   

Tytäryhtiöt 8 671 6 573 8 671 6 573 
Osakkuusyhtiöt 70 303 58 007 70 303 58 007 

 

Lisätietoja segmentistä on saatavana osoitteesta www.teliasonera.fi/sijoittajatietoa 
 
• Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä kasvoi 1 248 milj. kruunuun kasvaneen 

liikevaihdon seurauksena. Koska kilpailu on jatkunut kovana kaikilla Finturin 
markkinoilla, myynninedistämiskulut on asetettu etusijalle markkinajohtajuuden 
säilyttämiseksi ja hyödyntämiseksi, minkä seurauksena käyttökateprosentti aleni. 

 
• Käyttöomaisuusinvestoinnit nousivat 7 prosenttia 906 milj. kruunuun pääasiassa 

sen takia, miten investoinnit jakaantuivat eri vuosineljänneksille. Allekirjoitetut uudet 
laitetoimittajasopimukset ja lykättyjen investointipäätösten toteutuminen vaikuttivat 
investointien määrään. 
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• Venäjällä MegaFon (osakkuusyhtiö, omistusosuus 43,8 prosenttia) menestyi hyvin ja 
kasvatti liittymämääräänsä 6,3 miljoonalla 32,3 miljoonaan. Vuosineljänneksen 
aikana liittymien määrä lisääntyi 1,2 miljoonalla. MegaFonin markkinaosuus 
liittymämäärän perusteella laskettuna oli 20 prosenttia, ja yhtiön asema vahvistui 
liikevaihdolla mitattuna. 

 
• MegaFon sai valtakunnallisen 3G-toimiluvan huhtikuussa 2007. 
 
• MegaFonin liikevaihdon ja tuloksen voimakkaana jatkunut kasvu kasvatti 

TeliaSoneran Venäjältä saamia tuottoja 1 178 milj. kruunuun (796). Positiivisesti 
vaikuttaneiden kertaerien, jotka tänä vuonna liittyivät lähinnä vanhojen laitteiden 
arvonalennusten osittaiseen peruutukseen, vaikutus oli pienempi kuin edellisvuoden 
vastaavalla neljänneksellä ja oli yhteensä noin 140 milj. kruunua (340). Venäjän rupla 
heikkeni Ruotsin kruunuun nähden, millä oli 31 milj. kruunun suuruinen negatiivinen 
vaikutus.  

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

yhden neljänneksen viiveellä) kasvatti liittymämääräänsä 3,5 miljoonalla 
32,2 miljoonaan. Vuosineljänneksen aikana liittymien määrä lisääntyi 0,4 miljoonalla. 
Liittymämäärän kasvu hidastui edellisiin vuosineljänneksiin verrattuna, kun 
aktiivisuus markkinoilla lisääntyi. Kasvu liittymien nettomäärässä oli pienin vuoden 
2001 jälkeen ja asiakasvaihtuvuus ennätyksellisen suurta. Ukrainassa liittymien 
määrä lisääntyi vuosineljänneksen aikana 0,2 miljoonalla ja oli 5,8 miljoonaa. 

 
• TeliaSoneran Turkcellista saamat tuotot kasvoivat 602 milj. kruunuun (339) yhtiön 

voimakkaasti kasvaneen liikevaihdon ja tuloksen seurauksena. Edellisvuoden 
vastaavan neljänneksen tulosta heikensi 107 milj. kruunun kertaluonteinen erä. 
Paikallisessa valuutassa laskettuna 14 prosentin suuruinen liikevaihdon kasvu ja 
kohentuneet käyttökatteet paransivat tulosta. 

 

MSEK 
Huhti–kesä

2007
Huhti–kesä

2006

Tammi–
kesä 
2007 

Tammi–
kesä 
2006 

Liikevaihto 2 451 2 047 4 516 3 917 
josta Kazakstanin osuus 1 374 1 192 2 518 2 234 
josta Azerbaidžanin osuus 716 587 1 315 1 141 
josta Georgian osuus 271 196 514 401 
josta Moldovan osuus 92 76 172 146 
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Hallitus ja vt. toimitusjohtaja vakuuttavat, että osavuosikatsaus antaa oikeat ja riittävät 
tiedot emoyhtiön ja konsernin toiminnasta, taloudellisesta asemasta ja toiminnan 
tuloksesta ja että siinä kuvataan emoyhtiöön ja konsernin muihin yrityksiin vaikuttavat 
merkittävät riskit ja epävarmuustekijät. 
 
 

Tukholmassa 27.7.2007 
 

 
 
 

Tom von Weymarn 
Puheenjohtaja 

 
 
 

Maija-Liisa Friman 

 
 
 

Elof Isaksson 

 
 
 

Conny Karlsson 
 
 
 

Arja Kovin 

 
 
 

Lars G. Nordström 
 
 
 

Timo Peltola 

 
 
 

Jon Risfelt 
 
 
 

Caroline Sundewall 

 
 
 

Berith Westman 
 
 
 

Kim Ignatius 
Varatoimitusjohtaja ja talous- ja rahoitusjohtaja 

Vt. toimitusjohtaja 
 
 
TeliaSoneran tilintarkastajat eivät ole suorittaneet tämän katsauksen yleisluonteista 
tarkastusta. 
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Taloudelliset tiedot 
Osavuosikatsaus tammi–syyskuu 2007 26.10.2007 
Tilinpäätöstiedote tammi–joulukuu 2007 8.2.2008 
Vuoden 2008 varsinainen yhtiökokous Tukholmassa 31.3.2008 
Osavuosikatsaus tammi–maaliskuu 2008 25.4.2008 
 
Pyydämme huomioimaan, että tammi–joulukuun 2007 tilinpäätöstiedotteen päivämäärä 
on muuttunut. 
 
 
 
 
 
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 

Huhti–
kesä 
2007 

Huhti–
kesä 
2006 

Tammi–
kesä 
2007 

Tammi–
kesä 
2006 

Liikevaihto 23 901 22 737 46 625 44 716 
Liikevaihtoa vastaavat kulut -13 680 -12 120 -26 223 -23 749 
Bruttokate 10 221 10 617 20 402 20 967 
Myynti-, hallinto- sekä tutkimus- ja 
kehityskulut -6 123 -5 800 -11 891 -11 173 
Liiketoiminnan muut tuotot ja kulut, netto -167 120 20 -368 
Tuotot osakkuus- ja yhteisyrityksistä 1 865 1 242 3 326 2 194 
Liiketulos 5 796 6 179 11 857 11 620 
Rahoituskulut ja muut rahoituserät, netto -151 -119 -280 -18 
Tulos rahoituserien jälkeen 5 645 6 060 11 577 11 602 
Tuloverot -1 351 -1 334 -2 701 -2 602 
Nettotulos 4 294 4 726 8 876 9 000 
Tuloksen kohdistaminen:     

Emoyhtiön osakkeenomistajat 3 832 4 213 7 808 7 905 
Vähemmistön osuus tytäryhtiöistä 462 513 1 068 1 095 

     
Tulos/osake, laimentamaton ja laimennettu 
(kruunua) 0,85 0,94 1,74 1,76 
Osakkeita (1 000 kpl)     

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

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

     
Käyttökate 7 234 7 801 14 687 15 032 
Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä 7 516 7 928 15 099 15 744 
Poistot ja arvonalennukset -3 304 -2 864 -6 157 -5 606 
Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä 6 575 6 316 12 766 12 445 
 
 



 

 

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

16 

Tiivistetty konsernitase 
 
MSEK 30.6.2007 31.12.2006 
Vastaavaa   
Liikearvo ja muut aineettomat hyödykkeet 78 119 74 172 
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 49 214 48 195 
Osakkuusyhtiö- ja yhteisyritysosuudet, laskennalliset verosaamiset 
ja muut pitkäaikaiset sijoitukset 45 450 41 826 
Käyttöomaisuus ja muut pitkäaikaiset sijoitukset yhteensä 172 783 164 193 
Vaihto-omaisuus 1 136 997 
Myyntisaamiset, lyhytaikaiset verosaamiset ja muut saamiset 20 872 20 631 
Korolliset saamiset 961 1 958 
Rahat ja pankkisaamiset 5 182 11 603 
Vaihto- ja rahoitusomaisuus yhteensä 28 151 35 189 
Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät  3 10 
Vastaavaa yhteensä 200 937 199 392 
   
Vastattavaa   
Oma pääoma 103 554 119 217 
Vähemmistön osuus 8 181 8 500 
Oma pääoma yhteensä 111 735 127 717 
Pitkäaikaiset lainat 37 192 24 311 
Laskennalliset verovelat, muut pitkäaikaiset varaukset 15 474 14 635 
Muut pitkäaikaiset velat 2 397 2 382 
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä 55 063 41 328 
Lyhytaikaiset lainat 8 162 3 418 
Ostovelat, lyhytaikaiset verovelat, lyhytaikaiset varaukset ja muut 
lyhytaikaiset velat 25 977 26 929 
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 34 139 30 347 
Vastattavaa yhteensä 200 937 199 392 
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Tiivistetty konsernin kassavirtalaskelma 
 

MSEK 

Huhti–
kesä
2007

Huhti–
kesä
2006

Tammi–
kesä 
2007 

Tammi–
kesä 
2006 

Kassavirta ennen käyttöpääoman muutosta 6 652 6 182 13 210 13 632 
Käyttöpääoman muutos 256 231 -1 406 -405 
Liiketoiminnan kassavirta 6 908 6 413 11 804 13 227 
Hankitut aineettomat ja aineelliset hyödykkeet 
(maksetut käyttöomaisuusinvestoinnit) -3 350 -2 395 -5 717 -4 366 
Vapaa kassavirta 3 558 4 018 6 087 8 861 
Muu investointien kassavirta -873 -2 537 -1 059 -2 308 
Investointien kassavirta yhteensä -4 223 -4 932 -6 776 -6 674 
Kassavirta ennen rahoitusta 2 685 1 481 5 028 6 553 
Rahoituksen kassavirta -23 529 -13 550 -11 534 -17 843 
Kauden kassavirta -20 844 -12 069 -6 506 -11 290 
   
Kassavarat kauden alussa 26 095 17 667 11 603 16 834 
Kauden kassavirta -20 844 -12 069 -6 506 -11 290 
Valuuttakurssierot -69 -151 85 -97 
Kassavarat kauden lopussa 5 182 5 447 5 182 5 447 
 
 
Tiivistetty laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 
 
 Tammi–kesä 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 8 – 8 -25 – -25 
Kansainvälisten toimintojen 
suojaus ennen veroja -17 – -17 – – – 
Muuntoerot 4 828 255 5 083 -8 955 -608 -9 563 
Inflaatio-oikaisut – – – -147 – -147 
Suoraan omaan pääomaan 
kirjatut tuotto- ja kuluerät 4 819 255 5 074 -9 102 -608 -9 710 
Nettotulos 7 808 1 068 8 876 16 987 2 296 19 283 
Kirjattu nettotulos yhteensä 12 627 1 323 13 950 7 885 1 688 9 573 
Liiketoimet tytäryhtiöiden 
vähemmistöosakkaiden 
kanssa – -231 -231 – -215 -215 
Osingonjako -28 290 -1 411 -29 701 -15 717 -1 618 -17 335 
Kauden lopussa 103 554 8 181 111 735 119 217 8 500 127 717 
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Laadintatapa 
 
Yleistä. Kuten vuoden 2006 tilinpäätös, nämä TeliaSoneran konsernitilinpäätöstiedot 
30.6.2007 päättyneeltä kuuden kuukauden jaksolta on laadittu kansainvälisten IFRS-
standardien (International Financial Reporting Standards) ja, TeliaSoneran toimintojen 
luonne huomioiden, Euroopan unionissa käyttöön otettujen IFRS-standardien mukaisesti.  
Segmenttiraportointia laatiessaan TeliaSonera on noudattanut standardia IFRS 8 
“Operating Segments”. Standardia ei ole vielä hyväksytty noudatettavaksi EU:ssa, mutta 
Euroopan tilinpäätösraportoinnin neuvoa-antava ryhmä EFRAG ja tilinpäätöskysymysten 
sääntelykomitea ARC suosittelevat sen hyväksymistä. Emoyhtiö TeliaSonera AB:n 
tilinpäätös on laadittu Ruotsin tilinpäätöslain ja Ruotsin kirjanpitoneuvoston ja sen 
kannanottoryhmän standardien ja lausuntojen mukaisesti. Tämä raportti on laadittu 
kansainvälisen osavuosikatsausta koskevan standardin IAS 34 ("Osavuosikatsaukset") 
mukaisesti. 
 
Uudet kirjanpitostandardit (ei vielä hyväksytty noudatettaviksi EU:ssa). Tulkinta IFRIC 14 
IAS 19 – The Limit on a Defined Benefit Asset, Minimum Funding Requirements and their 
Interaction (voimaantulo 1.1.2008; aikaisempi käyttöönotto sallittua) julkaistiin 5.7.2007. 
Tulkinnassa selvitetään yleisesti, miten IAS 19:ssä Työsuhde-etuudet asetettu rajoite 
omaisuuseräksi kirjattavan ylikatteen määrälle tulee kirjata ja miten lakisääteinen tai 
sopimusperusteinen rahastoinnin vähimmäistasoa koskeva vaatimus vaikuttaa eläkkeisiin 
perustuvaan omaisuuserään tai velkaan. Työnantajan ei tarvitse kirjata lisävelkaa, paitsi 
silloin, kun rahastoinnin vähimmäistasoa koskevan vaatimuksen mukaisia 
maksusuorituksia ei voida palauttaa yritykselle. TeliaSonera arvioi parhaillaan IFRIC 14:n 
käyttöönoton mahdollisia vaikutuksia. 
 
Tulkinta IFRIC 13 Customer Loyalty Programmes (koskee tilikausia, jotka alkavat 
1.7.2008 tai sen jälkeen; aikaisempi käyttöönotto sallittua) julkaistiin 28.6.2007. IFRIC 13 
selvittää, miten asiakashyvityksiä lunastaville asiakkaille tarjottuihin ilmaisiin tai 
alennettuihin hyödykkeisiin tai palveluihin (”hyvityksiin”) liittyvät velvoitteet tulee kirjata. 
Yhteisöjen on kohdennettava osa alkuperäisen myyntitapahtuman tuloista 
asiakashyvityksiin ja kirjattava nämä tulot myyntituotoksi vasta sitten, kun ne ovat 
täyttäneet velvoitteensa joko suorittamalla itse hyvityksiä tai antamalla toimeksiannon 
kolmannelle osapuolelle (ja suorittamalla siitä maksun). TeliaSonera jaksottaa jo 
asiakasuskollisuusohjelmiin liittyvät tulot, mutta se arvioi parhaillaan IFRIC 13:n 
käyttöönoton mahdollisia muita vaikutuksia. 
 
Lisätietoja asiasta on vuoden 2007 ensimmäisen vuosineljänneksen osavuosikatsauksen 
ja vuoden 2006 vuosikertomuksen vastaavissa osioissa. 
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Kertaluonteiset erät 
 

MSEK 

Huhti–
kesä 
2007 

Huhti–
kesä 
2006 

Tammi–
kesä 
2007 

Tammi–
kesä 
2006 

Käyttökatteeseen sisältyvät -282 -127 -412 -712 
Uudelleenjärjestelykulut, synergiaetujen 
toteutuskulut ym.: 

Mobility Services -64 -25 -92 -179 
Broadband Services -178 -63 -254 -388 
Integrated Enterprise Services -40 -11 -64 -117 
Muut toiminnot 0 -28 -2 -28 

josta TeliaSonera Holdingin osuus 19 – 17 – 
Poistoihin ja arvonalennuksiin sisältyvät -497 – -497 – 
Arvonalennukset, nopeutetut poistot: 

Broadband Services -497 – -497 – 
Tuottoihin osakkuus- ja yhteisyrityksistä 
sisältyvät – -10 – -113 
Arvonalennukset, myyntivoitot ja -tappiot, 
varaukset ja muut: 

Mobility Services – -10 – -113 
Rahoitustuottoihin ja -kuluihin sisältyvät – – – 183 
Myyntivoitot: 

Elisa – – – 183 
Yhteensä -779 -137 -909 -642 
 
 
Laskennalliset verot 
 

MSEK 
30.6. 
2007 

31.12. 
2006 

Laskennalliset verosaamiset 11 767 12 054 
Laskennalliset verovelat -10 131 -10 121 
Laskennalliset verosaamiset, netto 1 636 1 933 
 
 
Segmenttien ja konsernin liiketulos 
 

MSEK 

Huhti–
kesä 
2007 

Huhti–
kesä 
2006 

Tammi–
kesä 
2007 

Tammi–
kesä 
2006 

Mobility Services 2 039 2 608 4 451 4 508 
Broadband Services 1 249 1 627 2 824 3 462 
Integrated Enterprise Services -209 -21 -305 -40 
Eurasia 2 744 2 001 5 018 3 828 
Muut toiminnot -62 -48 -162 -156 
Segmentit yhteensä 5 761 6 167 11 826 11 602 
Sisäisten voittojen eliminoinnit 35 12 31 18 
Konserni 5 796 6 179 11 857 11 620 
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Liiketoimet osakkuusyhtiöiden ja lähipiirin kanssa 
 
MegaFon. TeliaSoneralla oli 30.6.2007 osakkuusyhtiöltään OAO MegaFonilta korollisia 
saatavia 320 milj. kruunua. 
 
Telefos. TeliaSoneralla oli 30.6.2007 osakkuusyhtiöltään Telefos AB:ltä korollisia saatavia 
101 milj. kruunua. TeliaSonera osti 30.6.2007 päättyneiden kolmen ja kuuden kuukauden 
jaksojen aikana Telefosin tytäryhtiöiltä 361 milj. kruunun ja 930 milj. kruunun arvosta 
palveluja ja tuotteita, jotka pääasiassa liittyivät verkkojen rakentamiseen. 
 
Svenska UMTS-nät. TeliaSonera osti 30.6.2007 päättyneiden kolmen ja kuuden 
kuukauden jaksojen aikana puoliksi omistamaltaan yhteisyritykseltä Svenska UMTS-nät 
AB:ltä palveluja 131 milj. kruunun ja 292 milj. kruunun edestä ja myi palveluja 56 milj. 
kruunun ja 110 milj. kruunun edestä. 
 
 
Investoinnit 
 

MSEK 

Huhti–
kesä 
2007 

Huhti–
kesä 
2006 

Tammi–
kesä 
2007 

Tammi–
kesä 
2006 

Käyttöomaisuusinvestoinnit 3 318 2 631 5 655 4 670 
Aineettomat hyödykkeet 384 365 587 560 
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 2 934 2 266 5 068 4 110 

Yritysostot ja muut investoinnit 1 676 3 658 2 340 3 825 
Omaisuuserien käytöstäpoistamisvelvoitteet – – – 3 
Liikearvo ja käyvän arvon oikaisut 1 271 3 568 1 934 3 724 
Oman pääoman ehtoiset sijoitukset 405 90 406 98 

Yhteensä 4 994 6 289 7 995 8 495 
 
 
Nettovelka 
 

MSEK 
30.6. 
2007 

31.12. 
2006 

Pitkä- ja lyhytaikaiset velat 45 354 27 729 
Vähennetään: lyhytaikaiset sijoitukset, rahat ja pankkisaamiset -5 558 -12 772 
Nettovelka 39 796 14 957 
 
 
Lainarahoitus 
 
Kassavirtakehitys oli positiivinen myös vuoden 2007 toisen neljänneksen aikana. 
Vuosineljänneksen kuluessa maksettiin kuitenkin suuria osinkoja, mikä kasvatti tuntuvasti 
konsernin nettovelkaa. Suurin osa osinkoihin tarvittavista varoista oli rahoitettu etukäteen, 
joten bruttovelka kasvoi vain vähän toisen vuosineljänneksen aikana. Valtaosa 
vuosineljänneksen aikana nostetusta lisävelkarahoituksesta saatiin lyhytaikaisilta 
yritystodistusmarkkinoilta.  
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Taloudelliset tunnusluvut 
 

 
30.6. 
2007 

31.12. 
2006 

Oman pääoman tuotto (%, rullaava 12 kk) 16,1 17,2 
Sijoitetun pääoman tuotto (%, rullaava 12 kk) 19,0 19,5 
Omavaraisuusaste (%) 53,6 49,9 
Nettovelkaantumisaste (%) 37,0 15,0 
Oma pääoma/osake (kruunua) 23,06 26,55 
 
 
Liiketoimintojen yhdistämiset 
 
debitel Danmark 
TeliaSonera allekirjoitti 31.1.2007 osakkeiden ostosopimuksen, jolla se hankki 
tanskalaisen palveluntarjoajan debitel Danmark A/S:n koko osakekannan. 
Viranomaishyväksynnän jälkeen kauppa saatettiin loppuun 11.4.2007. Kauppaan sisältyy 
debitelin yhteisyritys DLG-debitel I/S, joka toimii DLG Tele -brändillä. Toiminnan tulos on 
sisällytetty konsernitilinpäätökseen 1.4.2007 alkaen. 
 
Kauppa perustuu paitsi debitelin arvostukseen erillisenä yhtiönä myös debitelin liikenteen 
siirtymiseen muiden operaattorien verkoista Telia Denmarkin matkaviestinverkkoon. 
 
Yrityskauppa vahvistaa TeliaSoneran asemaa Tanskan matkaviestinmarkkinoilla. 
debitelillä ja DLG Telellä oli noin 300 000 matkaviestinliittymää 31.12.2006. debitel jatkaa 
toimintaansa palveluntarjoajana erillisen brändin alla Tanskan markkinoilla. 
 
 
Alustava hankintamenon kohdistaminen MSEK 
Käteiskauppahinta 582 
Ehdollinen lisäkauppahinta1) 417 
Kauppaan liittyvät välittömät kustannukset 7 
Kokonaishankintameno 1 006 
Asiakassuhteet 147 
Muut aineettomat hyödykkeet 11 
Kalusto 11 
Osuudet yhteisyrityksissä 383 
Muut pitkäaikaiset sijoitukset 73 
Vaihto-omaisuus, saamiset ja muut lyhytaikaiset sijoitukset 143 
Rahat ja pankkisaamiset 73 
Laskennalliset verovelat -37 
Muut pitkäaikaiset velat -323 
Lyhytaikaiset velat -131 
Hankittujen nettovarojen käypä arvo yhteensä 350 
Liikearvo (kohdistettu Mobility Services -liiketoiminta-alueelle) 656 
1)  Loppuosa kauppahinnasta on enintään 45 milj. euroa plus korot, ja sen tarkka suuruus riippuu debitelin kehityksestä seuraavien 

kuuden kuukauden aikana kaupan loppuunsaattamisesta lukien. 
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Vaikutukset kassavirtaan MSEK 
Käteisellä maksettu kokonaishankintameno 587 
debitelin velan takaisinmaksu yhdelle myyjistä 323 
Vähennetään saadut kassavarat -73 
Yrityskaupan nettokassastamaksu 837 
 
Vaikutus konsernin lukuihin 1.4.–30.6.2007 MSEK 
Ulkoinen liikevaihto 184 
Nettotulos -12 
 
Proforma-vaikutukset, mikäli kauppa olisi 
toteutunut 1.1.2007 
(MSEK, paitsi osakekohtaiset tiedot) 

TeliaSonera-
konserni debitel 

TeliaSonera-
konsernin 

proforma-luvut 
Liikevaihto 46 625 185 46 810 
Nettotulos 8 876 -13 8 863 
Tulos/osake (kruunua) 1,74  1,74 
 
Kokonaishankintameno ja käyvät arvot ovat ehdollisia, sillä ne perustuvat alustaviin 
arvioihin ja tietyille tiedoille odotetaan vielä vahvistusta. Näin ollen ostohinnan laskenta 
saattaa vielä tarkentua. 
 
Muut liiketoimintojen yhdistämiset toisen vuosineljänneksen aikana 
Muiden toisen vuosineljänneksen aikana tehtyjen liiketoimintojen yhdistämisten 
hankintamenot olivat yhteensä 237 milj. kruunua, ja niistä aiheutui 211 milj. kruunun 
nettokassastamaksu. Tuotemerkkeihin ja asiakassuhteisiin liittyvät käyvän arvon oikaisut 
olivat yhteensä 59 milj. kruunua. Liikearvo oli yhteensä 165 milj. kruunua, josta 139 milj. 
kruunua kohdistettiin Mobility Services -liiketoiminta-alueelle ja 26 milj. kruunua 
Integrated Enterprise Services -liiketoiminta-alueelle. 
 
Xferan hankintahinnan lopullinen kohdistuslaskelma 
Kesäkuussa 2006 hankitun Xfera Móviles S.A:n hankintahinnan kohdistus valmistui 
vuosineljänneksen aikana. Tehtyjen oikaisujen myötä liikearvo kasvoi 176 milj. kruunulla. 
Tämä johtui pääasiassa jaksotetuista taajuusmaksuista, jotka oli jo kirjattu osana Xferan 
3G-toimiluvan käypää arvoa. 
 
MCT 
Kuten edellä on kuvattu, MCT Corp:n osto saatettiin loppuun 16.7.2007. MCT-konserniin 
kuuluvat seuraavat yritykset: 
 
• OOO Coscom, joka oli 393 000 liittymällään ja noin 11 prosentin 

markkinaosuudellaan Uzbekistanin kolmanneksi suurin matkaviestinoperaattori 
toukokuussa 2007. Vuoden 2006 liikevaihto oli 26 milj. US dollaria ja käyttökate 5,8 
milj. US dollaria. MCT omistaa Coscomista 99,97 prosenttia. 

 
• ZAO Indigo Tadzhikistan ja ZAO Somoncom, jotka yhdessä muodostivat 

377 000 liittymällään ja noin 27 prosentin markkinaosuudellaan Tadžikistanin toiseksi 
suurimman matkaviestinoperaattorin toukokuussa 2007. Vuoden 2006 
yhteenlaskettu liikevaihto oli 27 milj. US dollaria ja käyttökate 13,7 milj. US dollaria. 
MCT omistaa Indigo Tadzhikistanista 60,0 prosenttia ja Somoncomista 59,4 
prosenttia. 

 
• Telecom Development Company Afghanistan Ltd. (Roshan), joka oli 1 300 000 

liittymällään ja noin 50 prosentin markkinaosuudellaan Afganistanin suurin 
matkaviestinoperaattori toukokuussa 2007. Vuoden 2006 liikevaihto oli 191 milj. US 
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dollaria ja käyttökate 66,5 milj. US dollaria. MCT omistaa Roshanista 12,25 
prosenttia. 

 
TeliaSonera sisällyttää Uzbekistanin ja Tadžikistanin toimintojen tuloksen 
konsernitulokseen kaupan loppuunsaattamisesta lukien. Kauppahinnan kohdentaminen 
on aloitettu. Osa hankintamenosta kohdennetaan tiettyihin yksilöitävissä oleviin 
aineettomiin hyödykkeisiin (kuten tuotemerkkeihin, asiakassuhteisiin ja toimilupiin), mutta 
pääasiassa sen odotetaan tulevan kirjatuksi liikearvona. Afganistanin toiminta kirjataan 
taloudellisena sijoituksena. 
 
 
Annetut pantit ja vakuudet 
 
Annettujen panttien kokonaismäärä 30.6.2007 oli 1 356 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 2 087 milj. kruunua, josta 1 779 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. 
 
Sopimusvelvoitteet 
 
Sopimusvelvoitteiden kokonaismäärä 30.6.2007 oli 2 301 milj. kruunua, josta 1 666 milj. 
kruunua liittyi sovittuihin laajennuksiin TeliaSoneran matkaviestinverkossa Espanjassa ja 
kiinteässä verkossa Ruotsissa. 
 
 
Emoyhtiö 
 

Tiivistetty tuloslaskelma 
(MSEK) 

Huhti–
kesä 
2007 

Huhti–
kesä 
2006 

Tammi–
kesä 
2007 

Tammi–
kesä 
2006 

Liikevaihto 4 671 4 841 9 100 9 977 
Bruttokate 2 085 1 830 3 734 3 809 
Liiketulos 1 333 1 218 3 054 2 922 
Tulos rahoituserien jälkeen 16 439 1 102 18 224 3 147 
Tulos ennen veroja 16 062 370 17 423 1 360 
Nettotulos 15 918 361 17 061 1 071 
 
Siirtyminen matkaviestinpalveluihin ja edullisempiin IP-pohjaisiin palveluihin laski etenkin 
kiinteän verkon palveluista Ruotsissa saatua liikevaihtoa. Kuuden kuukauden jakson 
kokonaisliikevaihdosta 6 545 milj. kruunua (7 377) laskutettiin tytäryhtiöiltä. Tulos 
rahoituserien jälkeen kasvoi voimakkaasti tytäryhtiöiltä saatujen osinkojen seurauksena. 
 
Tiivistetty tase 
(MSEK) 30.6.2007 31.12.2006 
Käyttöomaisuus ja muut pitkäaikaiset sijoitukset 140 751 131 332 
Vaihto- ja rahoitusomaisuus 16 580 17 423 
Vastaavaa yhteensä 157 331 148 755 
Oma pääoma 60 041 71 262 
Tilinpäätössiirtojen kertymä 18 278 17 476 
Varaukset 1 430 2 046 
Vieras pääoma 77 582 57 971 
Vastattavaa yhteensä 157 331 148 755 
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Kuuden kuukauden jakson kokonaisinvestoinnit olivat 10 569 milj. kruunua (15 626), 
johon sisältyy 1 217 milj. kruunua (975) investointeja aineellisiin 
käyttöomaisuushyödykkeisiin – lähinnä kiinteän verkon asennuksia. Muut investoinnit 
olivat yhteensä 9 352 milj. kruunua (14 651), josta 2 011 milj. kruunua liittyi Cygaten ja 
debitel Danmarkin ostoon ja 7 132 milj. kruunua osakeomistusten siirtoihin konsernin 
sisällä. 
 
 
Riskit ja epävarmuustekijät 
 
Uusi 1.7.2007 voimaan tullut pörssiyhtiöitä koskeva lainsäädäntö edellyttää, että 
puolivuosittainen osavuosikatsaus sisältää kuvauksen tilivuoden jälkimmäisen puoliskon 
olennaisista riskeistä ja epävarmuustekijöistä.  
 
TeliaSonera toimii maantieteellisesti laajalti erilaisilla tuote- ja palvelumarkkinoilla erittäin 
kilpaillulla ja säännellyllä televiestintäalalla. Siksi TeliaSoneraan kohdistuu useita erilaisia 
riskejä ja epävarmuustekijöitä. TeliaSoneran määritelmän mukaan riskejä ovat kaikki 
sellaiset tekijät, jotka saattavat huomattavasti haitata yhtiön tavoitteiden saavuttamista. 
Riskit voivat olla uhkia, epävarmuustekijöitä tai menetettyjä mahdollisuuksia, jotka liittyvät 
TeliaSoneran nykyiseen tai tulevaan toimintaan. Kyseisen kaltaiset riskit voivat myös 
ajoittain vaikuttaa TeliaSoneran osakekurssiin. 
 
TeliaSoneralla on käytössään vakiintunut riskienhallintaprosessi, jolla liiketoiminnan ja 
talouden riskejä ja epävarmuustekijöitä tunnistetaan, analysoidaan, arvioidaan ja niistä 
raportoidaan säännöllisesti ja jolla niitä mahdollisuuksien mukaan vähennetään. 
Riskienhallinta on keskeinen osa TeliaSoneran liiketoiminnan suunnitteluprosessia. 
 
TeliaSoneran vuoden 2006 vuosikertomuksen kohdassa ”Riskitekijät” (s. 46–48) on 
kuvattu yksityiskohtaisesti joitain sellaisia tekijöitä, jotka saattavat vaikuttaa TeliaSoneran 
liiketoimintaan, taloudelliseen tilaan ja toiminnan tulokseen. TeliaSonera katsoo, että riskit 
eivät ole olennaisesti muuttuneet vuoden 2006 vuosikertomuksessa kuvatusta tilanteesta.  
 
Ainakin seuraavilla riskeillä ja epävarmuustekijöillä saattaa olla vaikutuksia 
neljännesvuosittain julkistettaviin toiminnan tuloksiin erityisesti vuoden 2007 jäljellä 
olevana puolivuotiskautena: 
 
• Sijoitukset tulevaisuuden kasvuun. Parhaillaan TeliaSonera sijoittaa tulevaisuuden 

kasvuun esimerkiksi rakentamalla asiakaspohjaa Espanjassa sekä kasvattamalla 
myynti- ja markkinointikustannuksia useimmilla markkinoilla säilyttääkseen vanhat 
asiakkaansa ja hankkiakseen uusia. Vaikka TeliaSonera uskoo näiden sijoitusten 
vaikuttavan suotuisasti yhtiön markkina-asemaan ja taloudelliseen tulokseen pitkällä 
tähtäimellä, positiiviset vaikutukset eivät välttämättä realisoidu vielä lyhyen ajan 
kuluessa, jolloin kulut saattavat vaikuttaa toiminnan tulokseen vuosineljännesten 
välillä. 

 
• Tehostamisohjelmat. TeliaSonera on parhaillaan siirtämässä kustannusrakennettaan 

perinteisistä palveluista uusiin. Asiaan liittyvästä päätöksenteosta ja päätösten 
toteuttamisajankohdasta riippuen kyseisten tehostamistoimien aikaansaamat 
kustannussäästöt saattavat realisoitua vasta pitkän ajan kuluessa. Lisäksi 
uudelleenjärjestelykulut ja niiden ajoittuminen saattaa lisätä neljännesvuosittaisten 
tulosten epävakautta lyhyellä tähtäimellä. 

 
• Kertaluonteiset erät. Kertaluonteiset erät, kuten myyntivoitot ja -tappiot, 

uudelleenjärjestelykulut ja arvonalennukset, saattavat luonteensa mukaisesti 
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vaikuttaa neljännesvuosittaisiin tuloksiin odottamattoman suuruisina erinä tai 
odotuksista poikkeavina ajoituksina. Ulkoisista tekijöistä tai sisäisestä kehityksestä 
riippuen TeliaSoneran tulokseen saattaa vaikuttaa myös sellaisia kertaluonteisia eriä, 
joita ei vielä osata odottaa. 

 
• Osakkuusyhtiöt. Merkittävä osa TeliaSoneran tuloksesta on peräisin MegaFonista ja 

Turkcellistä, joiden toimintaa TeliaSonera ei kontrolloi ja jotka toimivat kasvavilla 
markkinoilla, mutta myös epävakaammassa poliittisessa, taloudellisessa ja 
lainsäädännöllisessä ympäristössä. Näiden osakkuusyhtiöiden taloudellisen tuloksen 
muutoksilla on vaikutuksia TeliaSoneran toiminnan tulokseen myös lyhyellä 
tähtäimellä. 

 
• Yritysostot. TeliaSonera on tehnyt strategiansa mukaisesti useita tarkkaan 

kohdistettuja yritysostoja. Näiden yritysostokohteiden tehokas integrointi ja niihin 
liittyvien kustannus- ja liikevaihtosynergiaetujen realisointi, samoin kuin hankittujen 
toimintojen positiivinen kehitys, ovat merkittäviä toiminnan tuloksellisuuden kannalta 
sekä pitkällä että lyhyellä tähtäimellä. Hankittujen yhtiöiden integroinnissa on aina 
riskejä, ja integrointiprosessi voi lisätä neljännesvuosittaisten tulosten epävakautta 
lyhyellä tähtäimellä.  

 
 
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 ne 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 merkittäviä 
tekijöitä voivat olla muun muassa TeliaSoneran markkina-asema, 
televiestintämarkkinoiden kasvu, kilpailun vaikutus ja muut taloudelliseen tilanteeseen, 
liiketoimintaan, kilpailuun ja/tai lainsäädäntöön liittyvät tekijät, jotka vaikuttavat 
TeliaSoneran ja sen osakkuusyhtiöiden ja yhteisyritysten 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. 
 
 


