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TeliaSonera tammikuu–syyskuu 2007 
 
 
TeliaSonera kasvatti liikevaihtoaan ja tulostaan voimakkaasti 
 
Yhdeksän kuukauden jakso 
• Liikevaihto kasvoi 5,2 prosenttia 71 423 milj. Ruotsin kruunuun (67 873). 

Paikallisissa valuutoissa laskettuna liikevaihto kasvoi 6,1 prosenttia. 
• Nettotuloksen emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva osuus oli 13 207 milj. 

kruunua (12 958) ja osakekohtainen tulos 2,94 kruunua (2,89). 
• Vapaa kassavirta oli 11 165 milj. kruunua (13 731). 
 
Kolmas vuosineljännes 
• Liikevaihto kasvoi 7,1 prosenttia 24 798 milj. kruunuun (23 157). Paikallisissa 

valuutoissa laskettuna liikevaihto kasvoi 7,3 prosenttia. 
• Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä oli 8 714 milj. kruunua (8 756), ja 

käyttökateprosentti oli 35,1 (37,8). 
• Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä kasvoi 8 354 milj. kruunuun (7 802). 
• Nettotuloksen emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva osuus oli 5 399 milj. 

kruunua (5 053) ja osakekohtainen tulos 1,20 kruunua (1,13). 
• Vapaa kassavirta nousi 5 078 milj. kruunuun (4 870). 
• Liittymien määrä kasvoi vuosineljänneksen aikana 109,5 miljoonaan, kun 

enemmistöomisteisissa yhtiöissä liittymämäärä kasvoi 2,5 miljoonalla ja 
osakkuusyhtiöissä 3,6 miljoonalla liittymällä. 

• Pääomarakennetta ja osingonjakoa koskevat politiikat muutettu. 
 
 
Talouden tunnuslukuja 
 
MSEK, paitsi osakekohtaiset tiedot ja 
tuotto 

Heinä-syys
2007

Heinä-syys
2006

Tammi-syys
2007

Tammi-syys 
2006 

Liikevaihto 24 798 23 157 71 423 67 873 
Käyttökate1) ennen kertaluonteisia eriä2) 8 714 8 756 23 813 24 500 
Liiketulos 8 240 7 679 20 097 19 299 
Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä 8 354 7 802 21 120 20 247 
Nettotulos 6 213 5 745 15 089 14 745 

josta emoyhtiön osakkeenomistajille 
kuuluva osuus 5 399 5 053 13 207 12 958 

Tulos/osake (kruunua) 1,20 1,13 2,94 2,89 
Oman pääoman tuotto (%, rullaava 12 kk) 15,8 13,6 15,8 13,6 
Vapaa kassavirta 5 078 4 870 11 165 13 731 
1) Määritelmät on esitetty sivulla 16. 

2) Kertaluonteiset erät on eritelty sivun 20 taulukossa. 

 

Tässä osavuosikatsauksessa on esitetty vertailu edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon. Liiketoiminnallisen ja 

taloudellisen tuloksen jäljessä sulkeissa esitetyt luvut viittaavat samaan erään vuoden 2006 vastaavalla kaudella, 

ellei toisin ole mainittu. 

 
 
Toimitusjohtaja Lars Nybergin kommentit 
 
”Konsernin tulos kasvoi kolmannella vuosineljänneksellä ennätyslukemiin. Kehitystä 
vauhdittivat liikevaihdon voimakas kasvu ja Euraasian vähemmistöomisteisista 
toiminnoista saadut huomattavat voitot. Kehitys jatkui markkinoilla kolmannella 
vuosineljänneksellä samanlaisena kuin toisella neljänneksellä.” 
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Pääomarakenne- ja osingonjakopolitiikka 
 
TeliaSoneran hallitus on tarkastellut yhtiön pääomarakenne- ja osingonjakopolitiikkaa. 
 
Hallitus on päättänyt, että yhtiö tavoittelee vakaaseen investointiluokkaan kuuluvaa 
pitkäaikaista luottoluokitusta (välillä A- ja BBB+). Näin halutaan turvata yhtiölle 
strategisesti tärkeä rahoituksellinen joustavuus, joka mahdollistaa sekä orgaaniseen että 
yritysostojen kautta tapahtuvaan kasvuun tehtävät investoinnit. 
 
Yhtiö jakaa tavanomaisina osinkoina vähintään 40 prosenttia emoyhtiön 
osakkeenomistajille kuuluvasta nettotuloksesta. Yhtiön käteisvarat, keskipitkän aikavälin 
kassavirtaennusteet ja investointisuunnitelmat huomioon ottaen hallitus aikoo lisäksi 
esittää, että ylimääräinen pääoma palautetaan osakkeenomistajille. 
 
Tämänhetkisen tarkastelun perusteella ylimääräinen osinko vuodelta 2007 tulee olemaan 
noin 10 mrd. kruunua. 
 
 
Yhteenveto seuraavan 24 kuukauden viidestä 
painopistealueesta -toimitusjohtaja esittelee nämä 
lehdistötilaisuudessa  
 

• Hallitaan menestyksekkäästi siirtymistä perinteisistä kiinteän verkon 
puhepalveluista. Tällä hetkellä perinteiset kiinteän verkon puhepalvelut tuovat 
noin kolmasosan yhtiön vapaasta kassavirrasta, ja siksi tuoterakenteen muutos 
sekä investointien ja kulujen siirtäminen perinteisistä palveluista uusiin 
palveluihin on ratkaisevan tärkeää. 

• Tutkitaan kasvumahdollisuuksia, jotka luovat omistaja-arvoa Eurasia-
liiketoiminta-alueella, ja panostetaan omistusosuuksien likvidisyyteen sekä 
todellisiin vaikutus- ja valvontamahdollisuuksiin niissä sijoituksissa, joiden 
tapauksessa enemmistöomistus ei ole tällä hetkellä mahdollinen. 

• Uusi lähestymistapa yritysmyyntiin: Mobility Services ja Broadband Services 
vastaavat yritysasiakkaille tarjottavista peruspalveluista, ja Integrated Enterprise 
Services toimii yhteisenä peruspuhelinpalveluja ja hallintapalveluratkaisuja 
tarjoavana myyntiyksikkönä näille asiakkaille. 

• Muutumme teknologialähtöisestä yhtiöstä maailmanluokan palveluyritykseksi 
antamalla oikeita arvolupauksia suhteessa kilpailijoihimme ja asettamalla 
asiakkaiden tarpeet aina etusijalle. 

• Kustannustason tehokkaampi parantaminen on välttämätöntä. Tunnistetuilla, 
alustavilla tehostamistoimilla, jotka perustuvat tehtyihin vertailuihin, voidaan 
leikata noin 5 mrd. kruunua vuoden 2007 noin 35 mrd. kruunun kohteena 
olevasta kustannusrakenteesta. 

 
 
Kehitysnäkymät (arviot tehostamistoimien vaikutuksista ovat 
muuttuneet vuoden 2007 toisesta neljänneksestä) 
 
Konsernin liikevaihdon odotetaan edelleen kasvavan ja saavuttavan noin 100 mrd. 
kruunun tavoitteen vuoden 2008 aikana kannattavuuden säilyessä hyvänä. 
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Ruotsissa ja Suomessa 1.4.–31.12.2007 toteutettavilla tehostamistoimilla arvioidaan 
saavutettavan noin 1,5 mrd. kruunun vuotuiset bruttosäästöt vuodesta 2008 lähtien, joten 
säästöt jäävät aiempaa 2,3 mrd. kruunun arviota pienemmiksi. Niihin liittyvien, 
kertaluonteisiin eriin kirjattavien uudelleenjärjestelykustannusten arvioidaan vastaavasti 
olevan vuonna 2007 noin 1 mrd. kruunua. Uusia tehostamistoimia on tulossa, ja niistä 
kerrotaan tarkemmin helmikuussa 2008. 
 
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 kolmas neljännes 
 
Liikevaihto kasvoi 7,1 prosenttia 24 798 milj. kruunuun (23 157). Yritysostoilla ja 
-myynneillä oli 2,9 prosentin suuruinen positiivinen nettovaikutus ja 
valuuttakurssivaihteluilla 0,2 prosentin suuruinen negatiivinen nettovaikutus liikevaihtoon. 
Orgaaninen kasvu oli 4,4 prosenttia. 
 
Mobility Services -liiketoiminta-alueen liikevaihto kasvoi 6,4 prosenttia 11 551 milj. 
kruunuun (10 859). Kasvua lisäsivät Tanskan debitelin osto huhtikuussa, Espanjan 
Yoigon jatkunut kehitys sekä vahva volyymikasvu Ruotsissa ja kolmessa Baltian maassa. 
Hyvä kehitys Suomessa jatkui. 
 
Broadband Services -liiketoiminta-alueen liikevaihto kasvoi 2,6 prosenttia 10 378 milj. 
kruunuun (10 119). Liikevaihto kasvoi kaikilla markkina-alueilla lukuun ottamatta Ruotsia, 
missä kiinteän verkon puhepalvelujen liikevaihdon pienenemisen aiheuttama liikevaihdon 
lasku on hidastumassa ja laajakaistapalvelujen liikevaihdon kasvu kompensoi pian täysin 
kiinteän verkon puhepalvelujen vähenemisen. Absoluuttisesti mitattuna vahvimmasta 
liikevaihdosta vastasi tukkumyynti, jossa puhe-, internet- ja datapalvelujen liikevaihto 
kasvoi edelleen. Virossa ja Liettuassa laajakaistapalvelujen liikevaihdon voimakas kasvu 
nosti liikevaihdon ennätyslukemiin. 
 
Integrated Enterprise Services -liiketoiminta-alueen liikevaihto kasvoi 8,0 prosenttia 3 363 
milj. kruunuun (3 115). Kasvu johtui lähinnä yritysostoista, Cygate muuttui tytäryhtiöksi 
helmikuussa, Didata kesäkuussa ja Crescom heinäkuussa. 
 
Eurasia-liiketoiminta-alueen liikevaihto kasvoi 26,5 prosenttia 2 911 milj. kruunuun 
(2 302). Tähän vaikuttivat vahvana jatkunut kasvu erityisesti Kazakstanissa ja 
Azerbaidžanissa sekä yritysostot Uzbekistanissa ja Tadžikistanissa. 
 
Liittymämäärä kasvoi 17,2 miljoonalla viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna 
ja oli 109,5 miljoonaa. Enemmistöomisteisissa yhtiöissä liittymämäärä nousi 
vuosineljänneksen loppuun mennessä noin 34,6 miljoonaan ja osakkuusyhtiöissä noin 
74,9 miljoonaan. 
 
Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä oli 8 714 milj. kruunua (8 756), ja 
käyttökateprosentti oli 35,1 (37,8). Käyttökatteeseen ja käyttökateprosenttiin vaikuttivat 
tulevan kasvun vaatimat, kaikilla liiketoiminta-alueilla jatketut investoinnit, kuten 
investoinnit asiakaskunnan luomiseen Espanjassa ja Ruotsin IP-TV-markkinoilla. 
Tehostamistoimet eivät täysin kompensoineet tuoterakenteen muuttumista perinteisistä 
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kiinteän verkon puhepalveluista IP-pohjaisiin laajakaistapalveluihin eivätkä jatkettuja IP-
TV-investointeja, mikä heikensi Broadband Services -liiketoiminta-alueen käyttökatetta. 
Myönteinen kehitys Mobility Services- ja Eurasia-liiketoiminta-alueilla kompensoi osittain 
käyttökatteen alenemista. 
 
Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä kasvoi 8 354 milj. kruunuun (7 802) Venäjän ja 
Turkin osakkuusyhtiöistä saatujen tuottojen kasvettua. Osakkuusyhtiöiden tuottoihin 
sisältyi Eltelin myynnistä saatu 631 milj. kruunun myyntivoitto, kun edellisvuoden 
vastaavalla neljänneksellä myyntivoittoja kertyi 562 milj. kruunua. 
 
Liiketulokseen vaikuttavat kertaluonteiset erät olivat yhteensä -114 milj. kruunua (-123). 
Varausten purkamisella oli niihin noin 200 milj. kruunun suuruinen positiivinen vaikutus ja 
kustannustehokkuuteen tähtääviin ohjelmiin liittyvillä kuluilla 233 milj. kruunun suuruinen 
negatiivinen vaikutus. 
 
Rahoituserät olivat yhteensä -335 milj. kruunua (-155), josta -401 milj. kruunua (-169) 
liittyi nettokorkokuluihin. 
 
Tuloverot olivat -1 692 milj. kruunua (-1 779). Efektiivinen veroaste oli 21,4 prosenttia 
(23,6). 
 
Vähemmistön osuus tytäryhtiöistä oli 814 milj. kruunua (692), josta 552 milj. kruunua 
(485) liittyi Finturiin ja 247 milj. kruunua (208) Eesti Telekomiin, LMT:hen ja TEO:hon. 
 
Nettotuloksen emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva osuus nousi 5 399 milj. 
kruunuun (5 053) ja osakekohtainen tulos 1,20 kruunuun (1,13). 
 
Käyttöomaisuusinvestoinnit olivat 3 339 milj. kruunua (2 743), ja 
käyttöomaisuusinvestoinnit suhteessa liikevaihtoon olivat 13,5 prosenttia (11,8). Kehitys 
perustui pääasiassa verkkokapasiteettiin tehtyjen investointien kasvuun sekä Mobility 
Services- ja Broadband Services -liiketoiminta-alueiden uusiin palveluihin. 
 
Vapaa kassavirta nousi 5 078 milj. kruunuun (4 870), kun osakkuusyhtiö Telefosilta 
saatujen, lähinnä Eltelin myyntiin liittyvien, noin 900 milj. kruunun osinkojen positiivinen 
vaikutus tasapainotti käyttöomaisuusinvestointien kasvua ja käyttökatteen laskua. 
Edellisvuoden vastaavalla neljänneksellä vapaaseen kassavirtaan vaikutti positiivisesti 
noin 1,5 mrd. kruunun veronpalautus. 
 
Nettovelka laski vuosineljänneksen aikana 35 739 milj. kruunuun 30. kesäkuun 2007 
39 796 kruunusta lähinnä vapaan kassavirran takia. 
 
Omavaraisuusaste parani 54,8 prosenttiin 30. kesäkuun 2007 53,6 prosentista. 
 
Yritysostot ja -myynnit 
• TeliaSonera kasvatti 5.9.2007 omistusosuuttaan DataInfo Oy:ssä 43,7 prosentista 

100 prosenttiin. Tieto-, viestintä- ja toimistoratkaisujen toteuttamiseen erikoistunut 
DataInfo tarjoaa palvelujaan 29 toimipisteessä ympäri Suomen. DataInfo on 
konsolidoitu jo ennen omistusosuuden nostamista. 

 
• Telefos AB, josta TeliaSonera omistaa 25,6 prosenttia, myi 9.8.2007 koko 

omistusosuutensa Eltel Networksista 3i:lle. Kaupalla oli 631 milj. kruunun suuruinen 
positiivinen vaikutus kolmannen vuosineljänneksen tulokseen. 

 
• TeliaSonera saattoi loppuun MCT Corp:n oston 1,8 mrd. kruunulla 16.7.2007. 

Vahvistaakseen asemiaan Euraasian kasvavilla markkinoilla TeliaSonera osti 
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100 prosenttia MCT:n osakkeista. MCT:lla on omistusosuuksia neljässä 
euraasialaisessa GSM-operaattorissa: Coscomissa (Uzbekistan), Indigo 
Tadzhikistanissa ja Somoncomissa (Tadžikistan) ja Roshanissa (Afganistan). 
Coscom, Indigo Tadzhikistan ja Somoncom on konsolidoitu 1.7.2007 lähtien. 
Roshanista TeliaSonera omistaa 12,25 prosenttia. 

 
• Palvelinjärjestelmien hallintapalveluihin erikoistunut suomalaisyritys Crescom Oy 

muuttui tytäryhtiöksi 1.7.2007. Yritysosto tukee TeliaSoneran strategiaa, jonka 
mukaan se hakee kasvua yritysten integroitujen televiestintä- ja IT-ratkaisujen 
tarjoajana. 

 
Kolmannen vuosineljänneksen olennaiset tapahtumat 
• TeliaSonera ilmoitti 24.9.2007 suunnitelmistaan perustaa uusi, TeliaSoneran 

kokonaan omistama tytäryhtiö, joka vastaa Ruotsin televiestintäinfrastruktuurista. 
Yhtiön vastuualueisiin kuuluvat kupari- ja kuituverkot ja kanavointi, ja se myy 
tuotteitaan yhtäläisin ehdoin sekä TeliaSoneran tukkuasiakkaille että yhtiön omille 
liiketoiminnoille. Uusi yhtiö perustetaan vuoden 2007 neljännellä vuosineljänneksellä. 

 
• TeliaSonera allekirjoitti 20.8.2007 Latvian valtion ja Lattelecomin MBO-konsortion 

kanssa esisopimuksen, jonka tarkoituksena on kasvattaa yhtiön omistusta Latvian 
johtavasta matkaviestinoperaattorista LMT:stä (Latvijas Mobilais Telefons SIA) 
100 prosenttiin aikaisemmasta 60,27 prosentista (suora ja välillinen omistus) ja 
luopua yhtiön 49,0 prosentin osuudesta latvialaiseen kiinteän verkon operaattoriin 
SIA Lattelecomiin. 

 
• TeliaSonera nimitti 27.7.2007 Lars Nybergin uudeksi toimitusjohtajaksi. Lars Nyberg 

aloitti uudessa tehtävässään 3.9.2007. 
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Liikevaihto kasvoi ja käyttökate vakaantui 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. 
 
 
• Matkaviestinnän voimakas volyymikasvu jatkui kolmannella vuosineljänneksellä 

puhe- ja dataliikenteen lisääntyessä ja liittymämäärien kasvaessa. Yhteenliittämiseen 
ja verkkovierailuun liittyvä viranomaissääntely yhdistettynä tiukkaan 
kilpailutilanteeseen aiheutti paineita hintoihin ja käyttökatteeseen kaikilla 
markkinoilla. Norjan markkinoilla näkyi edelleen ylikuumenemisen merkkejä. 
Tanskan ja Suomen markkinoille tuli uusia halpaoperaattoreita, mutta niiden vaikutus 
markkinoihin jäi vähäiseksi. 

 
• Kannettavien tietokoneiden käytön yleistyminen, halvemmat päätelaitteet, 

läpinäkyvämpi hinnoittelu ja lisääntyneet toiminnallisuudet ruokkivat edelleen 3G- ja 
datapalvelujen kysyntää. TeliaSonera on päivittämässä 3G-verkkojaan HSPA-
toiminnallisuudella loppukäyttäjien eduksi ja asiakastyytyväisyyden lisäämiseksi. 

 
MSEK, paitsi käyttökateprosentti ja 
toiminnan tunnusluvut 

Heinä-syys
2007

Heinä-syys
2006

Tammi-syys
2007

Tammi-syys 
2006 

Liikevaihto 11 551 10 859 33 063 31 542 
Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä 3 649 3 598 10 400 10 547 

Käyttökate-% 31,6 33,1 31,5 33,4 
Liiketulos 2 494 2 481 6 945 6 989 
Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä 2 608 2 506 7 151 7 308 
Käyttöomaisuusinvestoinnit 993 696 2 692 1 922 
Liittymän keskimääräinen kuukausikäyttö 
(MoU) (min) 192 183 189 180 
Liittymän keskimääräinen kuukausituotto 
(ARPU, blended) (SEK) 234 237 231 235 
Asiakasvaihtuvuus (Churn, blended) (%) 29 27 27 26 
Liittymämäärä (tuhatta) kauden lopussa 14 280 13 229 14 280 13 229 
 

Lisätietoja segmentistä on saatavana osoitteesta www.teliasonera.fi/sijoittajatietoa 
 
• Liikevaihto kasvoi 6,4 prosenttia 11 551 milj. kruunuun. Kasvua vauhdittivat 

liittymämäärän kasvu ja lisääntynyt käyttö sekä langattomissa datapalveluissa että 
puhepalveluissa. Liikevaihdon absoluuttinen kasvu oli voimakkainta Tanskassa, 
Ruotsissa ja Espanjassa. Tähän vaikuttivat Tanskan debitelin osto, volyymien kasvu 
Ruotsissa ja asiakasmäärän hyvänä jatkunut kasvu Espanjassa, missä liikevaihto oli 
167 milj. kruunua. Volyymikasvu oli vakaata kolmessa Baltian maassa. Hintojen 
lasku hillitsi liikevaihdon kasvua kaikilla markkina-alueilla lukuun ottamatta Suomea, 
missä hinnat säilyivät vakaina, mutta liittymämäärän lasku rajoitti liikevaihdon 
kasvua. TeliaSoneran muilta operaattoreilta Pohjoismaissa saamat, alentuneet 
yhteenliittämismaksut alensivat liikevaihtoa noin 230 milj. kruunulla. Paikallisissa 
valuutoissa laskettuna kasvu oli 5,8 prosenttia koko liiketoiminta-alueella. 

 
• Yhteenliittämismaksuja alennetaan Norjassa asteittain. Sääntelyviranomainen NPT 

antoi toukokuussa 2007 lopullisen päätöksen, jonka mukaan Telenorin ja NetComin 
maksut tulisi yhdenmukaistaa 1.7.2008 mennessä ja yhteenliittämismaksu alentaa 
0,45 Norjan kruunuun 1.7.2010 alkaen. Muutokset toteutetaan asteittain kolmen 
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vuoden aikana siten, että maksua alennetaan ensimmäisen kerran 1.10.2007 alkaen 
0,70 Norjan kruunuun. NetCom on valittanut asiasta Norjan liikenne- ja 
viestintäministeriöön, jonka odotetaan antavan lopullisen päätöksen ensimmäisestä 
maksunalennuksesta marraskuussa 2007. Julkinen notaari on hylännyt NetComin 
vaatimuksen ensimmäisen alennuksen täytäntöönpanon keskeyttämisestä, kunnes 
ministeriö on antanut päätöksen asiasta. NetCom harkitsee valittamista julkisen 
notaarin päätöksestä muutoksenhakutuomioistuimeen. Arvioiden mukaan NetComin 
yhteenliittämismaksun alenemisella nykyisestä 0,91 Norjan kruunusta 0,70 Norjan 
kruunuun on vuosittain noin 500 milj. kruunun suuruinen negatiivinen vaikutus 
liikevaihtoon. 

 
Espanjan kansallinen sääntelyviranomainen CMT on päättänyt alentaa 
yhteenliittämismaksuja asteittain lokakuusta 2007 alkaen niin, että ne saadaan 
yhdenmukaistettua 0,07 euroon huhti-syyskuuhun 2009 mennessä. CMT:n aiempi 
päätös, jonka mukaan TeliaSoneran espanjalaisella matkaviestinoperaattorilla 
Yoigolla on oikeus saada hieman alle 50 prosenttia korkeampi hinta 
yhteenliittämismaksujen keskiarvosta Espanjan markkinoilla, on yhä voimassa. 

 
• Liittymämäärä kasvoi 1 051 000 liittymällä ja oli 14 280 000. Kasvu johtui lähinnä 

Tanskan debitelin ostosta, joka toi yhtiölle 288 000 uutta liittymää, Yoigon 240 000 
uudesta liittymästä Espanjassa, Ruotsin 314 000 uudesta liittymästä ja latvialaisen 
ZetCOMin ostosta, joka kasvatti liittymämäärää 129 000 liittymällä. Suomessa 
liittymämäärä väheni edellisvuodesta 44 000:lla, mutta uudistettu ”Minun Sonera” 
-matkaviestinpalvelu houkutteli asiakkaita jo kolmannella peräkkäisellä 
vuosineljänneksellä, lujitti Sonera-brändin markkina-asemaa ja yhdessä Tele Finland 
-brändin halpaliittymien myynnin uudelleen aloittamisen kanssa toi yhtiölle 
vuosineljänneksen aikana 23 000 uutta liittymää. 

 
Kokonaisliittymämäärä kasvoi vuosineljänneksen aikana 282 000:lla koko 
liiketoiminta-alueella. Kasvu johtui lähinnä tanskalaisen DLG Telen muuttumisesta 
tytäryhtiöksi 1.7.2007 ja positiivisesta kehityksestä useimmilla markkina-alueilla. 

 
• Asiakasvaihtuvuus (blended churn) oli 29 prosenttia (27). 
 
• Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä nousi 3 649 milj. kruunuun, ja 

käyttökateprosentti oli 31,6. Käyttökateprosentti parani Ruotsissa kasvaneen 
liikevaihdon ja alentuneiden päätelaite- ja verkkovierailukustannusten vaikutuksesta 
ja Suomessa päätelaitteiden myyntiin ja yhteenliittämiseen liittyvien kustannusten 
laskettua. Käyttökateprosentti kasvoi myös Norjassa, missä sitä edellisvuoden 
vastaavalla neljänneksellä heikensivät huomattavasti lisääntyneet myynnin ja 
markkinoinnin kustannukset. Käyttökateprosentti laski Liettuassa, Latviassa ja 
Virossa hintapaineiden ja lisääntyneen kilpailun vaikutuksesta. Myynninedistämis-
panostukset on asetettu etusijalle kilpailun jatkuessa kovana kaikilla TeliaSoneran 
kotimarkkinoilla, jotta yhtiö pystyisi säilyttämään markkinajohtajuutensa ja 
hyödyntämään siirtymistä matkaviestinpalveluihin sekä lisääntynyttä puhe- ja 
datapalvelujen käyttöä. Toiminnan käynnistäminen Espanjassa alensi käyttökatetta 
346 milj. kruunulla. Tanskassa käyttökatetta alensi debitelin muuttuminen 
tytäryhtiöksi, sillä liikenteen siirto TeliaSoneran verkkoon on vielä kesken. 
Yhteenliittämismaksujen muutoksilla Pohjoismaissa oli 134 milj. kruunun suuruinen 
negatiivinen nettovaikutus käyttökatteeseen. 

 
• Tanskalaisten yhtiöiden debitel Danmark A/S:n ja DLG-debitel I/S:n kaupan 

loppusumma suoritettiin 11.10.2007, jolloin kassastamaksu nousi yhteensä 1 338 
milj. kruunuun. Yritysoston tuomat synergiaedut liittyvät enimmäkseen Telia 
Denmarkin verkon tehokkaampaan hyödyntämiseen, ja TeliaSonera odottaa 
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synergiaetujen parantavan käyttökatetta ennen toteuttamiskustannuksia vuositasolla 
noin 250 milj. kruunulla vuodesta 2008 lähtien. 

 
• Käyttöomaisuusinvestoinnit lisääntyivät 42,7 prosenttia 993 milj. kruunuun 

pääasiassa verkon laadun turvaamiseksi sekä kattavuuden ja kapasiteetin 
lisäämiseksi tehtyjen investointien takia. Näihin kuuluivat Espanjan toiminnan 
vaatimat alkuinvestoinnit, Norjan laajennettu HSPA-toiminnallisuus ja Tanskan 3G-
verkon laajentaminen. 

 
Kustannustehokkuuteen tähtäävät ohjelmat 
• TeliaSonera jakoi vuoden 2007 ensimmäisen neljänneksen 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 350 milj. 
kruunun vuotuiset bruttosäästöt vuodesta 2008 lähtien, joten säästöt jäävät aiempaa 
400 milj. kruunun arviota pienemmiksi. 

 
• Toisen vuosineljänneksen alusta eli 1.4.2007 jälkeen toteutetuilla, pääasiassa 

markkinoinnin ja jakelun optimointiin sekä henkilöstövähennyksiin liittyneillä 
tehostamistoimilla arvioidaan saavutettavan noin 300 milj. kruunun vuotuiset 
bruttosäästöt vuodesta 2008 lähtien. Vuoden 2007 kolmannella neljänneksellä 
säästövaikutukset olivat 200 milj. kruunua ja kertaluonteiset kulut olivat yhteensä 114 
milj. kruunua. 

 

MSEK, paitsi käyttökateprosentit 
Heinä-syys

2007
Heinä-syys

2006
Tammi-syys

2007
Tammi-syys 

2006 
Liikevaihto 11 551 10 859 33 063 31 542 

josta Ruotsin osuus 3 246 3 093 9 365 8 997 
josta Suomen osuus 2 447 2 462 7 195 7 104 
josta Norjan osuus 2 351 2 332 6 731 6 768 
josta Tanskan osuus 1 622 1 352 4 470 4 039 
josta Liettuan osuus 653 615 1 828 1 808 
josta Latvian osuus 687 663 1 985 1 835 
josta Viron osuus 621 546 1 717 1 521 
josta Espanjan osuus 167 – 360 – 

Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä 3 649 3 598 10 400 10 547 
Käyttökate-% yhteensä 31,6 33,1 31,5 33,4 
Käyttökate-%, Ruotsi 42,2 36,9 39,1 37,5 
Käyttökate-%, Suomi 34,0 31,0 33,9 26,0 
Käyttökate-%, Norja 32,4 30,4 35,3 36,1 
Käyttökate-%, Tanska 16,0 19,3 14,7 18,1 
Käyttökate-%, Liettua 34,2 42,3 38,0 40,6 
Käyttökate-%, Latvia 46,7 49,5 46,5 50,5 
Käyttökate-%, Viro 36,4 39,0 36,8 38,6 
Käyttökate-%, Espanja neg. neg. neg. neg. 
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Liikevaihdon kasvu jatkui 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. Palvelujen paketointi jatkui, ja TeliaSoneran on tarkoitus tuoda 
monipalvelupaketit kaikille kotimarkkinoilleen vuoden 2007 loppuun mennessä. 
Operaattorit panostavat ratkaisupaketteihin voidakseen tarjota suurempaa 
kaistanleveyttä vaativia TV-palveluja ja muita lisäarvopalveluja. TeliaSonera säilytti 
asemansa useimmilla markkina-alueilla.  

 
MSEK, paitsi käyttökateprosentti ja 
toiminnan tunnusluvut 

Heinä-syys
2007

Heinä-syys
2006

Tammi-syys
2007

Tammi-syys 
2006 

Liikevaihto 10,378 10,119 30,907 30,384 
Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä 3,510 3,793 9,635 10,321 

Käyttökate-% 33.8 37.5 31.2 34.0 
Liiketulos 2,113 2,441 4,937 5,903 
Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä 2,251 2,508 5,826 6,358 
Käyttöomaisuusinvestoinnit 1,242 1,030 3,505 2,902 
Laajakaistaliittymän keskimääräinen 
kuukausituotto (ARPU) (SEK) 273 290 271 290 
Liittymämäärä (tuhatta) kauden lopussa  

Laajakaista 2,230 1,867 2,230 1,867 
Kiinteän verkon puhepalvelut 6,311 6,627 6,311 6,627 
Osakkuusyhtiöt yhteensä 745 706 745 706 

 

Lisätietoja segmentistä on saatavana osoitteesta www.teliasonera.fi/sijoittajatietoa 
 
• Liikevaihto kasvoi 2,6 prosenttia 10 378 milj. kruunuun. Debitelin ja DLG Telen osto 

Tanskassa sekä laajakaistapalvelujen ja tukkupalveluissa kansainvälisen 
verkkokapasiteetin liikevaihdon voimakas kokonaiskasvu kompensoivat selvästi 
kiinteän verkon puhepalvelujen laskeneen liikevaihdon vaikutuksen. Ruotsissa 
kiinteän verkon puhepalvelujen pienentyneen liikevaihdon aiheuttama liikevaihdon 
lasku on hidastumassa, ja laajakaistapalvelujen liikevaihdon kasvu kompensoi pian 
täysin kiinteän verkon puhepalvelujen vähenemisen. Virossa ja Liettuassa 
laajakaistapalvelujen voimakas kasvu nosti liikevaihdon ennätyslukemiin. 
Paikallisissa valuutoissa laskettuna liikevaihto kasvoi 2,6 prosenttia. 

 
• Laajakaistaliittymämäärä kasvoi 363 000:lla ja oli 2 230 000. Liittymän 

keskimääräinen kuukausituotto (ARPU) puolestaan laski 5,9 prosenttia ja oli 
273 kruunua, kun keskeinen osa tuotoista saatiin edelleen laajakaistayhteyksistä. 
Kiinteän verkon puheliittymien määrä laski 316 000:lla ja oli 6 311 000, mutta 
debitelin ja DLG Telen ostolla Tanskassa oli myönteinen vaikutus liittymämäärään. 
IP-TV-liittymien kokonaismäärä nousi vuosineljänneksen aikana yli 
276 000 liittymään. Kasvu selittyy pääasiassa Ruotsin onnistuneella IP-TV-
kampanjoinnilla, joka lisäsi IP-TV-liittymien määrää Ruotsissa 58 000:lla 
216 000:een. 
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• Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä laski 3 510 milj. kruunuun, ja 
käyttökateprosentti oli 33,8. Tehostamistoimet eivät täysin kompensoineet 
tuoterakenteen muuttumista perinteisistä kiinteän verkon puhepalveluista IP-
pohjaisiin laajakaistapalveluihin ja käynnissä olevia IP-TV-investointeja, mikä 
heikensi käyttökatetta. Tukkumyynnissä käyttökateprosentti laski osittain siksi, että 
kansainvälisen verkkokapasiteettiliiketoiminnan osuus liikevaihdosta kasvoi. Lisäksi 
vertailuneljännekseen vaikutti positiivisesti 70 milj. kruunun suuruinen oikaisu. 

 
• Käyttöomaisuusinvestoinnit lisääntyivät 20,6 prosenttia 1 242 milj. kruunuun 

pääasiassa laajakaista-alustoihin erityisesti Ruotsissa ja Liettuassa sekä yhteiseen 
infrastruktuuriin, kuten runkoverkkoon, tehtyjen investointien seurauksena. 

 
Kustannustehokkuuteen tähtäävät ohjelmat 
• TeliaSonera jakoi vuoden 2007 ensimmäisen neljänneksen aikana vastuut käynnissä 

olevista kustannustehokkuuteen tähtäävistä ohjelmista uusien liiketoiminta-alueiden 
kesken. Broadband Services -liiketoiminta-alueella Ruotsissa ja Suomessa 1.4.–
31.12.2007 toteutettavilla tehostamistoimilla arvioidaan saavutettavan noin 1,0 mrd. 
kruunun vuotuiset bruttosäästöt vuodesta 2008 lähtien, joten säästöt jäävät aiempaa 
1 550 milj. kruunun arviota pienemmiksi. 

 
• Toisen vuosineljänneksen alusta eli 1.4.2007 jälkeen toteutetuilla, pääasiassa 

henkilöstöön ja verkkoon kohdistuneilla tehostamistoimilla arvioidaan saavutettavan 
noin 500 milj. kruunun vuotuiset bruttosäästöt vuodesta 2008 lähtien. Vuoden 2007 
kolmannella neljänneksellä säästövaikutukset olivat 170 milj. kruunua ja lähinnä 
arvonalennuksista koostuneet kertaluonteiset kulut olivat yhteensä 107 milj. kruunua. 

 

MSEK, paitsi käyttökateprosentit 
Heinä-syys

2007
Heinä-syys

2006
Tammi-syys

2007
Tammi-syys 

2006 
Liikevaihto 10 378 10 119 30 907 30 384 

josta Ruotsin osuus 4 617 4 670 14 077 14 619 
josta Suomen osuus 1 570 1 527 4 629 4 604 
josta Norjan osuus 226 212 660 286 
josta Tanskan osuus 510 451 1 421 1 370 
josta Liettuan osuus 539 482 1 543 1 465 
josta Viron osuus 452 388 1 322 1 161 
josta tukkumyynnin osuus 2 703 2 578 7 903 7 422 

Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä 3 510 3 793 9 635 10 321 
Käyttökate-% yhteensä 33,8 37,5 31,2 34,0 
Käyttökate-%, Ruotsi 40,2 44,4 34,4 39,7 
Käyttökate-%, Suomi 26,2 30,4 24,1 26,8 
Käyttökate-%, Norja 22,6 21,2 21,7 21,3 
Käyttökate-%, Tanska 14,3 19,1 14,4 19,1 
Käyttökate-%, Liettua 45,5 46,5 45,3 49,4 
Käyttökate-%, Viro 29,6 32,5 26,9 34,4 
Käyttökate-%, tukkumyynti 27,4 30,1 28,8 24,8 
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Yritysostot kasvattivat Integrated Enterprise Services 
-liiketoiminta-aluetta 
 
 
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 

ulkopuolisilta palveluntarjoajilta sen sijaan, että ne panostaisivat sisäisiin 
ylläpitopalveluihin, joten integroitujen hallintapalvelujen kysyntä kasvaa tasaisesti. 
Viimeisimmät tutkimukset osoittavat, että valtaosa yrityksistä haluaa ostaa 
palvelunsa yhdestä paikasta. TeliaSonera haluaa aina tukea asiakkaidensa 
liiketoiminnan kehitystä parhaalla mahdollisella tavalla ja pyrkii sen myötä 
kehittymään markkinoiden johtavaksi integroitujen ja helppokäyttöisten tele- ja IP/IT-
palvelujen tarjoajaksi Pohjoismaissa ja Baltiassa. 

 
• Osana strategiaansa, jonka mukaan yhtiö luo kasvua laajentamalla toimintaansa yli 

maiden rajojen ja lisäämällä osuuttaan asiakkaidensa hallintapalveluinvestoinneista, 
TeliaSonera vahvisti asemiaan kolmannen vuosineljänneksen aikana tekemällä 
täydentäviä yritysostoja Suomessa ja laajentamalla EasyBox-palvelujaan uusille 
maantieteellisille alueille. Yhteistyössä Ciscon kanssa TeliaSonera toi markkinoille 
uuden sukupolven virtuaalisen TelePresence-neuvottelupalvelun, jonka avulla 
yritykset voivat vähentää merkittävästi matkustuskuluja, tehostaa ajankäyttöä ja 
vähentää hiilidioksidipäästöjä. 

 

MSEK, paitsi käyttökateprosentti 
Heinä-syys

2007
Heinä-syys

2006
Tammi-syys

2007
Tammi-syys 

2006 
Liikevaihto 3 363 3 115 10 140 9 642 
Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä 96 78 64 305 

Käyttökate-% 2,9 2,5 0,6 3,2 
Liiketulos -23 -31 -328 -71 
Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä -11 -5 -252 71 
Käyttöomaisuusinvestoinnit 79 48 320 202 
 

Lisätietoja segmentistä on saatavana osoitteesta www.teliasonera.fi/sijoittajatietoa 
 
• Liikevaihto kasvoi 8,0 prosenttia 3 363 milj. kruunuun. Cygaten, Didatan ja 

Crescomin muuttumisella tytäryhtiöiksi oli yhteensä 6,8 prosentin suuruinen 
positiivinen vaikutus liikevaihtoon. Massamarkkinoiden matkaviestin- ja 
laajakaistapalvelujen jakelusta saatu liikevaihto pieneni 36 milj. kruunulla. 
Liikevaihtoa supistivat siirtyminen kiinteän verkon puhepalveluista 
matkaviestinpalveluihin ja datapalvelujen hintojen lasku. Integroitujen yrityspalvelujen 
ja laitemyynnin liikevaihto nousi 205 milj. kruunulla, mikä selittyy pääasiassa 
ostettujen yritysten muuttumisella tytäryhtiöiksi. Integroitujen yrityspalvelujen ja 
laitemyynnin osuus liikevaihdosta oli noin 42 prosenttia. 

 
• Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä kasvoi 96 milj. kruunuun (78), mikä johtui 

pääasiassa yritysostoista. 
 
• Käyttöomaisuusinvestoinnit nousivat 79 milj. kruunuun (48). 
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Kustannustehokkuuteen tähtäävät ohjelmat 
• TeliaSonera jakoi ensimmäisen vuosineljänneksen aikana vastuut käynnissä olevista 

kustannustehokkuuteen tähtäävistä ohjelmista uusien liiketoiminta-alueiden kesken. 
Integrated Enterprise Services -liiketoiminta-alueella 1.4.–31.12.2007 toteutettavilla 
tehostamistoimilla arvioidaan saavutettavan noin 150 milj. kruunun vuotuiset 
bruttosäästöt vuodesta 2008 lähtien, joten säästöt jäävät aiempaa 350 milj. kruunun 
arviota pienemmiksi. 

 
• Toisen vuosineljänneksen alusta eli 1.4.2007 jälkeen toteutetuilla, pääasiassa 

palvelinasemien keskittämiseen liittyneillä tehostamistoimilla arvioidaan 
saavutettavan noin 35 milj. kruunun vuotuiset bruttosäästöt vuodesta 2008 lähtien. 
Vuoden 2007 kolmannella neljänneksellä saavutettiin kohtalaiset säästövaikutukset 
ja kertaluonteiset kulut olivat yhteensä 12 milj. kruunua. 

 
 
Vahva kehitys jatkui Eurasia-liiketoiminta-alueella 
 
 
Eurasia-liiketoiminta-alue käsittää Finturin matkaviestintoiminnan Kazakstanissa, Azerbaidžanissa, Uzbekistanissa, 
Tadžikistanissa, Georgiassa ja Moldovassa sekä 12 prosentin omistusosuuden Afganistanin suurimmasta operaattorista Roshanista. 
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. 
 
 
• TeliaSonera vahvisti entisestään asemiaan Euraasian nopeasti kasvavilla 

markkinoilla kolmannella vuosineljänneksellä ostamalla matkapuhelinoperaattori 
Coscomin Uzbekistanista ja matkapuhelinoperaattorit Indigon ja Somoncomin 
Tadžikistanista sekä vähemmistöomistusosuuden Afganistanin suurimmasta 
operaattorista Roshanista. Kun matkapuhelintiheys Uzbekistanissa ja 
Tadžikistanissa on 16–24 prosenttia ja maiden yhteenlaskettu väkiluku yli 
33 miljoonaa, nopeaan kasvuun on erinomaiset mahdollisuudet. Vahva talouskasvu 
yhdistettynä heikkoon kiinteän verkon infrastruktuuriin kasvattaa 
matkaviestinpalvelujen kysyntää tällä alueella. Reaalipalkkojen nousu, paikallisen 
kulutuksen kasvu ja suorat ulkomaiset sijoitukset vauhdittavat kehitystä tietyillä 
markkina-alueilla. 

 
• Kilpailu- ja sääntely-ympäristö lisää käyttökatteisiin kohdistuvia paineita kaikilla 

markkina-alueilla, ja lisääntyneet myynti- ja markkinointitoimet nostavat 
asiakashankintakustannuksia etenkin Kazakstanissa. TeliaSonera säilytti 
markkinajohtajuuden Azerbaidžanissa ja Kazakstanissa ja vahvan markkina-aseman 
Moldovassa ja Georgiassa. 
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MSEK, paitsi käyttökateprosentti ja 
toiminnan tunnusluvut 

Heinä-syys
2007

Heinä-syys
2006

Tammi-syys
2007

Tammi-syys 
2006 

Liikevaihto 2 911 2 302 7 427 6 219 
Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä 1 534 1 364 3 928 3 552 

Käyttökate-% 52,7 59,3 52,9 57,1 
Tuotot osakkuusyhtiöistä  

Venäjä 1 173 761 3 124 1 994 
Turkki 568 420 1 834 1 328 

Liiketulos 2 939 2 290 7 957 6 118 
Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä 2 939 2 290 7 957 6 118 
Käyttöomaisuusinvestoinnit 929 914 2 266 2 227 
Liittymämäärä (tuhatta) kauden lopussa  

Tytäryhtiöt 10 878 6 871 10 878 6 871 
Osakkuusyhtiöt 74 116 61 931 74 116 61 931 

 

Lisätietoja segmentistä on saatavana osoitteesta www.teliasonera.fi/sijoittajatietoa 
 
• Liikevaihto kasvoi 26,5 prosenttia ja oli 2 911 milj. kruunua. Liittymämäärän 

voimakas kasvu ja palvelujen lisääntynyt käyttö kaikilla Finturin markkina-alueilla, 
etenkin Kazakstanissa ja Azerbaidžanissa, ruokkivat liikevaihdon kasvua. 
Yritysostoilla Uzbekistanissa ja Tadžikistanissa (yhtiöt muuttuivat tytäryhtiöiksi 
1.7.2007) oli 6,2 prosentin suuruinen positiivinen vaikutus liikevaihtoon. Paikallisissa 
valuutoissa laskettuna liikevaihto kasvoi 32,4 prosenttia. 

 
• Liittymämäärä kasvoi 4,0 miljoonalla ja oli 10,9 miljoonaa. Luku sisältää 

Uzbekistanista ja Tadžikistanista hankittujen operaattorien 1,0 miljoonaa liittymää. 
Kun jätetään yritysostot huomiotta, liittymämäärä kasvoi vuosineljänneksen aikana 
14 prosenttia eli 1 234 000 liittymällä. Kasvua vauhditti 981 000 liittymän nettokasvu 
Kazakstanissa lähinnä asiakashankintakampanjoinnin seurauksena. 

 
• Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä kasvoi 1 534 milj. kruunuun lisääntyneen 

liikevaihdon seurauksena. Käyttökateprosentti oli 52,7. Kilpailun lisääntyminen 
Finturin markkina-alueilla lisää käyttökatteisiin kohdistuvia paineita. Myös yritysostot 
Uzbekistanissa ja Tadžikistanissa alensivat käyttökateprosenttia. Myynti- ja 
markkinointitoimia priorisoidaan jatkuvasti markkina-asemien säilyttämiseksi ja 
puolustamiseksi. 

 
• Käyttöomaisuusinvestoinnit olivat 929 milj. kruunua (914), ja ne liittyivät suurelta 

osin verkon laadun turvaamiseen ja johtoaseman säilyttämiseen alueella verkon 
kattavuuden osalta. 

 
• Venäjällä MegaFon (osakkuusyhtiö, omistusosuus 43,8 prosenttia) jatkoi vahvaa 

tuloskehitystään ja kasvatti liittymämääräänsä 5,8 miljoonalla 34,0 miljoonaan. 
Vuosineljänneksen aikana liittymämäärä lisääntyi 1,7 miljoonalla vahvan 
kausiluonteisen kasvun seurauksena. MegaFonin markkinaosuus oli liittymämäärän 
perusteella laskettuna 20 prosenttia, ja yhtiön asema kolmen suurimman 
matkaviestinoperaattorin joukossa vahvistui liikevaihdolla mitattuna arviolta 
31 prosenttiin. 

 
• MegaFonin liikevaihdon ja tuloksen voimakkaana jatkunut kasvu kasvatti 

TeliaSoneran Venäjältä saamia tuottoja 1 173 milj. kruunuun (761). Venäjän rupla 
heikkeni Ruotsin kruunuun nähden, millä oli 29 milj. kruunun suuruinen negatiivinen 
vaikutus. 
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• Turkissa Turkcell (osakkuusyhtiö, omistusosuus 37,3 prosenttia; tiedot ilmoitetaan 
yhden neljänneksen viiveellä) kasvatti liittymämääräänsä 4,0 miljoonalla 
33,8 miljoonaan. Vuosineljänneksen aikana liittymämäärä lisääntyi 1,6 miljoonalla. 
Jyrkkä kasvu edelliseen vuosineljännekseen verrattuna oli seurausta tehostuneesta 
asiakashankinnasta, hyvän vastaanoton saaneesta tuotevalikoimasta sekä hyväksi 
koetusta asiakaspalvelusta ja verkon laadusta. Ukrainassa liittymämäärä lisääntyi 
vuosineljänneksen aikana 0,5 miljoonalla ja oli 6,3 miljoonaa. 

 
• TeliaSoneran Turkcellista saamat tuotot kasvoivat 568 milj. kruunuun (420) yhtiön 

voimakkaasti kasvaneen liikevaihdon ja tuloksen seurauksena. Turkin liira vahvistui 
Ruotsin kruunuun nähden, millä oli jonkin verran positiivista vaikutusta. 

 
• 3G-toimilupaa koskeva tarjouskilpailu julkistettiin 7.9.2007. Turkin 

televiestintäviranomainen peruutti kuitenkin tarjouskilpailun riittämättömän kilpailun 
takia, kun vain Turkcell jätti tarjouksen toimiluvasta. 

 

MSEK 
Heinä-syys

2007
Heinä-syys

2006
Tammi-syys

2007
Tammi-syys 

2006 
Liikevaihto 2 911 2 302 7 427 6 219 

josta Kazakstanin osuus 1 519 1 318 4 037 3 552 
josta Azerbaidžanin osuus 839 624 2 154 1 765 
josta Uzbekistanin osuus 58 – 58 – 
josta Tadžikistanin osuus 85 – 85 – 
josta Georgian osuus 317 276 831 677 
josta Moldovan osuus 98 86 270 232 

 
 
Tukholmassa 26.10.2007 
 
 
Lars Nyberg 
Toimitusjohtaja 
 
 
 
 
Tilintarkastajien lausunto yleisluonteisesta tarkastuksesta 
 
Olemme tarkastaneet yleisluonteisesti TeliaSonera AB:n osavuosikatsauksen ajalta 
1.1.2007–30.9.2007. Hallituksen ja toimitusjohtajan velvollisuus on laatia tämä 
osavuosikatsaus IAS 34 -standardin osavuosikatsauksia koskevien säännösten ja 
Ruotsin tilinpäätöslain mukaisesti. Meidän tehtävämme on antaa lausunto yleisluonteisen 
tarkastuksemme perusteella. 
 
Yleisluonteinen tarkastus on suoritettu Ruotsin auktorisoitujen tilintarkastajien yhdistyksen 
yleisluonteista tarkastusta koskevan standardin SÖG 2410 mukaan. Yleisluonteiseen 
tarkastukseen kuuluu tiedustelujen tekeminen lähinnä taloudesta ja laskennasta 
vastaaville yhtiön henkilökuntaan kuuluville henkilöille sekä analyyttisten ja muiden 
yleisluonteisten tarkastustoimenpiteiden suorittaminen. Yleisluonteinen tarkastus on 
laajuudeltaan olennaisesti rajoitetumpi kuin Ruotsin tilintarkastusstandardien ja hyvän 
tilintarkastustavan mukaan suoritettu tilintarkastus. Tarkastustoimenpiteet 
yleisluonteisessa tarkastuksessa eivät anna meille varmuutta siitä, että kaikki merkittävät 
asiat, jotka tilintarkastuksessa olisi saatettu havaita, ovat tulleet esille. Siksi 
yleisluonteisen tarkastuksen perusteella annettu lausunto ei anna samantasoista 
varmuutta kuin tilintarkastuksen perusteella annettu lausunto. 
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Kuten kappaleessa ”Laadintatapa” on mainittu, segmenttikohtaisia tietoja esittäessään 
TeliaSonera on noudattanut standardia IFRS 8, Operating Segments. IFRS 8:aa ei ole 
vielä hyväksytty noudatettavaksi EU:ssa ja IAS 14, Segmenttiraportointi, on edelleen 
voimassa. 
 
Yleisluonteisen tarkastuksemme perusteella, edellä mainittua seikkaa lukuun ottamatta, 
tietoomme ei ole tullut seikkoja, jotka antaisivat aihetta olettaa, ettei osavuosikatsaus ole 
kaikilta oleellisilta osiltaan IAS 34 -standardin ja Ruotsin tilinpäätöslain mukainen. 
 
 
Tukholmassa 26.10.2007 
 
PricewaterhouseCoopers AB 
 
 
 
Göran Tidström Håkan Malmström 
Auktorisoitu tilintarkastaja 
Päävastuullinen tilintarkastaja 

Auktorisoitu tilintarkastaja 

 
 
 
Taloudelliset tiedot 
Tilinpäätöstiedote tammi–joulukuu 2007 8.2.2008 
Vuoden 2008 varsinainen yhtiökokous Tukholmassa 31.3.2008 
Osavuosikatsaus tammi–maaliskuu 2008 25.4.2008 
Osavuosikatsaus tammi–kesäkuu 2008 24.7.2008 
Osavuosikatsaus tammi–syyskuu 2008 28.10.2008 
 
 
 
 
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 
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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. 
 
HSPA: High Speed Packet Access, UMTS-verkkoja nopeuttava ohjelmistopäivitys. 
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Tiivistetty konsernituloslaskelma 
 

MSEK, paitsi osakekohtaiset tiedot ja 
osakemäärä 

Heinä-
syys 
2007 

Heinä-
syys 
2006 

Tammi-
syys 
2007 

Tammi-
syys 
2006 

Liikevaihto 24 798 23 157 71 423 67 873 
Liikevaihtoa vastaavat kulut -13 365 -11 622 -39 588 -35 371 
Bruttokate 11 433 11 535 31 835 32 502 
Myynti-, hallinto- sekä tutkimus- ja 
kehityskulut -5 630 -5 560 -17 521 -16 733 
Liiketoiminnan muut tuotot ja kulut, netto 30 -126 50 -494 
Tuotot osakkuus- ja yhteisyrityksistä 2 407 1 830 5 733 4 024 
Liiketulos 8 240 7 679 20 097 19 299 
Rahoituskulut ja muut rahoituserät, netto -335 -155 -615 -173 
Tulos rahoituserien jälkeen 7 905 7 524 19 482 19 126 
Tuloverot -1 692 -1 779 -4 393 -4 381 
Nettotulos 6 213 5 745 15 089 14 745 
Tuloksen kohdistaminen:     

Emoyhtiön osakkeenomistajat 5 399 5 053 13 207 12 958 
Vähemmistön osuus tytäryhtiöistä 814 692 1 882 1 787 

     
Tulos/osake, laimentamaton ja laimennettu 
(kruunua) 1,20 1,13 2,94 2,89 
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 – – – – 
Painotettu keskiarvo – 134 564 – 167 854 

     
Käyttökate 8 714 8 626 23 401 23 658 
Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä 8 714 8 756 23 813 24 500 
Poistot ja arvonalennukset -2 881 -2 777 -9 038 -8 383 
Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä 8 354 7 802 21 120 20 247 
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Tiivistetty konsernitase 
 
MSEK 30.9.2007 31.12.2006 
Vastaavaa   
Liikearvo ja muut aineettomat hyödykkeet 80 723 74 172 
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 50 375 48 195 
Osakkuusyhtiö- ja yhteisyritysosuudet, laskennalliset verosaamiset 
ja muut pitkäaikaiset sijoitukset 44 440 41 826 
Käyttöomaisuus ja muut pitkäaikaiset sijoitukset yhteensä 175 538 164 193 
Vaihto-omaisuus 1 153 997 
Myyntisaamiset, lyhytaikaiset verosaamiset ja muut saamiset 21 671 20 631 
Korolliset saamiset 1 106 1 958 
Rahat ja pankkisaamiset 5 641 11 603 
Vaihto- ja rahoitusomaisuus yhteensä 29 571 35 189 
Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät 3 10 
Vastaavaa yhteensä 205 112 199 392 
   
Vastattavaa   
Oma pääoma 109 456 119 217 
Vähemmistön osuus 8 907 8 500 
Oma pääoma yhteensä 118 363 127 717 
Pitkäaikaiset lainat 37 467 24 311 
Laskennalliset verovelat, muut pitkäaikaiset varaukset 15 840 14 635 
Muut pitkäaikaiset velat 2 272 2 382 
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä 55 579 41 328 
Lyhytaikaiset lainat 4 540 3 418 
Ostovelat, lyhytaikaiset verovelat, lyhytaikaiset varaukset ja muut 
lyhytaikaiset velat 26 630 26 929 
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 31 170 30 347 
Vastattavaa yhteensä 205 112 199 392 
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Tiivistetty konsernin kassavirtalaskelma 
 

MSEK 

Heinä-
syys
2007

Heinä-
syys
2006

Tammi-
syys 
2007 

Tammi-
syys 
2006 

Kassavirta ennen käyttöpääoman muutosta 8 625 9 827 21 835 23 459 
Käyttöpääoman muutos -232 -2 009 -1 638 -2 414 
Liiketoiminnan kassavirta 8 393 7 818 20 197 21 045 
Hankitut aineettomat ja aineelliset hyödykkeet 
(maksetut käyttöomaisuusinvestoinnit) -3 315 -2 948 -9 032 -7 314 
Vapaa kassavirta 5 078 4 870 11 165 13 731 
Muu investointien kassavirta -879 -470 -1 938 -2 778 
Investointien kassavirta yhteensä -4 194 -3 418 -10 970 -10 092 
Kassavirta ennen rahoitusta 4 199 4 400 9 227 10 953 
Rahoituksen kassavirta -3 683 -2 063 -15 217 -19 906 
Kauden kassavirta 516 2 337 -5 990 -8 953 
   
Kassavarat kauden alussa 5 182 5 447 11 603 16 834 
Kauden kassavirta 516 2 337 -5 990 -8 953 
Valuuttakurssierot -57 50 28 -47 
Kassavarat kauden lopussa 5 641 7 834 5 641 7 834 
 
 
Tiivistetty laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 
 
 Tammi-syys 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 -21 – -21 -25 – -25 
Kansainvälisten toimintojen 
suojaus ennen veroja -2 – -2 – – – 
Muuntoerot 5 345 2 5 347 -8 955 -608 -9 563 
Inflaatio-oikaisut – – – -147 – -147 
Suoraan omaan pääomaan 
kirjatut tuotto- ja kuluerät 5 322 2 5 324 -9 102 -608 -9 710 
Nettotulos 13 207 1 882 15 089 16 987 2 296 19 283 
Kokonaistulos 18 529 1 884 20 413 7 885 1 688 9 573 
Liiketoimet tytäryhtiöiden 
vähemmistöosakkaiden 
kanssa – -49 -49 – -215 -215 
Osingonjako -28 290 -1 428 -29 718 -15 717 -1 618 -17 335 
Kauden lopussa 109 456 8 907 118 363 119 217 8 500 127 717 
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Laadintatapa 
 
Yleistä. Kuten vuoden 2006 tilinpäätös, nämä TeliaSoneran konsernitilinpäätöstiedot 
30.9.2007 päättyneeltä yhdeksän kuukauden jaksolta on laadittu kansainvälisten IFRS-
standardien (International Financial Reporting Standards) ja, TeliaSoneran toimintojen 
luonne huomioiden, Euroopan unionissa käyttöön otettujen IFRS-standardien mukaisesti 
lukuun ottamatta standardin IFRS 8 noudattamista. Segmenttikohtaisia tietoja 
esittäessään TeliaSonera on noudattanut standardia IFRS 8 Operating Segments. IFRS 8 
korvaa IAS 14 Segmenttiraportointi -standardin, mutta sitä ei ole vielä hyväksytty 
noudatettavaksi EU:ssa. Euroopan tilinpäätösraportoinnin neuvoa-antava ryhmä EFRAG 
ja tilinpäätöskysymysten sääntelykomitea ARC suosittelevat sen hyväksymistä. Emoyhtiö 
TeliaSonera AB:n tilinpäätös on laadittu Ruotsin tilinpäätöslain ja Ruotsin 
tilinpäätösasioiden neuvoston standardien ja muiden lausuntojen mukaisesti. Tämä 
raportti on laadittu kansainvälisen osavuosikatsausta koskevan standardin IAS 34 
(”Osavuosikatsaukset”) mukaisesti. 
 
Uudet kirjanpitostandardit (ei vielä hyväksytty noudatettaviksi EU:ssa). Muutettu IAS 1 
-standardi ”Tilinpäätöksen esittäminen” (koskee tilikausia, jotka alkavat 1.1.2009 tai sen 
jälkeen, mutta aikaisempi käyttöönotto on sallittua) julkaistiin 6.9.2007. Muutosten 
tavoitteena on parantaa käyttäjien kykyä analysoida ja vertailla tilinpäätöksessä annettuja 
tietoja. Muutokset edellyttävät tietojen yhdistelemistä yhteisten ominaisuuksien 
perusteella ja kokonaistulostietojen ilmoittamista. Joidenkin tilinpäätöstietojen nimiä on 
muutettu, jotta ne vastaisivat paremmin niiden sisältöä. Uusia nimiä käytetään 
kirjanpitostandardeissa, mutta niiden käyttö ei ole pakollista tilinpäätöksissä. Kaikki oman 
pääoman omistajamuutokset tulee esittää oman pääoman muutoksissa erillään oman 
pääoman muista muutoksista. 
 
Lisätietoja asiasta on vuoden 2007 ensimmäisen ja toisen vuosineljänneksen 
osavuosikatsausten ja vuoden 2006 vuosikertomuksen vastaavissa osioissa. 
 
Kertaluonteiset erät 
 

MSEK 

Heinä-
syys 
2007 

Heinä-
syys 
2006 

Tammi-
syys 
2007 

Tammi-
syys 
2006 

Käyttökatteeseen sisältyvät 0 -130 -412 -842 
Uudelleenjärjestelykulut, synergiaetujen 
toteutuskulut ym.: 

Mobility Services -114 -32 -206 -212 
Broadband Services -24 -66 -278 -454 
Integrated Enterprise Services -12 -26 -76 -143 
Muut toiminnot 150 -6 148 -33 

josta TeliaSonera Holdingin osuus 142 – 159 – 
Poistoihin ja arvonalennuksiin sisältyvät -114 – -611 – 
Arvonalennukset, nopeutetut poistot: 

Broadband Services -114 – -611 – 
Tuottoihin osakkuus- ja yhteisyrityksistä 
sisältyvät – 7 – -106 
Arvonalennukset, myyntivoitot ja -tappiot, 
varaukset ja muut: 

Mobility Services – 7 – -106 
Rahoitustuottoihin ja -kuluihin sisältyvät – – – 183 
Myyntivoitot: 

Elisa – – – 183 
Yhteensä -114 -123 -1 023 -765 
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Laskennalliset verot 
 

MSEK 
30.9. 
2007 

31.12. 
2006 

Laskennalliset verosaamiset 11 367 12 054 
Laskennalliset verovelat -10 527 -10 121 
Laskennalliset verosaamiset, netto 840 1 933 
 
 
Segmenttien ja konsernin liiketulos 
 

MSEK 

Heinä-
syys 
2007 

Heinä-
syys 
2006 

Tammi-
syys 
2007 

Tammi-
syys 
2006 

Mobility Services 2 494 2 481 6 945 6 989 
Broadband Services 2 113 2 441 4 937 5 903 
Integrated Enterprise Services -23 -31 -328 -71 
Eurasia 2 939 2 290 7 957 6 118 
Muut toiminnot 724 488 562 332 
Segmentit yhteensä 8 247 7 669 20 073 19 271 
Sisäisten voittojen eliminoinnit -7 10 24 28 
Konserni 8 240 7 679 20 097 19 299 
 
 
Liiketoimet osakkuusyhtiöiden ja lähipiirin kanssa 
 
MegaFon. TeliaSoneralla oli 30.9.2007 osakkuusyhtiöltään OAO MegaFonilta korollisia 
saatavia 304 milj. kruunua. 
 
Telefos. TeliaSonera osti kolmannen vuosineljänneksen ja vuoden alusta 9.8.2007 
saakka osakkuusyhtiönsä Telefos AB:n tytäryhtiöiltä (Eltel Groupiin kuuluvilta yhtiöiltä) 
149 milj. kruunun ja 1 079 milj. kruunun arvosta palveluja ja tuotteita, jotka pääasiassa 
liittyivät verkkojen rakentamiseen. 
 
Svenska UMTS-nät. TeliaSonera osti 30.9.2007 päättyneiden kolmen ja yhdeksän 
kuukauden jaksojen aikana puoliksi omistamaltaan yhteisyritykseltä Svenska UMTS-nät 
AB:ltä palveluja 132 milj. kruunun ja 424 milj. kruunun edestä ja myi palveluja 53 milj. 
kruunun ja 163 milj. kruunun edestä. 
 
 
Investoinnit 
 

MSEK 

Heinä-
syys 
2007 

Heinä-
syys 
2006 

Tammi-
syys 
2007 

Tammi-
syys 
2006 

Käyttöomaisuusinvestoinnit 3 339 2 743 8 994 7 413 
Aineettomat hyödykkeet 277 235 864 795 
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 3 062 2 508 8 130 6 618 

Yritysostot ja muut investoinnit 2 533 15 4 873 3 840 
Omaisuuserien käytöstäpoistamisvelvoitteet – – – 3 
Liikearvo ja käyvän arvon oikaisut 2 338 8 4 272 3 732 
Oman pääoman ehtoiset sijoitukset 195 7 601 105 

Yhteensä 5 872 2 758 13 867 11 253 
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Nettovelka 
 

MSEK 
30.9. 
2007 

31.12. 
2006 

Pitkä- ja lyhytaikaiset velat 42 007 27 729 
Vähennetään lyhytaikaiset sijoitukset, rahat ja pankkisaamiset -6 268 -12 772 
Nettovelka 35 739 14 957 
 
 
Lainarahoitus 
 
Kassavirtakehitys oli positiivinen myös vuoden 2007 kolmannen neljänneksen aikana. 
Yhdysvaltain asuntoluottokriisin seurauksena rahoittamisolosuhteet heikkenivät yleisesti 
loppukesästä. Vaikutukset Ruotsin velkapääomamarkkinoihin, joilta TeliaSoneralla on 
muun muassa yritystodistuslainoja, ovat toistaiseksi olleet varsin rajalliset. 
Rahoittamisolosuhteet ovat edelleen kohtalaiset, joskaan eivät yhtä suotuisat kuin vuoden 
alussa. 
 
Neljännen vuosineljänneksen rahoittamisolosuhteet ovat epävarmat, mutta on kohtuullista 
olettaa, että ne pysyvät epäsuotuisempina kuin vuoden 2007 alkupuoliskolla. Ennustetut 
rahoitus- ja uudelleenrahoitustarpeet vuosineljänneksen aikana ovat kuitenkin vähäiset, 
eikä vallitsevalla markkinatilanteella arvella olevan merkittäviä lyhyen aikavälin 
vaikutuksia. 
 
 
Taloudelliset tunnusluvut 
 

 
30.9. 
2007 

31.12. 
2006 

Oman pääoman tuotto (%, rullaava 12 kk) 15,8 17,2 
Sijoitetun pääoman tuotto (%, rullaava 12 kk) 17,9 19,5 
Omavaraisuusaste (%) 54,8 49,9 
Nettovelkaantumisaste (%) 31,8 15,0 
Oma pääoma / osake (kruunua) 24,38 26,55 
 
 
Liiketoimintojen yhdistämiset 
 
MCT 
TeliaSonera osti 100 prosenttia MCT Corp:n osakkeista 16.7.2007. MCT Corp on 
yhdysvaltalainen yritys, jolla on omistusosuuksia neljässä euraasialaisessa GSM-
operaattorissa. MCT-konserniin kuuluvat seuraavat yritykset: 
 
• OOO Coscom, joka oli 393 000 liittymällään ja noin 11 prosentin 

markkinaosuudellaan Uzbekistanin kolmanneksi suurin matkaviestinoperaattori 
toukokuussa 2007. 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. 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 
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matkaviestinoperaattori toukokuussa 2007. MCT omistaa Roshanista 
12,25 prosenttia. 

 
Yritysosto tukee TeliaSoneran strategiaa tulla Euraasian johtavaksi 
matkaviestinoperaattoriksi ja lujittaa sen sitoutumista ja läsnäoloa alueella. Uzbekistanin, 
Tadžikistanin ja Afganistanin yhteenlaskettu väkiluku on noin 67 miljoonaa. Maiden 
taloudet ovat vahvassa kasvussa, ja matkapuhelinliittymien tiheys on varsin alhainen. 
 
Uzbekistanin ja Tadžikistanin toimintojen tulokset on sisällytetty konsernitilinpäätökseen 
1.7.2007 alkaen. Afganistanin toiminta kirjataan rahoitussijoituksena, joten arvon 
muutokset ja osingot vaikuttavat tuloslaskelman ”Muihin rahoituseriin”. 
 
Alustava hankintamenon kohdistaminen MSEK 
Kauppahinta 1 728 
Kauppaan liittyvät välittömät kustannukset 56 
Kokonaishankintameno 1 784 
Asiakassuhteet 106 
Yhteenliittämissopimukset 276 
Lisenssit 306 
Muut aineettomat hyödykkeet 16 
Matkaviestinverkot 590 
Sijoitukset vähemmistöomistuksiin 194 
Vaihto-omaisuus, saamiset ja muut lyhytaikaiset sijoitukset 125 
Rahat ja pankkisaamiset 32 
Vähemmistön osuus -218 
Laskennalliset verovelat -608 
Muut pitkäaikaiset velat -117 
Lyhytaikaiset velat -415 
Hankittujen nettovarojen käypä arvo yhteensä 287 
Liikearvo (kohdistettu Eurasia-liiketoiminta-alueelle) 1 497 
 
Vaikutukset kassavirtaan MSEK 
Käteisellä maksettu kokonaishankintameno 1 764 
Tiettyjen MCT:n lainojen takaisinmaksut 98 
Vähennetään saadut kassavarat -32 
Yrityskaupan nettokassastamaksu 1 830 
 
Vaikutus konsernin lukuihin 1.7.–30.9.2007 MSEK 
Ulkoinen liikevaihto 142 
Nettotulos 2 
 
Proforma-vaikutukset, mikäli kauppa olisi 
toteutunut 1.1.2007 (MSEK, paitsi 
osakekohtaiset tiedot) 

TeliaSonera-
konserni MCT 

TeliaSonera-
konsernin 

proforma-luvut 
Liikevaihto 71 423 227 71 650 
Nettotulos 15 089 -51 15 038 
Tulos/osake (kruunua) 2,94  2,93 
 
Liikearvo perustuu vahvaan markkina-asemaan, mahdolliseen asiakasmäärän kasvuun ja 
uudelleenjärjestelystä saatuihin synergiaetuihin. 
 
Kokonaishankintameno ja käyvät arvot ovat ehdollisia, sillä ne perustuvat alustaviin 
arvioihin ja tietyille tiedoille odotetaan vielä vahvistusta. Näin ollen ostohinnan laskenta 
saattaa vielä tarkentua. 
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Muut liiketoimintojen yhdistämiset kolmannen vuosineljänneksen aikana 
Muiden kolmannen vuosineljänneksen aikana tehtyjen liiketoimintojen yhdistämisten 
hankintamenot olivat yhteensä 110 milj. kruunua, ja niistä aiheutui 108 milj. kruunun 
nettokassastamaksu. Liikearvo oli yhteensä 77 milj. kruunua, josta 26 milj. kruunua 
kohdistettiin Mobility Services -liiketoiminta-alueelle ja 51 milj. kruunua Integrated 
Enterprise Services -liiketoiminta-alueelle. 
 
 
Annetut pantit ja vakuudet 
 
Annettujen panttien kokonaismäärä 30.9.2007 oli 1 307 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 2 078 milj. kruunua, josta 1 773 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 30.9.2007 oli 2 284 milj. kruunua, josta 1 702 milj. 
kruunua liittyi sovittuihin laajennuksiin TeliaSoneran matkaviestinverkossa Espanjassa ja 
kiinteässä verkossa Ruotsissa. 
 
 
Emoyhtiö 
 

Tiivistetty tuloslaskelma 
(MSEK) 

Heinä-
syys 
2007 

Heinä-
syys 
2006 

Tammi-
syys 
2007 

Tammi-
syys 
2006 

Liikevaihto 4 303 4 776 13 404 14 753 
Bruttokate 1 613 1 298 5 347 5 107 
Liiketulos 1 398 1 575 4 452 4 497 
Tulos rahoituserien jälkeen 2 844 2 456 21 068 5 603 
Tulos ennen veroja 2 168 1 395 19 591 2 755 
Nettotulos 1 768 1 109 18 829 2 180 
 
Siirtyminen matkaviestinpalveluihin ja edullisempiin IP-pohjaisiin palveluihin laski etenkin 
kiinteän verkon palveluista Ruotsissa saatua liikevaihtoa. Yhdeksän kuukauden jakson 
kokonaisliikevaihdosta 9 612 milj. kruunua (10 857) laskutettiin tytäryhtiöiltä. Tulos 
rahoituserien jälkeen kasvoi voimakkaasti tytäryhtiöiltä saatujen osinkojen seurauksena. 
 
Tiivistetty tase 
(MSEK) 30.9.2007 31.12.2006 
Käyttöomaisuus ja muut pitkäaikaiset sijoitukset 141 260 131 332 
Vaihto- ja rahoitusomaisuus 10 849 17 423 
Vastaavaa yhteensä 152 109 148 755 
Oma pääoma 61 781 71 262 
Tilinpäätössiirtojen kertymä 18 953 17 476 
Varaukset 1 090 2 046 
Vieras pääoma 70 285 57 971 
Vastattavaa yhteensä 152 109 148 755 
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Yhdeksän kuukauden jakson kokonaisinvestoinnit olivat 11 868 milj. kruunua (16 218), 
johon sisältyy 1 829 milj. kruunua (1 490) investointeja aineellisiin 
käyttöomaisuushyödykkeisiin – lähinnä kiinteän verkon asennuksia. Muut investoinnit 
olivat yhteensä 10 039 milj. kruunua (14 728), josta 2 019 milj. kruunua liittyi Cygaten ja 
debitel Danmarkin ostoon ja 7 132 milj. kruunua osakeomistusten siirtoihin konsernin 
sisällä. 
 
 
Riskit ja epävarmuustekijät 
 
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 loppuvuonna 2007: 
 
• 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 
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. 
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• 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. 
 
 


