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TeliaSonera tammikuu–maaliskuu 2010 
 
 
Liikevaihto jälleen orgaaniseen kasvuun 
 
• Liikevaihto laski 3,9 prosenttia 26 090 milj. Ruotsin kruunuun (27 135). 

Paikallisissa valuutoissa ja ilman yritysostoja laskettuna liikevaihto kasvoi 
2,5 prosenttia. 

• Paikallisissa valuutoissa ja ilman yritysostoja laskettuna säästötoimien kohteena 
olevat kustannukset pienenivät 2,9 prosenttia. 

• Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä nousi 1,6 prosenttia 8 963 milj. kruunuun 
(8 821), ja käyttökateprosentti nousi 34,4 prosenttiin (32,5). Paikallisissa 
valuutoissa ja ilman yritysostoja laskettuna kasvu oli 8,8 prosenttia. 

• Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä oli 7 462 milj. kruunua (7 477), koska 
parantunutta käyttökatetta ennen kertaluonteisia eriä tasoitti osakkuusyhtiöistä 
saatujen tuottojen lasku. 

• Nettotuloksen emoyhtiön omistajille kuuluva osuus nousi 6,4 prosenttia 4 722 milj. 
kruunuun (4 440) ja osakekohtainen tulos 1,05 kruunuun (0,99). 

• Vapaa kassavirta oli 3 372 milj. kruunua (3 259). 
• Liittymien määrä kasvoi vuosineljänneksen aikana 2,3 miljoonalla ja oli 149,9 

miljoonaa. Konsolidoitujen toimintojen liittymämäärä kasvoi 1,0 miljoonalla ja 
osakkuusyhtiöiden liittymämäärä 1,3 miljoonalla liittymällä. 

• Konsernin vuoden 2010 kehitysnäkymät eivät ole muuttuneet vuoden 2009 
tilinpäätöstiedotteen jälkeen. 

 
 
Taloudellisia tunnuslukuja 
 

MSEK, paitsi suhdeluvut,  
osakekohtaiset tiedot ja muutokset 

Tammi–
maalis

2010

Tammi–
maalis

2009

Muutos
(%)

Tammi–
joulu
2009

Liikevaihto 26 090 27 135 −4 109 161
Säästötoimien kohteena oleva 
kustannusrakenne1, 2) 7 947 8 700 −9 33 241
Käyttökate2) ennen kertaluonteisia eriä3) 8 963 8 821 2 36 666

Käyttökate-% 34,4 32,5 33,6
Liiketulos 7 222 7 251 −0 30 324
Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä 7 462 7 477 −0 31 679
Nettotulos 5 236 5 018 4 21 280

josta emoyhtiön omistajille kuuluva osuus 4 722 4 440 6 18 854
Tulos/osake (kruunua) 1,05 0,99 6 4,20
Oman pääoman tuotto (%, rullaava 12 kk) 15,4 17,0 15,2
Käyttöomaisuusinvestoinnit suhteessa 
liikevaihtoon (%) 7,8 11,3 12,8
Vapaa kassavirta 3 372 3 259 3 16 643
1) Lisätietoja on saatavana osoitteesta www.teliasonera.fi 
2) Määritelmät on esitetty sivulla 14.  

3) Kertaluonteiset erät on eritelty sivun 18 taulukossa. 

 
Tässä osavuosikatsauksessa liiketoiminnallisten ja taloudellisten tulosten jäljessä sulkeissa esitetyt vertailuluvut viittaavat samaan erään 
vuoden 2009 ensimmäisellä vuosineljänneksellä, ellei toisin ole mainittu. 
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Toimitusjohtaja Lars Nybergin kommentit 
 
”Ensimmäisellä vuosineljänneksellä onnistuimme jälleen kasvattamaan liikevaihtoa 
paikallisissa valuutoissa laskettuna. On rohkaisevaa, että kasvua on nähtävissä useilla 
yhtiön markkina-alueilla. Eurasia-liiketoiminta-alue on edelleen yhtiön kasvun veturi, ja sen 
liikevaihto kasvoi yli 12 prosenttia paikallisissa valuutoissa laskettuna. Luku on kaksi kertaa 
suurempi kuin viime vuoden viimeisellä neljänneksellä, ja kasvun lisäksi kannattavuus pysyi 
erinomaisena.  
 
Vuosineljänneksen aikana lanseerasimme Nepalissa Ncell-brändin ja Tadžikistanissa Tcell-
brändin. Muutos heijastaa yhtiöiden syvempää integroitumista TeliaSonera-konserniin ja 
siirtymistä uuteen dynaamisen kehitysvaiheeseen, jossa pyritään saavuttamaan uusia 
markkinasegmenttejä. Tämä vahvistaa entisestään yhtiöiden johtoasemaa. 
 
Kasvu ja kannattavuus ovat pysyneet Ruotsissa vahvana etenkin Mobility Services 
-liiketoiminta-alueella. Markkina-alueella on nähtävissä liikevaihdon kasvua, joka ylittää alan 
yleisen tason, ja on rohkaisevaa, että kasvu on hyvää sekä kuluttaja- että yrityssegmentissä. 
Suomessa ja Tanskassa liikevaihto paikallisissa valuutoissa laskettuna kasvoi ensimmäistä 
kertaa useaan vuosineljännekseen, mihin vaikuttivat datapalvelujen käytön voimakas kasvu 
ja laitemyynnin lisääntyminen. 
 
TeliaSonera käynnisti vuonna 2009 maailman ensimmäisenä operaattorina kaupalliset 4G-
palvelut. Laajamittainen 4G-verkon rakentaminen etenee vuoden 2010 aikana 25 kaupunkiin 
Ruotsissa ja neljään kaupunkiin Norjassa. Yhtiö on myös saanut 4G-toimiluvan Suomessa, 
ja suunnitelmissa on tehdä tarjous toimiluvista Tanskassa ja Baltian maissa.  
 
Uskomme, että nyt on oikea aika lisätä valikoivasti yhtiön investointeja kaistanleveyden 
kasvattamiseen sekä kiinteissä verkoissa että matkaviestinverkoissa. Teimme kuitenkin 
ensimmäisellä vuosineljänneksellä päätöksen investoida varovaisesti, koska halusimme 
ensin saada varmistuksen etenkin Eurasia-liiketoiminta-alueen kasvusta. Jotkin 
suunnitelluista investoinneista ovat myös viivästyneet esimerkiksi Pohjoismaissa 
vallinneiden sääolosuhteiden ja tavarantoimittajien kanssa käytyjen neuvottelujen vuoksi. 
Näistä syistä vuoden 2010 investointitaso saattaa jäädä vuoden alussa suunniteltua 
alemmaksi. 
 
Tavoitteena on kuitenkin pitää kustannusrakenne tänä vuonna ennallaan, sillä osa 
aiemmista säästöistä investoidaan kasvun tukemiseen. Ensimmäisen vuosineljänneksen 
aikana nähdyn kasvun ansiosta uskon nyt vahvemmin kuin pari kuukautta sitten, että 
saavutamme ennusteemme mukaisesti hieman viimevuotista suuremman liikevaihdon 
paikallisissa valuutoissa laskettuna.” 
 
 
Konsernin kehitysnäkymät vuonna 2010 (ennallaan) 
 
Paikallisissa valuutoissa ja ilman yritysostoja laskettuna liikevaihdon odotetaan kasvavan 
jonkin verran vuonna 2010 vuoteen 2009 verrattuna. Valuuttakurssivaihtelut saattavat 
olennaisesti vaikuttaa Ruotsin kruunuissa ilmoitettuihin lukuihin. 
 
TeliaSonera jatkaa panostuksia tulevaan kasvuun sekä verkkojensa ja palveluidensa 
korkeaan laatuun. Odotamme säästötoimien kohteena olevan kustannusrakenteen olevan 
vuonna 2010 samalla tasolla kuin edellisvuoden 33,2 mrd. kruunua paikallisvaluutoissa ja 
ilman yritysostoja laskettuna. Käyttökateprosentin ennen kertaluonteisia eriä odotetaan 
olevan vuonna 2010 jonkin verran suurempi kuin vuonna 2009. 
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Investoinnit laajakaistan ja matkaviestinnän kapasiteettiin sekä verkkolaajennuksiin Eurasia-
liiketoiminta-alueella tulevat jatkumaan. Käyttöomaisuusinvestointien odotetaan vuonna 
2010 olevan hieman alle 15 prosenttia liikevaihdosta. 
 
Konsernikatsaus, vuoden 2010 ensimmäinen vuosineljännes 
 
Liikevaihto laski 3,9 prosenttia 26 090 milj. kruunuun (27 135). Paikallisissa valuutoissa ja 
ilman yritysostoja laskettuna liikevaihto kasvoi 2,5 prosenttia. Yritysostoilla oli 0,3 prosentin 
suuruinen positiivinen ja valuuttakurssivaihteluilla 6,7 prosentin suuruinen negatiivinen 
vaikutus liikevaihtoon. 
 
Mobility Services -liiketoiminta-alueen liikevaihto laski 0,3 prosenttia 12 357 milj. kruunuun 
(12 400). Paikallisissa valuutoissa ja ilman yritysostoja laskettuna liikevaihto kasvoi 4,9 
prosenttia. Valuuttakurssivaihteluilla oli 5,2 prosentin suuruinen negatiivinen vaikutus 
liiketoiminta-alueen liikevaihtoon. 
 
Broadband Services -liiketoiminta-alueen liikevaihto laski 7,5 prosenttia 10 123 milj. 
kruunuun (10 946). Paikallisissa valuutoissa ja ilman yritysostoja laskettuna liikevaihto laski 
4,1 prosenttia. Valuuttakurssivaihteluilla oli 4,2 prosentin suuruinen negatiivinen ja 
yritysostoilla 0,8 prosentin suuruinen positiivinen vaikutus liiketoiminta-alueen liikevaihtoon. 
 
Eurasia-liiketoiminta-alueen liikevaihto laski 7,8 prosenttia 3 440 milj. kruunuun (3 730). 
Paikallisissa valuutoissa ja ilman yritysostoja laskettuna liikevaihto kasvoi 12,7 prosenttia. 
Valuuttakurssivaihteluilla oli 20,5 prosentin suuruinen negatiivinen vaikutus liiketoiminta-
alueen liikevaihtoon. 
 
Liittymämäärä kasvoi vuoden 2009 ensimmäisen vuosineljänneksen lopusta 12,7 
miljoonalla ja oli 149,9 miljoonaa. Konsolidoitujen toimintojen liittymämäärä kasvoi noin 5,0 
miljoonalla 49,5 miljoonaan ja osakkuusyhtiöiden noin 7,7 miljoonalla 100,4 miljoonaan. 
Ensimmäisen vuosineljänneksen aikana liittymien kokonaismäärä kasvoi 2,3 miljoonalla 
konsolidoiduissa toiminnoissa ja 1,3 miljoonalla osakkuusyhtiöissä. 
 
Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä kasvoi 1,6 prosenttia 8 963 milj. kruunuun (8 821). 
Paikallisissa valuutoissa ja ilman yritysostoja laskettuna kasvu oli 8,8 prosenttia. 
Käyttökateprosentti kasvoi ja oli 34,4 (32,5). 
 
Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä oli 7 462 milj. kruunua (7 477). Osakkuusyhtiöistä 
saatujen tuottojen lasku tasoitti käyttökatteen paranemista. Osakkuusyhtiöistä saadut tuotot 
pienenivät 18,4 prosenttia 1 601 milj. kruunuun (1 962) pääasiassa siksi, että Turkcellista 
saadut tuotot pienenivät. 
 
Liiketulokseen vaikuttaneet kertaluonteiset erät olivat yhteensä −240 milj. kruunua (−226). 
Kaikki kertaluonteiset erät olivat tehostamistoimiin liittyneitä kustannuksia. 
 
Rahoituserät olivat yhteensä −497 milj. kruunua (−859), josta −454 milj. kruunua (−700) 
liittyi nettokorkokuluihin. Korkojen lasku ja nettovelan väheneminen vaikuttivat positiivisesti 
rahoituseriin.  
 
Tuloverot kasvoivat −1 489 milj. kruunuun (−1 374). Efektiivinen veroaste kohosi 
22,1 prosenttiin (21,5). 
 
Määräysvallattomien omistajien osuus tytäryhtiöistä laski 514 milj. kruunuun (578), josta 
437 milj. kruunua (392) liittyi Eurasia-liiketoiminta-alueen toimintoihin ja 86 milj. kruunua 
(195) Eesti Telekomiin, LMT:hen ja TEO:hon. 
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Nettotuloksen emoyhtiön omistajille kuuluva osuus nousi 6,4 prosenttia 4 722 milj. 
kruunuun (4 440) ja osakekohtainen tulos 1,05 kruunuun (0,99). 
 
Käyttöomaisuusinvestoinnit vähenivät 2 047 milj. kruunuun (3 074) ja ne laskivat 7,8 
prosenttiin (11,3) liikevaihdosta. 
 
Vapaa kassavirta oli 3 372 milj. kruunua (3 259). 
 
Nettovelka oli ensimmäisen vuosineljänneksen lopussa 44 973 milj. kruunua (46 175 
vuoden 2009 lopussa).  
 
Omavaraisuusaste oli 50,0 prosenttia (49,1 prosenttia vuoden 2009 lopussa). 
 
Ensimmäisen vuosineljänneksen olennaiset tapahtumat 
• TeliaSonera valitsi 13.1.2010 toimittajat 4G-verkon Ruotsissa ja Norjassa tapahtuvaan 

laajentamiseen. Yhteisen 4G/LTE-runkoverkon toimittaa Ericsson ja radioverkot 
Ericsson ja Nokia Siemens Networks. 

 
• TeliaSonera ilmoitti 2.2.2010 kasvattaneensa omistustaan UCellissä (OOO Coscom) 74 

prosentista 94 prosenttiin ostamalla 20 prosenttia yhteisomistuksessa olevan 
TeliaSonera Uzbek Telecom Holding B.V. -yhtiön osakkeista Takilant Limitediltä. 
TeliaSonera maksoi osakkeista noin 1 550 milj. kruunua (220 milj. Yhdysvaltain dollaria) 
vuoden 2010 ensimmäisellä vuosineljänneksellä. TeliaSonera Uzbek Telecom Holding 
B.V. on hollantilainen holdingyhtiö, joka omistaa 100 prosenttia uzbekistanilaisen OOO 
Coscomin osakkeista. 

 
• TeliaSonera ilmoitti 24.2.2010, että Broadband Services -liiketoiminta-alueen entinen 

johtaja Håkan Dahlström nimitettiin Mobility Services -liiketoiminta-alueen johtajaksi. 
Håkan Dahlströmin paikalle nimitettiin Broadband Services -liiketoiminta-alueen 
varajohtaja Anders Gylder. Broadband Services -liiketoiminta-alueen varajohtajaksi 
nimitettiin Wholesale & International Carrier -yksikön entinen johtaja Malin Frenning, 
jonka on tarkoitus siirtyä hoitamaan Anders Gylderin tehtäviä tämän jäädessä 
eläkkeelle vuoden 2010 lopussa. Anders Gylder ja Malin Frenning ovat tällä hetkellä 
molemmat TeliaSoneran johtoryhmän jäseniä. 

 
Ensimmäisen vuosineljänneksen jälkeiset olennaiset tapahtumat 
• Varsinaisessa yhtiökokouksessa 7.4.2010 hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Maija-

Liisa Friman, Conny Karlsson, Timo Peltola, Lars Renström ja Jon Risfelt sekä uusiksi 
jäseniksi Ingrid Jonasson Blank, Anders Narvinger ja Per-Arne Sandström. Hallituksen 
puheenjohtajaksi valittiin Anders Narvinger. Hallituksen kokouksessa 7.4.2010 
hallituksen varapuheenjohtajaksi valittiin Timo Peltola. 

 
• Varsinaisessa yhtiökokouksessa 7.4.2010 yhtiön hallitus valtuutettiin toteuttamaan 

pitkäaikainen kannustinohjelma vuosille 2010–2013 sekä ohjelmaan liittyvät 
suojausjärjestelyt. Ohjelman piiriin voi kuulua noin 100 henkilöä. Varsinaisessa 
yhtiökokouksessa tehdyn ylimmän johdon palkka- ja palkkio-ohjeita koskevan 
päätöksen vuoksi johtoryhmän jäsenet eivät voi kuulua ohjelman piiriin. 

 
• Varsinaisessa yhtiökokouksessa 7.4.2010 yhtiön hallitus valtuutettiin ostamaan yhtiön 

omia osakkeita yhdellä tai useammalla kaupalla ennen vuoden 2011 varsinaista 
yhtiökokousta joko Tukholman (Nasdaq OMX Stockholm) ja/tai Helsingin (Nasdaq OMX 
Helsinki) pörsseistä tai tekemällä kaikille osakkeenomistajille suunnatun ostotarjouksen, 
jolla voidaan hankkia enintään 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.  
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Liikevaihdon orgaaninen kasvu vahvistui Mobility Services 
-liiketoiminta-alueella 
 
 
Mobility Services -liiketoiminta-alue tarjoaa liikkuvuuspalveluja kuluttaja- ja yrityssegmentin massamarkkinoille. Sen 
palveluja ovat langattomat puhe- ja datapalvelut ja sisältöpalvelut, WLAN-palvelualueet, liikkuva laajakaista ja Wireless Office. 
Liiketoiminta-alueeseen kuuluu matkaviestinliiketoiminta Ruotsissa, Suomessa, Norjassa, Tanskassa, Liettuassa, Latviassa, Virossa ja 
Espanjassa. 
 
 
• Datapalvelujen käyttö ja laitemyynti lisääntyivät edelleen liikkuvan laajakaistan ja 

älypuhelimien vahvan kysynnän ansiosta. Liikkuvien laajakaistaliittymien määrä kasvoi 
436 000 liittymällä edellisvuoden vastaavaan neljännekseen verrattuna ja oli yhteensä 
1 175 000. Lisäksi langaton dataliikenne kasvoi yli kaksinkertaiseksi. Laajamittainen 
4G-verkon rakentaminen etenee vuoden 2010 aikana 25 kaupunkiin Ruotsissa ja 
neljään kaupunkiin Norjassa. 

 
• Ruotsissa kehitys jatkui vahvana ja liikevaihdon kasvu ylitti jälleen alan yleisen tason. 

Suomessa ja Tanskassa liikevaihto paikallisissa valuutoissa laskettuna kasvoi 
ensimmäistä kertaa useaan vuosineljännekseen, mihin vaikuttivat datapalvelujen käytön 
voimakas kasvu ja laitemyynnin lisääntyminen. Baltian maissa liikevaihto laski edelleen 
makrotaloudellisen ympäristön haasteiden vaikutuksesta. Virossa on nähtävissä 
alustavia merkkejä elpymisestä, mutta vielä on liian aikaista tehdä lopullisia 
johtopäätöksiä. 

 

MSEK, paitsi käyttökateprosentit,  
toiminnan tunnusluvut ja muutokset 

Tammi–
maalis

2010

Tammi–
maalis

2009

Muutos
(%)

Tammi–
joulu
2009

Liikevaihto 12 357 12 400 −0 50 671
Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä 3 561 3 397 5 14 916

Käyttökate-% 28,8 27,4 29,4
Liiketulos 2 480 2 192 13 10 091
Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä 2 492 2 295 9 10 543
Käyttöomaisuusinvestoinnit 614 745 −18 3 819
Liittymän keskimääräinen kuukausikäyttö 
(MoU) (min) 211 204 3 209
Liittymän keskimääräinen kuukausituotto 
(ARPU, blended) (SEK) 204 226 −10 222
Asiakasvaihtuvuus (Churn, blended) (%) 29 29 27
Liittymämäärä (tuhatta) kauden lopussa 17 227 16 120 7 16 963
Työntekijöitä kauden lopussa 7 392 8 070 −8 7 465
 

Lisätietoja segmentistä on saatavana osoitteesta www.teliasonera.fi  
 
• Liikevaihto laski 0,3 prosenttia 12 357 milj. kruunuun (12 400). Paikallisissa 

valuutoissa ja ilman yritysostoja laskettuna liikevaihto kasvoi 4,9 prosenttia. 
Valuuttakurssivaihteluilla oli 5,2 prosentin suuruinen negatiivinen vaikutus liiketoiminta-
alueen liikevaihtoon. 
 
Ruotsissa, Espanjassa, Suomessa ja Tanskassa liikevaihto kasvoi paikallisissa 
valuutoissa laskettuna. Ruotsissa liikevaihto kasvoi 9,0 prosenttia 3 644 milj. kruunuun 
(3 342), mistä yli puolet selittyy langattomien datapalvelujen tuottojen parantumisella. 
Kasvuun vaikuttivat myös laitemyynnin lisääntyminen ja liikennetuottojen kasvu. 
 
Espanjassa liikevaihto paikallisessa valuutassa laskettuna kasvoi 71,5 prosenttia 1 261 
milj. kruunuun (808) liittymämäärän kasvun, laitemyynnin lisääntymisen ja 
keskimääräisen käyttäjäkohtaisen tuoton kasvun seurauksena. Suomessa liikevaihto 
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paikallisessa valuutassa laskettuna kasvoi 4,8 prosenttia ja Tanskassa 1,5 prosenttia, 
mihin vaikuttivat laitemyynnin lisääntyminen ja langattomien datapalvelujen tuottojen 
kasvu. Norjassa liikevaihto parani vuoden 2009 viimeiseen neljännekseen verrattuna, 
mutta heikkeni 5,5 prosenttia edellisvuoden vastaavaan neljännekseen verrattuna 
yhteenliittämismaksujen ja laskutusliittymien puhepalveluista saatujen tuottojen 
vähenemisen seurauksena. 
 
Virossa liikevaihto paikallisessa valuutassa laski 8,2 prosenttia, kun se vuoden 2009 
viimeisellä neljänneksellä laski 13,2 prosenttia. Liettuassa liikevaihtoon vaikuttivat 
1.1.2010 voimaan tulleet uudet yhteenliittämismaksut, ja niiden negatiivinen vaikutus 
selittää noin kolmanneksen 24,0 prosentin liikevaihdon laskusta paikallisessa 
valuutassa laskettuna vuoden 2009 ensimmäiseen vuosineljännekseen verrattuna. 
Latviassa liikevaihto paikallisessa valuutassa laskettuna laski 21,9 prosenttia, koska 
liikennetuotot pienenivät edelleen. 
 

• Liittymien määrä kasvoi 1,1 miljoonalla vuoden 2009 ensimmäisen neljänneksen 
lopusta ja oli 17,2 miljoonaa. Kasvu oli voimakkainta Espanjassa, missä liittymämäärä 
lisääntyi 572 000 liittymällä ja oli 1 672 000 huolimatta ensimmäisen vuosineljänneksen 
aikana toteutetusta noin 50 000 käyttämättömän liittymän poistamisesta. Suomessa 
uusien liittymien määrä oli 263 000 ja Ruotsissa 249 000. Vuosineljänneksen aikana 
liittymämäärä kasvoi 264 000 liittymällä, ja kasvu oli suurinta Espanjassa, Suomessa ja 
Tanskassa.  

 
• TeliaSoneran muilta matkaviestinoperaattoreilta saamat yhteenliittämismaksut 

laskivat Ruotsissa edelleen 0,43 kruunusta 0,32 kruunuun 1.7.2009. Maksuja laskettiin 
samana päivänä myös Norjassa 0,60 Norjan kruunusta 0,50 Norjan kruunuun. 
Tanskassa yhteenliittämismaksuja alennettiin 0,62 Tanskan kruunusta 0,54 Tanskan 
kruunuun 1.5.2009. Liettuassa yhteenliittämismaksuja laskettiin 0,266 litistä 0,148 litiin 
1.1.2010. Latviassa yhteenliittämismaksuja alennettiin 0,062 latista 0,047 latiin 
1.4.2010. 

 
• Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä kasvoi 4,8 prosenttia 3 561 milj. kruunuun 

(3 397). Paikallisissa valuutoissa ja ilman yritysostoja laskettuna säästötoimien 
kohteena olevat kustannukset nousivat 1,1 prosenttia edellisvuoden vastaavaan 
neljännekseen verrattuna, mutta alenivat 6,6 prosenttia, kun Espanjan lukuja ei oteta 
huomioon. Käyttökateprosentti kohosi 28,8 prosenttiin (27,4), ja parannusta oli kaikilla 
markkina-alueilla Latviaa lukuun ottamatta. Paikallisissa valuutoissa laskettuna 
käyttökate kasvoi 8,6 prosenttia. 

 
Ruotsissa käyttökate ennen kertaluonteisia eriä kasvoi 17,6 prosenttia 1 472 milj. 
kruunuun (1 252). Käyttökateprosentti parani 40,4 prosenttiin (37,5) tuottojen kasvun ja 
langattomien datapalvelujen kannattavuuden paranemisen ansiosta. 
 
Espanjassa käyttökate koheni –267 milj. kruunuun (−340) mutta heikkeni vuoden 2009 
viimeiseen neljännekseen verrattuna, mikä johtui siitä, että 
asiakashankintakustannukset kasvoivat bruttoasiakasmäärän lisääntymisen ja 
laskutusliittymien osuuden kasvun seurauksena. Yoigon käyttökatteen ennustetaan 
edelleen nousevan positiiviseksi vuoden 2010 viimeisellä neljänneksellä. 
 
Suomessa käyttökateprosentti nousi 32,6 prosenttiin (29,7) ja Tanskassa 16,9 
prosenttiin (15,1) liikevaihdon kasvun, henkilöstövähennysten ja 
asiakashankintakustannusten pienenemisen seurauksena. Paikallisessa valuutassa 
lasketun liikevaihdon alenemisesta huolimatta käyttökateprosentti nousi Norjassa 36,0 
prosenttiin (34,1) pääasiassa henkilöstökulujen alenemisen seurauksena. 
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Virossa ja Liettuassa onnistuttiin vähentämään liiketoiminnan kuluja, ja 
käyttökateprosentti parani Virossa 40,2 prosenttiin (39,1) ja Liettuassa 36,1 prosenttiin 
(32,4). Latviassa kustannussäästöt eivät täysin kompensoineet liikevaihdon laskua ja 
käyttökateprosentti aleni 42,2 prosenttiin (46,2). 

 
• Käyttöomaisuusinvestoinnit vähenivät 614 milj. kruunuun (745) ja olivat 

5,0 prosenttia liikevaihdosta (6,0). Kassavirta laskettuna ennen kertaluonteisia eriä 
kirjatun käyttökatteen ja käyttöomaisuusinvestointien erotuksena kasvoi 2 947 milj. 
kruunuun (2 652). 

 
 
 

MSEK, paitsi käyttökateprosentit  
ja muutokset 

Tammi–
maalis

2010

Tammi–
maalis

2009

Muutos
(%)

Tammi–
joulu
2009

Liikevaihto 12 357 12 400 −0 50 671
josta Ruotsin osuus 3 644 3 342 9 14 114
josta Suomen osuus 2 456 2 577 −5 10 280
josta Norjan osuus 2 136 2 252 −5 8 977
josta Tanskan osuus 1 693 1 832 −8 7 278
josta Liettuan osuus 399 577 −31 2 220
josta Latvian osuus 462 652 −29 2 286
josta Viron osuus 403 483 −17 1 934
josta Espanjan osuus 1 261 808 56 4 086

Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä 3 561 3 397 5 14 916
josta Ruotsin osuus 1 472 1 252 18 5 526
josta Suomen osuus 801 765 5 3 335
josta Norjan osuus 769 767 0 3 156
josta Tanskan osuus 286 276 4 1 430
josta Liettuan osuus 144 187 −23 768
josta Latvian osuus 195 301 −35 935
josta Viron osuus 162 189 −14 760
josta Espanjan osuus −267 −340 −21 −995

Käyttökate-% yhteensä 28,8 27,4 29,4
Käyttökate-%, Ruotsi 40,4 37,5 39,2
Käyttökate-%, Suomi 32,6 29,7 32,4
Käyttökate-%, Norja 36,0 34,1 35,2
Käyttökate-%, Tanska 16,9 15,1 19,6
Käyttökate-%, Liettua 36,1 32,4 34,6
Käyttökate-%, Latvia 42,2 46,2 40,9
Käyttökate-%, Viro 40,2 39,1 39,3
Käyttökate-%, Espanja neg. neg. neg.
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Kannattavuus parani edelleen Broadband Services 
-liiketoiminta-alueella 
 
 
Broadband Services -liiketoiminta-alue tarjoaa massamarkkinoiden palveluja kotien ja toimistojen yhteyksiin. Sen 
palveluja ovat kupari-, kuitu- ja kaapeliyhteyksillä tarjottavat laajakaistapalvelut, IPTV, internetpuhelut, 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. 
 
 
• Kiinteän verkon puhelinliittymien määrä pieneni edelleen, mutta IPTV- ja VoIP-liittymiä 

sisältävien palvelupakettien voimakas kysyntä osaltaan kompensoi tätä kehitystä. 
Hankkeilla, joilla on pyritty vähentämään yleisen puhelinverkon (PSTN) liittymien 
asiakasvaihtuvuutta, on ollut positiivinen vaikutus Ruotsissa ja Suomessa. TeliaSonera 
vahvisti markkina-asemaansa IPTV-palveluissa, ja nyt lähes 60 prosenttia Viron ja noin 
kolmannes Ruotsin ja Liettuan laajakaista-asiakkaista on triple play -asiakkaita. 
Maaliskuussa TeliaSonera toi Suomessa markkinoille IPTV-kokonaisratkaisun. 

 
• Investointeja suunnataan kuituyhteyksiin sekä siirtoverkkoihin suurempaa 

kaistanleveyttä vaativien palvelujen, kuten IPTV:n ja laajakaistan tukemiseksi. Noin 80 
prosenttia Broadband Services -liiketoiminta-alueen investoinneista tehdään kuitu- ja 
IP-tekniikkaan. Käyttöomaisuusinvestoinnit olivat vuosineljänneksen aikana vähäiset 
johtuen sääolosuhteista ja investointien ajoittamisesta eri vuosineljänneksille. 

 

MSEK, paitsi käyttökateprosentit,  
toiminnan tunnusluvut ja muutokset 

Tammi–
maalis

2010

Tammi–
maalis

2009

Muutos
(%)

Tammi–
joulu
2009

Liikevaihto 10 123 10 946 −8 43 326
Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä 3 522 3 504 1 13 903

Käyttökate-% 34,8 32,0 32,1
Liiketulos 2 168 2 004 8 7 393
Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä 2 249 2 123 6 8 622
Käyttöomaisuusinvestoinnit 800 1 084 −26 4 953
Laajakaistaliittymän keskimääräinen 
kuukausituotto (ARPU) (SEK) 316 309 2 312
Liittymämäärä (tuhatta) kauden lopussa 

Laajakaista 2 354 2 300 2 2 348
Kiinteän verkon puhepalvelut ja VoIP 5 329 5 788 −8 5 440
TV 823 688 20 798

Työntekijöitä kauden lopussa 13 576 14 939 −9 13 645
 

Lisätietoja segmentistä on saatavana osoitteesta www.teliasonera.fi 
 
• Liikevaihto laski 7,5 prosenttia 10 123 miljoonaan kruunuun (10 946). Paikallisissa 

valuutoissa ja ilman yritysostoja laskettuna liikevaihto laski 4,1 prosenttia. 
Valuuttakurssivaihteluilla oli 4,2 prosentin suuruinen negatiivinen ja yritysostoilla 0,8 
prosentin suuruinen positiivinen vaikutus liikevaihtoon. IP-pohjaisten palvelujen 
liikevaihto kasvoi 2 prosenttia raportointivaluutassa laskettuna, ja sen osuus Broadband 
Services -liiketoiminta-alueen ulkoisesta liikevaihdosta kasvoi 36 prosenttiin (32). 
 
Ruotsissa liikevaihto laski 3,2 prosenttia 4 539 milj. kruunuun (4 690), mikä merkitsi 
parannusta edelliseen vuosineljännekseen verrattuna. Tuotot IPTV- ja VoIP-liittymistä 
kaksinkertaistuivat edellisvuoden vastaavaan neljännekseen verrattuna, mutta eivät 
täysin kompensoineet perinteisten kiinteän verkon puhepalvelujen myynnin 
vähenemistä. Suomessa liikevaihto paikallisessa valuutassa ja ilman yritysostoja 
laskettuna aleni 7,1 prosenttia pääasiassa perinteisten kiinteän verkon puhepalvelujen 
myynnin vähenemisen vuoksi. 
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Tele2 Norgen laajakaista- ja VoIP-liiketoimintojen hankinnalla oli vuosineljänneksellä yli 
70 milj. kruunun suuruinen positiivinen vaikutus liikevaihtoon. Tanskassa liikevaihto 
paikallisessa valuutassa laskettuna nousi 1,9 prosenttia edellisvuoden vastaavaan 
neljännekseen verrattuna. 
 
Baltian maissa kehitys parani jonkin verran edelliseen vuosineljännekseen verrattuna: 
liikevaihto laski Liettuassa 6,4 prosenttia ja Virossa 4,5 prosenttia. Tukkumyynnin 
ilmoitetut tuotot laskivat 8,8 prosenttia 2 815 milj. kruunuun (3 085) pääasiassa 
valuuttakurssivaihteluiden ja kansallisen tukkumyynnin heikentymisen vuoksi. 

 
• Laajakaistaliittymien määrä kasvoi 54 000:lla vuoden 2009 ensimmäiseen 

vuosineljännekseen verrattuna ja 6 000:lla vuoden 2009 lopusta ja oli 2 354 000. 
 
TV-liittymien kokonaismäärä kasvoi vuoden 2009 ensimmäisestä vuosineljänneksestä 
135 000:lla ja oli 823 000. Näistä 633 000 oli IPTV-liittymiä. Noin 27 prosenttia 
TeliaSoneran laajakaista-asiakkaista on myös IPTV-palvelujen tilaajia. IPTV-liittymien 
kokonaismäärä kasvoi vuosineljänneksen aikana 13 000:lla. 
 
Kiinteän verkon puhelinliittymien määrä väheni 586 000:lla vuoden 2009 ensimmäisestä 
vuosineljänneksestä ja oli 5 074 000. Vuoden 2009 lopusta määrä väheni 138 000 
liittymällä. VoIP-liittymien määrä kasvoi vuosineljänneksen aikana 27 000:lla, ja VoIP-
liittymiä on nyt yhteensä 255 000. 

 
• Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä kasvoi 0,5 prosenttia 3 522 milj. kruunuun 

(3 504). Paikallisissa valuutoissa ja ilman yritysostoja laskettuna säästötoimien 
kohteena olevat kustannukset alenivat 12,1 prosenttia edellisvuodesta. 
Käyttökateprosentti parani 34,8 prosenttiin (32,0). 
 
Ruotsissa käyttökateprosentti parani 41,3 prosenttiin (34,1). Tämä johtui säästötoimien 
kohteena olevien kustannusten laskemisesta kestävälle tasolle. Parannukseen 
vaikuttivat tehostamistoimet, bruttokatteen parantuminen ja yhteenliittämismaksujen 
aleneminen. Suomessa käyttökateprosentti oli 33,2 prosenttia (33,3), koska 
henkilöstökulujen aleneminen ja liikevaihtoa vastaavien kulujen väheneminen 
kompensoivat liikevaihdon laskua. 
 
Norjassa kannattavuuteen vaikuttivat yhä kustannukset, joita syntyy pyrkimyksistä 
saada lisää synergiaetuja Tele2 Norgen ostetuista liiketoiminnoista, ja 
käyttökateprosentti aleni 15,7 prosenttiin (21,0). Liettuassa liiketoiminnan kulujen 
väheneminen ei riittänyt kompensoimaan liikevaihdon laskua ja käyttökateprosentti 
aleni 41,0 prosenttiin (45,8). 
 
Tanskan, Viron ja tukkumyynnin käyttökateprosentit pysyivät ennallaan ja olivat 9,7 
prosenttia (9,7) Tanskassa, 31,1 prosenttia (30,8) Virossa ja 25,0 prosenttia (24,9) 
tukkumyynnissä. 
 

• Käyttöomaisuusinvestoinnit vähenivät 800 milj. kruunuun (1 084), ja suhteessa 
liikevaihtoon ne laskivat 7,9 prosenttiin (9,9). Kassavirta laskettuna ennen 
kertaluonteisia eriä kirjatun käyttökatteen ja käyttöomaisuusinvestointien erotuksena 
kasvoi 2 722 milj. kruunuun (2 420). 

 
 



 

 

             Osavuosikatsaus tammi–maaliskuu 2010. TeliaSonera AB (publ), rek.nro 556103-4249, kotipaikka: Tukholma 

10 

 

MSEK, paitsi käyttökateprosentit  
ja muutokset 

Tammi–
maalis

2010

Tammi–
maalis

2009

Muutos
(%)

Tammi–
joulu
2009

Liikevaihto 10 123 10 946 −8 43 326
josta Ruotsin osuus 4 539 4 690 −3 18 667
josta Suomen osuus 1 507 1 784 −16 6 782
josta Norjan osuus 312 238 31 1 114
josta Tanskan osuus 269 290 −7 1 086
josta Liettuan osuus 554 651 −15 2 508
josta Viron osuus 463 533 −13 2 128
josta tukkumyynnin osuus 2 815 3 085 −9 12 415

Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä 3 522 3 504 1 13 903
josta Ruotsin osuus 1 873 1 601 17 6 576
josta Suomen osuus 500 594 −16 2 230
josta Norjan osuus 49 50 −2 199
josta Tanskan osuus 26 28 −7 87
josta Liettuan osuus 227 298 −24 1 065
josta Viron osuus 144 164 −12 624
josta tukkumyynnin osuus 703 769 −9 3 123

Käyttökate-% yhteensä 34,8 32,0 32,1
Käyttökate-%, Ruotsi 41,3 34,1 35,2
Käyttökate-%, Suomi 33,2 33,3 32,9
Käyttökate-%, Norja 15,7 21,0 17,9
Käyttökate-%, Tanska 9,7 9,7 8,0
Käyttökate-%, Liettua 41,0 45,8 42,5
Käyttökate-%, Viro 31,1 30,8 29,3
Käyttökate-%, tukkumyynti 25,0 24,9 25,2
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Liikevaihdon orgaaninen kasvu kaksinumeroista Eurasia-
liiketoiminta-alueella 
 
 
Eurasia-liiketoiminta-alue käsittää matkaviestintoiminnan Kazakstanissa, Azerbaidžanissa, Uzbekistanissa, Tadžikistanissa, 
Georgiassa, Moldovassa ja Nepalissa. Liiketoiminta-alue vastaa myös TeliaSoneran osakeomistuksen kehittämisestä venäläisessä 
MegaFonissa (omistusosuus 44 %) ja turkkilaisessa Turkcellissa (omistusosuus 38 %). Päästrategiana on luoda omistaja-arvoa 
kasvattamalla liittymätiheyttä ja tuomalla markkinoille lisäarvopalveluja kyseisissä maissa. 
 
 
• Valuuttakurssivaihtelut vaikuttivat merkittävästi raportointivaluutassa laskettuihin 

liikevaihtoihin, mutta kasvuvauhti paikallisissa valuutoissa ja ilman yritysostoja 
laskettuna oli kaksinkertainen vuoden 2009 viimeiseen neljännekseen verrattuna. 
Muiden kuin puhepalvelujen osuus liikevaihdosta kasvoi. 

 
• TeliaSonera lanseerasi uudet brändit Nepalissa ja Tadžikistanissa ja jatkaa nyt 

toimintaa brändeillä Ncell ja Tcell. Uusien brändien lanseeraus on merkki yhtiöiden 
siirtymisestä uuteen dynaamisen kehitysvaiheeseen, ja se mahdollistaa uusiin 
segmentteihin panostamisen näillä markkina-alueilla. Markkina-asemat säilyivät kaikilla 
Euraasian markkinoilla. 

 

MSEK, paitsi käyttökateprosentit, 
toiminnan tunnusluvut ja muutokset 

Tammi–
maalis

2010

Tammi–
maalis

2009

Muutos
(%)

Tammi–
joulu
2009

Liikevaihto 3 440 3 730 −8 14 836
Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä 1 735 1 878 −8 7 536

Käyttökate-% 50,4 50,3 50,8
Tuotot osakkuusyhtiöistä 

Venäjä 1 152 1 202 −4 4 691
Turkki 429 741 −42 3 056

Liiketulos 2 741 3 160 −13 13 245
Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä 2 741 3 160 −13 12 963
Käyttöomaisuusinvestoinnit 513 973 −47 4 314
Liittymämäärä (tuhatta) kauden lopussa 

Tytäryhtiöt 23 015 19 018 21 22 363
Osakkuusyhtiöt 99 600 91 936 8 98 342

Työntekijöitä kauden lopussa 4 723 4 557 4 4 712
 

Lisätietoja segmentistä on saatavana osoitteesta www.teliasonera.fi 
 
Konsolidoidut toiminnot 
• Liikevaihto laski 7,8 prosenttia 3 440 miljoonaan kruunuun (3 730). Orgaaninen kasvu 

paikallisissa valuutoissa laskettuna oli 12,7 prosenttia. Valuuttakurssivaihteluilla oli 20,5 
prosentin suuruinen negatiivinen vaikutus. 
 
Paikallisessa valuutassa laskettuna liikevaihto kasvoi Kazakstanissa 11,7 prosenttia, 
mikä merkitsi parannusta edelliseen vuosineljännekseen verrattuna. Tämä johtui 
pääasiassa liittymämäärän voimakkaasta kasvusta uusien hinnoittelumallien 
seurauksena sekä maan makrotaloudellisen tilanteen paranemisesta. Azerbaidžanissa 
liikevaihto paikallisessa valuutassa laskettuna aleni 1,9 prosenttia, mikä johtui maan 
yleisestä taloudellisesta tilanteesta sekä epäsymmetrisen yhteenliittämishinnoittelun 
käyttönotosta operaattorien välillä vuoden 2009 kolmannella vuosineljänneksellä. 
 
Liikevaihto paikallisissa valuutoissa laskettuna kasvoi Uzbekistanissa 50,1 prosenttia 
334 milj. kruunuun (283) ja Tadžikistanissa 41,5 prosenttia 175 milj. kruunuun (171) 
liittymämäärän voimakkaan kasvun seurauksena. Uzbekistanissa toteutettiin 
hinnankorotuksia maaliskuun puolivälissä. 
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• Liittymämäärä konsolidoiduissa toiminnoissa oli 23,0 miljoonaa, mikä on 4,0 miljoonaa 

eli 21,0 prosenttia enemmän kuin vuoden 2009 ensimmäisen vuosineljänneksen 
lopussa. Liittymämäärät kasvoivat kaikilla Euraasian markkinoilla. Kasvu oli 
voimakkainta Uzbekistanissa, missä liittymämäärä kasvoi 2,0 miljoonalla 5,1 
miljoonaan. Nepalissa liittymien määrä lisääntyi 0,6 miljoonalla 2,4 miljoonaan. 
Ensimmäisen neljänneksen aikana Eurasia-liiketoiminta-alueen konsolidoitujen 
toimintojen liittymien kokonaismäärä kasvoi 0,7 miljoonalla. Kasvu oli suurinta 
Kazakstanissa, missä liittymien määrä lisääntyi 0,3 miljoonalla. 

 
• Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä laski 7,6 prosenttia 1 735 milj. kruunuun (1 878). 

Käyttökateprosentti oli 50,4 prosenttia (50,3), ja parannusta oli kaikilla markkina-alueilla 
Azerbaidžania lukuun ottamatta. Paikallisissa valuutoissa laskettuna käyttökate ennen 
kertaluonteisia eriä parani 12,8 prosenttia, mikä johtui ennen kaikkea kannattavuuden 
paranemisesta Kazakstanissa. 

 
• Käyttöomaisuusinvestoinnit vähenivät 513 milj. kruunuun (973). Investointeja tehtiin 

edelleen lisäkapasiteettiin sekä verkon peittoalueen ja verkkopalvelujen laadun 
parantamiseen erityisesti Uzbekistanissa. Käyttöomaisuusinvestointien osuus 
liikevaihdosta laski 14,9 prosenttiin (26,1), mikä johtui pääasiassa investointien 
ajoittamisesta eri vuosineljänneksille. Kassavirta laskettuna ennen kertaluonteisia eriä 
kirjatun käyttökatteen ja käyttöomaisuusinvestointien erotuksena kasvoi 1 222 milj. 
kruunuun (905). 

 

MSEK, paitsi muutokset 

Tammi–
maalis

2010

Tammi–
maalis

2009

Muutos
(%)

Tammi–
joulu
2009

Liikevaihto 3 440 3 730 −8 14 836
josta Kazakstanin osuus 1 496 1 665 −10 6 593
josta Azerbaidžanin osuus 842 988 −15 3 829
josta Uzbekistanin osuus 334 283 18 1 200
josta Tadžikistanin osuus 175 171 2 735
josta Georgian osuus 281 342 −18 1 331
josta Moldovan osuus 100 122 −18 486
josta Nepalin osuus 214 167 28 687

 
Osakkuusyhtiöt – Venäjä 
• Venäjällä MegaFon (osakkuusyhtiö, josta TeliaSonera omistaa 43,8 prosenttia) kasvatti 

liittymämääräänsä vuoden 2009 neljännen vuosineljänneksen lopusta 1,5 miljoonalla 
52,0 miljoonaan. Vuoden 2009 ensimmäisestä neljänneksestä lisäys oli 8,3 miljoonaa. 
Yhtiö säilytti myös markkinaosuutensa Venäjän liittymistä 24 prosentissa. 

 
• TeliaSoneran Venäjältä saamat tuotot pienenivät 1 152 milj. kruunuun (1 202). Rupla 

heikkeni 2,3 prosenttia Ruotsin kruunuun nähden, millä oli tuottoihin 27 milj. kruunun 
suuruinen negatiivinen vaikutus. 

 
Osakkuusyhtiöt – Turkki 
• Turkissa Turkcell (osakkuusyhtiö, josta TeliaSonera omistaa 38,0 prosenttia; tiedot 

ilmoitetaan yhden neljänneksen viiveellä) ilmoitti liittymämääräkseen 35,4 miljoonaa. 
Vähennystä edellisvuoden vastaavasta neljänneksestä oli 1,6 miljoonaa, ja myös 
edelliseen vuosineljännekseen verrattuna liittymämäärä väheni 0,6 miljoonalla. 
Ukrainassa liittymämäärä kasvoi 1,0 miljoonalla 12,2 miljoonaan vuoden 2009 
ensimmäisen vuosineljänneksen lopusta. Vuosineljänneksen aikana liittymämäärä 
kasvoi Ukrainassa 0,4 miljoonalla. 
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• TeliaSoneran Turkista saamat tuotot pienenivät 429 milj. kruunuun (741) pääasiassa 
liikearvon arvonalentumiskirjausten, pitkäaikaisten sijoitusten arvonalennusten sekä 
oikeuskulujen ja varausten negatiivisten vaikutusten vuoksi. Turkin liira heikkeni 7,2 
prosenttia Ruotsin kruunuun nähden, millä oli 33 milj. kruunun suuruinen negatiivinen 
vaikutus. 

 
Muut toiminnot 
 
 
Muut toiminnot koostuu Other Business Services -liiketoimintayksiköstä, TeliaSonera Holdingista ja konsernitoiminnoista. Other 
Business Services -liiketoimintayksikkö vastaa hallintapalveluratkaisujen myynnistä yritysasiakkaille Pohjoismaissa. 
 
 

MSEK, paitsi muutokset 

Tammi–
maalis

2010

Tammi–
maalis

2009

Muutos
(%)

Tammi–
joulu
2009

Liikevaihto 1 369 1 406 −3 5 706
Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä 148 53 179 310
Tuotot osakkuusyhtiöistä −2 22 191
Liiketulos −164 −99 66 −424
Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä −17 −94 −82 −468
Käyttöomaisuusinvestoinnit 119 274 −57 921
 

Lisätietoja segmentistä on saatavana osoitteesta www.teliasonera.fi 
 
• Liikevaihto laski 2,6 prosenttia 1 369 milj. kruunuun (1 406). Paikallisissa valuutoissa ja 

ilman yritysostoja laskettuna liikevaihto kasvoi 3,4 prosenttia. 
 

Kaapelitelevisioyhtiö Telia Stofan liikevaihto oli 365 milj. kruunua (361). Paikallisessa 
valuutassa laskettuna liikevaihto aleni 10,0 prosenttia. Laajakaistaliittymien määrä 
väheni 2 000:lla vuoden 2009 ensimmäisen vuosineljänneksen lopusta, kun taas 
kaapelitelevisioliittymien määrä kasvoi 7 000:lla ja oli 218 000. 

 
 
 
Tukholmassa 20.4.2010 
 
 
 
Lars Nyberg 
Toimitusjohtaja 
 
 
 
 
 
TeliaSoneran tilintarkastajat eivät ole suorittaneet tämän katsauksen yleisluonteista 
tarkastusta. 
 
 
 
 
TeliaSonera AB julkaisee tämän tiedotteen Ruotsin arvopaperimarkkinalain (lagen om 
värdepappersmarknaden) ja/tai Ruotsin rahoitusvälineiden kaupankäynnistä annetun lain 
(lagen om handel med finansiella instrument) perusteella. Tiedote on annettu julkaistavaksi 
20.4.2010 klo 7.15 (CET). 
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Taloudelliset tiedot 
TeliaSonera on oikaissut tässä katsauksessa segmenttien tietyt vuoden 2009 taloudelliset 
tiedot 1.1.2010 voimaan tulleiden vähäisten organisaatiomuutosten vuoksi. Kambodžan 
toiminnot siirrettiin Eurasia-liiketoiminta-alueelta TeliaSonera Holdingiin raportoitavaan 
segmenttiin Muut toiminnot. Useita vähäisiä toiminnallisia muutoksia on tehty liiketoiminta-
alueiden sisällä ja välillä sekä Muut toiminnot -segmentin konsernitoiminnoissa. Muutokset 
liittyvät pääasiassa esimerkiksi tuote- ja asiakasvastuiden siirtoihin, joiden tarkoituksena on 
parantaa prosesseja ja lisätä tehokkuutta entisestään. Lisäksi Mobility Services 
-liiketoiminta-alueella Espanjassa sisäisten myyntikanavien kautta myytyjen laitteiden 
subventiot luokiteltiin uudelleen joulukuussa 2009. Edeltävien vuoden 2009 kausien 
taloudelliset tiedot on oikaistu vastaavasti. 
 
Osavuosikatsaus tammi–kesäkuu 2010 20.7.2010 
Osavuosikatsaus tammi–syyskuu 2010 25.10.2010 
Tilinpäätöstiedote tammi–joulukuu 2010 3.2.2011 
Osavuosikatsaus tammi–maaliskuu 2011 19.4.2011 
Osavuosikatsaus tammi–kesäkuu 2011 20.7.2011 
Osavuosikatsaus tammi–syyskuu 2011 20.10.2011 
Tilinpäätöstiedote tammi–joulukuu 2011 2.2.2012 
 
 
 
 
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 
 
 
 
 
Määritelmiä 
Säästötoimien kohteena oleva kustannusrakenne: Sisältää henkilöstökulut, markkinointikulut 
ja kaikki muut liiketoiminnan kulut paitsi tavaroiden ja alihankkijoiden palvelujen ostot sekä 
yhteenliittämis- ja verkkovierailukulut ja muut verkkoihin liittyvät kulut. 
 
Käyttökate: Käyttökate vastaa liiketulosta ennen poistoja ja arvonalennuksia ja osuutta 
osakkuusyhtiöiden tuloksista. 
 
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. 
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Laaja konsernituloslaskelma 
 

MSEK, paitsi osakekohtaiset tiedot, 
osakemäärä ja muutokset 

Tammi–
maalis

2010

Tammi–
maalis

2009
Muutos

(%)

Tammi–
joulu 
2009 

Liikevaihto 26 090 27 135 −4 109 161 
Liikevaihtoa vastaavat kulut −14 655 −15 330 −4 −60 965 
Bruttokate 11 435 11 805 −3 48 196 
Myynti-, hallinto- sekä tutkimus- ja 
kehityskulut −5 752 −6 425 −10 −24 718 
Liiketoiminnan muut tuotot ja kulut, netto −62 −91 −32 −1 169 
Tuotot osakkuus- ja yhteisyritysten  
tuloksista 1 601 1 962 −18 8 015 
Liiketulos 7 222 7 251 −0 30 324 
Rahoituskulut ja muut rahoituserät, netto −497 −859 −42 −2 710 
Tulos rahoituserien jälkeen 6 725 6 392 5 27 614 
Tuloverot −1 489 −1 374 9 −6 334 
Nettotulos 5 236 5 018 4 21 280 
Muuntoerot −5 356 1 750 −7 355 
Tuotot osakkuusyhtiöistä −21 215 188 
Kassavirran suojaukset −53 −18 194 89 
Myytävissä olevat rahoitusinstrumentit – 15 34 
Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät tuloverot −378 −34 −296 
Muut laajan tuloksen erät −5 808 1 928 −7 340 
Laaja tulos yhteensä −572 6 946 13 940 
  
Nettotuloksen jakautuminen:  

Emoyhtiön omistajat 4 722 4 440 6 18 854 
Määräysvallattomien omistajien osuus 514 578 −11 2 426 

Laajan tuloksen jakautuminen:  
Emoyhtiön omistajat −1 105 7 262 13 068 
Määräysvallattomien omistajien osuus 533 −316 872 

  
Tulos/osake (kruunua), laimentamaton ja 
laimennettu 1,05 0,99 6 4,20 
Osakkeita (1 000 kpl)  

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

  
Käyttökate 8 724 8 611 1 35 241 
Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä 8 963 8 821 2 36 666 
Poistot ja arvonalennukset −3 103 −3 322 −7 −12 932 
Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä 7 462 7 477 −0 31 679 
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Konsernitase 
 
MSEK 31.3.2010 31.12.2009 
Vastaavaa   
Liikearvo ja muut aineettomat hyödykkeet 96 339 100 239 
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 59 110 61 222 
Osakkuusyhtiö- ja yhteisyritysosuudet, laskennalliset verosaamiset 
ja muut pitkäaikaiset sijoitukset 62 573 60 849 
Pitkäaikaiset varat yhteensä 218 022 222 310 
Vaihto-omaisuus 1 313 1 551 
Myyntisaamiset, lyhytaikaiset verosaamiset ja muut saamiset 20 804 21 595 
Korolliset saamiset 1 467 1 726 
Rahat ja pankkisaamiset 16 928 22 488 
Lyhytaikaiset varat yhteensä 40 512 47 360 
Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät – 0 
Vastaavaa yhteensä 258 534 269 670 
   
Vastattavaa   
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma 134 169 135 372 
Määräysvallattomille omistajille kuuluva oma pääoma 7 603 7 127 
Oma pääoma yhteensä 141 772 142 499 
Pitkäaikaiset lainat 56 749 63 664 
Laskennalliset verovelat, muut pitkäaikaiset varaukset 23 824 25 625 
Muut pitkäaikaiset velat 1 477 1 589 
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä 82 050 90 878 
Lyhytaikaiset lainat 7 968 8 169 
Ostovelat, lyhytaikaiset verovelat, lyhytaikaiset varaukset  
ja muut lyhytaikaiset velat 26 744 28 124 
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 34 712 36 293 
Vastattavaa yhteensä 258 534 269 670 
 
 
Konsernin kassavirtalaskelma 
 

MSEK 

Tammi–
maalis

2010

Tammi–
maalis

2009

Tammi–
joulu 
2009 

Kassavirta ennen käyttöpääoman muutosta 6 263 5 625 31 584 
Käyttöpääoman muutos –804 812  –974 
Liiketoiminnan kassavirta 5 459 6 437 30 610 
Käteisvaroilla tehdyt käyttöomaisuusinvestoinnit –2 087 –3 178 –13 967 
Vapaa kassavirta 3 372 3 259 16 643 
Muu investointien kassavirta –2 402 –1 148 –3 660 
Investointien kassavirta yhteensä –4 489 –4 326 –17 627 
Kassavirta ennen rahoitusta 970 2 111 12 983 
Rahoituksen kassavirta –6 409 4 994 –2 187 
Kauden kassavirta −5 439 7 105 10 796 
  
Kassavarat kauden alussa 22 488 11 826 11 826 
Kauden kassavirta −5 439 7 105 10 796 
Valuuttakurssierot −121 206 −134 
Kassavarat kauden lopussa 16 928 19 137 22 488 
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Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 
 
 Tammi–maalis 2010 Tammi–maalis 2009 

MSEK 
Emoyhtiön 

omistajat

Määräys-
vallattomien 

omistajien
osuus

Oma 
pääoma 

yhteensä
Emoyhtiön 

omistajat

Määräys-
vallattomien 

omistajien 
osuus 

Oma 
pääoma 

yhteensä 

Kauden alussa 135 372 7 127 142 499 130 387 11 061 141 448 
Osingonjako – − − – −644 −644 
Muut liiketoimet omistajien 
kanssa −98 −57 −155 – −29 −29 
Laaja tulos yhteensä −1 105 533 −572 7 262 −316 6 946 
Kauden lopussa 134 169 7 603 141 772 137 649 10 072 147 721 
 
 
Laadintaperiaatteet 
 
Yleistä. Kuten vuoden 2009 tilinpäätös, nämä TeliaSoneran konsernitilinpäätöstiedot 
31.3.2010 päättyneiltä kolmelta kuukaudelta on laadittu kansainvälisten IFRS (International 
Financial Reporting Standards) -säännösten ja, TeliaSoneran toimintojen luonne 
huomioiden, Euroopan unionissa käyttöön otettujen IFRS-standardien mukaisesti. Emoyhtiö 
TeliaSonera AB:n tilinpäätös on laadittu Ruotsin kirjanpitolain ja Ruotsin kirjanpitoasioiden 
neuvoston standardien ja muiden lausuntojen mukaisesti. Tämä raportti on laadittu 
kansainvälisen osavuosikatsausta koskevan standardin IAS 34 (”Osavuosikatsaukset”) 
mukaisesti. 
 
Muutoksia tilinpäätöstietojen laadintaperiaatteissa. TeliaSonera soveltaa tuleviin tapahtumiin 
1.1.2010 alkaen muutettua IFRS 3 -standardia (”Liiketoimintojen yhdistäminen”) ja IAS 27 -
standardia (”Konsernitilinpäätös ja erillistilinpäätös”) sekä kaikkia muita näistä muutoksista 
seuraavia muiden standardien muutoksia. Seuraavat muutokset ovat vaikuttaneet 
tilinpäätöksiin vuoden 2010 ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Tytäryhtiöiden osakkeista 
vähemmistöosakkaille maksetut vastikkeet (hankintaan liittyvine kuluineen) on kirjattu 
emoyhtiön omistajille kuuluvaan omaan pääomaan siinä määrin kuin vastike ylittää 
tytäryhtiön kyseisen määräysvallattoman omistajan osuuden. Aiemmin vastaava erotus olisi 
kirjattu liikearvona. Kassavirtalaskelmassa vastike raportoidaan rahoituksen kassavirtana. 
Joulukuuhun 2009 saakka tällainen vastike olisi raportoitu investointien kassavirtana. IAS 27 
-standardin muutosten vuoksi myös termi ”vähemmistön osuus” vaihtui termiksi 
”määräysvallattomien omistajien osuus”. Termimuutos heijastaa sitä tosiseikkaa, että 
pääoman vähemmistöosuuden omistajalla saattaa olla määräysvalta pääomaan ja 
vastavuoroisesti enemmistöosuuden omistajalla ei välttämättä ole määräysvaltaa 
pääomaan. Näin ollen termi ”määräysvallattomien omistajien osuus” on tarkempi kuin termi 
”vähemmistön osuus”. 
 
1.1.2010 alkaen konsernitilien suojaamiseen käytettävistä valuuttajohdannaisista syntyvä 
kassavirta raportoidaan kassavirtalaskelmassa osana rahoituksen kassavirtaa, mikä kuvaa 
paremmin sen perustana olevaa toimintaa eli pyrkimystä hallita kokonaisuutena konsernin 
sisäiseen likviditeettiin liittyvää alttiutta valuuttakurssivaihteluille. Aikaisemmin vastaavat 
kassavirtaerät raportoitiin osana liiketoiminnan kassavirtaa. Aiempien tilikausien luvut on 
oikaistu uuden käytännön mukaisiksi. 
 
Uudet kirjanpitostandardit. Lisätietoja on TeliaSoneran vuoden 2009 vuosikertomuksen 
vastaavassa kohdassa. 
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Kertaluonteiset erät 
 

MSEK 

Tammi–
maalis 

2010 

Tammi–
maalis 

2009 

Tammi–
joulu 
2009 

Käyttökatteeseen sisältyvät −239 −210 −1 425 
Uudelleenjärjestelykulut, synergiaetujen 
toteutuskulut ym.: 

Mobility Services −12 −102 −452 
Broadband Services −80 −103 −1 158 
Eurasia – – 282 
Muut toiminnot −147 −5 −97 

josta TeliaSonera Holdingin osuus −4 −2 −33 
Poistoihin ja arvonalennuksiin sisältyvät −1 −16 −71 
Arvonalennukset, nopeutetut poistot: 

Broadband Services −1 −16 −71 
Tuottoihin osakkuus- ja yhteisyrityksistä 
sisältyvät – – 141 
Myyntivoitot: 

SmartTrust – – 141 
Rahoituskuluihin ja muihin rahoituseriin 
sisältyvät, netto – – – 
Yhteensä −240 −226 −1 355 
 
 
Laskennalliset verot 
 
MSEK 31.3.2010 31.12.2009 
Laskennalliset verosaamiset 10 325 11 177 
Laskennalliset verovelat −12 978 −13 210 
Laskennalliset verovelat (−) / verosaamiset (+), netto −2 653 −2 033 
 
 
Segmenttien ja konsernin liiketulos 
 

MSEK 

Tammi–
maalis 

2010 

Tammi–
maalis 

2009 

Tammi–
joulu 
2009 

Mobility Services 2 480 2 192 10 091 
Broadband Services 2 168 2 004 7 393 
Eurasia 2 741 3 160 13 245 
Muut toiminnot −164 −99 −424 
Segmentit yhteensä 7 225 7 257 30 305 
Sisäisten voittojen eliminoinnit −3 −6 19 
Konserni 7 222 7 251 30 324 
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Liiketoimet osakkuusyhtiöiden ja lähipiirin kanssa 
 
MegaFon. TeliaSonera myi 31.3.2010 päättyneiden kolmen kuukauden aikana 80 milj. 
kruunun edestä palveluja osakkuusyhtiölleen OAO MegaFonille. TeliaSonera omistaa 26,1 
prosenttia OAO Telecominvestistä (TCI), joka puolestaan omistaa 31,3 prosenttia OAO 
MegaFonin osakkeista. TeliaSonera on allekirjoittanut sopimukset TCI:n ja TCI:n 
osakkeenomistajan kanssa varmistaakseen omistusosuutensa MegaFonissa. Tämä sisältää 
myös sopimuksen, jonka mukaan TCI on pantannut 8,2 prosenttia MegaFonin osakkeistaan 
TeliaSoneralle. 
 
Svenska UMTS-nät. TeliaSonera osti 31.3.2010 päättyneiden kolmen kuukauden aikana 
puoliksi omistamaltaan yhteisyritykseltä Svenska UMTS-nät AB:ltä palveluja 197 milj. 
kruunun edestä ja myi palveluja 55 milj. kruunun edestä. 
 
 
Investoinnit 
 

MSEK 

Tammi–
maalis 

2010 

Tammi–
maalis 

2009 

Tammi–
joulu 
2009 

Käyttöomaisuusinvestoinnit 2 047 3 074 14 007 
Aineettomat hyödykkeet 289 253 1 856 
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 1 758 2 821 12 151 

Yritysostot ja muut investoinnit 763 93 2 842 
Omaisuuserien käytöstäpoistamisvelvoitteet 13 12 1 055 
Liikearvo ja käyvän arvon oikaisut – 73 1 776 
Oman pääoman ehtoiset sijoitukset 750 8 11 

Yhteensä 2 810 3 167 16 849 
 
 
Nettovelka 
 
MSEK 31.3.2010 31.12.2009 
Pitkä- ja lyhytaikaiset velat 64 717 71 833 
Vähennetään rahoitusomaisuuteen kirjatut, pitkä- ja lyhytaikaisten 
luottojen suojaamiseksi tarkoitetut johdannaiset −2 484 −2 861 
Vähennetään lyhytaikaiset sijoitukset, rahat ja pankkisaamiset −17 260 −22 797 
Nettovelka 44 973 46 175 
 
 
Lainarahoitus 
 
Kassavirta kehittyi yritysostojen vaikutuksia lukuun ottamatta positiivisesti vuoden 2010 
ensimmäisen neljänneksen aikana. 
 
15.4.2010 osakkeenomistajille maksettu tavanomainen osinko heikentää yhtiön nykyistä 
erinomaista likviditeettiä, mutta tästä huolimatta TeliaSoneran varallisuustilanne pysyy 
hyvänä loppuvuoden 2010, ellei huomattavia hankintoja tehdä. 
 
Ensimmäisen neljänneksen aikana ei käynnistetty merkittäviä uusia rahoitushankkeita. 
 
Tiettyjen EMU-maiden taloudelliseen tilanteeseen liittyvä levottomuus on vaikuttanut 
rahoitusmarkkinoihin, mutta vakaan investointiluokan yhtiöiden velkarahoituksen 
kokonaisehtojen katsotaan edelleen olevan suotuisat. 
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Ruotsin kruunu vahvistui huomattavasti euroon nähden vuosineljänneksen loppupuolella, 
mutta on yhä varsin heikko historiallisesta näkökulmasta. 
 
 
Taloudelliset tunnusluvut 
 
 31.3.2010 31.12.2009 
Oman pääoman tuotto (%, rullaava 12 kk) 15,4 15,2 
Sijoitetun pääoman tuotto (%, rullaava 12 kk) 15,6 15,5 
Omavaraisuusaste (%) 50,0 49,1 
Nettovelkaantumisaste (%) 34,8 34,9 
Oma pääoma/osake (kruunua) 29,88 30,15 
 
 
Vakuudet ja annetut pantit 
 
Maksut, jotka TeliaSonera AB saattaa tulevaisuudessa enimmillään joutua maksamaan 
antamistaan takauksista, olivat 31.3.2010 yhteensä 2 305 milj. kruunua, mistä 2 025 milj. 
kruunua liittyi Svenska UMTS-nätin puolesta annettuihin luottotakuisiin. Annettujen panttien 
kokonaismäärä oli 807 milj. kruunua, ja ne liittyivät pääasiassa pankkien sulkutileillä oleviin 
Svenska UMTS-nät AB:n osakkeiden panttaukseen ja Ipse 2000 S.p.A:n tulevia 
lisenssimaksuja varten oleviin varoihin sekä vakuutusvarauksiin. 
 
 
Sopimusvelvoitteet 
 
Sopimusvelvoitteiden kokonaismäärä 31.3.2010 oli 853 milj. kruunua, josta 714 milj. 
kruunua liittyi sovittuihin TeliaSoneran matkaviestinverkon ja kiinteän verkon laajennuksiin 
Ruotsissa. 
 
 
Emoyhtiö 
 

Tiivistetty tuloslaskelma 
(MSEK) 

Tammi–
maalis 

2010 

Tammi–
maalis 

2009 

Tammi–
joulu 
2009 

Liikevaihto 3 477 3 841 15 135 
Liiketulos 386 128 1 439 
Tulos rahoituserien jälkeen 6 178 −104 12 964 
Tulos ennen veroja 4 684 −22 12 743 
Nettotulos 3 441 −23 12 264 
 
Siirtyminen matkaviestinpalveluihin ja edullisempiin IP-pohjaisiin palveluihin pienensi etenkin 
kiinteän verkon palveluista ja laajakaistasovelluspalveluista Ruotsissa saatua liikevaihtoa. 
Kauden kokonaisliikevaihdosta 2 764 milj. kruunua (3 048) laskutettiin tytäryhtiöiltä. 
Rahoituserät kasvoivat voimakkaasti pääasiassa tytäryhtiöiltä saatujen konsernituottojen 
seurauksena. 
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Tiivistetty tase 
(MSEK) 31.3.2010 31.12.2009 
Pitkäaikaiset varat 174 039 171 160 
Lyhytaikaiset varat 49 795 51 677 
Vastaavaa yhteensä 223 834 222 837 
Oma pääoma 82 699 79 280 
Tilinpäätössiirtojen kertymä 9 739 8 245 
Varaukset 698 698 
Vieras pääoma 130 698 134 614 
Vastattavaa yhteensä 223 834 222 837 
 
Kauden kokonaisinvestoinnit olivat 3 572 milj. kruunua (345). Lukuun sisältyy 121 milj. 
kruunua (285) investointeja aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin, lähinnä kiinteän verkon 
asennuksiin. Muut investoinnit olivat yhteensä 3 451 milj. kruunua (60), josta 3 382 milj. 
kruunua liittyi AS Eesti Telekomin osakkeiden hankintaan. AS Eesti Telekom on nyt 
emoyhtiön kokonaan omistama tytäryhtiö. 
 
 
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 vakiintuneet riskienhallintaperiaatteet, joilla liiketoiminnan ja 
talouden riskejä ja epävarmuustekijöitä tunnistetaan, analysoidaan, arvioidaan ja niistä 
raportoidaan säännöllisesti ja joilla niitä mahdollisuuksien mukaan vähennetään. 
Riskienhallinta on keskeinen osa TeliaSoneran liiketoiminnan suunnitteluprosessia ja 
tulosseurantaa. 
 
TeliaSoneran vuoden 2009 vuosikertomuksen konsernitilinpäätöksen liitetiedoissa K27 ja 
K35 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 2009 vuosikertomuksessa 
kuvatusta tilanteesta. 
 
Ainakin seuraavilla riskeillä ja epävarmuustekijöillä saattaa olla vaikutuksia toiminnan 
neljännesvuosittaisiin tuloksiin loppuvuonna 2010: 
 
• Muutokset maailmantaloudessa. Maailmanlaajuisilla rahoitusmarkkinoilla ja 

maailmantaloudessa tapahtuvat muutokset ovat vaikeasti ennustettavissa. 
TeliaSoneralla on vahva tase, ja yhtiö toimii alalla, joka on suhteellisen riippumaton 
suhdannevaihteluista tai jolla suhdannevaihtelut näkyvät myöhemmin. Vaikea tai 
pitkäkestoinen taantuma TeliaSoneran toimintamaissa kuitenkin vaikuttaisi sen 
asiakkaisiin, ja sillä voi olla negatiivinen vaikutus yhtiön toimintojen kasvuun ja 
tulokseen televiestintäpalvelujen kulutuksen vähentymisen myötä. TeliaSoneran 
lainojen erääntyminen pyritään pitämään jakautuneena tasaisesti usealle vuodelle, ja 
niiden uudelleenrahoituksen odotetaan tapahtuvan yhtiön vapaan kassavirran lisäksi 
avoimilta markkinoilta kerätyn lainarahoituksen ja pankkilainojen avulla. Lisäksi 
TeliaSoneralla on riittävästi vahvistettuja, käyttämättömiä luottolimiittejä, ja niitä voidaan 
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käyttää, jos avoimien markkinoiden uudelleenrahoitusmahdollisuudet heikkenevät. 
TeliaSoneran rahoituskulut saattavat kuitenkin kasvaa, jos maailmanlaajuisilla 
rahoitusmarkkinoilla tai maailmantaloudessa tapahtuu muutoksia. 

 
• Sijoitukset tulevaisuuden kasvuun. Parhaillaan TeliaSonera sijoittaa tulevaisuuden 

kasvuun esimerkiksi kasvattamalla myynti- ja markkinointikustannuksia useimmilla 
markkinoilla säilyttääkseen vanhat asiakkaansa ja hankkiakseen uusia sekä 
rakentamalla asiakaspohjaa uusissa toiminnoissa ja investoimalla infrastruktuuriin 
kaikilla markkina-alueilla kapasiteetin ja yhteyksien parantamiseksi. Vaikka TeliaSonera 
uskoo näiden sijoitusten vaikuttavan suotuisasti yhtiön markkina-asemaan ja 
taloudelliseen tulokseen pitkällä aikavälillä, positiiviset vaikutukset eivät välttämättä 
realisoidu vielä lyhyen ajan kuluessa ja kulut saattavat vaikuttaa toiminnan tulokseen 
vuosineljännesten välillä. 

 
• 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. 

 
• Osakkuusyhtiöt. Osuudet MegaFonin ja Turkcellin tuloksista muodostavat merkittävän 

osan TeliaSoneran tuloksesta. TeliaSoneralla ei ole määräysvaltaa näissä yhtiöissä, 
jotka toimivat kasvavilla markkinoilla, mutta myös epävakaammassa poliittisessa, 
taloudellisessa ja lainsäädännöllisessä ympäristössä. Näiden osakkuusyhtiöiden 
taloudellisen tuloksen muutoksilla on vaikutuksia TeliaSoneran toiminnan tulokseen 
myös lyhyellä aikavälillä. 

 
• 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 
aikavälillä. Hankittujen yhtiöiden integroinnissa on aina riskejä, ja integrointiprosessi voi 
lisätä neljännesvuosittaisten tulosten epävakautta lyhyellä aikavälillä. 

 
 
Tulevaisuutta arvioivat lausunnot 
 
Tähän katsaukseen 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. 
 
 


