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 TeliaSonera tammikuu–kesäkuu 2010 
 
 
Liikevaihdon orgaaninen kasvu parani edelleen 
 
Toinen vuosineljännes 
• Liikevaihto laski 1,7 prosenttia 26 964 milj. Ruotsin kruunuun (27 424). 

Paikallisissa valuutoissa ja ilman yritysostoja laskettuna liikevaihto kasvoi 
3,3 prosenttia. 

• Paikallisissa valuutoissa ja ilman yritysostoja laskettuna säästötoimien kohteena 
olevat kustannukset pienenivät 1,9 prosenttia. 

• Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä nousi 1,9 prosenttia 9 214 milj. kruunuun 
(9 043), ja käyttökateprosentti nousi 34,2 prosenttiin (33,0). Paikallisissa 
valuutoissa ja ilman yritysostoja laskettuna kasvu oli 6,5 prosenttia. 

• Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä laski 7 943 milj. kruunuun (8 176), koska 
ennen kertaluonteisia eriä kirjatun käyttökatteen parannus ei riittänyt 
kompensoimaan osakkuusyhtiöistä saatujen tuottojen laskua. 

• Nettotuloksen emoyhtiön omistajille kuuluva osuus nousi 5 238 milj. kruunuun 
(4 469) ja osakekohtainen tulos 1,17 kruunuun (1,00). 

• Vapaa kassavirta nousi 26,5 prosenttia 3 930 milj. kruunuun (3 106). 
• Liittymien määrä kasvoi vuosineljänneksen aikana 2,5 miljoonalla ja oli 

152,4 miljoonaa. Konsolidoitujen toimintojen liittymämäärä kasvoi 1,8 miljoonalla 
ja osakkuusyhtiöiden liittymämäärä 0,7 miljoonalla liittymällä. 

• Konsernin vuoden 2010 kehitysnäkymiä on tarkistettu. Paikallisissa valuutoissa ja 
ilman yritysostoja laskettuna liikevaihdon odotetaan kasvavan koko vuoden 2010 
ajan vastaavasti kuin vuoden 2010 ensimmäisen puoliskon aikana. 
Käyttöomaisuusinvestointien odotetaan vuonna 2010 olevan noin 14–15 prosenttia 
liikevaihdosta. 

 
Ensimmäinen puolivuotiskausi 
• Liikevaihto laski 2,8 prosenttia 53 054 milj. kruunuun (54 559). Paikallisissa 

valuutoissa ja ilman yritysostoja laskettuna liikevaihto kasvoi 2,9 prosenttia. 
• Nettotuloksen emoyhtiön omistajille kuuluva osuus nousi 9 960 milj. kruunuun 

(8 909) ja osakekohtainen tulos 2,22 kruunuun (1,98). 
• Vapaa kassavirta nousi 7 302 milj. kruunuun (6 365). 
 
Taloudellisia tunnuslukuja 
 

MSEK, paitsi suhdeluvut,  
osakekohtaiset tiedot ja muutokset 

Huhti–
kesä
2010

Huhti–
kesä
2009

Muu-
tos
(%)

Tammi–
kesä 
2010 

Tammi–
kesä 
2009 

Muu-
tos 
(%) 

Liikevaihto 26 964 27 424 −2 53 054 54 559 −3 
Säästötoimien kohteena oleva 
kustannusrakenne1, 2) 8 089 8 708 −7 16 036 17 408 −8 
Käyttökate2) ennen kertaluonteisia eriä3) 9 214 9 043 2 18 177 17 864 2 

Käyttökate-% 34,2 33,0 34,3 32,7  
Liiketulos 7 924 7 464 6 15 146 14 715 3 
Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä 7 943 8 176 −3 15 405 15 653 −2 
Nettotulos 5 886 5 085 16 11 122 10 103 10 

josta emoyhtiön omistajille kuuluva osuus 5 238 4 469 17 9 960 8 909 12 
Tulos/osake (kruunua) 1,17 1,00 17 2,22 1,98 12 
Oman pääoman tuotto (%, rullaava 12 kk) 15,9 17,0 15,9 17,0  
Käyttöomaisuusinvestoinnit suhteessa 
liikevaihtoon (%) 15,2 10,8 11,6 11,1  
Vapaa kassavirta 3 930 3 106 27 7 302 6 365 15 
1) Lisätietoja on saatavana osoitteessa www.teliasonera.fi.  
2) Määritelmät on esitetty sivulla 16.  
3) Kertaluonteiset erät on eritelty sivun 20 taulukossa. 
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Tässä osavuosikatsauksessa liiketoiminnallisten ja taloudellisten tulosten jäljessä sulkeissa esitetyt vertailuluvut viittaavat samaan erään 
vuoden 2009 toisella vuosineljänneksellä, ellei toisin ole mainittu. 

 
 
Toimitusjohtaja Lars Nybergin kommentit 
 
”TeliaSonera saavutti päättyneellä vuosineljänneksellä jälleen kerran vahvan tuloksen, ja 
paikallisissa valuutoissa laskettuna liikevaihto kasvoi jopa hieman enemmän kuin 
ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Valuuttakurssivaihtelut ja osakkuusyhtiöistä saatujen 
tuottojen lasku antavat harhaanjohtavan kuvan yhtiön tuloksesta. Ilman näitä vaikutuksia ja 
ennen kertaluonteisia eriä liiketulos kasvoi 5 prosenttia. 
 
Eurasia-liiketoiminta-alueella liikevaihdon kasvu pysyi kaksinumeroisena, koska 
makrotaloudelliset olosuhteet paranivat tärkeillä markkina-alueilla, kuten Kazakstanissa, ja 
yhtiön markkina-asema säilyi samana tai parani kaikissa Euraasian maissa. Baltian maista 
Virossa on nähtävissä alustavia merkkejä elpymisestä, joskin suurin osa myönteisestä 
kehityksestä on selitettävissä laitemyynnin lisääntymisellä. Pohjoismaat hyötyvät edelleen 
langattomien datapalvelujen vahvasta kasvusta, ja Broadband Services -liiketoiminta-
alueella TeliaSonera alkoi Ruotsissa ja Suomessa tarjota suosittua Spotify-musiikkipalvelua 
osana digi-TV-palveluvalikoimaansa. 
 
Vuoden alun rohkaisevan kehityksen myötä päätimme toisella vuosineljänneksellä lisätä 
investointejamme etenkin Eurasia-liiketoiminta-alueella, ja suunnittelemme lisäinvestointeja 
myös kuitu- ja IP-tekniikkaan Ruotsissa. Yhtiö investoi Ruotsissa vuosittain miljardeja 
kruunuja infrastruktuuriin varmistaakseen nopeat internetyhteydet valtaosalle väestöstä, ja 
näitä investointeja halutaan jatkaa myös tulevaisuudessa. Ruotsin posti- ja telehallituksen 
kuituyhteyksiä koskeviin säännöksiin liittyvien epävarmuustekijöiden vuoksi emme 
kuitenkaan voi edetä täydellä teholla, mikä aiheuttaa viivästyksiä. 
 
TeliaSonera käynnisti viime vuoden joulukuussa maailman ensimmäisenä operaattorina 
kaupalliset 4G-palvelut Tukholmassa ja Oslossa. Tämän jälkeen myös muissa 
Pohjoismaissa verkkoa on alustavasti testattu pilottiasiakkailla. 4G-verkon edut pystyttiin 
osoittamaan selvästi Ruotsin kuninkaallisissa häissä kesäkuussa, kun TeliaSonera tuotti 
televiestintäpalvelut noin 3 000 toimittajalle, jotka matkustivat Tukholmaan raportoimaan 
kruununprinsessa Victorian ja prinssi Danielin häistä. 
 
Tänä vuonna tähän mennessä saavutettu liikevaihdon kasvu on rohkaisevaa, ja nykyisen 
arvion mukaan paikallisissa valuutoissa laskettuna liikevaihdon odotetaan kasvavan koko 
vuoden 2010 ajan vastaavasti kuin vuoden alkupuoliskolla.” 
 
 
Konsernin kehitysnäkymät vuonna 2010 (tarkistettu) 
 
Paikallisissa valuutoissa ja ilman yritysostoja laskettuna liikevaihdon odotetaan kasvavan 
koko vuoden 2010 ajan vastaavasti kuin vuoden ensimmäisen puoliskon aikana. 
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 noin 14–15 prosenttia liikevaihdosta. 
 
Aiempi versio konsernin vuoden 2010 kehitysnäkymistä (julkaistu 20.4.2010) on sivulla 24. 

 
 
Konsernikatsaus, vuoden 2010 toinen vuosineljännes 
 
Liikevaihto laski 1,7 prosenttia 26 964 milj. kruunuun (27 424). Paikallisissa valuutoissa ja 
ilman yritysostoja laskettuna liikevaihto kasvoi 3,3 prosenttia. Yritysostoilla oli 0,3 prosentin 
suuruinen positiivinen ja valuuttakurssivaihteluilla 5,3 prosentin suuruinen negatiivinen 
vaikutus liikevaihtoon. 
 
Mobility Services -liiketoiminta-alueen liikevaihto laski 2,0 prosenttia 12 620 milj. kruunuun 
(12 881). Paikallisissa valuutoissa ja ilman yritysostoja laskettuna liikevaihto kasvoi 
4,1 prosenttia. Valuuttakurssivaihteluilla oli 6,1 prosentin suuruinen negatiivinen vaikutus 
liiketoiminta-alueen liikevaihtoon. 
 
Broadband Services -liiketoiminta-alueen liikevaihto laski 5,9 prosenttia 10 100 milj. 
kruunuun (10 736). Paikallisissa valuutoissa ja ilman yritysostoja laskettuna liikevaihto laski 
2,8 prosenttia. Valuuttakurssivaihteluilla oli 3,9 prosentin suuruinen negatiivinen ja 
yritysostoilla 0,8 prosentin suuruinen positiivinen vaikutus liiketoiminta-alueen liikevaihtoon. 
 
Eurasia-liiketoiminta-alueen liikevaihto kasvoi 8,1 prosenttia 4 089 milj. kruunuun (3 781). 
Paikallisissa valuutoissa ja ilman yritysostoja laskettuna liikevaihto kasvoi 14,8 prosenttia. 
Valuuttakurssivaihteluilla oli 6,7 prosentin suuruinen negatiivinen vaikutus liiketoiminta-
alueen liikevaihtoon. 
 
Liittymämäärä kasvoi vuoden 2009 toisen vuosineljänneksen lopusta 12,8 miljoonalla ja oli 
152,4 miljoonaa. Konsolidoitujen toimintojen liittymämäärä kasvoi 5,9 miljoonalla 51,2 
miljoonaan ja osakkuusyhtiöiden noin 6,9 miljoonalla 101,2 miljoonaan. Toisen 
vuosineljänneksen aikana liittymien kokonaismäärä kasvoi 1,8 miljoonalla konsolidoiduissa 
toiminnoissa ja 0,7 miljoonalla osakkuusyhtiöissä. 
 
Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä kasvoi 1,9 prosenttia 9 214 milj. kruunuun (9 043). 
Paikallisissa valuutoissa ja ilman yritysostoja laskettuna kasvu oli 6,5 prosenttia. 
Käyttökateprosentti kasvoi ja oli 34,2 (33,0). 
 
Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä laski 7 943 milj. kruunuun (8 176). Ennen 
kertaluonteisia eriä kirjatun käyttökatteen parannus ei riittänyt kompensoimaan 
osakkuusyhtiöistä saatujen tuottojen laskua. Tuotot osakkuusyhtiöistä pienenivät 18,6 
prosenttia 1 994 milj. kruunuun (2 449). 
 
Liiketulokseen vaikuttaneet kertaluonteiset erät olivat yhteensä –19 milj. kruunua (–712). 
Viime vuoden vertailuajanjaksoon vaikuttivat noin –840 milj. kruunun suuruiset 
tehostamistoimiin liittyneet kustannukset sekä TeliaSonera Holdingin SmartTrustin 
myynnistä saama 134 milj. kruunun myyntivoitto. 
 
Rahoituserät olivat yhteensä –583 milj. kruunua (–788), josta –455 milj. kruunua (–824) 
liittyi nettokorkokuluihin. Korkojen lasku vaikutti positiivisesti rahoituseriin. 
 
Tuloverot laskivat –1 455 milj. kruunuun (–1 591). Efektiivinen veroaste laski 
19,8 prosenttiin (23,8) pääasiassa osakkuusyhtiöihin liittyneiden ennakonpidätysten 
oikaisun, Virossa laskeneen osinkoverotuksen ja Espanjan tappioiden pienentymisen 
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seurauksena. Osakkuusyhtiöistä saatujen tuottojen pieneneminen kuitenkin nosti efektiivistä 
veroastetta. 
 
Määräysvallattomien omistajien osuus tytäryhtiöistä kasvoi 648 milj. kruunuun (616), 
josta 574 milj. kruunua (551) liittyi Eurasia-liiketoiminta-alueen toimintoihin ja 83 milj. 
kruunua (116) LMT:hen ja TEO:hon. 
 
Nettotuloksen emoyhtiön omistajille kuuluva osuus nousi 5 238 milj. kruunuun (4 469) ja 
osakekohtainen tulos 1,17 kruunuun (1,00). 
 
Käyttöomaisuusinvestoinnit kasvoivat 4 086 milj. kruunuun (2 974) ja olivat 
15,2 prosenttia liikevaihdosta (10,8). Vuoden 2010 toiseen vuosineljännekseen sisältyi 4G-
toimiluvan ostaminen Tanskassa 336 milj. Tanskan kruunulla (443 milj. Ruotsin kruunua). 
 
Vapaa kassavirta kasvoi 3 930 milj. Ruotsin kruunuun (3 106), mikä johtui lähinnä 
käyttöpääoman pienenemisestä ja parantuneesta käyttökatteesta. Suuremmat maksetut 
tuloverot ja kasvaneet eläkemaksut vaikuttivat vapaaseen kassavirtaan negatiivisesti. 
 
Nettovelka kasvoi toisen vuosineljänneksen lopussa 52 387 milj. kruunuun (44 973 vuoden 
2010 ensimmäisen vuosineljänneksen lopussa), kun osakkeenomistajille maksettiin 
huhtikuussa tavanomaisena osinkona 10 104 milj. kruunua tilikaudelta 2009. 
 
Omavaraisuusaste oli 51,2 prosenttia (50,0 prosenttia vuoden 2010 ensimmäisen 
neljänneksen lopussa). 
 
Toisen vuosineljänneksen olennaiset tapahtumat 
• TeliaSonera ilmoitti 11.5.2010 saaneensa 4G-toimiluvan Tanskassa. 2 x 20 MHz:n 

taajuusaluepari ja 10 MHz:n yksittäinen taajuusalue 2,5 GHz:n kaistalla maksoi 336 milj. 
Tanskan kruunua. Toimilupa on myönnetty 20 vuoden ajaksi. 

 
• Geocell sai marraskuussa 2009 paikalliselta veroviranomaiselta päätöksen, jonka 

mukaan siltä vaaditaan arvonlisäveroon liittyvää sakkoa 101 milj. Georgian laria (noin 
450 milj. Ruotsin kruunua). Geocell riitautti veroviranomaisen vaatimuksen ja sai 
kesäkuussa 2010 Georgian valtiovarainministeriön riita-asiainneuvoston päätöksen, 
jonka mukaan Geocellille määrätyn maksun katsottiin olevan lainvastainen. 
Päätöksestä ei voi valittaa. 

 
Toisen vuosineljänneksen jälkeiset olennaiset tapahtumat 
• TeliaSonera ilmoitti 2.7.2010, että Altimo ja TeliaSonera valittavat moskovalaisen 

tuomioistuimen 22.6. Telecominvestin hyväksi tekemästä päätöksestä. Altimo ja 
TeliaSonera sopivat marraskuussa 2009 tietyistä ehdoista, joiden perusteella ne 
yhdistäisivät omistuksensa luovuttamalla molempien yhtiöiden suorat ja epäsuorat 
omistukset Turkcellista ja MegaFonista uuteen yhtiöön. Myös MegaFonin toiseksi suurin 
osakkeenomistaja AF Telecom kutsuttiin uuden yhtiön osakkaaksi. AF Telecom jätti 
huhtikuussa 2009 tytäryhtiönsä Telecominvestin kautta kanteen moskovalaiseen 
tuomioistuimeen ja vaati mitätöimään kaikki TeliaSoneran ja Altimon välisen 
sopimuksen MegaFoniin liittyvät kohdat. Altimo ja TeliaSonera ovat eri mieltä oikeuden 
päätöksen kanssa ja uskovat, että päätös perustuu tosiasioiden sekä sovellettavien 
sääntöjen ja säädösten puutteelliseen analysointiin. Altimo ja TeliaSonera uskovat, että 
sopimus on täysin laillinen ja täytäntöönpanokelpoinen, eikä se ole ristiriidassa Venäjän 
tai muun sovellettavan lainsäädännön kanssa tai loukkaa oikeudenvastaisesti minkään 
kolmannen osapuolen (Telecominvest mukaan lukien) oikeuksia. Molemmat yhtiöt ovat 
sitä mieltä, että yleistä aiesopimusta ei voi riitauttaa oikeudessa Venäjän ulkomaisia 
investointeja koskevan lain vastaisena. 
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• TeliaSonera ilmoitti 8.7.2010 allekirjoittaneensa sopimuksen tanskalaisen tytäryhtiönsä 
Stofan myynnistä Ratokselle. Ratos on pörssinoteerattu, Pohjoismaihin erikoistunut 
pääomasijoitusyhtiö. Myyntihinta on 1,1 mrd. Tanskan kruunua, kun hinnassa on 
huomioitu kaupan kohteena olevan yhtiön käteisvarat ja velat. TeliaSonera kirjaa 
myynnistä yli 500 milj. Tanskan kruunun myyntivoiton, joka sisällytetään vuoden 2010 
kolmannen neljänneksen tulokseen. Vuonna 2009 Stofan liikevaihto oli 1 024 milj., 
käyttökate 166 milj. ja liikevoitto 92 milj. Tanskan kruunua. Stofalla on noin 500 
työntekijää. 

 
 
Datapalvelujen kasvu jatkui vahvana 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. Liikkuvan laajakaistan prepaid-liittymistä on 
lisäksi tulossa vakiintunut tuote useilla markkina-alueilla. TeliaSonera käynnisti viime 
vuoden joulukuussa maailman ensimmäisenä operaattorina kaupalliset 4G-palvelut 
Tukholmassa ja Oslossa. Tämän jälkeen yhtiö on alustavasti testannut verkkoa 
pilottiasiakkailla myös muissa Pohjoismaissa. TeliaSonera aloittaa kolmannen 
vuosineljänneksen aikana uuden Apple iPhone 4 -puhelimen myynnin Pohjoismaissa ja 
Baltian maissa. 

 
• TeliaSoneran espanjalainen matkaviestinoperaattori Yoigo hyötyy edelleen 

hintajohtajuudestaan ja yksinkertaisesta hinnoittelumallistaan. Edelliseen 
vuosineljännekseen verrattuna sen tappiot jäivät alle puoleen huolimatta liittymämäärän 
voimakkaan kasvun jatkumisesta. Baltian maissa liikevaihto laski edelleen 
makrotaloudellisen ympäristön haasteiden vaikutuksesta. Virossa on kuitenkin 
nähtävissä alustavia merkkejä elpymisestä, joskin suurin osa myönteisestä kehityksestä 
selittyy laitemyynnin lisääntymisellä. 

 

MSEK, paitsi käyttökateprosentit,  
toiminnan tunnusluvut ja muutokset 

Huhti–
kesä
2010

Huhti–
kesä
2009

Muu-
tos
(%)

Tammi–
kesä
2010

Tammi–
kesä 
2009 

Muu-
tos 
(%) 

Liikevaihto 12 620 12 881 −2 24 977 25 281 −1 
Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä 3 797 3 711 2 7 358 7 108 4 

Käyttökate-% 30,1 28,8 29,5 28,1  
Liiketulos 2 739 2 493 10 5 219 4 685 11 
Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä 2 743 2 615 5 5 235 4 910 7 
Käyttöomaisuusinvestoinnit 1 244 1 008 23 1 858 1 753 6 
Liittymän keskimääräinen kuukausikäyttö 
(MoU) (min) 221 211 5 216 207 4 
Liittymän keskimääräinen kuukausituotto 
(ARPU, blended) (SEK) 205 231 −11 204 228 −11 
Asiakasvaihtuvuus (Churn, blended) (%) 27 26 28 28  
Liittymämäärä (tuhatta) kauden lopussa 17 560 16 284 8 17 560 16 284 8 
Työntekijöitä kauden lopussa 7 543 8 043 −6 7 543 8 043 −6 
 

Lisätietoja segmentistä on saatavana osoitteessa www.teliasonera.fi.  
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• Liikevaihto laski 2,0 prosenttia 12 620 milj. kruunuun (12 881). Paikallisissa valuutoissa 
ja ilman yritysostoja laskettuna liikevaihto kasvoi 4,1 prosenttia. Valuuttakurssi-
vaihteluilla oli 6,1 prosentin suuruinen negatiivinen vaikutus liiketoiminta-alueen 
liikevaihtoon. 
 
Espanjassa, Ruotsissa ja Suomessa liikevaihto kasvoi paikallisissa valuutoissa 
laskettuna. Ruotsissa liikevaihto kasvoi 6,2 prosenttia 3 818 milj. kruunuun (3 595). 
Langattomien datapalvelujen liikevaihdon kasvu pysyi ennallaan, mutta puhelimien 
myynti kasvoi vähemmän kuin edellisellä vuosineljänneksellä. Espanjassa liikevaihto 
paikallisessa valuutassa laskettuna kasvoi 50,1 prosenttia 1 411 milj. kruunuun (1 050) 
liittymämäärän kasvun ja laitemyynnin lisääntymisen seurauksena. Suomessa 
liikevaihto paikallisessa valuutassa laskettuna kasvoi 3,5 prosenttia, mihin vaikuttivat 
langattomien datapalvelujen liikevaihdon kasvu ja laitemyynnin lisääntyminen. 
 
Norjassa liikevaihto paikallisessa valuutassa laskettuna parani vuoden 2010 
ensimmäiseen neljännekseen verrattuna, mutta heikkeni 2,8 prosenttia edellisvuoden 
vastaavaan neljännekseen verrattuna, mikä johtui pääasiassa yhteenliittämismaksujen 
ja laskutusliittymien puhepalveluista saadun liikevaihdon vähenemisestä. Myönteinen 
kehitys peräkkäisinä vuosineljänneksinä Norjassa johtui etenkin laitemyynnin 
lisääntymisestä ja datapalveluista saadun liikevaihdon kasvusta. Tanskassa liikevaihto 
paikallisessa valuutassa laskettuna laski 3,9 prosenttia 1.5.2010 laskeneiden 
yhteenliittämismaksujen ja puhepalveluista saadun liikevaihdon vähenemisen 
seurauksena. 
 
Virossa liikevaihto paikallisessa valuutassa laski 3,1 prosenttia, kun se vuoden 2010 
ensimmäisellä neljänneksellä laski 8,2 prosenttia. Myös Latviassa kehitys parani 
edelliseen vuosineljännekseen verrattuna, joskin liikevaihto paikallisessa valuutassa 
laskettuna laski 12,5 prosenttia liikennetuottojen edelleen jatkuneen pienenemisen ja 
1.4.2010 voimaan tulleiden uusien yhteenliittämismaksujen vuoksi. Myös Liettuassa 
liikevaihtoon vaikuttivat 1.1.2010 voimaan tulleet uudet yhteenliittämismaksut, ja niiden 
negatiivinen vaikutus selittää noin kolmanneksen 20,5 prosentin liikevaihdon laskusta 
paikallisessa valuutassa laskettuna vuoden 2009 toiseen vuosineljännekseen 
verrattuna. 
 

• Liittymämäärä kasvoi 1,3 miljoonalla vuoden 2009 toisen neljänneksen lopusta ja oli 
17,6 miljoonaa. Kasvu oli voimakkainta Espanjassa, missä liittymämäärä kasvoi 
625 000:lla 1,8 miljoonaan. Suomessa uusia liittymiä saatiin 366 000 ja Ruotsissa 
217 000. Vuosineljänneksen aikana liittymämäärä kasvoi 0,3 miljoonalla liittymällä. 

 
• TeliaSoneran muilta matkaviestinoperaattoreilta saamat yhteenliittämismaksut 

laskivat Ruotsissa 0,43 kruunusta 0,32 kruunuun 1.7.2009, ja 1.7.2010 ne laskivat 
edelleen 0,26 kruunuun. Maksuja alennettiin 1.7.2010 myös Norjassa 0,60 Norjan 
kruunusta 0,50 Norjan kruunuun. Liettuassa yhteenliittämismaksuja pienennettiin 0,266 
litistä 0,148 litiin 1.1.2010. Espanjassa maksuja alennettiin 0,061 eurosta 0,055 euroon 
1.4.2010. Latviassa yhteenliittämismaksut alenivat 0,062 latista 0,047 latiin 1.4.2010, ja 
Tanskassa 0,54 Tanskan kruunusta 0,44 Tanskan kruunuun 1.5.2010. 

 
• Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä kasvoi 2,3 prosenttia 3 797 milj. kruunuun 

(3 711). Paikallisissa valuutoissa ja ilman yritysostoja laskettuna säästötoimien 
kohteena olevat kustannukset laskivat 0,4 prosenttia edellisvuoden vastaavaan 
neljännekseen verrattuna. Käyttökateprosentti kohosi 30,1 prosenttiin (28,8), ja 
parannusta tapahtui Ruotsissa, Norjassa, Latviassa ja Espanjassa. Paikallisissa 
valuutoissa laskettuna käyttökate kasvoi 6,8 prosenttia. 
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Ruotsissa käyttökate ennen kertaluonteisia eriä kasvoi 11,0 prosenttia 1 580 milj. 
kruunuun (1 424). Käyttökateprosentti parani 41,4 prosenttiin (39,6) tuottojen kasvun ja 
langattomien datapalvelujen kannattavuuden paranemisen ansiosta. Espanjassa 
käyttökate koheni –121 milj. kruunuun (–327) liikevaihdon kasvun ja oman verkon 
liikenteen osuuden kasvun seurauksena. 
 
Suomessa käyttökateprosentti aleni 31,1 prosenttiin (33,0) pääasiassa suurempien 
subventioiden, korkeampien verkkovierailukustannusten ja laitemyynnin lisääntymisen 
aiheuttaman heikentävän vaikutuksen seurauksena. Tanskassa käyttökateprosentti 
pysyi lähes muuttumattomana edellisvuoden vastaavaan neljännekseen verrattuna ja oli 
18,4 prosenttia (18,7). Paikallisessa valuutassa lasketun liikevaihdon alenemisesta 
huolimatta käyttökateprosentti nousi Norjassa 36,3 prosenttiin (34,3) pääasiassa 
myynti- ja palkkiokustannusten alenemisen seurauksena. 
 
Latviassa onnistuttiin vähentämään liiketoiminnan kuluja, ja käyttökateprosentti parani 
41,4 prosenttiin (39,8). Virossa kustannussäästöt kompensoivat liikevaihdon laskun, ja 
käyttökateprosentti pysyi muuttumattomana edellisvuoden vastaavaan neljännekseen 
verrattuna ja oli 40,4 prosenttia (40,7). Säästötoimien kohteena olevat kustannukset 
laskivat Liettuassa 10 prosenttia, mutta siitä huolimatta käyttökateprosentti laski 31,4 
prosenttiin (33,4). 

 
• Käyttöomaisuusinvestoinnit kasvoivat 1 244 milj. kruunuun (1 008) ja olivat 

9,9 prosenttia liikevaihdosta (7,8). Kassavirta laskettuna ennen kertaluonteisia eriä 
kirjatun käyttökatteen ja käyttöomaisuusinvestointien erotuksena laski 2 553 milj. 
kruunuun (2 703). Vuoden 2010 toiseen vuosineljännekseen sisältyi 4G-toimiluvan 
ostaminen Tanskassa 336 milj. Tanskan kruunulla (443 milj. Ruotsin kruunua). 

 

MSEK, paitsi käyttökateprosentit  
ja muutokset 

Huhti–
kesä
2010

Huhti–
kesä
2009

Muu-
tos
(%)

Tammi–
kesä
2010

Tammi–
kesä 
2009 

Muu-
tos 
(%) 

Liikevaihto 12 620 12 881 −2 24 977 25 281 −1 
josta Ruotsin osuus 3 818 3 595 6 7 462 6 937 8 
josta Suomen osuus 2 429 2 623 −7 4 885 5 200 −6 
josta Norjan osuus 2 202 2 267 −3 4 338 4 519 −4 
josta Tanskan osuus 1 572 1 828 −14 3 265 3 660 −11 
josta Liettuan osuus 421 592 −29 820 1 169 −30 
josta Latvian osuus 449 575 −22 911 1 227 −26 
josta Viron osuus 431 496 −13 834 979 −15 
josta Espanjan osuus 1 411 1 050 34 2 672 1 858 44 

Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä 3 797 3 711 2 7 358 7 108 4 
josta Ruotsin osuus 1 580 1 424 11 3 052 2 676 14 
josta Suomen osuus 755 865 −13 1 556 1 630 −5 
josta Norjan osuus 800 778 3 1 569 1 545 2 
josta Tanskan osuus 289 342 −15 575 618 −7 
josta Liettuan osuus 132 198 −33 276 385 −28 
josta Latvian osuus 186 229 −19 381 530 −28 
josta Viron osuus 174 202 −14 336 391 −14 
josta Espanjan osuus −121 −327 −63 −388 −667 −42 

Käyttökate-% yhteensä 30,1 28,8 29,5 28,1  
Käyttökate-%, Ruotsi 41,4 39,6 40,9 38,6  
Käyttökate-%, Suomi 31,1 33,0 31,9 31,3  
Käyttökate-%, Norja 36,3 34,3 36,2 34,2  
Käyttökate-%, Tanska 18,4 18,7 17,6 16,9  
Käyttökate-%, Liettua 31,4 33,4 33,7 32,9  
Käyttökate-%, Latvia 41,4 39,8 41,8 43,2  
Käyttökate-%, Viro 40,4 40,7 40,3 39,9  
Käyttökate-%, Espanja neg. neg. neg. neg.  
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Liikevaihto paikallisissa valuutoissa ja 
ilman yritysostoja 

Huhti–
kesä

Tammi–
kesä

Muutos (%) yhteensä 4 5
Muutos (%), Ruotsi 6 8
Muutos (%), Suomi 4 4
Muutos (%), Norja −3 −4
Muutos (%), Tanska −4 −1
Muutos (%), Liettua −21 −22
Muutos (%), Latvia −12 −18
Muutos (%), Viro −3 −6
Muutos (%), Espanja 50 59

 
 
Kannattavuus säilyi 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 nopeiden yhteyksien 

sekä IPTV- ja VoIP-liittymiä sisältävien palvelupakettien voimakas kysyntä osaltaan 
kompensoi tätä kehitystä. Tuotevalikoimansa parantamiseksi entisestään TeliaSonera 
alkoi Ruotsissa ja Suomessa tarjota suosittua Spotify-musiikkipalvelua osana TV-
palveluvalikoimaansa ensimmäisenä TV-operaattorina Pohjoismaissa. 

 
• Investointeja suunnataan kuituyhteyksiin sekä siirtoverkkoihin suurempaa 

kaistanleveyttä vaativien palvelujen, kuten IPTV:n ja laajakaistan tukemiseksi. 
Käyttöomaisuusinvestoinnit kasvoivat vuoden 2010 ensimmäiseen neljännekseen 
verrattuna, mutta Ruotsin posti- ja telehallituksen kuituyhteyksiä koskeviin säännöksiin 
liittyvät epävarmuustekijät viivästyttävät suunnitelmien toteutusta edelleen Ruotsissa. 

 

MSEK, paitsi käyttökateprosentit,  
toiminnan tunnusluvut ja muutokset 

Huhti–
kesä
2010

Huhti–
kesä
2009

Muu-
tos
(%)

Tammi–
kesä
2010

Tammi–
kesä 
2009 

Muu-
tos 
(%) 

Liikevaihto 10 100 10 736 −6 20 223 21 682 −7 
Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä 3 196 3 337 −4 6 718 6 841 −2 

Käyttökate-% 31,6 31,1 33,2 31,6  
Liiketulos 1 956 1 338 46 4 124 3 342 23 
Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä 1 971 2 047 −4 4 220 4 170 1 
Käyttöomaisuusinvestoinnit 1 252 1 191 5 2 052 2 275 −10 
Laajakaistaliittymän keskimääräinen 
kuukausituotto (ARPU) (SEK) 313 311 1 325 310 

 
5 

Liittymämäärä (tuhatta) kauden lopussa   
Laajakaista 2 363 2 288 3 2 363 2 288 3 
Kiinteän verkon puhepalvelut ja VoIP 5 231 5 644 −7 5 231 5 644 −7 
TV 842 711 14 842 711 14 

Työntekijöitä kauden lopussa 13 820 14 380 −4 13 820 14 380 −4 
 

Lisätietoja segmentistä on saatavana osoitteessa www.teliasonera.fi.  
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• Liikevaihto laski 5,9 prosenttia 10 100 milj. kruunuun (10 736). Paikallisissa 
valuutoissa ja ilman yritysostoja laskettuna liikevaihto laski 2,8 prosenttia. 
Valuuttakurssivaihteluilla oli 3,9 prosentin suuruinen negatiivinen ja yritysostoilla 0,8 
prosentin suuruinen positiivinen vaikutus liikevaihtoon. IP-pohjaisten palveluiden osuus 
ulkoisesta liikevaihdosta kasvoi 36 prosenttiin (34). 
 
Ruotsissa liikevaihto laski 2,2 prosenttia 4 607 milj. kruunuun (4 709), mikä merkitsi 
parannusta edelliseen vuosineljännekseen verrattuna. Tuotot IPTV- ja VoIP-liittymistä 
kasvoivat yli 50 prosenttia edellisvuoteen verrattuna ja kompensoivat yhdessä 
laajakaistapalveluista saatujen tuottojen kasvun kanssa osittain perinteisten kiinteän 
verkon puhepalvelujen liikevaihdon vähenemistä. Toisen vuosineljänneksen aikana 
allekirjoitettiin useita merkittäviä kuitu-LAN-sopimuksia kiinteistöjen omistajien kanssa. 
Suomessa liikevaihto paikallisessa valuutassa ja ilman yritysostoja laskettuna aleni 6,2 
prosenttia pääasiassa perinteisten kiinteän verkon puhepalvelujen vähenemisen vuoksi. 
 
Tele2 Norgen laajakaista- ja VoIP-liiketoimintojen ostolla oli vuosineljänneksellä noin 
68 milj. kruunun suuruinen positiivinen vaikutus liikevaihtoon. Tanskassa liikevaihto 
paikallisessa valuutassa laskettuna nousi 2,5 prosenttia edellisvuoden vastaavaan 
neljännekseen verrattuna. 
 
Baltian maissa kehitys parani edelleen edellisiin vuosineljänneksiin verrattuna. 
Liikevaihto paikallisissa valuutoissa laski Liettuassa 4,2 prosenttia ja Virossa 0,5 
prosenttia edellisvuoden vastaavaan neljännekseen verrattuna. Vuoden 2010 
ensimmäisellä neljänneksellä liikevaihto paikallisissa valuutoissa laskettuna laski 
Liettuassa 6,4 prosenttia ja Virossa 4,5 prosenttia. Tukkumyynnin raportoidut tuotot 
laskivat 4,3 prosenttia 2 875 milj. kruunuun (3 003) pääasiassa 
valuuttakurssivaihteluiden ja kansallisen tukkumyynnin heikentymisen vuoksi. 

 
• Laajakaistaliittymien määrä kasvoi 75 000:lla vuoden 2009 toiseen 

vuosineljännekseen verrattuna ja 9 000:lla vuosineljänneksen aikana ja oli 2,4 
miljoonaa. 
 
TV-liittymien kokonaismäärä kasvoi vuoden 2009 toisesta vuosineljänneksestä 
131 000:lla ja oli 0,8 miljoonaa. Noin 36 prosenttia TeliaSoneran laajakaista-asiakkaista 
on myös TV-palvelujen tilaajia. 
 
Kiinteän verkon puhelinliittymien määrä väheni 547 000:lla vuoden 2009 toisen 
vuosineljänneksen lopusta ja oli 4,9 miljoonaa. Vuoden 2010 ensimmäisestä 
neljänneksestä määrä väheni 130 000 liittymällä. VoIP-liittymien määrä kasvoi 
vuosineljänneksen aikana 32 000:lla, mikä vastaa hieman alle 25 prosenttia yleisen 
puhelinverkon (PSTN) liittymien määrän vähenemisestä. VoIP-liittymiä on nyt yhteensä 
287 000. 

 
• Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä laski 4,2 prosenttia 3 196 milj. kruunuun (3 337). 

Paikallisissa valuutoissa laskettuna käyttökate ennen kertaluonteisia eriä laski 0,3 
prosenttia. Paikallisissa valuutoissa ja ilman yritysostoja laskettuna säästötoimien 
kohteena olevat kustannukset alenivat 5,7 prosenttia edellisvuodesta. 
Käyttökateprosentti parani 31,6 prosenttiin (31,1). 
 
Ruotsissa käyttökateprosentti nousi 37,3 prosenttiin (32,1), mutta laski vuoden 2010 
ensimmäiseen neljännekseen verrattuna tavanomaisen kausivaihtelun mukaisesti. 
Käyttökateprosentin paraneminen edellisvuoden vastaavaan neljännekseen verrattuna 
johtui kustannustason alenemisesta kestävälle tasolle. Parannukseen vaikuttivat 
tehostamistoimet, bruttokatteen parantuminen ja yhteenliittämismaksujen aleneminen. 
Suomessa käyttökateprosentti pysyi ennallaan ja oli 30,8 prosenttia (30,7), koska 
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liikevaihtoa vastaavien kulujen väheneminen ja pääasiassa henkilöstökulujen 
alenemisesta johtunut säästötoimien kohteena olevien kustannusten aleneminen 4,7 
prosentilla kompensoivat liikevaihdon laskua. 
 
Tele2 Norgen liiketoimintojen osto heikensi edelleen kannattavuutta, ja Norjassa 
käyttökateprosentti laski 17,0 prosenttiin (23,6). Tanskassa käyttökateprosentti parani 
verkkokustannusten alenemisen seurauksena 8,8 prosentista 11,7 prosenttiin. 
 
Virossa käyttökateprosentti säilyi muuttumattomana 29,9 prosentissa (29,8), kun taas 
Liettuassa säästötoimien kohteena olevien kustannusten aleneminen 2,5 prosentilla ei 
riittänyt kompensoimaan perinteisten kiinteän verkon palveluiden vähenemistä ja 
pienikatteisen kansainvälisen kauttakulkuliikenteen osuuden lisäystä. Tämän vuoksi 
käyttökateprosentti laski 40,2 prosenttiin (47,2). 
 
Tukkumyynnissä käyttökateprosentti laski 20,7 prosenttiin (25,3) kansainvälisen IP-
liikenteen aiempia vuosineljänneksiä suuremman hintojen laskun vuoksi. Myös 
muuttunut tuoterakenne, jossa matalakatteisten kansainvälisten puhepalveluiden osuus 
kasvoi, vaikutti käyttökateprosenttiin negatiivisesti. 
 

• Käyttöomaisuusinvestoinnit kasvoivat 1 252 milj. kruunuun (1 191) ja olivat 12,4 
prosenttia (11,1) liikevaihdosta. Kassavirta laskettuna ennen kertaluonteisia eriä kirjatun 
käyttökatteen ja käyttöomaisuusinvestointien erotuksena laski 1 944 milj. kruunuun  
(2 146). 

 

MSEK, paitsi käyttökateprosentit  
ja muutokset 

Huhti–
kesä
2010

Huhti–
kesä
2009

Muu-
tos
(%)

Tammi–
kesä
2010

Tammi–
kesä 
2009 

Muu-
tos 
(%) 

Liikevaihto 10 100 10 736 −6 20 223 21 682 −7 
josta Ruotsin osuus 4 607 4 709 −2 9 146 9 399 −3 
josta Suomen osuus 1 439 1 714 −16 2 946 3 498 −16 
josta Norjan osuus 300 237 27 612 475 29 
josta Tanskan osuus 240 262 −8 509 552 −8 
josta Liettuan osuus 545 635 −14 1 099 1 286 −15 
josta Viron osuus 479 537 −11 942 1 070 −12 
josta tukkumyynnin osuus 2 875 3 003 −4 5 690 6 088 −7 

Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä 3 196 3 337 −4 6 718 6 841 −2 
josta Ruotsin osuus 1 719 1 513 14 3 591 3 114 15 
josta Suomen osuus 443 526 −16 943 1 120 −16 
josta Norjan osuus 51 56 −9 100 106 −6 
josta Tanskan osuus 28 23 22 54 51 6 
josta Liettuan osuus 219 300 −27 446 598 −25 
josta Viron osuus 143 160 −11 287 324 −11 
josta tukkumyynnin osuus 594 759 −22 1 297 1 528 −15 

Käyttökate-% yhteensä 31,6 31,1 33,2 31,6  
Käyttökate-%, Ruotsi 37,3 32,1 39,3 33,1  
Käyttökate-%, Suomi 30,8 30,7 32,0 32,0  
Käyttökate-%, Norja 17,0 23,6 16,3 22,3  
Käyttökate-%, Tanska 11,7 8,8 10,6 9,2  
Käyttökate-%, Liettua 40,2 47,2 40,6 46,5  
Käyttökate-%, Viro 29,9 29,8 30,5 30,3  
Käyttökate-%, tukkumyynti 20,7 25,3 22,8 25,1  
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Liikevaihto paikallisissa valuutoissa ja 
ilman yritysostoja 

Huhti–
kesä

Tammi–
kesä

Muutos (%) yhteensä −3 −4
Muutos (%), Ruotsi −2 −3
Muutos (%), Suomi −6 −7
Muutos (%), Norja −2 −1
Muutos (%), Tanska 3 2
Muutos (%), Liettua −4 −5
Muutos (%), Viro −0 −2
Muutos (%), tukkumyynti −1 −3

 
 
Liikevaihdon orgaaninen kasvu parani edelleen 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. 
 
 
• Liikevaihdon kasvu paikallisissa valuutoissa ja ilman yritysostoja laskettuna pysyi 

toisella vuosineljänneksellä kaksinumeroisissa lukemissa. Orgaaninen kasvu jopa 
parani edelleen vuoden 2010 ensimmäisestä neljänneksestä, koska makrotaloudelliset 
olosuhteet paranivat tietyillä tärkeillä markkina-alueilla. TeliaSonera säilytti tai paransi 
markkina-asemaansa kaikissa Euraasian maissa. Venäjällä MegaFon nousi toiseksi 
suurimmaksi matkaviestinoperaattoriksi liittymien määrän mukaan laskettuna. UCell sai 
toisella vuosineljänneksellä 4G-toimiluvan Uzbekistanissa. 

 
• TeliaSonera lanseerasi toisella vuosineljänneksellä uudet brändit Azerbaidžanissa ja 

Moldovassa, ja yhteinen brändi on nyt otettu käyttöön kaikissa Euraasian maissa 
Uzbekistania lukuun ottamatta. Muutos heijastaa Euraasian yhtiöiden syvempää 
integroitumista TeliaSonera-konserniin ja mahdollistaa uusiin markkinasegmentteihin 
panostamisen näillä markkina-alueilla. 

 

MSEK, paitsi käyttökateprosentit,  
toiminnan tunnusluvut ja muutokset 

Huhti–
kesä
2010

Huhti–
kesä
2009

Muu-
tos
(%)

Tammi–
kesä
2010

Tammi–
kesä 
2009 

Muu-
tos 
(%) 

Liikevaihto 4 089 3 781 8 7 529 7 511 0 
Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä 2 062 1 919 7 3 797 3 797 0 

Käyttökate-% 50,4 50,8 50,4 50,6  
Tuotot osakkuusyhtiöistä   

Venäjä 1 305 1 299 1 2 457 2 501 −2 
Turkki 637 941 −32 1 066 1 682 −37 

Liiketulos 3 275 3 572 −8 6 016 6 732 −11 
Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä 3 275 3 572 −8 6 016 6 732 −11 
Käyttöomaisuusinvestoinnit 1 430 501 185 1 943 1 474 32 
Liittymämäärä (tuhatta) kauden lopussa   

Tytäryhtiöt 24 365 19 979 22 24 365 19 979 22 
Osakkuusyhtiöt 100 300 93 494 7 100 300 93 494 7 

Työntekijöitä kauden lopussa 4 770 4 544 5 4 770 4 544 5 
 

Lisätietoja segmentistä on saatavana osoitteessa www.teliasonera.fi.  
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Konsolidoidut toiminnot 
• Liikevaihto kasvoi 8,1 prosenttia 4 089 milj. kruunuun (3 781). Orgaaninen kasvu 

paikallisissa valuutoissa laskettuna oli 14,8 prosenttia. Valuuttakurssivaihteluilla oli 6,7 
prosentin suuruinen negatiivinen vaikutus liikevaihtoon. 
 
Kazakstanissa liikevaihto paikallisessa valuutassa laskettuna kasvoi 16,7 prosenttia, 
mikä merkitsi parannusta edelliseen vuosineljännekseen verrattuna. Tämä johtui 
pääasiassa liittymämäärän voimakkaan kasvun jatkumisesta sekä maan 
makrotaloudellisen tilanteen paranemisesta. Azerbaidžanissa liikevaihto paikallisessa 
valuutassa laskettuna aleni 3,3 prosenttia, mikä johtui pääasiassa maan yleisestä 
taloudellisesta tilanteesta sekä epäsymmetrisen yhteenliittämishinnoittelun 
käyttöönotosta operaattoreiden välillä vuoden 2009 kolmannella vuosineljänneksellä. 
 
Liikevaihto paikallisissa valuutoissa laskettuna kasvoi Uzbekistanissa 47,6 prosenttia 
394 milj. kruunuun (303) ja Tadžikistanissa 27,7 prosenttia 207 milj. kruunuun (182). 
Vahva kehitys on seurausta liittymämäärän voimakkaasta kasvusta ja 
hinnankorotuksesta, joka toteutettiin Uzbekistanissa maaliskuun puolivälissä.  
 
Nepalissa liikevaihto paikallisessa valuutassa laskettuna kasvoi 47,0 prosenttia ja oli 
261 milj. kruunua (175). Aiempaa huomattavasti nopeampi kasvuvauhti johtui 
pääasiassa liittymämäärän kasvusta. Georgiassa liikevaihto paikallisessa valuutassa 
laskettuna kasvoi 3,7 prosenttia 303 milj. kruunuun (332). Tämä oli ensimmäinen kerta, 
kun liikevaihto Georgiassa kasvoi vuoden 2008 neljännen vuosineljänneksen jälkeen. 
Moldovassa liikevaihto paikallisessa valuutassa laskettuna kasvoi 16,2 prosenttia 120 
milj. kruunuun (123). 

 
• Liittymämäärä konsolidoiduissa toiminnoissa oli 24,4 miljoonaa, mikä on 4,4 miljoonaa 

enemmän kuin vuoden 2009 toisen vuosineljänneksen lopussa. Liittymämäärät 
kasvoivat kaikilla Euraasian markkinoilla. Kasvu oli voimakkainta Uzbekistanissa, missä 
liittymämäärä kasvoi 1,5 miljoonalla 5,4 miljoonaan, ja Nepalissa, missä liittymämäärä 
kasvoi 0,9 miljoonalla 2,7 miljoonaan. Kazakstanissa liittymien määrä lisääntyi 0,7 
miljoonalla 7,8 miljoonaan. Toisen neljänneksen aikana Eurasia-liiketoiminta-alueen 
konsolidoitujen toimintojen liittymien kokonaismäärä kasvoi 1,4 miljoonalla. Kasvu oli 
suurinta Nepalissa ja Kazakstanissa, joissa kummassakin liittymien määrä lisääntyi 0,4 
miljoonalla. 

 
• Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä kasvoi 7,5 prosenttia 2 062 milj. kruunuun 

(1 919). Käyttökateprosentti oli 50,4 (50,8). Paikallisissa valuutoissa laskettuna 
käyttökate ennen kertaluonteisia eriä kasvoi 13,3 prosenttia kannattavuuden 
parannuttua Kazakstanissa, Nepalissa ja Uzbekistanissa. 

 
• Käyttöomaisuusinvestoinnit kasvoivat 1 430 milj. kruunuun (501). Investointeja tehtiin 

edelleen lisäkapasiteettiin sekä verkon peittoalueen ja verkkopalvelujen laadun 
parantamiseen erityisesti Uzbekistanissa. Käyttöomaisuusinvestointien osuus 
liikevaihdosta kasvoi 35,0 prosenttiin (13,3), mikä selittyy sillä, että investointitaso oli 
alhainen vuoden 2010 ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Kassavirta laskettuna ennen 
kertaluonteisia eriä kirjatun käyttökatteen ja käyttöomaisuusinvestointien erotuksena 
laski 632 milj. kruunuun (1 418). 



 

 

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

13 

 

MSEK, paitsi muutokset 

Huhti–
kesä
2010

Huhti–
kesä
2009

Muu-
tos
(%)

Tammi–
kesä
2010

Tammi–
kesä 
2009 

Muu-
tos 
(%) 

Liikevaihto 4 089 3 781 8 7 529 7 511 0 
josta Kazakstanin osuus 1 879 1 670 13 3 375 3 335 1 
josta Azerbaidžanin osuus 928 1 002 −7 1 770 1 990 −11 
josta Uzbekistanin osuus 394 303 30 728 586 24 
josta Tadžikistanin osuus 207 182 14 382 353 8 
josta Georgian osuus 303 332 −9 584 674 −13 
josta Moldovan osuus 120 123 −2 220 245 −10 
josta Nepalin osuus 261 175 49 475 342 39 

 
Liikevaihto laskettuna paikallisissa 
valuutoissa ja ilman yritysostoja 

Huhti–
kesä

Tammi–
kesä

Muutos (%) yhteensä 15 14
Muutos (%), Kazakstan 17 14
Muutos (%), Azerbaidžan −3 −3
Change (%), Uzbekistan 48 49
Muutos (%), Tadžikistan 28 34
Muutos (%), Georgia 4 1
Muutos (%), Moldova 16 15
Muutos (%), Nepal 47 43

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

liittymämääräänsä vuoden 2010 ensimmäisen vuosineljänneksen lopusta 2,1 
miljoonalla 54,1 miljoonaan. Vuoden 2009 toiseen neljännekseen verrattuna lisäys oli 
8,5 miljoonaa. MegaFonin markkinaosuus Venäjän liittymistä kasvoi 24 prosentista 25 
prosenttiin, ja yhtiö nousi Venäjän toiseksi suurimmaksi matkaviestinoperaattoriksi. 

 
• TeliaSoneran Venäjältä saamat tuotot pysyivät ennallaan ja olivat 1 305 milj. kruunua  

(1 299). Rupla vahvistui 1,6 prosenttia Ruotsin kruunuun nähden, millä oli tuottoihin 17 
milj. kruunun suuruinen positiivinen vaikutus. 

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

ilmoitetaan yhden neljänneksen viiveellä) ilmoitti liittymämääräkseen 34,3 miljoonaa. 
Vähennystä edellisvuoden vastaavasta neljänneksestä oli 2,1 miljoonaa, ja myös 
edelliseen vuosineljännekseen verrattuna liittymämäärä väheni 1,1 miljoonalla. 
Ukrainassa liittymämäärä kasvoi 0,4 miljoonalla 11,9 miljoonaan vuoden 2009 toisen 
vuosineljänneksen lopusta. Vuosineljänneksen aikana liittymämäärä Ukrainassa pieneni 
0,3 miljoonalla. 

 
• TeliaSoneran Turkista saamat tuotot pienenivät 637 milj. kruunuun (941). Turkin liira 

heikkeni 5,7 prosenttia Ruotsin kruunuun nähden, millä oli tuottoihin 39 milj. kruunun 
suuruinen negatiivinen vaikutus. 

 
• Turkcellin vuoden 2010 varsinaisessa yhtiökokouksessa 29.4. päätettiin jakaa osinkoa 

4,2 miljardia kruunua (859 miljoonaa Turkin liiraa). TeliaSoneran suora ja epäsuora 
osuus osingosta on yhteensä 1,6 mrd. kruunua (2,1). Turkcell maksoi toisella 
neljänneksellä TeliaSoneralle osingosta 609 milj. kruunua (733), mikä vastaa sen 
suoraa omistusta. Loppuosa osingosta saadaan vuoden 2010 toisella puoliskolla 
järjestettävän Turkcell Holdingin yhtiökokouksen jälkeen. 
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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 

Huhti–
kesä
2010

Huhti–
kesä
2009

Muu-
tos
(%)

Tammi–
kesä
2010

Tammi–
kesä 
2009 

Muu-
tos 
(%) 

Liikevaihto 1 389 1 402 −1 2 758 2 808 −2 
Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä 130 40 278 93 199 
Tuotot osakkuusyhtiöistä −8 176 −10 198  
Liiketulos −77 23 −241 −76  
Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä −77 −97 −21 −94 −191 −51 
Käyttöomaisuusinvestoinnit 161 273 −41 280 547 −49 
 

Lisätietoja segmentistä on saatavana osoitteessa www.teliasonera.fi.  
 
• Liikevaihto laski 0,9 prosenttia 1 389 milj. kruunuun (1 402). Paikallisissa valuutoissa ja 

ilman yritysostoja laskettuna liikevaihto kasvoi 6,0 prosenttia. 
 

Kaapelitelevisioyhtiö Telia Stofan liikevaihto oli 353 milj. kruunua (376). Liikevaihto 
paikallisessa valuutassa laskettuna kasvoi 4,9 prosenttia edellisvuoden vastaavaan 
neljännekseen verrattuna. 
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Hallitus ja toimitusjohtaja vakuuttavat, että osavuosikatsaus antaa oikeat ja riittävät tiedot 
emoyhtiön ja konsernin toiminnasta, taloudellisesta asemasta ja toiminnan tuloksesta ja että 
siinä kuvataan emoyhtiöön ja konsernin muihin yrityksiin vaikuttavat merkittävät riskit ja 
epävarmuustekijät. 
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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 
20.7.2010 klo 7.15 (CET). 
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Taloudelliset tiedot 
 
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 

Huhti–
kesä
2010

Huhti–
kesä
2009

Muu-
tos
(%)

Tammi–
kesä 
2010 

Tammi–
kesä 
2009 

Muu-
tos
(%)

Liikevaihto 26 964 27 424 −2 53 054 54 559 −3
Liikevaihtoa vastaavat kulut −15 180 −15 215 −0 −29 835 −30 545 −2
Bruttokate 11 784 12 209 −3 23 219 24 014 −3
Myynti-, hallinto- sekä tutkimus- ja 
kehityskulut −5 836 −6 491 −10 −11 588 −12 916 −10
Liiketoiminnan muut tuotot ja kulut, netto −18 −703 −97 −80 −794 −90
Tuotot osakkuus- ja yhteisyritysten  
tuloksista 1 994 2 449 −19 3 595 4 411 −18
Liiketulos 7 924 7 464 6 15 146 14 715 3
Rahoituskulut ja muut rahoituserät, netto −583 −788 −26 −1 080 −1 647 −34
Tulos rahoituserien jälkeen 7 341 6 676 10 14 066 13 068 8
Tuloverot −1 455 −1 591 −9 −2 944 −2 965 −1
Nettotulos 5 886 5 085 16 11 122 10 103 10
Muuntoerot −307 −3 008 −90 −5 663 −1 258 
Tuotot osakkuusyhtiöistä 36 −10 15 205 −93
Kassavirran suojaukset −21 89 −74 71 
Myytävissä olevat rahoitusinstrumentit – 21 – 36 
Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät tuloverot −151 −76 99 −529 −110 
Muut laajan tuloksen erät −443 −2 984 −85 −6 251 −1 056 
Laaja tulos yhteensä 5 443 2 101 159 4 871 9 047 −46
   
Nettotuloksen jakautuminen:   

Emoyhtiön omistajat 5 238 4 469 17 9 960 8 909 12
Määräysvallattomien omistajien osuus 648 616 5 1 162 1 194 −3

Laajan tuloksen jakautuminen:   
Emoyhtiön omistajat 4 576 2 010 128 3 471 9 272 −63
Määräysvallattomien omistajien osuus 867 91 1 400 −225 

   
Tulos/osake (kruunua), laimentamaton ja 
laimennettu 1,17 1,00 17 2,22 1,98 12
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 

   
Käyttökate 9 202 8 213 12 17 926 16 824 7
Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä 9 214 9 043 2 18 177 17 864 2
Poistot ja arvonalennukset −3 272 −3 198 2 −6 375 −6 520 −2
Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä 7 943 8 176 −3 15 405 15 653 −2
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Konsernitase 
 
MSEK 30.6.2010 31.12.2009 
Vastaavaa   
Liikearvo ja muut aineettomat hyödykkeet 96 286 100 239 
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 59 797 61 222 
Osakkuusyhtiö- ja yhteisyritysosuudet, laskennalliset verosaamiset 
ja muut pitkäaikaiset sijoitukset 64 349 60 849 
Pitkäaikaiset varat yhteensä 220 432 222 310 
Vaihto-omaisuus 1 254 1 551 
Myyntisaamiset, lyhytaikaiset verosaamiset ja muut saamiset 20 857 21 595 
Korolliset saamiset 1 599 1 726 
Rahat ja pankkisaamiset 11 373 22 488 
Lyhytaikaiset varat yhteensä 35 083 47 360 
Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät – 0 
Vastaavaa yhteensä 255 515 269 670 
   
Vastattavaa   
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma 128 550 135 372 
Määräysvallattomille omistajille kuuluva oma pääoma 7 402 7 127 
Oma pääoma yhteensä 135 952 142 499 
Pitkäaikaiset lainat 58 685 63 664 
Laskennalliset verovelat, muut pitkäaikaiset varaukset 23 861 25 625 
Muut pitkäaikaiset velat 1 733 1 589 
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä 84 279 90 878 
Lyhytaikaiset lainat 7 376 8 169 
Ostovelat, lyhytaikaiset verovelat, lyhytaikaiset varaukset  
ja muut lyhytaikaiset velat 27 908 28 124 
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 35 284 36 293 
Vastattavaa yhteensä 255 515 269 670 
 
 
Konsernin kassavirtalaskelma 
 

MSEK 

Huhti–
kesä
2010

Huhti–
kesä
2009

Tammi–
kesä 
2010 

Tammi–
kesä 
2009 

Kassavirta ennen käyttöpääoman muutosta 8 018 8 753 14 281 14 378 
Käyttöpääoman muutos −1 025 −2 716 −1 829 −1 904 
Liiketoiminnan kassavirta 6 993 6 037 12 452 12 474 
Käteisvaroilla tehdyt käyttöomaisuusinvestoinnit −3 063 −2 931 −5 150 −6 109 
Vapaa kassavirta 3 930 3 106 7 302 6 365 
Muu investointien kassavirta 12 587 −2 390 −561 
Investointien kassavirta yhteensä −3 051 −2 344 −7 540 −6 670 
Kassavirta ennen rahoitusta 3 942 3 693 4 912 5 804 
Rahoituksen kassavirta −9 541 −8 540 −15 950 −3 546 
Kauden kassavirta −5 599 −4 847 −11 038 2 258 
   
Kassavarat kauden alussa 16 928 19 137 22 488 11 826 
Kauden kassavirta −5 599 −4 847 −11 038 2 258 
Valuuttakurssierot 44 152 −77 358 
Kassavarat kauden lopussa 11 373 14 442 11 373 14 442 
 



 

 

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

19 

Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 
 
 Tammi–kesä 2010 Tammi–kesä 2009 

MSEK 

Emo-
yhtiön 

omistajat

Määräys-
vallattomien 

omistajien 
osuus

Oma 
pääoma 

yhteensä

Emo-
yhtiön 

omistajat

Määräys-
vallattomien 

omistajien 
osuus 

Oma 
pääoma 

yhteensä
Kauden alussa 135 372 7 127 142 499 130 387 11 061 141 448
Osingonjako −10 104 −1 055 −11 159 −8 083 −1 628 −9 711
Muut liiketoimet omistajien 
kanssa −189 −70 −259 – −29 −29
Laaja tulos yhteensä 3 471 1 400 4 871 9 272 −225 9 047
Kauden lopussa 128 550 7 402 135 952 131 576 9 179 140 755
 
 
Laadintaperiaatteet 
 
Yleistä. Kuten vuoden 2009 tilinpäätös, nämä TeliaSoneran konsernitilinpäätöstiedot 
30.6.2010 päättyneiltä kuudelta 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. Lisätietoja on TeliaSoneran vuoden 2010 
tammi–maaliskuun osavuosikatsauksen vastaavassa kohdassa. 
 
Uudet kirjanpitostandardit (eivät vielä käytössä EU:ssa). IFRS-säännösten parannukset 
(toukokuu 2010) (tulevat enimmäkseen voimaan 1.1.2011 tai sitä myöhemmin alkavina 
tilikausina, aiempi käyttöönottaminen on sallittua) annettiin 6.5.2010. Parannukset sisältävät 
tarpeellisia, mutta kiireettömiä muutoksia seitsemään IFRS-säännökseen, jotka eivät 
sisältyneet muihin suuriin hankkeisiin. TeliaSoneraa koskevat muutokset on jo joissakin 
tapauksissa otettu käyttöön, eivätkä ne vaikuta muutoin tai vaikuttavat hyvin vähän 
tulokseen tai rahoitusasemaan. 
 
Lisätietoja on TeliaSoneran vuoden 2009 vuosikertomuksen vastaavassa kohdassa. 
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Kertaluonteiset erät 
 

MSEK 

Huhti– 
kesä 
2010 

Huhti–
kesä 
2009 

Tammi–
kesä 
2010 

Tammi–
kesä 
2009 

Käyttökatteeseen sisältyvät −12 −830 −251 −1 040 
Uudelleenjärjestelykulut, synergiaetujen 
toteutuskulut ym.: 

Mobility Services −4 −123 −16 −225 
Broadband Services −12 −693 −92 −796 
Muut toiminnot 4 14 −143 −19 

josta TeliaSonera Holdingin osuus 2 8 −2 6 
Poistoihin ja arvonalennuksiin sisältyvät −3 −16 −4 −32 
Arvonalennukset, nopeutetut poistot: 

Broadband Services −3 −16 −4 −32 
Tuottoihin osakkuus- ja yhteisyrityksistä 
sisältyvät −4 134 −4 134 
Myyntivoitot: 

SmartTrust −4 134 −4 134 
Rahoituskuluihin ja muihin rahoituseriin 
sisältyvät, netto – – – – 
Yhteensä −19 −712 −259 −938 
 
 
Laskennalliset verot 
 

MSEK 
30.6. 
2010 

31.12. 
2009 

Laskennalliset verosaamiset 9 973 11 177 
Laskennalliset verovelat −12 666 −13 210 
Laskennalliset verovelat (−) / verosaamiset (+), netto −2 693 −2 033 
 
 
Segmenttien ja konsernin liiketulos 
 

MSEK 

Huhti–
kesä 
2010 

Huhti–
kesä 
2009 

Tammi–
kesä 
2010 

Tammi–
kesä 
2009 

Mobility Services 2 739 2 493 5 219 4 685 
Broadband Services 1 956 1 338 4 124 3 342 
Eurasia 3 275 3 572 6 016 6 732 
Muut toiminnot −77 23 −241 −76 
Segmentit yhteensä 7 893 7 426 15 118 14 683 
Sisäisten voittojen eliminoinnit 31 38 28 32 
Konserni 7 924 7 464 15 146 14 715 
 
 
Liiketoimet osakkuusyhtiöiden ja lähipiirin kanssa 
 
MegaFon. TeliaSonera myi 30.6.2010 päättyneiden kolmen ja kuuden kuukauden jaksojen 
aikana 82 milj. kruunun ja 162 milj. kruunun edestä palveluja osakkuusyhtiölleen OAO 
MegaFonille. 
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Svenska UMTS-nät. TeliaSonera osti 30.6.2010 päättyneiden kolmen ja kuuden kuukauden 
jaksojen aikana puoliksi omistamaltaan yhteisyritykseltä Svenska UMTS-nät AB:ltä palveluja 
199 milj. kruunun ja 396 milj. kruunun edestä ja myi palveluja 76 milj. kruunun ja 131 milj. 
kruunun edestä. 
 
 
Investoinnit 
 

MSEK 

Huhti–
kesä 
2010 

Huhti–
kesä 
2009 

Tammi–
kesä 
2010 

Tammi–
kesä 
2009 

Käyttöomaisuusinvestoinnit 4 086 2 974 6 133 6 048 
Aineettomat hyödykkeet 1 011 419 1 300 672 
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 3 075 2 555 4 833 5 376 

Yritysostot ja muut investoinnit 159 10 922 103 
Omaisuuserien käytöstäpoistamisvelvoitteet – – 13 12 
Liikearvo ja käyvän arvon oikaisut – 7 – 80 
Oman pääoman ehtoiset sijoitukset 159 3 909 11 

Yhteensä 4 245 2 984 7 055 6 151 
 
 
Nettovelka 
 
MSEK 30.6.2010 31.12.2009 
Pitkä- ja lyhytaikaiset velat 66 061 71 833 
Vähennetään rahoitusomaisuuteen kirjatut, pitkä- ja 
lyhytaikaisten luottojen suojaamiseksi tarkoitetut 
johdannaiset −2 215 −2 861 
Vähennetään lyhytaikaiset sijoitukset, rahat ja 
pankkisaamiset −11 459 −22 797 
Nettovelka 52 387 46 175 
 
 
Lainarahoitus ja luottoluokitus 
 
Kassavirta kehittyi positiivisesti myös vuoden 2010 toisen neljänneksen aikana. 
 
15.4.2010 osakkeenomistajille maksettu tavanomainen osinko heikensi yhtiön aiemmin 
erinomaista likviditeettiä, mutta tästä huolimatta TeliaSoneran varallisuustilanne pysyy 
hyvänä loppuvuoden 2010, ellei huomattavia hankintoja tehdä. 
 
Toisen vuosineljänneksen aikana laskettiin liikkeelle 250 milj. euron lisäjoukkovelkakirjalaina 
olemassa olevan 600 milj. euron vuonna 2021 erääntyvän benchmark-joukkovelkakirjalainan 
ehdoilla. Myös pienempiä Private Placement -lainoja ja yritystodistuksia laskettiin liikkeelle 
kauden aikana 1 900 milj. suuruisen kruunun lainan uudelleenrahoitukseen. 
 
Heinäkuussa 2010 Standard & Poors vahvisti TeliaSonera AB:n pitkäaikaisille lainoille 
luottoluokituksen A- ja lyhytaikaisille lainoille luottoluokituksen A-2 vakain näkymin.  
 
Tiettyjen EMU-maiden taloudelliseen tilanteeseen liittyvä levottomuus on jatkuvasti 
vaikuttanut kielteisesti rahoitusmarkkinoihin ja sitä kautta myös vakaan investointiluokan 
yhtiöiden velkarahoituksen kokonaisehtoihin. Pitkät korot ovat kuitenkin laskeneet, ja siksi 
rahoitustaso on edelleen houkutteleva historiallisesta näkökulmasta. 
 
Ruotsin kruunu vahvistui edelleen, ja euron kurssin suuntaus on laskeva. 
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Taloudelliset tunnusluvut 
 

 
30.6. 
2010 

31.12. 
2009 

Oman pääoman tuotto (%, rullaava 12 kk) 15,9 15,2 
Sijoitetun pääoman tuotto (%, rullaava 12 kk) 15,7 15,5 
Omavaraisuusaste (%) 51,2 49,1 
Nettovelkaantumisaste (%) 40,0 34,9 
Nettovelan suhde käyttökatteeseen (kerrannainen, rullaava 12 kk) 1,42 1,26 
Oma pääoma/osake (kruunua) 28,63 30,15 
 
 
Vakuudet ja annetut pantit 
 
Maksut, jotka TeliaSonera AB saattaa tulevaisuudessa enimmillään joutua maksamaan 
antamistaan takauksista, olivat 30.6.2010 yhteensä 2 056 milj. kruunua, mistä 1 775 milj. 
kruunua liittyi Svenska UMTS-nät AB:n puolesta annettuihin luottotakuisiin. Annettujen 
panttien kokonaismäärä oli 946 milj. kruunua, ja ne liittyivät pääasiassa Svenska UMTS-nät 
AB:n osakkeiden panttaukseen ja Ipse 2000 S.p.A:n tulevia lisenssimaksuja varten pankkien 
sulkutileillä oleviin varoihin sekä vakuutusvarauksiin. 
 
 
Sopimusvelvoitteet 
 
Sopimusvelvoitteiden kokonaismäärä 30.6.2010 oli 993 milj. kruunua, josta 919 milj. 
kruunua liittyi sovittuihin TeliaSoneran matkaviestinverkon ja kiinteän verkon laajennuksiin 
Ruotsissa. 
 
 
Emoyhtiö 
 

Tiivistetty tuloslaskelma 
(MSEK) 

Huhti–
kesä 
2010 

Huhti–
kesä 
2009 

Tammi–
kesä 
2010 

Tammi–
kesä 
2009 

Liikevaihto 3 701 3 774 7 178 7 615 
Liiketulos 519 −230 905 −102 
Tulos rahoituserien jälkeen 9 708 7 873 15 886 7 769 
Tulos ennen veroja 8 470 7 968 13 154 7 946 
Nettotulos 7 413 7 968 10 854 7 945 
 
Siirtyminen matkaviestinpalveluihin ja edullisempiin IP-pohjaisiin palveluihin pienensi etenkin 
kiinteän verkon palveluista ja laajakaistasovelluspalveluista Ruotsissa saatua liikevaihtoa. 
Kuuden kuukauden kokonaisliikevaihdosta 5 027 milj. kruunua (6 075) laskutettiin 
tytäryhtiöiltä. Rahoituserät kasvoivat voimakkaasti pääasiassa tytäryhtiöiltä saatujen 
konsernituottojen seurauksena. 
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Tiivistetty tase 
(MSEK) 30.6.2010 31.12.2009 
Pitkäaikaiset varat 171 315 171 160 
Lyhytaikaiset varat 50 276 51 677 
Vastaavaa yhteensä 221 591 222 837 
Oma pääoma 79 994 79 280 
Tilinpäätössiirtojen kertymä 10 978 8 245 
Varaukset 663 698 
Vieras pääoma 129 956 134 614 
Vastattavaa yhteensä 221 591 222 837 
 
Kuuden kuukauden kokonaisinvestoinnit olivat 6 682 milj. kruunua (635). Lukuun sisältyy 
310 milj. kruunua (519) investointeja aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin, lähinnä 
kiinteän verkon asennuksiin. Muut investoinnit olivat yhteensä 6 372 milj. kruunua (116), 
josta 6 179 milj. kruunua liittyi UAB Omnitelin ja AS Eesti Telekomin osakkeiden hankintaan. 
UAB Omnitel ja AS Eesti Telekom ovat nyt emoyhtiön kokonaan omistamat tytäryhtiöt. 
 
 
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 
sekä pitkällä että lyhyellä aikavälillä. 

 
• 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. 

 
• Sääntely. TeliaSonera toimii erittäin säännellyllä alalla. TeliaSonera toimintaa koskevat 

säännökset rajoittavat huomattavasti sen liiketoiminnan hoitamisen joustavuutta. 
TeliaSoneran liiketoimintaan vaikuttavat lainsäädännön, säännösten tai hallitusten 
politiikan muutokset sekä sääntelyviranomaisten tai tuomioistuinten päätökset, mukaan 
luettuina toimilupien myöntäminen TeliaSoneralle tai muille osapuolille tai toimiluvan 
muuttaminen tai peruuttaminen, voivat vaikuttaa haitallisesti TeliaSoneran 
liiketoimintaan ja tulokseen. 

 
 
Aiempi versio konsernin vuoden 2010 kehitysnäkymistä (julkaistu 
20.4.2010) 
 
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. 
 
 
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. 
 
 


