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TeliaSonera tammikuu–syyskuu 2010 
 
Kasvu parani ja tulos oli ennätyksellinen 
 
Kolmas vuosineljännes 
• Liikevaihto laski 1,1 prosenttia 26 754 milj. Ruotsin kruunuun (27 053). 

Paikallisissa valuutoissa ja ilman yritysostoja laskettuna liikevaihto kasvoi 4,3 
prosenttia. 

• Säästötoimien kohteena olevat kustannukset pysyivät ennallaan 7 449 milj. 
kruunussa (7 468). Paikallisissa valuutoissa ja ilman yritysostoja laskettuna 
säästötoimien kohteena olevat kustannukset kasvoivat 5,3 prosenttia. 

• Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä nousi 0,1 prosenttia 9 776 milj. kruunuun 
(9 763), ja käyttökateprosentti nousi 36,5 prosenttiin (36,1). Paikallisissa 
valuutoissa ja ilman yritysostoja laskettuna kasvu oli 4,0 prosenttia. 

• Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä kasvoi 8 619 milj. kruunuun (8 453). 
• Nettotuloksen emoyhtiön omistajille kuuluva osuus nousi 5 988 milj. kruunuun 

(5 043) ja osakekohtainen tulos 1,33 kruunuun (1,12). 
• Vapaa kassavirta väheni 37,4 prosenttia 3 857 milj. kruunuun (6 160), mikä johtui 

osakkuusyhtiöiltä saatujen osinkojen pienenemisestä ja suuremmista 
veromaksuista. 

• Liittymien määrä kasvoi vuosineljänneksen aikana 4,2 miljoonalla ja oli 
156,6 miljoonaa. Konsolidoitujen toimintojen liittymämäärä kasvoi 2,0 miljoonalla 
ja osakkuusyhtiöiden liittymämäärä 2,2 miljoonalla liittymällä. 

• Konsernin vuoden 2010 kehitysnäkymiä on tarkistettu. 
 
Yhdeksän kuukauden jakso 
• Liikevaihto laski 2,2 prosenttia 79 808 milj. kruunuun (81 612). Paikallisissa 

valuutoissa ja ilman yritysostoja laskettuna liikevaihto kasvoi 3,4 prosenttia. 
• Nettotuloksen emoyhtiön omistajille kuuluva osuus nousi 15 948 milj. kruunuun 

(13 952). 
• Vapaa kassavirta laski 11 159 milj. kruunuun (12 525). 
 
Taloudellisia tunnuslukuja 
 

MSEK, paitsi suhdeluvut,  
osakekohtaiset tiedot ja muutokset 

Heinä–
syys
2010

Heinä–
syys
2009

Muu-
tos
(%)

Tammi–
syys
2010

Tammi–
syys 
2009 

Muu-
tos 
(%) 

Liikevaihto 26 754 27 053 −1 79 808 81 612 −2 
Säästötoimien kohteena oleva 
kustannusrakenne1, 2) 7 449 7 468 −0 23 485 24 876 −6 
Käyttökate2) ennen kertaluonteisia eriä3) 9 776 9 763 0 27 953 27 627 1 

Käyttökate-% 36,5 36,1 35,0 33,8  
Liiketulos 8 738 8 104 8 23 884 22 819 5 
Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä 8 619 8 453 2 24 024 24 106 −0 
Nettotulos 6 475 5 678 14 17 597 15 781 12 

josta emoyhtiön omistajille kuuluva osuus 5 988 5 043 19 15 948 13 952 14 
Tulos/osake (kruunua) 1,33 1,12 19 3,55 3,11 14 
Oman pääoman tuotto (%, rullaava 12 kk) 17,6 17,0 17,6 17,0  
Käyttöomaisuusinvestoinnit suhteessa 
liikevaihtoon (%) 11,0 12,0 11,4 11,4  
Vapaa kassavirta 3 857 6 160 −37 11 159 12 525 −11 
1) Lisätietoja on saatavana osoitteessa www.teliasonera.fi.  
2) Määritelmät on esitetty sivulla 16 

3) Kertaluonteiset erät on eritelty sivun 20 taulukossa. 

Tässä osavuosikatsauksessa liiketoiminnallisten ja taloudellisten tulosten jäljessä sulkeissa esitetyt vertailuluvut viittaavat samaan erään 
vuoden 2009 kolmannella vuosineljänneksellä, ellei toisin ole mainittu. 
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Toimitusjohtaja Lars Nybergin kommentit 
 
”On rohkaisevaa nähdä, että orgaaninen kasvu nopeutui entisestään kolmannella 
vuosineljänneksellä ja että kasvua on konsernimme monissa eri osissa. Sekä Mobility 
Services- että Eurasia-liiketoiminta-alueilla kasvu kiihtyi edellisiin vuosineljänneksiin 
verrattuna. Ensin mainitun kehitystä veivät eteenpäin langattomat datapalvelut ja laitemyynti, 
ja viimeksi mainitun makroekonominen elpyminen ja kasvanut liittymätiheys. Vielä 
merkittävämpää on se, että meillä on kannattavaa kasvua ja että kolmannen 
vuosineljänneksen käyttökate ilman kertaluonteisia eriä oli yhtiön historian korkein. 
 
Pohjoismaissa älypuhelinten yleistyminen kasvattaa langattomien datapalvelujen tuottoa ja 
laitemyyntiä. Älypuhelimen hankkii jo seitsemän kymmenestä ruotsalaisasiakkaasta, ja niitä 
käytetään paljon, mikä kasvattaa keskimääräistä liittymäkohtaista tuottoa. Asiakkaamme 
ovat ottaneet uuden iPhone 4:n erittäin hyvin vastaan, ja nyt myös Android- ja Symbian-
alustoihin perustuvat muut älypuhelimet herättävät kiinnostusta. Espanjan operaattorimme 
Yoigo kasvatti asiakasmääräänsä enemmän kuin koskaan aiemmin, ja saavutti lähes neljän 
prosentin markkinaosuuden. Uskomme edelleen, että tämän liiketoiminnan käyttökate 
kääntyy positiiviseksi vuoden 2010 viimeisellä neljänneksellä. 
 
Eurasia-liiketoiminta-alueella olemme investoineet huomattavia summia korkeatasoisten 
matkaviestinverkkojen rakentamiseen Uzbekistanissa ja Nepalissa siitä lähtien, kun ostimme 
nämä liiketoiminnot vuosina 2007 ja 2008. Nämä panostukset alkavat nyt tuottaa tuloksia. 
Sekä Ucell että Ncell ovat kasvattaneet liittymämääriään ennätysvauhtia, ja ero 
markkinajohtajaan kaventuu molemmissa maissa. Samaan aikaan kasvu jatkuu Eurasia-
liiketoiminta-alueemme suurimmalla yksittäisellä markkina-alueella Kazakstanissa. 
Kolmannen vuosineljänneksen kasvuvauhti oli paikallisessa valuutassa laskettuna yli 20 
prosenttia. 
 
Broadband Services -liiketoiminta-alueella meneillään oleva siirtyminen perinteisistä kiinteän 
verkon palveluista IPTV- ja tilausvideopalvelujen kaltaisiin ns. rikkaisiin sisältöpalveluihin on 
nopeutumassa. Tämä vahvistaa vankkaa uskoamme siihen, että kiinteä verkkomme on 
ratkaisevan tärkeä tekijä, joka tulevaisuudessakin erottaa meidät kilpailijoista. Lyhyellä 
aikavälillä se on kuitenkin haaste, sillä korvaamme nyt ADSL-tekniikkaa VDSL:llä ja 
rakennamme yhä useampiin koteihin ja toimistoihin valokuituyhteydet. Uskomme kuitenkin 
voivamme selvitä tästä siirtymävaiheesta tervettä kannattavuutta horjuttamatta. 
Rohkaisevaa on myös se, että meillä on nyt yli 350 000 kuitu-/LAN-asiakasta, mikä tarjoaa 
meille mahdollisuuden kasvattaa palvelumyyntiä nykyisille asiakkaille. 
 
Olemme jälleen nostaneet koko vuoden liikevaihtoennustettamme, ja uskomme nyt, että 
vuoden 2010 käyttökateprosentti tulee nousemaan edellisvuodesta.”  
 
Konsernin kehitysnäkymät vuonna 2010 (tarkistettu) 
 
Paikallisissa valuutoissa ja ilman yritysostoja laskettuna liikevaihdon odotetaan kasvavan 
koko vuoden 2010 ajan vastaavasti kuin vuoden ensimmäisen yhdeksän kuukauden aikana. 
Valuuttakurssivaihtelut saattavat olennaisesti vaikuttaa Ruotsin kruunuissa ilmoitettuihin 
lukuihin. 
 
TeliaSonera jatkaa panostuksia tulevaan kasvuun sekä verkkojensa ja palveluidensa 
korkeaan laatuun. Parantuneen liikevaihtoennusteen vuoksi odotamme myös säästötoimien 
kohteena olevan kustannusrakenteen olevan vuonna 2010 jonkin verran suurempi kuin 
edellisvuoden 33,2 mrd. kruunua paikallisvaluutoissa ja ilman yritysostoja laskettuna. 
Käyttökateprosentin ennen kertaluonteisia eriä odotetaan olevan vuonna 2010 suurempi 
kuin vuonna 2009. 



 

 

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

3 

 
Investoinnit laajakaistan ja matkaviestinnän kapasiteettiin sekä verkkolaajennuksiin Eurasia-
liiketoiminta-alueella tulevat jatkumaan. Käyttöomaisuusinvestointien odotetaan vuonna 
2010 olevan noin 13,5 prosenttia liikevaihdosta. 
 
Aiempi versio konsernin vuoden 2010 kehitysnäkymistä (julkaistu 20.7.2010) on sivulla 25. 

 
 
Konsernikatsaus, vuoden 2010 kolmas vuosineljännes 
 
Liikevaihto laski 1,1 prosenttia 26 754 milj. kruunuun (27 053). Paikallisissa valuutoissa ja 
ilman yritysostoja laskettuna liikevaihto kasvoi 4,3 prosenttia. Yritysostoilla oli 0,9 prosentin 
ja valuuttakurssivaihteluilla 4,5 prosentin negatiivinen vaikutus liikevaihtoon. 
 
Mobility Services -liiketoiminta-alueen liikevaihto kasvoi 2,6 prosenttia 12 959 milj. kruunuun 
(12 631). Paikallisissa valuutoissa ja ilman yritysostoja laskettuna liikevaihto kasvoi 9,0 
prosenttia. 
 
Broadband Services -liiketoiminta-alueen liikevaihto laski 9,4 prosenttia 9 772 milj. kruunuun 
(10 785). Paikallisissa valuutoissa ja ilman yritysostoja laskettuna liikevaihto laski 5,8 
prosenttia. 
 
Eurasia-liiketoiminta-alueen liikevaihto kasvoi 15,7 prosenttia 4 288 milj. kruunuun (3 706). 
Paikallisissa valuutoissa ja ilman yritysostoja laskettuna liikevaihto kasvoi 17,5 prosenttia. 
 
Liittymämäärä kasvoi vuoden 2009 kolmannen vuosineljänneksen lopusta 12,8 miljoonalla 
ja oli 156,6 miljoonaa. Konsolidoitujen toimintojen liittymämäärä kasvoi 6,5 miljoonalla 53,2 
miljoonaan ja osakkuusyhtiöiden 6,3 miljoonalla 103,4 miljoonaan. Kolmannen 
vuosineljänneksen aikana liittymien kokonaismäärä kasvoi 2,0 miljoonalla konsolidoiduissa 
toiminnoissa ja 2,2 miljoonalla osakkuusyhtiöissä. 
 
Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä nousi 0,1 prosenttia 9 776 milj. kruunuun (9 763), ja 
käyttökateprosentti parani 36,5 prosenttiin (36,1). Paikallisissa valuutoissa ja ilman 
yritysostoja laskettuna kasvu oli 4,0 prosenttia. 
 
Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä kasvoi 8 619 milj. kruunuun (8 453). Tuotot 
osakkuusyhtiöistä kasvoivat 15,6 prosenttia 2 082 milj. kruunuun (1 801). 
 
Liiketulokseen vaikuttaneet kertaluonteiset erät olivat yhteensä 119 milj. kruunua (−349), 
mihin sisältyivät 831 milj. kruunun suuruinen tanskalaisen Telia Stofan myynnistä saatu 
myyntivoitto sekä Kambodžan liiketoimintoihin liittyvä 678 milj. kruunun suuruinen 
arvonalentumiskirjaus. 
 
Rahoituserät olivat yhteensä −487 milj. kruunua (−541), josta −487 milj. kruunua (−416) 
liittyi nettokorkokuluihin. Filippiiniläisen Digitelin osakkeiden myynnistä saadulla voitolla oli 
67 milj. kruunun suuruinen positiivinen vaikutus rahoituseriin. 
 
Tuloverot laskivat 1 776 milj. kruunuun (1 885). Efektiivinen veroaste laski 21,5 prosenttiin 
(24,9), mikä johtui pääasiassa Azercelliin liittyvien verovarausten pienenemisestä ja 
tanskalaisesta Telia Stofasta saadusta verovapaasta myyntivoitosta. Näiden vaikutuksen 
kumosi osittain Kambodžan liiketoimintoihin liittyvä verotuksessa vähennyskelvoton 
arvonalennus. 
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Määräysvallattomien omistajien osuus tytäryhtiöistä pieneni 487 milj. kruunuun (635), 
josta 628 milj. kruunua (494) liittyi Eurasia-liiketoiminta-alueen toimintoihin ja 70 milj. 
kruunua (95) LMT:hen ja TEO:hon. 
 
Nettotuloksen emoyhtiön omistajille kuuluva osuus nousi 5 988 milj. kruunuun (5 043) ja 
osakekohtainen tulos 1,33 kruunuun (1,12). 
 
Käyttöomaisuusinvestoinnit vähenivät 2 941 milj. kruunuun (3 238) ja olivat 11,0 
prosenttia (12,0) liikevaihdosta. 
 
Vapaa kassavirta väheni 37,4 prosenttia 3 857 milj. kruunuun (6 160), mikä johtui 989 milj. 
kruunun suuruisista, aiempaa suuremmista ja lähinnä Ruotsin toimintoihin liittyvistä 
veromaksuista sekä osakkuusyhtiöiltä saatujen osinkojen pienenemisestä. Vuoden 2009 
kolmannella neljänneksellä Turkcell Holdingilta saatiin 1 153 milj. kruunun suuruiset osingot. 
 
Nettovelka pieneni kolmannen vuosineljänneksen loppuun mennessä 47 553 milj. kruunuun 
(52 387 vuoden 2010 toisen neljänneksen lopussa). 
 
Omavaraisuusaste oli 50,5 prosenttia (51,2 prosenttia vuoden 2010 toisen neljänneksen 
lopussa). 
 
Yritysostot ja -myynnit 
• TeliaSonera ilmoitti 8.7.2010 sopineensa tanskalaisen tytäryhtiönsä Telia Stofan 

myynnistä Ratokselle. Ratos on pörssinoteerattu Pohjoismaihin erikoistunut 
pääomasijoitusyhtiö. Myyntihinta oli 1,1 mrd. Tanskan kruunua, kun hinnassa on 
huomioitu kaupan kohteena olevan yhtiön käteisvarat ja velat. TeliaSonera kirjasi 
myynnistä vuoden 2010 kolmannella vuosineljänneksellä 831 milj. Ruotsin kruunun 
suuruisen myyntivoiton. Vuonna 2009 Telia Stofan liikevaihto oli 1 024 miljoonaa, 
käyttökate 166 miljoonaa ja liiketulos 92 miljoonaa Tanskan kruunua. Telia Stofalla on 
noin 500 työntekijää. Telia Stofa sisältyy konsernin tulokseen 31.7.2010 saakka. 

 
• TeliaSonera myi jäljellä olleen 7,8 prosentin osuutensa filippiiniläisestä Digitelistä 

vuoden 2010 kolmannen neljänneksen aikana. Kauppahinta oli 112 milj. kruunua, ja 
TeliaSoneran myyntivoitto oli 67 milj. kruunua.  

 
Kolmannen vuosineljänneksen olennaiset tapahtumat 
• TeliaSonera AB laski 23.9.2010 liikkeelle 500 milj. euron suuruisen 15-vuotisen 

Eurobond-joukkovelkakirjalainan osana 9 mrd. euron EMTN (Euro Medium Term Note) 
-ohjelmaansa. Lokakuussa 2025 erääntyville 15 vuoden sopimuksille asetettiin 
vuosituotoksi 3,928 prosenttia, mikä vastaa euron Mid-Swap-viitelukua lisättynä yhdellä 
prosenttiyksiköllä. 

 
• TeliaSonera on vuoden 2010 kolmannen neljänneksen aikana alentanut Kambodžan 

liiketoimintojen kirjanpitoarvoa 678 milj. kruunulla. Vuonna 2008 TeliaSonera osti 
kambodžalaisen Applifonen (tuotemerkki Star-Cell) osana nepalilaisen Spice Nepalin 
hankintaa. Applifone on nykyisin seitsemänneksi suurin Kambodžan yhdeksästä 
operaattorista. Yleisesti ottaen näille markkinoille on tyypillistä ankara kilpailu ja suuri 
asiakasvaihtuvuus. Vuoden 2010 ensimmäisen neljänneksen aikana kävi ilmeiseksi, 
että TeliaSoneran oli tarkistettava Kambodžan markkinoiden tavoitteitaan, ja vastuu 
tästä segmentistä siirrettiin Eurasia-liiketoiminta-alueelta muihin toimintoihin kuuluvalle 
TeliaSonera Holdingille. Markkina-aseman uudelleen analysoinnin jälkeen Applifonen 
arvo arvioitiin uudelleen vuoden 2010 kolmannen neljänneksen aikana. 
Arvonalennuksen jälkeen Kambodžan liiketoimintoihin ei 30.9.2010 jälkeen liity 
liikearvoa.  
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Mobility Services -liiketoiminta-alueen liikevaihdon kasvua 
vauhdittivat Espanjan toiminnot ja langattomat datapalvelut  
 
 
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 pohjoismaisen kysynnän ansiosta. Vuosineljänneksen aikana 
markkinoille tuotiin uusia liikkuvan laajakaistan palveluja sekä Ruotsissa että Norjassa. 
Niillä pyritään vastaamaan paremmin asiakkaiden käyttötottumuksiin ja toiveisiin 
suuremmista nopeuksista. 4G-verkon rakentaminen etenee, ja se avataan vuoden 2010 
aikana 28 uuteen kaupunkiin Ruotsissa ja neljään kaupunkiin Norjassa. TeliaSonera 
aloittaa Samsungin Android-alustaan perustuvien Galaxy Tab -nimisten tablet-laitteiden 
myynnin Pohjoismaiden ja Baltian markkinoilla viimeisen vuosineljänneksen aikana. 

 
• TeliaSoneran espanjalainen matkaviestinoperaattori Yoigo hyötyy edelleen 

hintajohtajuudestaan ja yksinkertaisesta hinnoittelumallistaan, ja sen markkinaosuus 
nousi lähes neljään prosenttiin. Liittymämäärän keskimääräinen bruttokasvu 
kuukaudessa saavutti kaikkien aikojen suurimmat lukemat kolmannen neljänneksen 
aikana. Baltian maissa liikevaihto on paranemassa laitemyynnin ja langattomien 
datapalvelujen kasvun ansiosta, mutta kehitys on edelleen negatiivinen viime vuoteen 
verrattuna. Myös viranomaissääntelyllä on ollut huomattava vaikutus liikevaihtoon 
Latviassa ja Liettuassa. 

 

MSEK, paitsi käyttökateprosentit,  
toiminnan tunnusluvut ja muutokset 

Heinä–
syys
2010

Heinä–
syys
2009

Muu-
tos
(%)

Tammi–
syys
2010

Tammi–
syys 
2009 

Muu-
tos 
(%) 

Liikevaihto 12 959 12 631 3 37 936 37 912 0 
Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä 3 926 3 966 −1 11 284 11 074 2 

Käyttökate-% 30,3 31,4 29,7 29,2  
Liiketulos 2 876 2 785 3 8 095 7 470 8 
Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä 2 878 2 890 0 8 113 7 800 4 
Käyttöomaisuusinvestoinnit 728 722 1 2 586 2 475 5 
Liittymän keskimääräinen kuukausikäyttö 
(MoU) (min) 215 209 3 216 208 4 
Liittymän keskimääräinen kuukausituotto 
(ARPU, blended) (SEK) 197 218 −10 202 225 −10 
Asiakasvaihtuvuus (Churn, blended) (%) 29 28 4 29 28 4 
Liittymämäärä (tuhatta) kauden lopussa 18 091 16 589 9 18 091 16 589 9 
Työntekijöitä kauden lopussa 7 506 7 771 −3 7 506 7 771 −3 
 

Lisätietoja segmentistä on saatavana osoitteessa www.teliasonera.fi.  
 
• Liikevaihto kasvoi 2,6 prosenttia 12 959 milj. kruunuun (12 631). Paikallisissa 

valuutoissa ja ilman yritysostoja laskettuna liikevaihto kasvoi 9,0 prosenttia. 
Valuuttakurssivaihteluilla oli 6,4 prosentin suuruinen negatiivinen vaikutus liiketoiminta-
alueen liikevaihtoon. 
 
Espanjassa, Ruotsissa, Suomessa ja Norjassa liikevaihto kasvoi paikallisissa 
valuutoissa laskettuna. Ruotsissa liikevaihto kasvoi 8,3 prosenttia 3 849 milj. kruunuun 
(3 553), mistä kaksi kolmasosaa tuli langattomien datapalvelujen kasvun ja kolmasosa 
laitemyynnin lisääntymisen seurauksena. Espanjassa liikevaihto paikallisessa 
valuutassa laskettuna kasvoi 81,6 prosenttia 1 694 milj. kruunuun (1 036). 
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Suomessa liikevaihto paikallisessa valuutassa laskettuna kasvoi 8,4 prosenttia, mihin 
vaikuttivat yhtä paljon laitemyynnin lisääntyminen ja langattomien datapalvelujen 
liikevaihdon kasvu. Norjassa liikevaihto paikallisessa valuutassa laskettuna kasvoi 0,4 
prosenttia ensimmäistä kertaa sitten vuoden 2008 toisen neljänneksen. Puhepalvelujen 
liikevaihto laski, kun tilaajat siirtyivät halvempiin hintavaihtoehtoihin, mutta laitemyynnin 
lisääntyminen ja langattomien datapalvelujen liikevaihdon kasvu osaltaan kompensoivat 
tätä vaikutusta. Tanskassa liikevaihto paikallisessa valuutassa laskettuna laski 5,9 
prosenttia puhepalveluista saadun liikevaihdon vähenemisen ja 1.5.2010 laskeneiden 
yhteenliittämismaksujen seurauksena. 
 
Liikevaihdon kehitys parani kaikissa kolmessa Baltian maassa edelliseen 
vuosineljännekseen verrattuna. Virossa liikevaihto paikallisessa valuutassa laskettuna 
laski 2,0 prosenttia. Latviassa liikevaihto paikallisessa valuutassa laskettuna laski 7,0 
prosenttia ja Liettuassa 13,8 prosenttia edellisvuoden vastaavaan neljännekseen 
verrattuna. Yhteenliittämismaksujen alenemisella oli merkittävä negatiivien vaikutus 
molemmissa maissa, ja se selittää kolmanneksen liikevaihdon laskusta Latviassa ja 
lähes puolet liikevaihdon laskusta Liettuassa. 
 

• Liittymämäärä kasvoi 1,5 miljoonalla vuoden 2009 kolmannen neljänneksen lopusta ja 
oli 18,1 miljoonaa. Kasvu oli voimakkainta Espanjassa, missä liittymämäärä kasvoi 0,8 
miljoonalla 2,1 miljoonaan. Toisena oli Suomi, missä uusia liittymiä avattiin 0,3 
miljoonaa, ja kolmantena Ruotsi 0,2 miljoonalla. Vuosineljänneksen aikana liittymien 
kokonaismäärä kasvoi 0,5 miljoonalla. 

 
• TeliaSoneran muilta matkaviestinoperaattoreilta saamia yhteenliittämismaksuja 

laskettiin Ruotsissa 0,32 kruunusta 0,26 kruunuun 1.7.2010. Norjassa maksut laskivat 
0,60 Norjan kruunusta 0,50 Norjan kruunuun 1.7.2009, ja 1.1.2011 ne laskevat edelleen 
0,30 Norjan kruunuun. Liettuassa yhteenliittämismaksuja laskettiin 0,266 litistä 0,148 
litiin 1.1.2010. Espanjassa maksut alenivat 0,061 eurosta 0,055 euroon 1.4.2010. 
Latviassa yhteenliittämismaksuja laskettiin puolestaan 1.4.2010 0,062 latista 0,047 latiin 
ja 1.8.2010 alkaen edelleen 0,04 latiin. Tanskassa yhteenliittämismaksut alenivat 0,54 
Tanskan kruunusta 0,44 Tanskan kruunuun 1.5.2010 alkaen. Virossa 
yhteenliittämismaksuja pienennettiin 1,36 Viron kruunusta 1,22 Viron kruunuun 
1.7.2010 alkaen. 

 
• Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä laski 1,0 prosenttia 3 926 milj. kruunuun (3 966). 

Käyttökateprosentti laski 30,3 prosenttiin (31,4). Käyttökateprosentti parani Ruotsissa, 
Tanskassa, Latviassa ja Espanjassa. Paikallisissa valuutoissa laskettuna käyttökate 
ennen kertaluonteisia eriä kasvoi 3,3 prosenttia. 
 
Ruotsissa käyttökate ennen kertaluonteisia eriä kasvoi 12,9 prosenttia 1 682 milj. 
kruunuun (1 490). Käyttökateprosentti parani 43,7 prosenttiin (41,9) tuottojen kasvun ja 
bruttokatteen paranemisen seurauksena. Suomessa käyttökateprosentti aleni 29,9 
prosenttiin (33,8) bruttokatteen pienentymisen, myynti- ja markkinointikustannusten 
kasvun sekä asiakas- ja kauppiastuen parannustoimien seurauksena. 
 
Espanjassa käyttökate nousi −131 milj. kruunuun (−209) liittymämäärän 
ennätysmäisestä kasvusta huolimatta. Yoigon käyttökatteen ennustetaan edelleen 
muuttuvan positiiviseksi vuoden 2010 viimeisen neljänneksen aikana. 
 
Tanskassa pienentyneet henkilöstö- sekä myynti- ja markkinointikulut kompensoivat 
liikevaihdon pienenemisen vaikutusta ja käyttökateprosentti parani 23,4 prosenttiin 
(22,4). Norjassa käyttökateprosentti laski 35,9 prosenttiin (37,6), koska voimakkaasti 
subventoitujen suuren keskimääräisen kuukausituoton laskutusliittymien myynti kasvoi 
ja langattomien laajakaistapalvelujen kasvu jatkui. 
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Latviassa onnistuttiin vähentämään liiketoiminnan kuluja ja käyttökateprosentti parani 
40,2 prosenttiin (38,6). Virossa bruttokatteen parantuminen kompensoi liikevaihdon 
laskun. Käyttökateprosentti pysyi Virossa muuttumattomana edellisvuoden vastaavaan 
neljännekseen verrattuna ja oli 39,0 prosenttia (38,8). Liettuassa käyttökateprosentti 
laski 31,4 prosenttiin (33,8) lähinnä myyntitoimien lisääntymisen ja asiakkaiden 
säilyttämiseen tähtäävien toimien seurauksena. 
 

• Käyttöomaisuusinvestoinnit pysyivät ennallaan 728 milj. kruunussa (722) ja olivat 5,6 
prosenttia (5,7) liikevaihdosta. Kassavirta laskettuna ennen kertaluonteisia eriä kirjatun 
käyttökatteen ja käyttöomaisuusinvestointien erotuksena pysyi myös edellisvuoden 
vastaavan neljänneksen tasolla ja oli 3 198 milj. kruunua (3 244). 

 

MSEK, paitsi käyttökateprosentit  
ja muutokset 

Heinä–
syys
2010

Heinä–
syys
2009

Muu-
tos
(%)

Tammi–
syys
2010

Tammi–
syys 
2009 

Muu-
tos 
(%) 

Liikevaihto 12 959 12 631 3 37 936 37 912 0 
josta Ruotsin osuus 3 849 3 553 8 11 311 10 490 8 
josta Suomen osuus 2 403 2 461 −2 7 288 7 661 −5 
josta Norjan osuus 2 225 2 238 −1 6 563 6 757 −3 
josta Tanskan osuus 1 578 1 865 −15 4 843 5 525 −12 
josta Liettuan osuus 436 562 −22 1 256 1 731 −27 
josta Latvian osuus 455 549 −17 1 366 1 776 −23 
josta Viron osuus 436 495 −12 1 270 1 474 −14 
josta Espanjan osuus 1 694 1 036 64 4 366 2 894 51 

Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä 3 926 3 966 −1 11 284 11 074 2 
josta Ruotsin osuus 1 682 1 490 13 4 734 4 166 14 
josta Suomen osuus 719 832 −14 2 275 2 462 −8 
josta Norjan osuus 798 841 −5 2 367 2 386 −1 
josta Tanskan osuus 369 417 −12 944 1 035 −9 
josta Liettuan osuus 137 190 −28 413 575 −28 
josta Latvian osuus 183 212 −14 564 742 −24 
josta Viron osuus 170 192 −11 506 583 −13 
josta Espanjan osuus −131 −209 −519 −876  

Käyttökate-% yhteensä 30,3 31,4 29,7 29,2  
Käyttökate-%, Ruotsi 43,7 41,9 41,9 39,7  
Käyttökate-%, Suomi 29,9 33,8 31,2 32,1  
Käyttökate-%, Norja 35,9 37,6 36,1 35,3  
Käyttökate-%, Tanska 23,4 22,4 19,5 18,7  
Käyttökate-%, Liettua 31,4 33,8 32,9 33,2  
Käyttökate-%, Latvia 40,2 38,6 41,3 41,8  
Käyttökate-%, Viro 39,0 38,8 39,8 39,6  
Käyttökate-%, Espanja neg. neg. neg. neg.  

Liikevaihto paikallisissa valuutoissa ja 
ilman yritysostoja 

Heinä–
syys

Tammi–
syys

Muutos (%) yhteensä 9 6
Muutos (%), Ruotsi 8 8
Muutos (%), Suomi 8 6
Muutos (%), Norja 0 −3
Muutos (%), Tanska −6 −3
Muutos (%), Liettua −14 −20
Muutos (%), Latvia −7 −14
Muutos (%), Viro −2 −4
Muutos (%), Espanja 82 67
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Broadband Services -liiketoiminta-alueella televisiopalvelujen 
suosio kasvoi 
 
 
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. 
 
 
• Nopeiden yhteyksien voimakas kysyntä parantaa mahdollisuuksia myydä uusia 

palveluja nykyisille asiakkaille. Yli 350 000 liiketoiminta-alueen asiakasta on nyt siirtynyt 
ADSL-pohjaisista palveluista kuitu- ja LAN-yhteyksien käyttöön. Samaan aikaan VoIP-
asiakkaiden määrä jatkaa kasvuaan, mikä on kompensoinut 30 prosentilla yleisen 
puhelinverkon liittymien määrän vähenemistä. IPTV-asiakkaiden määrä kasvoi kaikilla 
markkina-alueilla. Suomessa saavutettiin 200 000 TV-asiakkaan raja vuoden 2010 
kolmannen neljänneksen aikana. Ruotsissa on vuoden 2010 aikana tähän mennessä 
vuokrattu yli 1,5 miljoonaa videota, kun koko vuonna 2009 määrä oli 1,2 miljoonaa. 

 
• Ruotsissa aloitettiin HDTV-lähetykset ADSL-liittymien välityksellä kolmannen 

vuosineljänneksen aikana. Lisäksi kiinteän verkon palveluissa tarkistettiin puhelujen 
hintoja ja laskutuslisiä. Baltian maissa makrotaloudellinen toimintaympäristö on 
edelleen haastava, mutta vakautumisen merkkejä on näkyvissä. Liettualainen yhtiömme 
TEO on valittu sekä Baltian maiden että Liettuan parhaaksi yhtiöksi. 

 

MSEK, paitsi käyttökateprosentit,  
toiminnan tunnusluvut ja muutokset 

Heinä–
syys
2010

Heinä–
syys
2009

Muu-
tos
(%)

Tammi–
syys
2010

Tammi–
syys 
2009 

Muu-
tos 
(%) 

Liikevaihto 9 772 10 785 −9 29 995 32 467 −8 
Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä 3 326 3 794 −12 10 044 10 635 −6 

Käyttökate-% 34,0 35,2 33,5 32,8  
Liiketulos 1 971 2 284 −14 6 095 5 626 8 
Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä 1 992 2 518 −21 6 212 6 688 −7 
Käyttöomaisuusinvestoinnit 1 076 1 010 7 3 128 3 285 −5 
Laajakaistaliittymän keskimääräinen 
kuukausituotto (ARPU) (SEK) 304 314 −3 311 311 

 
0 

Liittymämäärä (tuhatta) kauden lopussa   
Laajakaista 2 363 2 351 1 2 363 2 351 1 
Kiinteän verkon puhepalvelut ja VoIP 5 091 5 550 −8 5 091 5 550 −8 
TV 886 739 20 886 739 20 

Työntekijöitä kauden lopussa 13 949 13 994 −0 13 949 13 994 −0 
 

Lisätietoja segmentistä on saatavana osoitteessa www.teliasonera.fi.  
 
• Liikevaihto laski 9,4 prosenttia 9 772 milj. kruunuun (10 785). Paikallisissa valuutoissa 

ja ilman yritysostoja laskettuna liikevaihto laski 5,8 prosenttia. Valuuttakurssivaihteluilla 
oli 3,6 prosentin suuruinen negatiivinen vaikutus liikevaihtoon. IP-pohjaisten palveluiden 
osuus ulkoisesta liikevaihdosta kasvoi 37 prosenttiin (35). 
 
Ruotsissa liikevaihto laski 4,4 prosenttia 4 418 milj. kruunuun (4 619). Kiinteän verkon 
puhepalvelujen tuotot laskivat 9,5 prosenttia, mikä oli jatkoa aiempien 
vuosineljännesten suuntaukselle, kun taas laajakaistapalveluissa ei tapahtunut 
muutosta edellisvuoden kolmannesta vuosineljänneksestä. IPTV- ja VoIP-liittymien 
tuotot kasvoivat yli 40 prosenttia edellisvuoden vastaavaan neljännekseen verrattuna. 
Suomessa liikevaihto paikallisessa valuutassa ja ilman yritysostoja laskettuna laski 1,8 
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prosenttia 1 450 milj. kruunuun (1 640) pääasiassa perinteisten kiinteän verkon 
puhepalvelujen vähenemisen vuoksi. 
 
Tanskassa liikevaihto paikallisessa valuutassa ja ilman yritysostoja laskettuna kasvoi 
0,9 prosenttia yritysmyynnin sekä Telia Shops -myymälöiden kuluttajamyynnin 
lisääntymisen vuoksi. Norjassa liikevaihto paikallisessa valuutassa ja ilman yritysostoja 
laskettuna laski 10,6 prosenttia 279 milj. Ruotsin kruunuun (315). 
 
Virossa liikevaihto paikallisessa valuutassa laskettuna kasvoi 1,9 prosenttia, mihin 
vaikuttivat kauttakulkuliikenteen kasvu ja laitemyynnin lisääntyminen. Liettuassa 
liikevaihto paikallisessa valuutassa ja ilman yritysostoja laskettuna laski 7,2 prosenttia, 
mikä johtui talouden taantumasta, myyntivolyymien pienentymisestä ja 
yhteenliittämismaksujen laskusta. Tukkumyynnin liikevaihto laski 13,1 prosenttia 2 714 
milj. kruunuun (3 124). Paikallisessa valuutassa ja ilman yritysostoja laskettuna 
liikevaihto laski 10,5 prosenttia. Tukkumyynnin väheneminen johtuu kansainvälisten 
puhepalvelujen tuottojen pienenemisestä, kansainvälisen IP-liikenteen hintojen 
alenemisesta sekä kotimaan tukkumyynnin liikevaihdon laskusta. 

 
• Laajakaistaliittymien määrä kasvoi 2,4 miljoonaan, mikä merkitsee 12 000 liittymän 

lisäystä vuoden 2009 kolmanteen vuosineljännekseen verrattuna. Kuluneen 
vuosineljänneksen aikana muutosta ei tapahtunut. 
 
TV-liittymien kokonaismäärä kasvoi vuoden 2009 kolmannesta vuosineljänneksestä 
147,000:lla ja kuluneen neljänneksen aikana 44,000:lla 0,9 miljoonaan. 
 
Kiinteän verkon puhelinliittymien määrä väheni 576 000:lla vuoden 2009 kolmannen 
vuosineljänneksen lopusta ja oli 4,8 miljoonaa. Vuoden 2010 toisesta neljänneksestä 
määrä väheni 172 000 liittymällä. Vuoden 2010 kolmannen neljänneksen lukuihin 
sisältyy 43 000 liittymän kertaluonteinen korjaus vuoden 2010 kahden ensimmäisen 
neljänneksen lukuihin Ruotsissa. VoIP-liittymien määrä kasvoi vuosineljänneksen 
aikana 32 000:lla. VoIP-liittymiä on nyt yhteensä 319 000. 

 
• Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä laski 12,3 prosenttia 3, 326 milj. kruunuun 

(3 794). Paikallisissa valuutoissa laskettuna käyttökate ennen kertaluonteisia eriä laski 
9,1 prosenttia. Käyttökateprosentti aleni 34,0 prosenttiin (35,2). 
 
Ruotsissa käyttökateprosentti pysyi ennallaan ja oli 40,8 prosenttia (40,7). Liikevaihdon 
laskua kompensoivat bruttokatteen parantuminen muun muassa 
yhteenliittämismaksujen ja alihankkijakustannusten laskun ansiosta sekä 
henkilöstökulujen pieneneminen vuoden 2009 kolmanteen neljännekseen verrattuna. 
 
Suomessa liikevaihdon lasku ja viankorjausten aiheuttama huoltokustannusten nousu 
alensivat käyttökateprosentin 30,2 prosenttiin (36,2). IPTV-palvelujen 
myynninedistämiskulujen kasvu vaikutti myös negatiivisesti käyttökateprosenttiin. 
Tanskassa bruttokatteen parantuminen paransi käyttökateprosenttia 11,5 prosenttiin 
(2,7) ja Norjassa 16,8 prosenttiin (16,2). 
 
Virossa liikevaihdon kohentuminen ja henkilöstökulujen lasku nostivat 
käyttökateprosentin 30,7 prosenttiin (30,2). Liettuassa säästötoimien kohteena olevien 
kustannusten aleneminen 5,7 prosentilla ei riittänyt täysin kompensoimaan perinteisten 
kiinteän verkon palveluiden vähenemistä, ja käyttökateprosentti laski 41,3 prosenttiin 
(42,7). 
 
Tukkumyynnissä käyttökateprosentti laski 23,5 prosenttiin (26,5) kansainvälisen IP-
liikenteen aiempia vuosineljänneksiä suuremman hintojen laskun vuoksi. Kotimaan 
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tukkumyynnin tavallista korkeammat ylläpitokustannukset vaikuttivat myös negatiivisesti 
käyttökateprosenttiin. 
 

• Käyttöomaisuusinvestoinnit kasvoivat 1 076 milj. kruunuun (1 010) ja olivat 11,0 
prosenttia (9,4) liikevaihdosta. Kassavirta laskettuna ennen kertaluonteisia eriä kirjatun 
käyttökatteen ja käyttöomaisuusinvestointien erotuksena laski 2 250 milj. kruunuun  
(2 784). 

 

MSEK, paitsi käyttökateprosentit  
ja muutokset 

Heinä–
syys
2010

Heinä–
syys
2009

Muu-
tos
(%)

Tammi–
syys
2010

Tammi–
syys 
2009 

Muu-
tos 
(%) 

Liikevaihto 9 772 10 785 −9 29 995 32 467 −8 
josta Ruotsin osuus 4 418 4 619 −4 13 564 14 018 −3 
josta Suomen osuus 1 450 1 640 −12 4 396 5 138 −14 
josta Norjan osuus 279 315 −11 891 790 13 
josta Tanskan osuus 235 259 −9 744 811 −8 
josta Liettuan osuus 526 630 −17 1 625 1 916 −15 
josta Viron osuus 495 540 −8 1 437 1 610 −11 
josta tukkumyynnin osuus 2 714 3 124 −13 8 404 9 212 −9 

Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä 3 326 3 794 −12 10 044 10 635 −6 
josta Ruotsin osuus 1 804 1 880 −4 5 395 4 994 8 
josta Suomen osuus 438 594 −26 1 381 1 714 −19 
josta Norjan osuus 47 51 −8 147 157 −6 
josta Tanskan osuus 27 7 81 58 40 
josta Liettuan osuus 217 269 −19 663 867 −24 
josta Viron osuus 152 163 −7 439 487 −10 
josta tukkumyynnin osuus 640 829 −23 1 937 2 357 −18 

Käyttökate-% yhteensä 34,0 35,2 33,5 32,8  
Käyttökate-%, Ruotsi 40,8 40,7 39,8 35,6  
Käyttökate-%, Suomi 30,2 36,2 31,4 33,4  
Käyttökate-%, Norja 16,8 16,2 16,5 19,9  
Käyttökate-%, Tanska 11,5 2,7 10,9 7,2  
Käyttökate-%, Liettua 41,3 42,7 40,8 45,3  
Käyttökate-%, Viro 30,7 30,2 30,5 30,2  
Käyttökate-%, tukkumyynti 23,5 26,5 23,0 25,6  

 
 
Liikevaihto laskettuna paikallisissa 
valuutoissa ja ilman yritysostoja 

Heinä–
syys

Tammi–
syys

Muutos (%) yhteensä −6 −5
Muutos (%), Ruotsi −4 −3
Muutos (%), Suomi −2 −5
Muutos (%), Norja −11 −8
Muutos (%), Tanska 1 2
Muutos (%), Liettua −7 −6
Muutos (%), Viro 2 −1
Muutos (%), tukkumyynti −11 −6
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Liikevaihdon orgaaninen kasvu ja käyttökateprosentti paranivat 
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. 
 
 
• Orgaaninen kasvu parani edelleen vuoden 2010 toisesta vuosineljänneksestä.  

Kazakstanissa, Eurasia-liiketoiminta-alueen suurimmassa liiketoimintayksikössä, kasvu 
parani edelleen liittymämäärän voimakkaan lisääntymisen ja makrotaloudellisen 
tilanteen parantumisen takia. Liittymämäärän kasvu Uzbekistanissa ja Nepalissa on 
nopeutunut, ja Uzbekistanissa on nyt 6 miljoonaa ja Nepalissa 3 miljoonaa liittymää. 
Syyskuussa Ncell ryhtyi tarjoamaan myös 3G-palveluja 11 kaupungissa Nepalissa. 

 
• Azerbaidžanissa liikevaihto paikallisessa valuutassa laskettuna kasvoi ensimmäistä 

kertaa vuoden 2008 viimeisen neljänneksen jälkeen. Venäjällä MegaFon on toisesta 
vuosineljänneksestä lähtien ollut liittymämäärällä mitattuna maan toiseksi suurin 
matkaviestinoperaattori ja on nyt lähellä nousta toiseksi suurimmaksi myös 
liikevaihdolla mitattuna. ACM-Consultingin mukaan MegaFon on 35 prosentin 
markkinaosuudellaan langattomien datapalvelujen markkinajohtaja Venäjällä. 

 

MSEK, paitsi käyttökateprosentit,  
toiminnan tunnusluvut ja muutokset 

Heinä-
syys
2010

Heinä-
syys
2009

Muu-
tos
(%)

Tammi-
syys
2010

Tammi-
syys 
2009 

Muu-
tos 
(%) 

Liikevaihto 4 288 3 706 16 11 817 11 217 5 
Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä 2 278 1 912 19 6 075 5 709 6 

Käyttökate-% 53,1 51,6 51,4 50,9  
Tuotot osakkuusyhtiöistä   

Venäjä 1 442 1 171 23 3 899 3 672 6 
Turkki 605 601 1 1 671 2 283 −27 

Liiketulos 3 684 3 137 17 9 700 9 869 −2 
Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä 3 684 3 137 17 9 700 9 869 −2 
Käyttöomaisuusinvestoinnit 950 1 355 −30 2 893 2 829 2 
Liittymämäärä (tuhatta) kauden lopussa   

Tytäryhtiöt 26 264 20 952 25 26 264 20 952 25 
Osakkuusyhtiöt 102 491 96 324 6 102 491 96 324 6 

Työntekijöitä kauden lopussa 4 775 4 542 5 4 775 4 542 5 
 

Lisätietoja segmentistä on saatavana osoitteessa www.teliasonera.fi.  
 
Konsolidoidut toiminnot 
• Liikevaihto kasvoi 15,7 prosenttia 4 288 milj. kruunuun (3 706). Orgaaninen kasvu 

paikallisissa valuutoissa laskettuna oli 17,5 prosenttia. Valuuttakurssivaihteluilla oli 1,8 
prosentin suuruinen negatiivinen vaikutus liikevaihtoon. 
 
Kazakstanissa liikevaihto paikallisessa valuutassa laskettuna kasvoi 20,4 prosenttia, 
mikä merkitsi parannusta edelliseen vuosineljännekseen verrattuna. Tämä johtui 
liittymämäärän voimakkaan kasvun jatkumisesta sekä makrotaloudellisen tilanteen 
paranemisesta. Azerbaidžanissa ensimmäiset merkit maan talouden elpymisestä saivat 
aikaan sen, että liikevaihto paikallisessa valuutassa laskettuna kasvoi 2,7 prosenttia 
971 milj. kruunuun (952). 
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Nepalissa kasvu nopeutui ja liikevaihto paikallisessa valuutassa laskettuna kasvoi 71,4 
prosenttia 286 milj. kruunuun (163). Voimakas kasvu on seurausta siitä, että käyttöön 
otettiin uusi hinnoittelumalli, jossa kaikkiin verkkoihin sovelletaan samoja hintoja, sekä 
siitä, että asiakkaiden käsitykset Ncellistä ovat parantuneet maaliskuussa 2010 tehdyn 
brändiuudistuksen jälkeen. 
 
Uzbekistanissa liikevaihto paikallisessa valuutassa laskettuna pysyi erittäin korkealla 
tasolla ja kasvoi 50,1 prosenttia 416 milj. kruunuun (303) liittymämäärän kasvun 
nopeutumisen ja lisäarvopalvelujen voimakkaan kasvun seurauksena. 
 
Moldovassa Moldcell saavutti 30 prosentin markkinaosuuden toisella 
vuosineljänneksellä toteutetun brändiuudistuksen ja uusien hinnoittelumallien tuloksena. 
Liikevaihto paikallisessa valuutassa laskettuna kasvoi 17,6 prosenttia 130 milj. 
kruunuun (124). Tadžikistanissa kasvu oli edelleen nopeaa ja liikevaihto paikallisessa 
valuutassa laskettuna kasvoi 17,8 prosenttia 223 milj. kruunuun (192). 
 
Georgiassa liikevaihto paikallisessa valuutassa laskettuna laski 10,1 prosenttia 281 milj. 
kruunuun (344). Tämä johtui yhteenliittämismaksujen alenemisesta 46 prosentilla 
1.8.2010 sekä uuden liikevaihtoon kohdistuvan 10 prosentin suuruisen valmisteveron 
käyttöönottamisesta 1.9.2010. Ilman näitä vaikutuksia laskettuna liikevaihto pysyi 
samalla tasolla kuin viime vuoden vastaavalla vuosineljänneksellä. 
 

• Liittymämäärä konsolidoiduissa toiminnoissa oli 26,3 miljoonaa, mikä merkitsee 5,3 
miljoonan lisäystä vuoden 2009 kolmannen vuosineljänneksen lopusta. Kasvu oli 
voimakkainta Nepalissa, missä liittymämäärä kasvoi 1,6 miljoonalla 3,4 miljoonaan, 
sekä Kazakstanissa, missä liittymämäärä kasvoi 1,3 miljoonalla 8,4 miljoonaan. 
Kolmannen neljänneksen aikana Eurasia-liiketoiminta-alueen konsolidoitujen 
toimintojen liittymien kokonaismäärä kasvoi 1,9 miljoonalla. Kasvu oli suurinta 
Nepalissa, missä liittymien määrä lisääntyi 0,7 miljoonalla, sekä Kazakstanissa ja 
Uzbekistanissa, joissa molemmissa liittymien määrä kasvoi 0,6 miljoonalla. 
Azerbaidžanissa liittymämäärä väheni 0,1 miljoonalla, ja asiakasvaihtuvuuden 
vähentämiseen tähtäävät toimet on aloitettu. Niiden odotetaan vaikuttavan 
täysimääräisesti vuoden 2010 viimeisen vuosineljänneksen aikana. 

 
• Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä kasvoi 19,1 prosenttia 2 278 milj. kruunuun 

(1 912). Käyttökateprosentti oli 53,1 (51,6). Paikallisissa valuutoissa laskettuna 
käyttökate ennen kertaluonteisia eriä kasvoi 21,1 prosenttia kannattavuuden 
parannuttua Kazakstanissa, Uzbekistanissa ja Moldovassa. Uzbekistanissa 
käyttökateprosentti on noussut uusien liittymien määrän voimakkaasta kasvusta 
huolimatta noin 40 prosenttiin. 

 
• Käyttöomaisuusinvestoinnit vähenivät 950 milj. kruunuun (1 355). Investointeja 

tehtiin edelleen lisäkapasiteettiin sekä verkon peittoalueen ja verkkopalvelujen laadun 
parantamiseen. Käyttöomaisuusinvestointien osuus liikevaihdosta laski 22,2 prosenttiin 
(36,6). Kassavirta laskettuna ennen kertaluonteisia eriä kirjatun käyttökatteen ja 
käyttöomaisuusinvestointien erotuksena yli kaksinkertaistui 1 328 milj. kruunuun  
(557). 
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MSEK, paitsi muutokset 

Heinä–
syys
2010

Heinä–
syys
2009

Muu-
tos
(%)

Tammi–
syys
2010

Tammi–
syys 
2009 

Muu-
tos 
(%) 

Liikevaihto 4 288 3 706 16 11 817 11 217 5 
josta Kazakstanin osuus 1 984 1 635 21 5 359 4 970 8 
josta Azerbaidžanin osuus 971 952 2 2 741 2 942 −7 
josta Uzbekistanin osuus 416 303 37 1 144 889 29 
josta Tadžikistanin osuus 223 192 16 605 545 11 
josta Georgian osuus 281 344 −18 865 1 018 −15 
josta Moldovan osuus 130 124 5 350 369 −5 
josta Nepalin osuus 286 163 75 761 505 51 

 
 
Liikevaihto laskettuna paikallisissa 
valuutoissa ja ilman yritysostoja 

Heinä–
syys

Tammi–
syys

Muutos (%) yhteensä 18 15
Muutos (%), Kazakstan 20 16
Muutos (%), Azerbaidžan 3 −1
Change (%), Uzbekistan 50 49
Muutos (%), Tadžikistan 18 29
Muutos (%), Georgia −10 −3
Muutos (%), Moldova 18 16
Muutos (%), Nepal 71 52

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

liittymämäärä oli 56,5 miljoonaa. Lisäystä edellisvuoden vastaavasta neljänneksestä oli 
8,2 miljoonaa, ja edelliseen vuosineljännekseen verrattuna liittymämäärä kasvoi 2,4 
miljoonalla. 

 
• TeliaSoneran Venäjältä saamat tuotot kasvoivat 1 442 milj. kruunuun (1 171). Rupla 

vahvistui 2,1 prosenttia Ruotsin kruunuun nähden, millä oli tuottoihin 26 milj. kruunun 
suuruinen positiivinen vaikutus. 

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

ilmoitetaan yhden neljänneksen viiveellä) liittymämäärä oli 34,1 miljoonaa. Vähennystä 
edellisvuoden vastaavasta neljänneksestä oli 2,2 miljoonaa, ja edelliseen 
vuosineljännekseen verrattuna liittymämäärä oli 166 000 pienempi. Ukrainassa 
liittymämäärä kasvoi vuoden 2009 kolmannen vuosineljänneksen lopusta 0,2 
miljoonalla 11,9 miljoonaan. Kuluneen vuosineljänneksen aikana liittymämäärä 
Ukrainassa pieneni 43 000:lla. 

 
• TeliaSoneran Turkista saamat tuotot pysyivät ennallaan ja olivat 605 milj. kruunua 

(601). Turkin liira heikkeni 2,2 prosenttia Ruotsin kruunuun nähden, millä oli tuottoihin 8 
milj. kruunun suuruinen negatiivinen vaikutus. 
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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 

Heinä–
syys
2010

Heinä–
syys
2009

Muu-
tos
(%)

Tammi–
syys
2010

Tammi–
syys 
2009 

Muu-
tos 
(%) 

Liikevaihto 1 157 1 361 −15 3 915 4 169 −6 
Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä 246 113 119 524 206 155 
Tuotot osakkuusyhtiöistä −8 −11 −27 −18 187  
Liiketulos 208 −86 −33 −162 −80 
Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä 66 −76 −28 −267 −90 
Käyttöomaisuusinvestoinnit 184 151 22 464 698 −34 
 

Lisätietoja segmentistä on saatavana osoitteessa www.teliasonera.fi.  
 
• Liikevaihto laski 15,0 prosenttia 1,157 milj. kruunuun (1,361). Paikallisissa valuutoissa 

ja ilman yritysostoja laskettuna liikevaihto kasvoi 7,7 prosenttia. 
 
Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä kasvoi 246 milj. kruunuun (113) pääasiassa 
pääkonttoritoimintojen kulujen pienenemisen ja Other Business Services 
-liiketoimintayksikön tuloksen paranemisen seurauksena. 

 
 

 
Tukholmassa 25.10.2010 
 
 
Lars Nyberg 
Toimitusjohtaja 
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Tilintarkastajien lausunto yleisluonteisesta tarkastuksesta 
 
Olemme tarkastaneet yleisluonteisesti TeliaSonera AB:n tiivistetyn osavuosikatsauksen 
ajalta 1.1.–30.9.2010. Yhtiön hallituksen ja toimitusjohtajan velvollisuus on laatia ja esittää 
tämä osavuosikatsaus IAS 34 -standardin ja Ruotsin tilinpäätöslain mukaisesti. Meidän 
tehtävämme on antaa lausunto yleisluonteisen tarkastuksemme perusteella. 
 
Yleisluonteinen tarkastus on suoritettu Ruotsin auktorisoitujen tilintarkastajien yhdistyksen 
yleisluonteista tarkastusta koskevan standardin SÖG 2410 mukaan. Yleisluonteiseen 
tarkastukseen kuuluu tiedustelujen tekeminen lähinnä taloudesta ja laskennasta vastaaville 
yhtiön henkilökuntaan kuuluvilta henkilöiltä sekä analyyttisten ja muiden yleisluonteisten 
tarkastustoimenpiteiden suorittaminen. Yleisluonteinen tarkastus on laajuudeltaan 
olennaisesti rajoitetumpi kuin Ruotsin tilintarkastusstandardien ja muiden Ruotsissa yleisesti 
hyväksyttyjen tilintarkastusstandardien mukaan suoritettu tilintarkastus. 
Tarkastustoimenpiteet yleisluonteisessa tarkastuksessa eivät anna meille varmuutta siitä, 
että kaikki merkittävät asiat, jotka tilintarkastuksessa olisi saatettu havaita, ovat tulleet esille. 
Emme siten anna tilintarkastuskertomusta. 
 
Yleisluonteisen tarkastuksemme perusteella tietoomme ei ole tullut seikkoja, jotka antaisivat 
aihetta olettaa, ettei konsernin osavuosikatsaus ole kaikilta oleellisilta osiltaan IAS 34 
-standardin ja Ruotsin tilinpäätöslain sekä emoyhtiön osavuosikatsaus Ruotsin 
tilinpäätöslain mukainen. 
 
 
Tukholmassa 25.10.2010 
 
PricewaterhouseCoopers AB 
 
 
Bo Hjalmarsson 
Auktorisoitu tilintarkastaja 
Päävastuullinen tilintarkastaja 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 
25.10.2010 klo 7.15 (CET). 
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Taloudelliset tiedot 
 
Tilinpäätöstiedote tammi–joulukuu 2010 3.2.2011 
Vuoden 2011 varsinainen yhtiökokous Tukholmassa 6.4.2011 
Osavuosikatsaus tammi–maaliskuu 2011 19.4.2011 
Osavuosikatsaus tammi–kesäkuu 2011 20.7.2011 
Osavuosikatsaus tammi–syyskuu 2011 19.10.2011 
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.com 
 
 
 
 
 
 
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 

Heinä–
syys
2010

Heinä–
syys
2009

Muu
tos
(%)

Tammi–
syys
2010

Tammi–
syys 
2009 

Muu
tos 
(%) 

Liikevaihto 26 754 27 053 −1 79 808 81 612 −2 
Liikevaihtoa vastaavat kulut −14 129 −15 151 −7 −43 964 −45 696 −4 
Bruttokate 12 625 11 902 6 35 844 35 916 −0 
Myynti-, hallinto- sekä tutkimus- ja 
kehityskulut −6 158 −5 318 16 −17 746 −18 234 −3 
Liiketoiminnan muut tuotot ja kulut, netto 189 −281 109 −1 075  
Tuotot osakkuus- ja yhteisyritysten 
tuloksista 2 082 1 801 16 5 677 6 212 −9 
Liiketulos 8 738 8 104 8 23 884 22 819 5 
Rahoituskulut ja muut rahoituserät, netto −487 −541 −10 −1 567 −2 188 −28 
Tulos rahoituserien jälkeen 8 251 7 563 9 22 317 20 631 8 
Tuloverot −1 776 −1 885 −6 −4 720 −4 850 −3 
Nettotulos 6 475 5 678 14 17 597 15 781 12 
Muuntoerot −10 574 −9 424 12 −16 237 −10 682 52 
Tuotot osakkuusyhtiöistä 26 −6 41 199 −79 
Kassavirran suojaukset 15 −13 −59 58  
Myytävissä olevat rahoitusinstrumentit −90 −3 −90 33  
Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät tuloverot −227 −238 −5 −756 −348 117 
Muut laajan tuloksen erät −10 850 −9 684 12 −17 101 −10 740 59 
Laaja tulos yhteensä −4 375 −4 006 9 496 5 041 −90 
   
Nettotuloksen jakautuminen:   

Emoyhtiön omistajat 5 988 5 043 19 15 948 13 952 14 
Määräysvallattomien omistajien osuus 487 635 −23 1 649 1 829 −10 

Laajan tuloksen jakautuminen:   
Emoyhtiön omistajat −4 175 −4 070 3 −704 5 202  
Määräysvallattomien omistajien osuus −200 64 1 200 −161  

   
Tulos/osake (kruunua), laimentamaton ja 
laimennettu 1,33 1,12 19 3,55 3,11 14 
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 10 571 9 431 12 28 497 26 255 9 
Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä 9 776 9 763 0 27 953 27 627 1 
Poistot ja arvonalennukset −3 915 −3 128 25 −10 290 −9 648 7 
Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä 8 619 8 453 2 24 024 24 106 −0 
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Konsernitase 
 
MSEK 30.9.2010 31.12.2009 
Vastaavaa   
Liikearvo ja muut aineettomat hyödykkeet 90 677 100 239 
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 56 676 61 222 
Osakkuusyhtiö- ja yhteisyritysosuudet, laskennalliset verosaamiset 
ja muut pitkäaikaiset sijoitukset 61 965 60 849 
Pitkäaikaiset varat yhteensä 209 318 222 310 
Vaihto-omaisuus 1 347 1 551 
Myyntisaamiset, lyhytaikaiset verosaamiset ja muut saamiset 21 075 21 595 
Korolliset saamiset 1 176 1 726 
Rahat ja pankkisaamiset 12 787 22 488 
Lyhytaikaiset varat yhteensä 36 385 47 360 
Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät − 0 
Vastaavaa yhteensä 245 703 269 670 
   
Vastattavaa   
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma 124 375 135 372 
Määräysvallattomille omistajille kuuluva oma pääoma 7 202 7 127 
Oma pääoma yhteensä 131 577 142 499 
Pitkäaikaiset lainat 57 832 63 664 
Laskennalliset verovelat, muut pitkäaikaiset varaukset 23 073 25 625 
Muut pitkäaikaiset velat 1 602 1 589 
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä 82 507 90 878 
Lyhytaikaiset lainat 4 625 8 169 
Ostovelat, lyhytaikaiset verovelat, lyhytaikaiset varaukset  
ja muut lyhytaikaiset velat 26 994 28 124 
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 31 619 36 293 
Vastattavaa yhteensä 245 703 269 670 
 
 
Konsernin kassavirtalaskelma 
 

MSEK 

Heinä–
syys
2010

Heinä–
syys
2009

Tammi–
syys 
2010 

Tammi–
syys 
2009 

Kassavirta ennen käyttöpääoman muutosta 7 513 9 423 21 794 23 801 
Käyttöpääoman muutos −284 −47 −2 113 −1 951 
Liiketoiminnan kassavirta 7 229 9 376 19 681 21 850 
Käteisvaroilla tehdyt käyttöomaisuusinvestoinnit −3 372 −3 216 −8 522 −9 325 
Vapaa kassavirta 3 857 6 160 11 159 12 525 
Muu investointien kassavirta 1 313 −374 −1 077 −935 
Investointien kassavirta yhteensä −2 059 −3 590 −9 599 −10 260 
Kassavirta ennen rahoitusta 5 170 5 786 10 082 11 590 
Rahoituksen kassavirta −3 326 −2 182 −19 276 −5 728 
Kauden kassavirta 1 844 3 604 −9 194 5 862 
   
Kassavarat kauden alussa 11 373 14 442 22 488 11 826 
Kauden kassavirta 1 844 3 604 −9 194 5 862 
Valuuttakurssierot −430 −983 −507 −625 
Kassavarat kauden lopussa 12 787 17 063 12 787 17 063 
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Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 
 
 Tammi–syys 2010 Tammi–syys 2009 

MSEK 
Emoyhtiön 

omistajat

Määräys-
vallat-

tomien 
omistajien 

osuus

Oma 
pääoma 

yhteensä
Emoyhtiön 

omistajat

Määräys-
vallat-

tomien 
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 −1 626 −9 709 
Muut liiketoimet omistajien 
kanssa −189 −70 −259 – −89 −89 
Laaja tulos yhteensä −704 1 200 496 5 202 −161 5 041 
Kauden lopussa 124 375 7 202 131 577 127 506 9 185 136 691 
 
 
Laadintaperiaatteet 
 
Yleistä. Kuten vuoden 2009 tilinpäätös, nämä TeliaSoneran konsernitilinpäätöstiedot 
30.9.2010 päättyneiltä yhdeksältä 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). Standardin IFRS 7, 
Rahoitusinstrumentit: tilinpäätöksessä esitettävät tiedot rahoitusvarojen siirtoja koskevat 
muutokset (tulevat voimaan 1.7.2011 tai sitä myöhemmin alkavina tilikausina, aiempi 
käyttöönottaminen on sallittua; vertailutietojen esittämistä ei edellytetä ensi kertaa käyttöön 
otettaessa) julkaistiin 7.10.2010. Muutokset edellyttävät aiempaa tarkempien tietojen 
esittämistä siirrettyihin rahoitusvaroihin kohdistuvista riskeistä tilanteissa, joissa yhteisöllä on 
yhä kyseisiin rahoitusvaroihin liittyviä velvoitteita (sopimusvelvoite suorittaa tai ottaa vastaan 
kassavirtaa). Tällaisia ovat muun muassa takuut ja optiot (muuhun kuin käypään arvoon), 
jotka liittyvät esimerkiksi myyntisaatavien rahoituksesta, arvopaperisoinnista tai 
rahoitusvarojen myynnistä tai lainaamisesta tehtyihin sopimuksiin. Muutoksissa edellytetään 
myös lisätietojen esittämistä, mikäli tilikauden loppupuolella tehdään suhteettoman suuria 
siirtoja. TeliaSonera tutkii parhaillaan näiden muutosten käyttöönoton mahdollista 
vaikutusta. 
 
Lisätietoja on TeliaSoneran vuoden 2010 tammi–kesäkuun osavuosikatsauksen ja vuoden 
2009 vuosikertomuksen vastaavissa kohdissa. 
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Kertaluonteiset erät 
 

MSEK 

Heinä-
syys 
2010 

Heinä-
syys 
2009 

Tammi-
syys 
2010 

Tammi-
syys 
2009 

Käyttökatteeseen sisältyvät 795 −332 544 −1 372 
Uudelleenjärjestelykulut, synergiaetujen 
toteutuskulut ym.: 

Mobility Services −2 −105 −18 −330 
Broadband Services −23 −219 −115 −1 015 
Muut toiminnot −11 −8 −154 −27 

josta TeliaSonera Holdingin osuus −1 −4 −3 2 
Myyntivoitot: 

Telia Stofa 831 − 831 − 
Poistoihin ja arvonalennuksiin sisältyvät −676 −15 −680 −47 
Arvonalennukset, nopeutetut poistot: 

Broadband Services 2 −15 −2 −47 
Muut toiminnot −678 − −678 − 

Tuottoihin osakkuus- ja yhteisyrityksistä 
sisältyvät – −2 −4 132 
Myyntivoitot: 

SmartTrust − −2 −4 132 
Rahoituskuluihin ja muihin rahoituseriin 
sisältyvät, netto – – − – 
Yhteensä 119 −349 −140 −1 287 
 
 
Laskennalliset verot 
 
MSEK 30.9.2010 31.12.2009 
Laskennalliset verosaamiset 9 758 11 177 
Laskennalliset verovelat −12 521 −13 210 
Laskennalliset verovelat (−) / verosaamiset (+), netto −2 763 −2 033 
 
 
Segmenttien ja konsernin liiketulos 
 

MSEK 

Heinä-
syys 
2010 

Heinä-
syys 
2009 

Tammi-
syys 
2010 

Tammi-
syys 
2009 

Mobility Services 2 876 2 785 8 095 7 470 
Broadband Services 1 971 2 284 6 095 5 626 
Eurasia 3 684 3 137 9 700 9 869 
Muut toiminnot 208 −86 −33 −162 
Segmentit yhteensä 8 739 8 120 23 857 22 803 
Sisäisten voittojen eliminoinnit −1 −16 27 16 
Konserni 8 738 8 104 23 884 22 819 
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Liiketoimet osakkuusyhtiöiden ja lähipiirin kanssa 
 
MegaFon. TeliaSonera myi 30.9.2010 päättyneiden kolmen ja yhdeksän kuukauden 
jaksojen aikana 50 milj. kruunun ja 212 milj. kruunun edestä palveluja osakkuusyhtiölleen 
OAO MegaFonille. 
 
Svenska UMTS-nät. TeliaSonera osti 30.9.2010 päättyneiden kolmen ja yhdeksän 
kuukauden jaksojen aikana puoliksi omistamaltaan yhteisyritykseltä Svenska UMTS-nät 
AB:ltä palveluja 167 milj. kruunun ja 563 milj. kruunun edestä ja myi palveluja 63 milj. 
kruunun ja 194 milj. kruunun edestä. 
 
 
Investoinnit 
 

MSEK 

Heinä-
syys 
2010 

Heinä-
syys 
2009 

Tammi-
syys 
2010 

Tammi-
syys 
2009 

Käyttöomaisuusinvestoinnit 2 941 3 238 9 074 9 286 
Aineettomat hyödykkeet 403 587 1 703 1 259 
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 2 538 2 651 7 371 8 027 

Yritysostot ja muut investoinnit 423 91 1 345 194 
Omaisuuserien käytöstäpoistamisvelvoitteet 400 – 413 12 
Liikearvo ja käyvän arvon oikaisut 22 91 22 171 
Oman pääoman ehtoiset sijoitukset 1 – 910 11 

Yhteensä 3 364 3 329 10 419 9 480 
 
 
Nettovelka 
 
MSEK 30.9.2010 31.12.2009 
Pitkä- ja lyhytaikaiset velat 62 457 71 833 
Vähennetään rahoitusomaisuuteen kirjatut, pitkä- ja lyhytaikaisten 
luottojen suojaamiseksi tarkoitetut johdannaiset −1 958 −2 861 
Vähennetään lyhytaikaiset sijoitukset, rahat ja pankkisaamiset −12 946 −22 797 
Nettovelka 47 553 46 175 
 
 
Lainarahoitus ja luottoluokitus 
 
Liiketoiminnan kassavirta kehittyi positiivisesti myös vuoden 2010 kolmannen neljänneksen 
aikana. 
 
TeliaSoneran maksuvalmius on edelleen hyvä, ja sen varallisuustilanne pysyy hyvänä 
loppuvuoden 2010, ellei huomattavia hankintoja tehdä. 
 
Yritysluototuksen kannalta erityisen hiljaisen kesän jälkeen rahoitustoiminnan olosuhteet 
paranivat, ja syyskuussa oli nähtävissä pääomamarkkinoiden vilkastumista. Korot ovat 
pysyneet alhaisella tasolla historiallisesta näkökulmasta. Vaikka olot rahoitusmarkkinoilla 
ovatkin jonkin verran tasaantuneet, on tiettyjen EMU-maiden taloudellinen tilanne edelleen 
huolestuttava, mikä saattaa tulevaisuudessa jälleen vaikuttaa kielteisesti 
markkinakehitykseen. 
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Syyskuun lopulla TeliaSonera laski liikkeelle uuden julkisen Eurobond-joukkovelkirjalainan, 
joka erääntyy lopullisesti vuonna 2025. Liikkeelle lasketun lainan nimellisarvo oli 500 milj. 
euroa ja sen kiinteä kuponkikorko on 3,875 prosenttia ja arvopäivä 1.10.2010. Tätä 
rahoitusta käytetään muun muassa vuosineljänneksen aikana erääntyvien 
joukkovelkakirjalainojen uudelleenrahoitukseen. 
 
Syyskuussa 2010 Standard & Poors vahvisti TeliaSonera AB:n pitkäaikaisille lainoille 
luottoluokituksen A- ja lyhytaikaisille lainoille luottoluokituksen A-2 vakain näkymin. 
 
Ruotsin kruunu jatkoi vahvistumistaan euroon nähden, mutta se saattaa olla lähestymässä 
tasoa, missä vahvistuminen on vähemmän selvää. 
 
 
Taloudelliset tunnusluvut 
 
 30.9.2010 31.12.2009 
Oman pääoman tuotto (%, rullaava 12 kk) 17,6 15,2 
Sijoitetun pääoman tuotto (%, rullaava 12 kk) 16,9 15,5 
Omavaraisuusaste (%) 50,5 49,1 
Nettovelkaantumisaste (%) 38,3 34,9 
Nettovelan suhde käyttökatteeseen (kerrannainen, rullaava 12 kk) 1,29 1,26 
Oma pääoma/osake (kruunua) 27,70 30,15 
 
 
Liiketoimintojen yhdistämiset kolmannen vuosineljänneksen 
aikana 
 
Kolmannen vuosineljänneksen aikana tehtyjen vähäisten liiketoimintojen yhdistämisten 
kokonaiskulut olivat 27 milj. kruunua, ja niistä aiheutui 26 milj. kruunun nettokassastamaksu. 
Liikearvo oli 22 milj. kruunua, ja se kohdistui Broadband Services -liiketoiminta-alueeseen. 
Liikearvo perustuu markkina-aseman vahvistumiseen. Kokonaiskulut ja käyvät arvot ovat 
ehdollisia, sillä ne perustuvat alustaviin arvioihin ja edellyttävät tiettyjen seikkojen 
vahvistamista. Näin ollen kauppahinnan laskenta saattaa vielä tarkentua. 
 
 
Vakuudet ja annetut pantit 
 
Maksut, jotka TeliaSonera AB saattaa tulevaisuudessa enimmillään joutua maksamaan 
antamistaan takauksista, olivat 30.9.2010 yhteensä 2 054 milj. kruunua, mistä 1 775 milj. 
kruunua liittyi Svenska UMTS-nät AB:n puolesta annettuihin luottotakuisiin. Annettujen 
panttien kokonaismäärä oli 952 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 30.9.2010 oli 1 159 milj. kruunua, josta 1 084 milj. 
kruunua liittyi sovittuihin TeliaSoneran matkaviestinverkon laajennuksiin Ruotsissa sekä 
kiinteän verkon laajennuksiin Ruotsissa ja Liettuassa. 
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Emoyhtiö 
 

Tiivistetty tuloslaskelma 
(MSEK) 

Heinä 
syys 
2010 

Heinä 
syys 
2009 

Tammi-
syys 
2010 

Tammi-
syys 
2009 

Liikevaihto 2 840 3 648 10 018 11 263 
Liiketulos 353 −38 1 258 −140 
Tulos rahoituserien jälkeen 7 675 2 875 23 562 10 644 
Tulos ennen veroja 6 392 3 006 19 546 10 952 
Nettotulos 5 224 3 003 16 078 10 948 
 
Siirtyminen matkaviestinpalveluihin ja edullisempiin IP-pohjaisiin palveluihin pienensi etenkin 
kiinteän verkon palveluista ja laajakaistasovelluspalveluista Ruotsissa saatua liikevaihtoa. 
Yhdeksän kuukauden kokonaisliikevaihdosta 7 164 milj. kruunua (8 995) laskutettiin 
tytäryhtiöiltä. Rahoituserät kasvoivat voimakkaasti pääasiassa tytäryhtiöiltä saatujen 
konsernituottojen seurauksena. 
 
Tiivistetty tase 
(MSEK) 30.9.2010 31.12.2009 
Pitkäaikaiset varat 170 120 171 160 
Lyhytaikaiset varat 54 901 51 677 
Vastaavaa yhteensä 225 021 222 837 
Oma pääoma 85 138 79 280 
Tilinpäätössiirtojen kertymä 12 262 8 245 
Varaukset 643 698 
Vieras pääoma 126 978 134 614 
Vastattavaa yhteensä 225 021 222 837 
 
Yhdeksän kuukauden kokonaisinvestoinnit olivat 6 833 milj. kruunua (968). Lukuun sisältyy 
415 milj. kruunua (622) investointeja lähinnä kiinteän verkon aineellisiin 
käyttöomaisuushyödykkeisiin. Muut investoinnit olivat yhteensä 6 418 milj. kruunua (346), 
josta 6 182 milj. kruunua liittyi UAB Omnitelin ja AS Eesti Telekomin osakkeiden hankintaan. 
UAB Omnitel ja AS Eesti Telekom ovat nyt emoyhtiön kokonaan omistamia tytäryhtiöitä. 
 
 
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 
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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 
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. TeliaSoneran toimintaa koskevat 

säännökset rajoittavat huomattavasti sen liiketoiminnan hoitamisen joustavuutta. 
TeliaSoneran liiketoimintaan vaikuttavat lainsäädännön, säännösten tai hallitusten 
politiikan muutokset sekä sääntelyviranomaisten tai tuomioistuinten päätökset, mukaan 
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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 
20.7.2010) 
 
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. 
 
Investoinnit laajakaistan ja matkaviestinnän kapasiteettiin sekä verkkolaajennuksiin Eurasia-
liiketoiminta-alueella tulevat jatkumaan. Käyttöomaisuusinvestointien odotetaan vuonna 
2010 olevan noin 14–15 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. 
 
 


