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TeliaSonera tammikuu–joulukuu 2010 
 
Vankka kasvu siivitti ennätystulokseen 
 
Neljäs vuosineljännes 
• Liikevaihto paikallisissa valuutoissa ja ilman yritysostoja laskettuna kasvoi 4,2 

prosenttia. Raportointivaluutassa laskettuna liikevaihto laski 2,8 prosenttia 26 774 
milj. kruunuun (27 549). 

• Säästötoimien kohteena olevat kustannukset paikallisissa valuutoissa ja ilman 
yritysostoja laskettuna kasvoivat 5,2 prosenttia. Raportointivaluutassa laskettuna 
säästötoimien kohteena olevat kustannukset laskivat 1,8 prosenttia 8 215 milj. 
kruunuun (8 365). 

• Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä paikallisissa valuutoissa ja ilman 
yritysostoja laskettuna kasvoi 5,2 prosenttia. Raportointivaluutassa laskettuna 
käyttökate pysyi ennallaan 9 024 milj. kruunussa (9 039) ja käyttökateprosentti 
kasvoi 33,7 prosenttiin (32,8). 

• Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä kasvoi 5,5 prosenttia 7 991 milj. kruunuun 
(7 573). 

• Nettotuloksen emoyhtiön omistajille kuuluva osuus kasvoi 8,3 prosenttia 5 309 
milj. kruunuun (4 902) ja osakekohtainen tulos 1,18 kruunuun (1,09).  

• Vapaa kassavirta väheni 57,7 prosenttia 1 742 milj. kruunuun (4 118), mikä johtui 
maksettujen käyttöomaisuusinvestointien kasvamisesta 1,4 mrd. kruunuun ja 
maksettujen verojen määrän kasvamisesta 1,3 mrd. kruunuun.  

• Liittymien kokonaismäärä kasvoi konsolidoiduissa toiminnoissa 2,6 miljoonalla ja 
pieneni osakkuusyhtiöissä 2,2 miljoonalla vuosineljänneksen aikana. Liittymien 
kokonaismäärä oli 156,5 miljoonaa. 

 
Koko vuosi 
• Liikevaihto paikallisissa valuutoissa ja ilman yritysostoja laskettuna kasvoi 3,5 

prosenttia. Raportointivaluutassa laskettuna liikevaihto pieneni 2,4 prosenttia 
106 582 milj. kruunuun (109 161). 

• Nettotuloksen emoyhtiön omistajille kuuluva osuus kasvoi 12,7 prosenttia 21 257 
milj. kruunuun (18 854) ja osakekohtainen tulos 4,73 kruunuun (4,20). 

• Vapaa kassavirta pieneni 12 901 milj. kruunuun (16 643) pääasiassa siksi, että 
maksettujen verojen määrä kasvoi ja oli 2,9 mrd. kruunua. 

• Yhtiön hallitus esittää tavanomaisena osinkona maksettavaksi 2,75 kruunua 
osaketta kohti (2,25) eli yhteensä 12 349 milj. kruunua (10 104), mikä on 58 
prosenttia (54) nettotuloksen emoyhtiön omistajille kuuluvasta osuudesta. Hallitus 
on myös ilmoittanut, että yhtiö aikoo ostaa takaisin omia ulkona olevia 
osakkeitaan yhteensä noin 10 mrd. kruunulla. 
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Taloudellisia tunnuslukuja 
 

MSEK, paitsi suhdeluvut, osakekohtaiset 
tiedot ja muutokset 

Loka–
joulu
2010

Loka–
joulu
2009

Muu-
tos
(%)

Tammi–
joulu
2010

Tammi–
joulu 
2009 

Muu-
tos 
(%) 

Liikevaihto 26 774 27 549 −3 106 582 109 161 −2 
Säästötoimien kohteena oleva 
kustannusrakenne1, 2) 8 215 8 365 −2 31 700 33 241 −5 
Käyttökate2) ennen kertaluonteisia eriä3) 9 024 9 039 −0 36 977 36 666 1 

Käyttökate-% 33,7 32,8 34,7 33,6  
Liiketulos 8 199 7 505 9 32 083 30 324 6 
Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä 7 991 7 573 6 32 015 31 679 1 
Nettotulos 5 965 5 499 8 23 562 21 280 11 

josta emoyhtiön omistajille kuuluva osuus 5 309 4 902 8 21 257 18 854 13 
Tulos/osake (kruunua) 1,18 1,09 8 4,73 4,20 13 
Oman pääoman tuotto (%, rullaava 12 kk) 17,8 15,2 17,8 15,2  
Käyttöomaisuusinvestoinnit suhteessa 
liikevaihtoon (%) 21,9 17,1 14,0 12,8  
Vapaa kassavirta 1 742 4 118 −58 12 901 16 643 −22 
1) Lisätietoja on saatavana osoitteessa www.teliasonera.fi.  

2) Määritelmät on esitetty sivulla 23.  

3) Kertaluonteiset erät on eritelty sivun 27 taulukossa. 

 
Tässä tilinpäätöstiedotteessa liiketoiminnallisten ja taloudellisten tulosten jäljessä sulkeissa esitetyt vertailuluvut viittaavat samaan erään 
vuoden 2009 neljännellä vuosineljänneksellä tai koko vuonna 2009, ellei toisin ole mainittu. 
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Toimitusjohtaja Lars Nybergin kommentit 
 
”TeliaSoneran vuosi jatkui menestyksekkäänä myös viimeisellä vuosineljänneksellä. 
Liikevaihdon orgaaninen kasvu parani koko vuoden, ja osakekohtainen tulos kasvoi 13 
prosenttia vuonna 2010.  
 
TeliaSoneran kolme painopistealuetta ovat yhtiön verkkojen korkean laadun varmistaminen, 
kustannustehokkuus ja maailmanluokan palveluyrityksen rakentaminen ylivertaisen 
asiakaskokemuksen avulla. Vuonna 2010 jatkoimme korkealaatuisten kiinteiden ja 
langattomien verkkojen laajentamista parantaen kapasiteettia ja peittoaluetta. Onnistuimme 
myös yhtenäistämään työtapoja koko yhtiössä. Mobility Services- ja Broadband Services 
-liiketoiminta-alueilla otettiin kaikissa maissa käyttöön yhteinen toimintamalli, jotta voisimme 
paremmin vastata asiakkaiden tarpeisiin, saavuttaa kustannussäästöjä ja hyödyntää 
suuruuden tuomia etuja. Eurasia-liiketoiminta-alueella lanseerattiin uusi brändi kaikissa 
liiketoiminnoissa uzbekistanilaista UCellia lukuun ottamatta, mikä korostaa entistä paremmin 
niiden kuulumista TeliaSonera-konserniin.  
 
Vuoden kuluessa TeliaSonera vahvisti teknistä johtajuuttaan, kun käynnistimme kaupalliset 
4G-palvelut ensimmäisenä operaattorina myös Suomessa, Tanskassa ja Virossa. Ruotsissa 
ja Norjassa lanseerasimme 4G-palvelut jo joulukuussa 2009, ja jatkoimme verkon 
laajentamista vuoden 2010 aikana. Lokakuussa nepalilainen Ncell toi langattomat 
datapalvelut maailman korkeimmalle paikalle käynnistäessään 3G-palvelut Mount Everestin 
alueella. Koska näemme langattomilla datapalveluilla tulevina vuosina suurta potentiaalia 
myös Euraasian maissa, olemme erittäin tyytyväisiä siihen, että saimme joulukuussa 3G-
toimiluvan Kazakstanissa. Uzbekistanissa panostimme voimakkaasti langattomien puhe- ja 
datapalvelujen kapasiteettiin 3G-verkkoa laajentamalla.  
 
Yhtiön espanjalaisen matkaviestinoperaattorin Yoigon käyttökate saavutti viimeisellä 
vuosineljänneksellä tavoitteeksi asetetun nollatason – vain neljä vuotta toiminnan 
käynnistymisestä vuonna 2006. Yoigolla on hyvät haastajan asemat Espanjan markkinoilla, 
ja se on saavuttanut neljän prosentin markkinaosuuden. Omistaja-arvon maksimoimiseksi 
jatkamme nyt liiketoiminnan kehittämistä, ja seuraavana tavoitteena on positiivisen 
kassavirran tuottaminen vuoden 2011 loppuun mennessä.  
 
Älypuhelinten kysyntä kasvaa hurjaa vauhtia. Vuonna 2010 seitsemän kymmenestä yhtiön 
Ruotsin myymälöissä myydystä uudesta matkapuhelimesta oli älypuhelimia. Koska lisäksi 
liikkuvan laajakaistan kysyntä jatkuu voimakkaana ja uusia tablet-laitteita tulee markkinoille, 
odotamme yhtiön verkon dataliikenteen kahdeksankertaistuvan seuraavien kolmen vuoden 
aikana. Broadband Services -liiketoiminta-alueella tilauspalvelujen, kuten elokuvien, kysyntä 
lisääntyy, ja viime vuonna vuokrasimme Ruotsissa yli kaksi miljoonaa elokuvaa TV-
tilausvideopalvelun kautta. 
 
Käymme omistuksiamme läpi jatkuvasti ja vuoden kuluessa kasvatimme 
omistusosuuttamme uzbekistanilaisessa UCellissa ja nepalilaisessa Ncellissa osana 
strategiaamme kasvattaa yhtiön keskeisiä omistusosuuksia. Lisäksi myimme tanskalaisen 
Telia Stofan, joka ei kuulunut keskeisiin omistuksiimme. Etsimme jatkuvasti uusia 
mahdollisuuksia nykyisellä toiminta-alueellamme ja sen lähialueilla. Tästä huolimatta 
TeliaSoneran taloudellinen asema on edelleen vahva, ja yhtiön hallitus esittää tavanomaisen 
osingon korottamista 22 prosentilla. Lisäksi hallitus on päättänyt käyttää yhtiökokouksen sille 
antaman valtuutuksen, ja yhtiö ostaa takaisin omia ulkona olevia osakkeitaan noin 10 mrd. 
kruunun kokonaisarvosta. 
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Kustannustehokas toiminta on yksi painopistealueistamme. Aiemmat kustannussäästöt 
auttoivat meitä tässä pyrkimyksessä vuoden 2010 ensimmäisellä puoliskolla. Vuoden toisen 
puoliskon aikana organisaatiossa löydettiin mahdollisuuksia lisäsäästöihin, jotka toteutetaan 
vuoden 2011 aikana. Odotamme myös Mobility Services- ja Broadband Services 
-liiketoiminta-alueiden yhteisen toimintamallin ja ns. cross-border-organisaation tuovan 
synergiaetuja. Kaiken kaikkiaan aiomme vähentää henkilöstöä  noin 800 työntekijällä, joista 
640 Ruotsissa ja 165 Suomessa. Samaan aikaan meillä on tarve rekrytoida uutta osaamista, 
ja aiomme palkata 200 uutta työntekijää vuonna 2011. 
 
Uskomme liikevaihdon kasvun paikallisissa valuutoissa laskettuna olevan jatkossa hieman 
nopeampaa kuin vuonna 2010. Tätä kehitystä vauhdittavat ennen kaikkea langattomat 
datapalvelut Pohjoismaissa, markkinaosuuden kasvu Espanjassa sekä matkaviestintiheyden 
lisääntyminen Euraasiassa.” 
 
 
 
Konsernin kehitysnäkymät vuonna 2011 
 
Liikevaihdon arvioidaan kasvavan paikallisissa valuutoissa ja ilman yritysostoja laskettuna 
noin 4 prosenttia. Valuuttakurssivaihtelut saattavat olennaisesti vaikuttaa Ruotsin kruunuissa 
ilmoitettuihin lukuihin. 
 
Odotamme säästötoimien kohteena olevien kustannusten kasvavan vuonna 2011 
liikevaihtoa hitaammin paikallisvaluutoissa ja ilman yritysostoja laskettuna. 
Käyttökateprosentin ennen kertaluonteisia eriä odotetaan vuonna 2011 olevan parempi kuin 
vuonna 2010. 
 
Käyttöomaisuusinvestoinneista tärkeimpiä tulevat olemaan investoinnit laajakaistan ja 
matkaviestinnän kapasiteettiin sekä verkkolaajennuksiin Eurasia-liiketoiminta-alueella. 
Käyttöomaisuusinvestointien odotetaan vuonna 2011 olevan noin 13–14 prosenttia 
liikevaihdosta, kun toimilupa- ja taajuusmaksuja ei oteta huomioon. 
 
Aiempi versio konsernin vuoden 2010 kehitysnäkymistä (julkaistu 25.10.2010) on sivulla 32. 

 
 
Konsernikatsaus, vuoden 2010 neljäs vuosineljännes 
 
Liikevaihto paikallisissa valuutoissa ja ilman yritysostoja laskettuna kasvoi 4,2 prosenttia. 
Raportointivaluutassa laskettuna liikevaihto laski 2,8 prosenttia 26 774 milj. kruunuun 
(27 549). Yritysmyynneillä oli 1,4 prosentin ja valuuttakurssivaihteluilla 5,6 prosentin 
negatiivinen vaikutus liikevaihtoon. 
 
Mobility Services -liiketoiminta-alueen liikevaihto paikallisissa valuutoissa ja ilman 
yritysostoja laskettuna kasvoi 6,9 prosenttia. Raportointivaluutassa laskettuna liikevaihto 
laski 0,8 prosenttia 12 661 milj. kruunuun (12 759). 
 
Broadband Services -liiketoiminta-alueen liikevaihto paikallisissa valuutoissa ja ilman 
yritysostoja laskettuna laski 5,0 prosenttia. Raportointivaluutassa laskettuna liikevaihto laski 
9,0 prosenttia 9 880 milj. kruunuun (10 859). 
 
Eurasia-liiketoiminta-alueen liikevaihto paikallisissa valuutoissa ja ilman yritysostoja 
laskettuna kasvoi 20,8 prosenttia. Raportointivaluutassa laskettuna liikevaihto kasvoi 16,8 
prosenttia 4 226 milj. kruunuun (3 619). 
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Liittymämäärä kasvoi vuoden 2009 neljännen vuosineljänneksen lopusta 9,4 miljoonalla ja 
oli 156,5 miljoonaa. Konsolidoitujen toimintojen liittymämäärä kasvoi 7,3 miljoonalla 55,3 
miljoonaan ja osakkuusyhtiöiden 2,1 miljoonalla 101,2 miljoonaan. Neljännen 
vuosineljänneksen aikana liittymien kokonaismäärä kasvoi 2,6 miljoonalla konsolidoiduissa 
toiminnoissa ja laski 2,2 miljoonalla osakkuusyhtiöissä. 
 
Säästötoimien kohteena olevat kustannukset paikallisissa valuutoissa ja ilman 
yritysostoja laskettuna kasvoivat 5,2 prosenttia. Raportointivaluutassa laskettuna 
säästötoimien kohteena olevat kustannukset laskivat 1,8 prosenttia 8 215 milj. kruunuun 
(8 365). 
 
Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä paikallisissa valuutoissa ja ilman yritysostoja 
laskettuna kasvoi 5,2 prosenttia. Raportointivaluutassa laskettuna käyttökate ennen 
kertaluonteisia eriä pysyi ennallaan 9 024 milj. kruunussa (9 039). Käyttökateprosentti nousi 
33,7 prosenttiin (32,8). 
 
Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä kasvoi 7 991 milj. kruunuun (7 573). Tuotot 
osakkuusyhtiöistä kasvoivat 18,9 prosenttia 2 144 milj. kruunuun (1 803). 
 
Liiketulokseen vaikuttavat kertaluontoiset erät olivat yhteensä 208 milj. kruunua (−68). 
Lukuun sisältyy Muihin toimintoihin kirjattu ei-kassavirtavaikutteinen 347 milj. kruunun 
positiivinen valuuttakurssivaikutus, joka liittyy hollantilaisen holding-yhtiön 
organisaatiorakenteen lopulliseen purkamiseen.  
 
Rahoituserät olivat yhteensä −580 milj. kruunua (−522), josta −467 milj. kruunua (−406) 
liittyi nettokorkokuluihin. 
 
Tuloverot kasvoivat 1 654 milj. kruunuun (1 484). Efektiivinen veroaste oli 21,7 prosenttia 
(21,3). 
 
Määräysvallattomien omistajien osuus tytäryhtiöistä kasvoi 656 milj. kruunuun (597), 
josta 598 milj. kruunua (557) liittyi Eurasia-liiketoiminta-alueen toimintoihin ja 64 milj. 
kruunua (77) LMT:hen ja TEO:hon. 
 
Nettotuloksen emoyhtiön omistajille kuuluva osuus kasvoi 5 309 milj. kruunuun (4 902) 
ja osakekohtainen tulos 1,18 kruunuun (1,09). 
 
Käyttöomaisuusinvestoinnit kasvoivat 5 860 milj. kruunuun (4 721) ja olivat 21,9 
prosenttia (17,1) liikevaihdosta. Vuoden 2010 viimeisellä vuosineljänneksellä 
käyttöomaisuusinvestoinnit sisälsivät 3G-toimiluvan hankinnan Kazakstanissa ja LTE-
lisätaajuuksien hankinnan Uzbekistanissa yhteisarvoltaan noin 400 milj. kruunua.. 
 
Vapaa kassavirta väheni 57,7 prosenttia 1 742 milj. kruunuun (4 118), mikä johtui 
käyttöomaisuusinvestointien kasvamisesta 1,4 mrd. kruunuun ja maksettujen verojen 
määrän kasvamisesta 1,3 mrd. kruunuun pääasiassa Ruotsin liiketoimintojen yhteydessä. 
Vuoden 2010 viimeisellä neljänneksellä Turkcell Holdingilta saatiin 894 milj. kruunun (−) 
suuruiset osingot. 
 
Nettovelka pieneni viimeisen vuosineljänneksen lopussa 47 309 milj. kruunuun (47 553 
vuoden 2010 kolmannen neljänneksen lopussa). 
 
Omavaraisuusaste oli 48,0 prosenttia (50,5 prosenttia vuoden 2010 kolmannen 
neljänneksen lopussa). 
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Konsernikatsaus, koko vuosi 2010 
 
Liikevaihto paikallisissa valuutoissa ja ilman yritysostoja laskettuna kasvoi 3,5 prosenttia. 
Raportointivaluutassa laskettuna liikevaihto laski 2,4 prosenttia 106 582 milj. kruunuun 
(109 161). Yritysmyynneillä oli 0,4 prosentin ja valuuttakurssivaihteluilla 5,5 prosentin 
suuruinen negatiivinen vaikutus liikevaihtoon. 
 
Mobility Services -liiketoiminta-alueen liikevaihto paikallisissa valuutoissa ja ilman 
yritysostoja laskettuna kasvoi 6,2 prosenttia. Raportointivaluutassa laskettuna liikevaihto 
laski 0,1 prosenttia 50 597 milj. kruunuun (50 671). 
 
Broadband Services -liiketoiminta-alueen liikevaihto paikallisissa valuutoissa ja ilman 
yritysostoja laskettuna laski 4,6 prosenttia. Raportointivaluutassa laskettuna liikevaihto laski 
8,0 prosenttia 39 875 milj. kruunuun (43 326). 
 
Eurasia-liiketoiminta-alueen liikevaihto paikallisissa valuutoissa ja ilman yritysostoja 
laskettuna kasvoi 16,4 prosenttia. Raportointivaluutassa laskettuna liikevaihto kasvoi 8,1 
prosenttia 16 043 milj. kruunuun (14 836). 
 
Säästötoimien kohteena olevat kustannukset paikallisissa valuutoissa ja ilman 
yritysostoja laskettuna kasvoivat 1,3 prosenttia. Raportointivaluutassa laskettuna 
säästötoimien kohteena olevat kustannukset laskivat 4,6 prosenttia 31 700 milj. kruunuun 
(33 241). 
 
Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä paikallisissa valuutoissa ja ilman yritysostoja 
laskettuna kasvoi 6,1 prosenttia. Raportointivaluutassa laskettuna käyttökate ennen 
kertaluonteisia eriä kasvoi 0,8 prosenttia 36 977 milj. kruunuun (36 666). Käyttökateprosentti 
nousi 34,7 prosenttiin (33,6). 
 
Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä kasvoi 1,1 prosenttia 32 015 milj. kruunuun (31 679). 
Tuotot osakkuusyhtiöistä vähenivät 2,4 prosenttia 7 821 milj. kruunuun (8 015). 
 
Liiketulokseen vaikuttaneet kertaluonteiset erät olivat yhteensä 68 milj. kruunua (−1 355). 
Lukuun sisältyvät tanskalaisen Telia Stofan myynnistä saatu 830 milj. Ruotsin kruunun 
myyntivoitto, Muihin toimintoihin kirjattu ei-kassavirtavaikutteinen 347 milj. kruunun 
positiivinen valuuttakurssivaikutus, joka liittyi hollantilaisen holding-yhtiön 
organisaatiorakenteen lopulliseen purkamiseen, tehostamistoimiin liittyvät 373 milj. kruunun 
kulut sekä Kambodžan liiketoimintoihin liittyvä 678 milj. kruunun arvonalennus. 
 
Rahoituserät olivat yhteensä −2 147 milj. kruunua (−2 710), josta −1 863 milj. kruunua 
(−2 346) liittyi nettokorkokuluihin. 
 
Tuloverot kasvoivat 6 374 milj. kruunuun (6 334). Efektiivinen veroaste laski 21,3 prosenttiin 
(22,9). 
 
Määräysvallattomien omistajien osuus tytäryhtiöistä pieneni 2 305 milj. kruunuun (2 426), 
josta 2 237 milj. kruunua (1 994) liittyi Eurasia-liiketoiminta-alueen toimintoihin ja 302 milj. 
kruunua (424) LMT:hen ja TEO:hon. 
 
Nettotuloksen emoyhtiön omistajille kuuluva osuus kasvoi 12,7 prosenttia 21 257 milj. 
kruunuun (18 854) ja osakekohtainen tulos 4,73 kruunuun (4,20). 
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Käyttöomaisuusinvestoinnit kasvoivat 14 934 milj. kruunuun (14 007) ja olivat 14,0 
prosenttia (12,8) liikevaihdosta. Vuonna 2010 käyttöomaisuusinvestointeihin sisältyi toisella 
vuosineljänneksellä 336 Tanskan kruunun suuruinen 4G-toimiluvan hankinta Tanskassa 
sekä viimeisellä vuosineljänneksellä 3G-toimiluvan hankinta Kazakstanissa ja LTE-
lisätaajuuksien hankinta Uzbekistanissa yhteisarvoltaan noin 400 milj. kruunua. 
 
Vapaa kassavirta väheni 22,5 prosenttia 12 901 milj. kruunuun (16 643), mikä johtui 
maksettujen verojen määrän kasvamisesta 2,9 mrd. kruunuun ja 
käyttöomaisuusinvestointien kasvamisesta 0,6 mrd. kruunuun. 
 
Nettovelka oli vuoden 2010 lopussa 47 309 milj. kruunua (46 175). Nettovelan suhde 
käyttökatteeseen pysyi ennallaan ja oli 1,3 (1,3). 
 
Omavaraisuusaste oli 48,0 prosenttia (49,1 prosenttia vuoden 2009 viimeisen 
neljänneksen lopussa). 
 
Yritysostot ja -myynnit 
• TeliaSonera ilmoitti 2.2.2010 kasvattaneensa omistustaan UCellissä (OOO Coscom) 74 

prosentista 94 prosenttiin hankkimalla 20 prosenttia yhteisomistuksessa olevan 
TeliaSonera Uzbek Telecom Holding B.V.:n osakkeista Takilant Limitediltä. TeliaSonera 
maksoi osakkeista noin 1,600 milj. kruunua (220 milj. Yhdysvaltain dollaria) vuoden 
2010 ensimmäisen neljänneksen aikana. TeliaSonera Uzbek Telecom Holding B.V. on 
hollantilainen holding-yhtiö, joka omistaa 100 prosenttia uzbekistanilaisen OOO 
Coscomin osakkeista. 

 
• 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. 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 Stofan osuus poistettiin 
konsernituloksesta 1.8.2010 alkaen, ja TeliaSonera kirjasi myynnistä 830 milj. Ruotsin 
kruunun suuruisen myyntivoiton. 

 
• TeliaSonera myi 9,44 prosentin omistuksensa filippiiniläisestä Digitelistä vuoden 2010 

toisen ja kolmannen neljänneksen aikana. Kaupan arvo oli 140 milj. kruunua, ja siitä 
kertyi 76 milj. kruunun suuruinen myyntivoitto. 

 
• TeliaSonera kasvatti 8.12.2010 omistustaan TeliaSonera Asia Holding B.V.:ssä 51 

prosentista 75,45 prosenttiin. TeliaSonera Asia Holding B.V. on hollantilainen holding-
yhtiö, joka omistaa 80 prosenttia nepalilaisesta Ncellista ja 100 prosenttia 
kambodžalaisesta Applifonesta (brändinimi ”Star-Cell”). TeliaSonera maksoi osakkeista 
1 105 milj. kruunua (160 milj. Yhdysvaltain dollaria) vuoden 2010 viimeisen 
neljänneksen aikana. Applifone yhdisti 20.12. toimintansa Latelz Co. Ltd.:n kanssa 
(brändinimi ”Smart Mobile”) vahvistaakseen asemaansa operaattorina Kambodžan 
markkinoilla. Uusi operaattori tulee toimimaan Smart Mobile -brändillä, ja sillä on yli 
850 000 matkaviestinasiakasta. Kaupan tuloksena TeliaSonera Asia Holding B.V. 
omistaa uudesta yhtiöstä 25 prosenttia. Vuoden 2010 kolmannella neljänneksellä 
TeliaSonera alensi Kambodžan toimintojensa kirjanpitoarvoa 678 milj. kruunulla. 
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Vuoden 2010 olennaiset tapahtumat 
• TeliaSonera AB laski 23.9.2010 liikkeelle 500 milj. euron suuruisen 15 vuoden 

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. 

 
• TeliaSoneran hallitus jatkoi 2.12.2010 yhtiön toimitusjohtajan Lars Nybergin 

työsopimusta joulukuuhun 2013 saakka. 
 
• TeliaSonera allekirjoitti 20.12.2010 uuden 7 vuoden syndikoidun valmiusluottolimiitin 

arvoltaan 1 000 miljoonaa euroa. 
 
• TeliaSonera avasi vuoden 2010 viimeisellä neljänneksellä ensimmäisenä operaattorina 

Suomessa, Tanskassa ja Virossa kaupalliset 4G-palvelut. Tällä hetkellä palvelut ovat 
Suomessa saatavilla Turussa ja Helsingissä. Tanskassa palveluja tarjotaan 
Kööpenhaminassa, Århusissa, Odensessä ja Aalborgissa, ja Virossa ne ovat saatavilla 
Tallinnan, Tarton ja Kohilan kaupunkien keskustoissa sekä Tallinnan teknillisen 
yliopiston teknillisessä tiedekunnassa. Verkon laajentaminen jatkuu vuonna 2011. 

 
• TeliaSoneran kazakstanilainen tytäryhtiö Kcell sai 25.12.2010 pysyvän 3G-toimiluvan 

joulukuulle myönnetyn tilapäisen 3G-toimiluvan tilalle, kun 3G-palvelut avattiin Almatyn 
ja Astanan kaupungeissa. 

 
Vuoden 2010 lopun jälkeiset olennaiset tapahtumat 
• TeliaSonera rakentaa uuden, nykyaikaisen radioverkon Norjaan laajentaakseen 

peittoaluetta ja kasvattaakseen nopeutta. Huawei ja Ericsson on valittu rakentamaan 
tämä yhdistetty 2G/3G/4G-radioverkko. Huawei toimittaa laitteet verkon eteläosaan ja 
Ericsson pohjoisosaan. 

 
TeliaSoneran osake 
TeliaSoneran osake noteerataan Tukholman ja Helsingin pörsseissä (NASDAQ OMX 
Stockholm ja NASDAQ OMX Helsinki). Vuonna 2010 osakkeen hinta Tukholman pörssissä 
nousi 2,8 prosenttia 51,85 kruunusta 53,30 kruunuun. Korkeimmillaan osakkeen hinta oli 
56,90 kruunua (53,35) ja alimmillaan 44,00 kruunua (34,40). Osakkeenomistajien määrä 
laski 635 799:stä 601 736:een. Ruotsin valtion omistusosuus oli 37,3 prosenttia ja Suomen 
valtion 13,7 prosenttia. Ruotsin ja Suomen ulkopuolinen omistus kasvoi 13,8 prosentista 
17,6 prosenttiin. 
 
Osingonjakopolitiikka 
 
TeliaSonera tavoittelee vakaaseen investointiluokkaan kuuluvaa pitkäaikaista 
luottoluokitusta (välillä A– ja BBB+). Näin halutaan turvata yhtiölle strategisesti 
tärkeä rahoituksellinen joustavuus investoitaessa sekä orgaaniseen että 
yritysostojen kautta tapahtuvaan kasvuun. Yhtiö jakaa tavanomaisina osinkoina 
vähintään 50 prosenttia emoyhtiön omistajille kuuluvasta nettotuloksesta. Tämän 
lisäksi ylimääräinen pääoma palautetaan osakkeenomistajille hallituksen otettua 
huomioon yhtiön käteisvarat, kassavirtaennusteet ja keskipitkän aikavälin 
investointisuunnitelmat sekä tilanteen pääomamarkkinoilla. 
 
Tavanomainen osinko osakkeenomistajille  
Yhtiön hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että vuodelta 2010 jaetaan 
tavanomaisena osinkona 2,75 kruunua osakkeelta (2,25) eli yhteensä 12,3 mrd. kruunua, 
joka on 58 prosenttia nettotuloksen emoyhtiön omistajille kuuluvasta osuudesta. 
 



 

 

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

9 

Hallitus esittää, että viimeinen kaupankäyntipäivä osinkoon oikeuttavilla osakkeilla on 
6.4.2011 ja että ensimmäinen osinkoon oikeuttamaton kaupankäyntipäivä on 7.4.2011. 
Euroclear Swedenin suosittelema osingonmaksun täsmäytyspäivä on 11.4.2011. Mikäli 
yhtiökokous hyväksyy hallituksen esitykset, osingonmaksun odotetaan tapahtuvan Euroclear 
Swedenin kautta 14.4.2011. 
 
Ulkona olevien osakkeiden takaisinosto 
Vuoden 2010 yhtiökokous valtuutti hallituksen ostamaan takaisin enintään 10 prosenttia 
TeliaSoneran ulkona olevista osakkeista. Osingonjakopolitiikan mukaan ylimääräinen 
pääoma tulee palauttaa osakkeenomistajille. Hallitus on siksi ilmoittanut, että yhtiö aikoo 
ostaa takaisin omia osakkeitaan yhteensä noin 10 mrd. Ruotsin kruunulla tavanomaisen 
osingonjaon lisäksi. Kaikille osakkeenomistajille tarjotaan mahdollisuutta osallistua 
takaisinosto-ohjelmaan julkisen ostotarjouksen kautta. Vuoden 2011 yhtiökokoukselle 
ehdotetaan, että ostetut osakkeet mitätöidään. Lisätietoja takaisinosto-ohjelmasta 
julkaistaan helmikuun lopulla 2011. 
 
Vuoden 2011 varsinainen yhtiökokous 
 
Varsinainen yhtiökokous pidetään 6.4.2011 klo 14.00 (CET) Cirkuksessa Tukholmassa. 
Kokouskutsu julkaistaan TeliaSoneran Internet-sivustolla osoitteessa www.teliasonera.fi ja 
sanomalehdissä helmikuun 2011 lopussa. Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on 
osakkeenomistajilla, jotka on rekisteröity osakkeenomistajiksi yhtiön osakasluetteloon 
31.3.2011. Osakkeenomistajat voivat ilmoittautua yhtiökokoukseen helmikuun 2011 lopusta 
alkaen. Ilmoittautumiset tulee toimittaa TeliaSoneralle viimeistään 31.3.2011. 
 
Ehdotus valtuutukseksi 
Jotta TeliaSoneralla olisi käytössään lisäinstrumentti yhtiön pääomarakenteen 
sopeuttamiseen, hallitus ehdottaa, että yhtiökokous myöntäisi hallitukselle valtuudet ostaa 
takaisin enintään 10 prosenttia yhtiön kaikista ulkona olevista osakkeista. Tarkoituksena on 
mitätöidä takaisinostetut osakkeet. 
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Mobility Services -liiketoiminta-alueeseen kuuluvan Yoigon 
käyttökate saavutti nollatason 
 
 
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. iPhone 4 oli eniten myyty 
älypuhelin vuonna 2010, mutta Android-käyttöjärjestelmään perustuvien älypuhelimien 
myynti on kasvussa. 4G-verkon laajentaminen jatkui, ja TeliaSonera on nyt aloittanut 
kaupalliset palvelut neljässä Pohjoismaassa ja Virossa. 

 
• TeliaSoneran espanjalainen operaattori Yoigo saavutti tavoitteensa, kun sen käyttökate 

kääntyi positiiviseksi vuoden viimeisellä neljänneksellä, vain neljä vuotta yhtiön 
toiminnan aloittamisesta. Vuonna 2010 Yoigo voitti selvästi matkapuhelinnumeroiden 
siirroissa, ja se saavutti 4 prosentin markkinaosuuden vuoden lopussa. Baltian maissa 
liikevaihdon kehitys tasaantui ja laitemyynnin kasvu kompensoi sitä, että puhepalvelujen 
liikevaihto pieneni edelleen.  

 

MSEK, paitsi käyttökateprosentit,  
toiminnan tunnusluvut ja muutokset 

Loka–
joulu
2010

Loka–
joulu
2009

Muu-
tos
(%)

Tammi–
joulu
2010

Tammi–
joulu 
2009 

Muu-
tos 
(%) 

Liikevaihto 12 661 12 759 −1 50 597 50 671 −0 
Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä 3 644 3 842 −5 14 928 14 916 0 

Käyttökate-% 28,8 30,1 29,5 29,4  
Liiketulos 2 655 2 621 1 10 750 10 091 7 
Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä 2 663 2 743 −3 10 776 10 543 2 
Käyttöomaisuusinvestoinnit 1 293 1 344 −4 3 879 3 819 2 
Liittymän keskimääräinen kuukausikäyttö 
(MoU) (min) 217 213 2 216 209 3 
Liittymän keskimääräinen kuukausituotto 
(ARPU, blended) (SEK) 189 212 −11 199 222 −10 
Asiakasvaihtuvuus (Churn, blended) (%) 29 25 28 27  
Liittymämäärä (tuhatta) kauden lopussa 18 384 16 963 8 18 384 16 963 8 
Työntekijöitä kauden lopussa 7 488 7 465 0 7 488 7 465 0 
 

Lisätietoja segmentistä on saatavana osoitteessa www.teliasonera.fi.  
 
Neljäs vuosineljännes 
• Liikevaihto paikallisissa valuutoissa ja ilman yritysostoja laskettuna kasvoi 6,9 

prosenttia. Raportointivaluutassa laskettuna liikevaihto laski 0,8 prosenttia 12 661 milj. 
kruunuun (12 759). Valuuttakurssivaihteluilla oli 7,7 prosentin suuruinen negatiivinen 
vaikutus liiketoiminta-alueen liikevaihtoon.  

 
Espanjassa, Ruotsissa, Norjassa ja Suomessa liikevaihto paikallisissa valuutoissa 
laskettuna kasvoi. Ruotsissa liikevaihto kasvoi 7,8 prosenttia 3 907 milj. kruunuun 
(3 624), mistä kaksi kolmasosaa tuli langattomien datapalvelujen kasvun seurauksena. 
Laitemyynnin ja puhepalvelujen kasvulla oli myös positiivinen vaikutus liikevaihtoon. 
Espanjassa liikevaihto paikallisessa valuutassa laskettuna kasvoi 51,6 prosenttia 1 613 
milj. kruunuun (1 192) pääasiassa liittymämäärän voimakkaan kasvun mukanaan 
tuoman puhepalvelujen kasvun seurauksena. 
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Norjan markkinoille tunnusomaisia olivat pienten operaattorien aggressiiviset 
hintatarjoukset ennen matkaviestinnän terminointimaksujen alenemista 1.1.2011. Tästä 
huolimatta liikevaihto paikallisessa valuutassa laskettuna kasvoi toisena peräkkäisenä 
vuosineljänneksenä. Kasvua oli 1,7 prosenttia. Puhepalvelujen liikevaihto laski, kun 
tilaajat siirtyivät halvempiin hintavaihtoehtoihin, mutta langattomat datapalvelut, 
laitemyynnin kasvu ja tukkuliiketoiminnan liikevaihdon lisääntyminen kompensoivat tätä 
vaikutusta. 
 
Suomessa liikevaihto paikallisessa valuutassa laskettuna kasvoi 1,2 prosenttia 2 364 
milj. kruunuun (2 619) langattomien datapalvelujen käyttäjämäärän kasvun ja 
lisääntyneen laitemyynnin vauhdittamana. Tuottojen kasvu kuitenkin hidastui 
kolmanteen vuosineljännekseen verrattuna, mikä johtui puhepalvelujen liikevaihdon 
aiempaa nopeammasta vähenemisestä ja laitemyynnin laskusta. Myös 
yhteenliittämismaksujen alenemisella 1.12.2010 lähtien oli negatiivinen vaikutus.  
 
Tanskassa liikevaihto paikallisessa valuutassa laskettuna pieneni 3,3 prosenttia, kun 
langattomien datapalvelujen ja laitemyynnin kasvu ei riittänyt kompensoimaan 
puhepalvelujen ja yhteenliittämismaksujen tuottojen pienenemistä. Kilpailu Tanskan 
markkinoilla on ankaraa, kun pienet operaattorit laskevat hintojaan saadakseen lisää 
asiakkaita. 
 
Liikevaihdon kehitys Baltian maissa on tasaantunut, mutta liikevaihto paikallisissa 
valuutoissa laskettuna on kaikissa kolmessa maassa edelleen pienempi kuin 
vastaavalla jaksolla edellisvuonna. Virossa liikevaihto paikallisessa valuutassa 
laskettuna laski 2,6 prosenttia. Latviassa liikevaihto paikallisessa valuutassa laskettuna 
laski 0,7 prosenttia ja Liettuassa 4,9 prosenttia. Yhteenliittämismaksujen alenemisella 
on ollut merkittävä negatiivinen vaikutus Latviassa ja Liettuassa. Ilman sitä liikevaihto 
olisi kasvanut molemmissa maissa.  

 
• Liittymämäärä kasvoi 1,4 miljoonalla vuoden 2009 viimeisen neljänneksen lopusta ja 

oli 18,4 miljoonaa. Kasvu oli voimakkainta Espanjassa, missä liittymämäärä kasvoi 0,8 
miljoonalla 2,3 miljoonaan. Kasvu oli seuraavaksi voimakkainta Suomessa, missä uusia 
liittymiä avattiin 0,4 miljoonaa, ja sitten Ruotsissa, missä liittymiä avattiin 0,2 miljoonaa. 
Vuosineljänneksen aikana liittymien kokonaismäärä kasvoi 0,3 miljoonalla. 

 
• TeliaSoneran muilta operaattoreilta saamia yhteenliittämismaksuja alennettiin 

Liettuassa 0,266 litistä 0,148 litiin 1.1.2010 alkaen. Latviassa yhteenliittämismaksut 
laskettiin 0,062 latista 0,047 latiin 1.4.2010 alkaen ja edelleen 0,04 latiin 1.8.2010 
alkaen. Espanjassa maksuja alennettiin 0,061 eurosta 0,055 euroon 1.4.2010 alkaen ja 
edelleen 0,050 euroon 1.10.2010. Tanskassa yhteenliittämismaksuja alennettiin 0,54 
Tanskan kruunusta 0,44 Tanskan kruunuun 1.5.2010 alkaen ja Virossa 1,36 Viron 
kruunusta 1,22 Viron kruunuun 1.7.2010 alkaen. Ruotsissa maksuja alennettiin 0,32 
Ruotsin kruunusta 0,26 kruunuun 1.7.2010 alkaen. Suomessa maksut alenivat 0,049 
eurosta 0,044 euroon 1.12.2010 alkaen. 

 
Norjassa maksut alenivat 0,50 Norjan kruunusta 0,30 Norjan kruunuun 1.1.2011 alkaen. 
Tällä tulee olemaan vuositasolla noin 450 milj. Ruotsin kruunun suuruinen negatiivinen 
vaikutus liikevaihtoon. Latviassa maksuja alennettiin 0,04 latista 0,035 latiin 1.1.2011 ja 
niitä alennetaan edelleen 0,03 latiin 1.7.2011. Espanjassa maksuja alennetaan 0,045 
euroon 1.4.2011 ja edelleen 0,04 euroon 1.10.2011. 

 
• Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä paikallisissa valuutoissa ja ilman yritysostoja 

laskettuna kasvoi 1,0 prosenttia. Raportointivaluutassa laskettuna käyttökate ennen 
kertaluonteisia eriä pieneni 5,2 prosenttia 3 644 milj. kruunuun (3 842). 
Käyttökateprosentti aleni 28,8 prosenttiin (30,1). 
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Ruotsissa käyttökate ennen kertaluonteisia eriä kasvoi 7,9 prosenttia 1 467 milj. 
kruunuun (1 360) langattomien datapalvelujen kasvaneiden tuottojen ja paremman 
kannattavuuden johdosta. Käyttökateprosentti pysyi ennallaan ja oli 37,5 prosenttia 
(37,5). Suomessa käyttökateprosentti laski 29,9 prosenttiin (33,4), mikä johtui alhaisella 
katteella myytävien laitteiden laimennusvaikutuksesta, kohonneista henkilöstökuluista 
sekä kasvaneista markkinointikustannuksista verrattuna edellisvuoden vastaavan 
ajanjakson vähäisempään kaupalliseen toimintaan. 
 
Espanjassa Yoigo saavutti tavoitteensa, kun sen käyttökate kääntyi positiiviseksi ja 
tulos oli 78 milj. kruunua (−119). Tämä oli seurausta liikevaihdon kasvusta ja siitä, että 
entistä suurempi osa liikenteestä kulki yhtiön omassa verkossa. Tanskassa pienentynyt 
bruttokate ja kohonneet markkinointikustannukset laskivat käyttökateprosentin 17,3 
prosenttiin (22,5). Norjassa käyttökateprosentti laski 33,0 prosenttiin (34,7) pääasiassa 
lisääntyneen asiakasvaihtuvuuden ja kohonneiden henkilöstökulujen seurauksena. 
 
Baltian maissa käyttökateprosentteihin ovat vaikuttaneet negatiivisesti puhepalveluiden 
liikevaihdon pieneneminen ja pienellä katteella myytävien laitteiden osuuden kasvu. 
Virossa käyttökateprosentti laski 36,3 prosenttiin (38,4). Latviassa käyttökateprosentti 
laski 34,4 prosenttiin (37,8) ja Liettuassa 34,0 prosenttiin (39,5). 
 

• Käyttöomaisuusinvestoinnit vähenivät 3,8 prosenttia 1 293 milj. kruunuun (1 344) ja 
olivat 10,2 prosenttia (10,5) liikevaihdosta. Kassavirta laskettuna ennen kertaluonteisia 
eriä kirjatun käyttökatteen ja käyttöomaisuusinvestointien erotuksena laski 2 351 milj. 
kruunuun (2 498). 

 
Koko vuosi 
• Liikevaihto paikallisissa valuutoissa ja ilman yritysostoja laskettuna kasvoi 6,2 

prosenttia. Raportointivaluutassa laskettuna liikevaihto pysyi ennallaan ja oli 50 597 
milj. kruunua (50 671). Valuuttakurssivaihteluilla oli 6,3 prosentin suuruinen negatiivinen 
vaikutus liikevaihtoon. 

 
• Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä paikallisissa valuutoissa ja ilman yritysostoja 

laskettuna kasvoi 4,8 prosenttia. Raportointivaluutassa ja ilman yritysostoja laskettuna 
käyttökate pysyi ennallaan ja oli 14 928 milj. kruunua (14 916). Myös 
käyttökateprosentti pysyi ennallaan 29,5 prosentissa (29,4). Säästötoimien kohteena 
olevat kustannukset paikallisissa valuutoissa ja ilman yritysostoja laskettuna kasvoivat 
7,1 prosenttia. 

 
• Käyttöomaisuusinvestoinnit kasvoivat 1,6 prosenttia 3 879 milj. kruunuun (3 819) ja 

olivat 7,7 prosenttia (7,5) liikevaihdosta. Käyttöomaisuusinvestoinnit sisälsivät 336 milj. 
Tanskan kruunun suuruisen 4G-toimiluvan hankinnan Tanskassa vuoden 2010 toisella 
neljänneksellä. Kassavirta laskettuna ennen kertaluonteisia eriä kirjatun käyttökatteen ja 
käyttöomaisuusinvestointien erotuksena pysyi ennallaan ja oli 11 049 milj. kruunua 
(11 097). 
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MSEK, paitsi käyttökateprosentit  
ja muutokset 

Loka–
joulu
2010

Loka–
joulu
2009

Muu-
tos
(%)

Tammi–
joulu
2010

Tammi–
joulu 
2009 

Muu- 
tos 
(%) 

Liikevaihto 12 661 12 759 −1 50 597 50 671 −0 
josta Ruotsin osuus 3 907 3 624 8 15 218 14 114 8 
josta Suomen osuus 2 364 2 619 −10 9 652 10 280 −6 
josta Norjan osuus 2 094 2 220 −6 8 657 8 977 −4 
josta Tanskan osuus 1 510 1 753 −14 6 353 7 278 −13 
josta Liettuan osuus 415 489 −15 1 671 2 220 −25 
josta Latvian osuus 451 510 −12 1 817 2 286 −21 
josta Viron osuus 400 460 −13 1 670 1 934 −14 
josta Espanjan osuus 1 613 1 192 35 5 979 4 086 46 

Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä 3 644 3 842 −5 14 928 14 916 0 
josta Ruotsin osuus 1 467 1 360 8 6 201 5 526 12 
josta Suomen osuus 707 873 −19 2 982 3 335 −11 
josta Norjan osuus 690 770 −10 3 057 3 156 −3 
josta Tanskan osuus 261 395 −34 1 205 1 430 −16 
josta Liettuan osuus 141 193 −27 554 768 −28 
josta Latvian osuus 155 193 −20 719 935 −23 
josta Viron osuus 145 177 −18 651 760 −14 
josta Espanjan osuus 78 −119 −441 −995  

Käyttökate-% yhteensä 28,8 30,1 29,5 29,4  
Käyttökate-%, Ruotsi 37,5 37,5 40,7 39,2  
Käyttökate-%, Suomi 29,9 33,4 30,9 32,4  
Käyttökate-%, Norja 33,0 34,7 35,3 35,2  
Käyttökate-%, Tanska 17,3 22,5 19,0 19,6  
Käyttökate-%, Liettua 34,0 39,5 33,2 34,6  
Käyttökate-%, Latvia 34,4 37,8 39,6 40,9  
Käyttökate-%, Viro 36,3 38,4 39,0 39,3  
Käyttökate-%, Espanja 4,8 neg. neg. neg.  

 
Liikevaihto paikallisissa valuutoissa ja  
ilman yritysostoja laskettuna 

Loka–
joulu

Tammi–
joulu

Muutos (%) yhteensä 7 6
Muutos (%), Ruotsi 8 8
Muutos (%), Suomi 1 4
Muutos (%), Norja 2 −2
Muutos (%), Tanska −3 −3
Muutos (%), Liettua −5 −16
Muutos (%), Latvia −1 −11
Muutos (%), Viro −3 −4
Muutos (%), Espanja 52 63
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Broadband Services -liiketoiminta-alueen liittymämäärä kehittyi 
suotuisasti 
 
 
Broadband Services -liiketoiminta-alue tarjoaa massamarkkinoiden palveluja kotien ja toimistojen yhteyksiin. Sen 
palveluja ovat kupari-, kuitu- ja kaapeliyhteyksillä tarjottavat laajakaistapalvelut, TV, 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. 
 
 
• Ponnistelut asiakasuskollisuuden parantamiseksi tuottivat näkyviä tuloksia viimeisen 

vuosineljänneksen aikana, ja liittymämäärä kasvoi jälleen, kun laajakaista-, VoIP- ja TV-
liittymien määrän kasvu nopeutui. Kuitu-/LAN-asiakkaiden määrä kasvoi vuosi-
neljänneksen aikana 14 prosenttia ja oli yli 400 000, ja uusien VoIP-liittymien määrä 
kompensoi yli 50 prosenttia yleisen puhelinverkon (PSTN) liittymien määrän 
vähenemisestä. 

 
• Ruotsissa 40 prosenttia laajakaista-asiakkaista tilaa myös TV-palvelunsa Telia-

Soneralta. Vuonna 2010 vuokrattiin yli 2 miljoonaa tilausvideota, kun luku koko vuonna 
2009 oli 1,2 miljoonaa. Asiakastyytyväisyys parani vuonna 2010, ja TeliaSonera 
arvioitiin Ruotsin parhaaksi teleoperaattoriksi sekä kiinteän verkon puhepalveluissa että 
laajakaistasegmentissä. Broadband Services -liiketoiminta-alueen työntekijämäärä 
kasvoi Liettuassa yli 300:lla ja Suomessa noin 50:llä, mikä johtui toimintojen 
kotiuttamisesta. 

 

MSEK, paitsi käyttökateprosentit,  
toiminnan tunnusluvut ja muutokset 

Loka–
joulu
2010

Loka–
joulu
2009

Muu-
tos
(%)

Tammi–
joulu
2010

Tammi–
joulu 
2009 

Muu-
tos 
(%) 

Liikevaihto 9 880 10 859 −9 39 875 43 326 −8 
Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä 2 991 3 268 −8 13 035 13 903 −6 

Käyttökate-% 30,3 30,1 32,7 32,1  
Liiketulos 1 718 1 767 −3 7 813 7 393 6 
Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä 1 757 1 934 −9 7 969 8 622 −8 
Käyttöomaisuusinvestoinnit 1 800 1 668 8 4 928 4 953 −1 
Laajakaistaliittymän keskimääräinen 
kuukausituotto (ARPU) (SEK) 299 314 −5 308 312 

−1 

Liittymämäärä (tuhatta) kauden lopussa   
Laajakaista 2 402 2 348 2 2 402 2 348 2 
Kiinteän verkon puhepalvelut ja VoIP 5 040 5 440 −7 5 040 5 440 −7 
TV 935 798 17 935 798 17 

Työntekijöitä kauden lopussa 13 901 13 645 2 13 901 13 645 2 
 

Lisätietoja segmentistä on saatavana osoitteessa www.teliasonera.fi.  
 
Neljäs vuosineljännes 
• Liikevaihto paikallisissa valuutoissa ja ilman yritysostoja laskettuna laski 5,0 prosenttia. 

Raportointivaluutassa laskettuna liikevaihto laski 9,0 prosenttia 9 880 milj. kruunuun 
(10 859). Valuuttakurssivaihteluilla oli 4,0 prosentin suuruinen negatiivinen vaikutus 
liikevaihtoon. IP-pohjaisten palveluiden osuus ulkoisesta liikevaihdosta kasvoi 37 
prosenttiin (35). 
 
Ruotsissa liikevaihto laski 2,8 prosenttia 4 521 milj. kruunuun (4 649). Kiinteän verkon 
puhepalvelujen ja IP-pohjaisten palvelujen tuotot paranivat kolmanteen vuosineljän-
nekseen verrattuna. Puhepalvelujen hinnanmuutokset ja laskutuslisät vaikuttivat 
positiivisesti kiinteän verkon puolella, ja TV- ja VoIP-liittymien tuotot kasvoivat yli 40 
prosenttia edellisvuoden vastaavasta neljänneksestä. 
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Suomessa liikevaihto paikallisessa valuutassa ja ilman yritysostoja laskettuna laski 2,9 
prosenttia 1 424 milj. kruunuun (1 644) pääasiassa perinteisten kiinteän verkon 
puhepalvelujen vähenemisen vuoksi, kun taas IP-palvelujen tuotot pysyivät ennallaan 
edellisen vuoden viimeiseen neljännekseen verrattuna. 
 
Norjassa liikevaihto paikallisessa valuutassa ja ilman yritysostoja laskettuna laski 11,3 
prosenttia 266 milj. Ruotsin kruunuun (324) kuluttajasegmentissä korkeana jatkuneen 
asiakasvaihtuvuuden vuoksi. 
 
Tanskassa liikevaihto paikallisessa valuutassa ja ilman yritysostoja laskettuna laski 2,5 
prosenttia 239 milj. Ruotsin kruunuun (275) sisäisen myynnin vähentymisen 
seurauksena. Ulkoinen liikevaihto kasvoi 11,3 prosenttia, mikä johtui 
laajakaistaliittymien määrän kasvusta. 
 
Liettuassa liikevaihto paikallisessa valuutassa ja ilman yritysostoja laskettuna laski 2,6 
prosenttia 514 milj. kruunuun (592) pääasiassa talouden taantuman sekä volyymien 
pienenemisen ja laitemyynnin vähenemisen vuoksi. Virossa liikevaihto paikallisessa 
valuutassa ja ilman yritysostoja laskettuna kasvoi 2,5 prosenttia, mihin vaikuttivat 
kauttakulkuliikenteen ja lisäarvopalvelujen kasvu sekä laitemyynnin lisääntyminen. 
 
Tukkumyynnin liikevaihdon väheneminen 9,2 prosentilla paikallisissa valuutoissa ja 
ilman yritysostoja laskettuna aiheutui kansainvälisen puheliikenteen tuottojen 
pienenemisestä ja kansainvälisen IP-liikenteen hintojen laskusta. 

 
• Laajakaistaliittymien määrä kasvoi 2,4 miljoonaan, mikä merkitsee 54 000 liittymän 

lisäystä vuoden 2009 viimeiseen neljännekseen verrattuna ja 39 000 liittymän lisäystä 
vuosineljänneksen aikana. 
 
TV-liittymien kokonaismäärä kasvoi vuoden 2009 viimeisestä neljänneksestä 
137 000:lla ja kuluneen neljänneksen aikana 49 000:lla 0,9 miljoonaan. 
 
Kiinteän verkon puheliittymien määrä pieneni 546 000:lla vuoden 2009 viimeisestä 
neljänneksestä ja oli 4,7 miljoonaa. Vuoden 2010 kolmannesta neljänneksestä määrä 
väheni 106 000:lla. Uusien VoIP-liittymien määrä vuosineljänneksen aikana oli 55 000, 
ja VoIP-liittymien kokonaismäärä kasvoi näin 374 000:een. 

 
• Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä paikallisissa valuutoissa ja ilman yritysostoja 

laskettuna pieneni 4,9 prosenttia. Raportointivaluutassa laskettuna käyttökate ennen 
kertaluonteisia eriä pieneni 8,5 prosenttia 2 991 milj. kruunuun (3 268). Käyttökate-
prosentti nousi 30,3 prosenttiin (30,1). 
 
Ruotsissa käyttökateprosentti laski hieman 33,4 prosenttiin (34,0) pääasiassa 
bruttokatteen pienentymisen ja kohonneiden henkilöstökulujen seurauksena. Suomessa 
liikevaihdon lasku ja asiakaspalveluhenkilöstön tilapäisen lisääntymisen aiheuttamat 
lisäkustannukset pienensivät käyttökateprosentin 23,7 prosenttiin (31,4). TV-palvelujen 
myynninedistämiskulujen kasvu pienensi myös osaltaan käyttökateprosenttia. 
 
Norjassa säästötoimien kohteena olevien kustannusten aleneminen 14,4 prosentilla 
kompensoi liikevaihdon pienenemisen, ja käyttökateprosentti parani 13,5 prosenttiin 
(13,0). Tanskassa myynnin ja markkinoinnin kustannusten kasvu vaikutti negatiivisesti 
kannattavuuteen ja käyttökateprosentti laski 7,1 prosenttiin (10,5). 
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Sekä Virossa että Liettuassa onnistuttiin parantamaan kannattavuutta edellisvuoden 
vastaavaan neljännekseen verrattuna, ja käyttökateprosentti parani Virossa 31,1 
prosenttiin (26,4) ja Liettuassa 36,8 prosenttiin (33,4). Virossa liikevaihdon 
kohentuminen ja henkilöstökulujen pieneneminen olivat tärkeimmät syyt 
käyttökateprosentin parantumiseen. Liettuassa luottotappioiden ja liiketoiminnan 
muiden kulujen pieneneminen vaikutti käyttökatteeseen positiivisesti. 
 
Tukkumyynnissä liikevaihtoa vastaavien kulujen pieneneminen kompensoi liikevaihdon 
laskun. Lisäksi kotimaan tukkumyynnin pienemmät liiketoiminnan kulut vaikuttivat 
käyttökatteeseen positiivisesti. Käyttökateprosentti parani 26,8 prosenttiin (23,9). 

 
• Käyttöomaisuusinvestoinnit kasvoivat 1 800 milj. kruunuun (1 668) ja olivat 18,2 

prosenttia (15,4) liikevaihdosta. Kassavirta laskettuna ennen kertaluonteisia eriä kirjatun 
käyttökatteen ja käyttöomaisuusinvestointien erotuksena laski 1 191 milj. 
kruunuun (1 600). 

 
Koko vuosi 
• Liikevaihto paikallisissa valuutoissa ja ilman yritysostoja laskettuna laski 4,6 prosenttia. 

Raportointivaluutassa laskettuna liikevaihto laski 8,0 prosenttia 39 875 milj. kruunuun 
(43 326). Yritysostoilla oli 0,4 prosentin suuruinen positiivinen ja valuuttakurssi-
vaihteluilla 3,8 prosentin suuruinen negatiivinen vaikutus liikevaihtoon. 

 
• Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä paikallisissa valuutoissa ja ilman yritysostoja 

laskettuna pieneni 2,8 prosenttia. Raportointivaluutassa laskettuna käyttökate ennen 
kertaluonteisia eriä pieneni 6,2 prosenttia 13 035 milj. kruunuun (13 903), ja 
käyttökateprosentti nousi 32,7 prosenttiin (32,1). Säästötoimien kohteena olevat 
kustannukset paikallisissa valuutoissa ja ilman yritysostoja laskettuna vähenivät 2,6 
prosenttia. 

 
• Käyttöomaisuusinvestoinnit pysyivät ennallaan 4 928 milj. kruunussa (4 953), ja 

niiden osuus liikevaihdosta kasvoi 12,4 prosenttiin (11,4). Kassavirta laskettuna ennen 
kertaluonteisia eriä kirjatun käyttökatteen ja käyttöomaisuusinvestointien erotuksena 
laski 8 107 milj. kruunuun (8 950). 
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MSEK, paitsi käyttökateprosentit  
ja muutokset 

Loka–
joulu
2010

Loka–
joulu
2009

Muu-
tos
(%)

Tammi–
joulu
2010

Tammi–
joulu 
2009 

Muu-
tos 
(%) 

Liikevaihto 9 880 10 859 −9 39 875 43 326 −8 
josta Ruotsin osuus 4 521 4 649 −3 18 085 18 667 −3 
josta Suomen osuus 1 424 1 644 −13 5 820 6 782 −14 
josta Norjan osuus 266 324 −18 1 157 1 114 4 
josta Tanskan osuus 239 275 −13 983 1 086 −9 
josta Liettuan osuus 514 592 −13 2 139 2 508 −15 
josta Viron osuus 473 518 −9 1 910 2 128 −10 
josta tukkumyynnin osuus 2 810 3 203 −12 11 214 12 415 −10 

Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä 2 991 3 268 −8 13 035 13 903 −6 
josta Ruotsin osuus 1 512 1 582 −4 6 907 6 576 5 
josta Suomen osuus 338 516 −34 1 719 2 230 −23 
josta Norjan osuus 36 42 −14 183 199 −8 
josta Tanskan osuus 17 29 −41 98 87 13 
josta Liettuan osuus 189 198 −5 852 1 065 −20 
josta Viron osuus 147 137 7 586 624 −6 
josta tukkumyynnin osuus 753 766 −2 2 690 3 123 −14 

Käyttökate-% yhteensä 30,3 30,1 32,7 32,1  
Käyttökate-%, Ruotsi 33,4 34,0 38,2 35,2  
Käyttökate-%, Suomi 23,7 31,4 29,5 32,9  
Käyttökate-%, Norja 13,5 13,0 15,8 17,9  
Käyttökate-%, Tanska 7,1 10,5 10,0 8,0  
Käyttökate-%, Liettua 36,8 33,4 39,8 42,5  
Käyttökate-%, Viro 31,1 26,4 30,7 29,3  
Käyttökate-%, tukkumyynti 26,8 23,9 24,0 25,2  

 
Liikevaihto paikallisissa valuutoissa ja 
ilman yritysostoja laskettuna 

Loka–
joulu

Tammi–
joulu

Muutos (%) yhteensä −5 −5
Muutos (%), Ruotsi −3 −3
Muutos (%), Suomi −3 −5
Muutos (%), Norja −11 −9
Muutos (%), Tanska −2 1
Muutos (%), Liettua −3 −5
Muutos (%), Viro 2 0
Muutos (%), tukkumyynti −9 −6
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Kasvu nopeutui ja kannattavuus parani 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 nyt jo viidentenä perättäisenä vuosineljänneksenä 

liittymämäärän voimakkaan kasvun ja makrotalouden tilanteen parantumisen johdosta. 
Kazakstanilainen Kcell sai 3G-toimiluvan ja toi joulukuussa markkinoille 3G-palvelut 
Astanan ja Almatyn kaupungeissa. Nepalilainen Ncell saavutti 4 miljoonan 
liittymäasiakkaan rajan ja toi lokakuussa langattomat datapalvelut maailman 
korkeimmalla toiminta-alueella käynnistäessään 3G-palvelut Mount Everestin alueelle. 
TeliaSonera kasvatti viimeisen vuosineljänneksen aikana välillistä omistustaan 
Ncellissä 40,8 prosentista 60,4 prosenttiin. TeliaSonera hankki myös oikeuden 
kasvattaa omistusosuuttaan Ncellis edelleen 72,9 prosenttiin tiettyjen ehtojen 
täyttyessä. 

 
• Venäjällä MegaFon vahvisti edelleen johtoasemaansa langattomissa datapalveluissa ja 

saavutti niissä ACM-Consultingin mukaan 36 prosentin markkinaosuuden tuotoissa 
mitattuna. MegaFonista myös tuli kolmannen vuosineljänneksen aikana liikevaihdoltaan 
Venäjän toiseksi suurin matkaviestinoperaattori. Turkissa Turkcell säilytti vuonna 2010 
johtoasemansa, ja sen markkinaosuus pysyi vakaana noin 55 prosentissa.  

 

MSEK, paitsi käyttökateprosentit,  
toiminnan tunnusluvut ja muutokset 

Loka–
joulu
2010

Loka–
joulu
2009

Muu-
tos
(%)

Tammi–
joulu
2010

Tammi–
joulu 
2009 

Muu-
tos 
(%) 

Liikevaihto 4 226 3 619 17 16 043 14 836 8 
Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä 2 273 1 827 24 8 348 7 536 11 

Käyttökate-% 53,8 50,5 52,0 50,8  
Tuotot osakkuusyhtiöistä   

Venäjä 1 154 1 019 13 5 053 4 691 8 
Turkki 879 773 14 2 550 3 056 −17 

Liiketulos 3 567 3 376 6 13 267 13 245 0 
Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä 3 614 3 094 17 13 314 12 963 3 
Käyttöomaisuusinvestoinnit 2 580 1 485 74 5 473 4 314 27 
Liittymämäärä (tuhatta) kauden lopussa   

Tytäryhtiöt 28 505 22 363 27 28 505 22 363 27 
Osakkuusyhtiöt 100 286 98 342 2 100 286 98 342 2 

Työntekijöitä kauden lopussa 4 853 4 712 3 4 853 4 712 3 
 

Lisätietoja segmentistä on saatavana osoitteessa www.teliasonera.fi.  
 
Konsolidoidut toiminnot 
Neljäs vuosineljännes 
• Liikevaihto paikallisissa valuutoissa ja ilman yritysostoja laskettuna kasvoi 20,8 

prosenttia. Raportointivaluutassa laskettuna liikevaihto kasvoi 16,8 prosenttia 4 226 milj. 
kruunuun (3 619). Valuuttakurssivaihteluilla oli 4,0 prosentin suuruinen negatiivinen 
vaikutus liikevaihtoon. 
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Kazakstanissa liikevaihto paikallisessa valuutassa laskettuna kasvoi 21,2 prosenttia 
1 934 milj. kruunuun (1 623). Liittymämäärän kasvu jatkui voimakkaana, ja 
tammikuussa 2011 Kcell saavutti 9 miljoonan liittymän rajan. Ensimmäiset kokemukset 
joulukuussa markkinoille tuoduista 3G-palveluista ovat hyvin myönteiset, ja viimeisen 
vuosineljänneksen dataliikennemäärät olivat kolme kertaa suuremmat kuin vastaavana 
ajankohtana vuotta aiemmin. Azerbaidžanissa liikevaihto kasvoi toisena perättäisenä 
vuosineljänneksenä, ja paikallisessa valuutassa laskettuna kasvu oli 3,3 prosenttia. 
 
Nepalissa liikevaihto paikallisessa valuutassa laskettuna lähes kaksinkertaistui, kun se 
kasvoi 97,3 prosenttia 362 milj. kruunuun (182). Aiemmin vuoden aikana käyttöönotettu 
uusi hinnoittelumalli, jossa kaikkiin verkkoihin sovelletaan samoja hintoja, osoittautui 
onnistuneeksi ratkaisuksi, ja Ncell voittaa edelleen markkinaosuuksia kilpailijoiltaan.   
 
Uzbekistanissa liikevaihdon kasvu paikallisessa valuutassa laskettuna pysyi erittäin 
voimakkaana, ja liikevaihto kasvoi 66,6 prosenttia 463 milj. kruunuun (311) 
liittymämäärän kasvun nopeutumisen ja lisäarvopalvelujen voimakkaan kasvun 
seurauksena. 
 
Tadžikistanissa liikevaihto paikallisessa valuutassa laskettuna kasvoi 18,1 prosenttia 
214 milj. kruunuun (190). Tammikuussa 2011 Tadžikistanin parlamentti hyväksyi 
saapuviin ulkomaanpuheluihin kohdistuvan arvonlisäveron ja määräsi 3 prosentin 
suuruisen matkaviestintäpalvelujen liikevaihtoon kohdistuvan valmisteveron. 
 
Moldovassa kasvu oli edelleen vahvaa ja liikevaihto paikallisessa valuutassa laskettuna 
kasvoi 19,4 prosenttia 129 milj. kruunuun (117). 
 
Georgiassa liikevaihto paikallisessa valuutassa laskettuna laski 21,0 prosenttia 231 milj. 
kruunuun (313). Yhteenliittämismaksujen alentaminen 46 prosentilla 1.8.2010 sekä 
1.9.2010 voimaan tullut liikevaihtoon kohdistuva 10 prosentin suuruinen valmistevero 
alkoivat vaikuttaa täysimääräisesti viimeisen neljänneksen aikana.  

 
• Konsolidoitujen toimintojen liittymämäärä oli 28,5 miljoonaa, mikä merkitsee 6,1 

miljoonan lisäystä vuoden 2009 viimeisen neljänneksen lopusta. Kasvu oli voimakkainta 
Nepalissa, Uzbekistanissa ja Kazakstanissa: Nepalissa liittymämäärä kasvoi 1,9 
miljoonalla 4,1 miljoonaan, Uzbekistanissa 1,8 miljoonalla 6,8 miljoonaan ja 
Kazakstanissa 1,8 miljoonalla 8,9 miljoonaan. Viimeisen neljänneksen aikana Eurasia-
liiketoiminta-alueen konsolidoitujen toimintojen liittymien kokonaismäärä kasvoi 2,2 
miljoonalla. Kasvu oli suurinta Uzbekistanissa, jossa liittymien määrä lisääntyi 0,8 
miljoonalla, ja Nepalissa, jossa määrä lisääntyi 0,7 miljoonalla. 

 
• Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä paikallisissa valuutoissa laskettuna kasvoi 28,7 

prosenttia. Raportointivaluutassa laskettuna käyttökate ennen kertaluonteisia eriä 
kasvoi 24,4 prosenttia 2 273 milj. kruunuun (1 827), mihin vaikutti etenkin Kazakstanin 
toimintojen kannattavuuden parantuminen. Käyttökateprosentti oli 53,8 prosenttia 
(50,5). Liittymämäärien vahvana jatkuneesta kasvusta huolimatta uzbekistanilaisen 
UCellin käyttökateprosentti parani noin 40 prosenttiin, kun taas nepalilaisen Ncellin 
käyttökateprosentti pysyi yli 50 prosentissa. Kazakstanilainen Kcell on lisäksi solminut 
pitkäaikaisen sopimuksen siirtopalveluista Kazaktelekomin kanssa, minkä odotetaan 
tuovan säästöjä siirtokustannuksissa. 
 

• Käyttöomaisuusinvestoinnit kasvoivat 2 580 milj. kruunuun (1 485), ja niiden osuus 
kasvoi 61,1 prosenttiin (41,0) liikevaihdosta. Vuoden 2010 viimeisellä 
vuosineljänneksellä käyttöomaisuusinvestoinnit sisälsivät 3G-toimiluvan hankinnan 
Kazakstanissa ja LTE-lisätaajuuksien hankinnan Uzbekistanissa yhteisarvoltaan noin 
400 milj. kruunua. Kassavirta laskettuna ennen kertaluonteisia eriä kirjatun 
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käyttökatteen ja käyttöomaisuusinvestointien erotuksena laski −307 milj. kruunuun 
(342). 

 
Koko vuosi 
• Liikevaihto paikallisissa valuutoissa ja ilman yritysostoja laskettuna kasvoi 16,4 

prosenttia. Raportointivaluutassa laskettuna liikevaihto kasvoi 8,1 prosenttia 16 043 milj. 
kruunuun (14 836). Valuuttakurssivaihteluilla oli 8,3 prosentin suuruinen negatiivinen 
vaikutus liiketoiminta-alueen liikevaihtoon. 

 
• Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä paikallisissa valuutoissa ja ilman yritysostoja 

laskettuna kasvoi 18,9 prosenttia. Raportointivaluutassa laskettuna käyttökate ennen 
kertaluonteisia eriä kasvoi 10,8 prosenttia 8 348 milj. kruunuun (7 536), ja 
käyttökateprosentti oli 52,0 (50,8). Säästötoimien kohteena olevat kustannukset 
paikallisissa valuutoissa ja ilman yritysostoja laskettuna kasvoivat 21,3 prosenttia. 

 
• Käyttöomaisuusinvestoinnit kasvoivat 5 473 milj. kruunuun (4 314) ja olivat 34,1 

prosenttia (29,1) liikevaihdosta. Vuonna 2010 käyttöomaisuusinvestoinnit sisälsivät 3G-
toimilupahankinnan Kazakstanissa ja LTE-lisätaajuuksien hankinnan Uzbekistanissa 
yhteisarvoltaan noin 400 milj. kruunua. Kassavirta laskettuna ennen kertaluonteisia eriä 
kirjatun käyttökatteen ja käyttöomaisuusinvestointien erotuksena laski 2 875 milj. 
kruunuun (3 222). 

 

MSEK, paitsi muutokset 

Loka–
joulu
2010

Loka–
joulu
2009

Muu-
tos
(%)

Tammi–
joulu
2010

Tammi–
joulu 
2009 

Muu- 
tos 
(%) 

Liikevaihto 4 226 3 619 17 16 043 14 836 8 
josta Kazakstanin osuus 1 934 1 623 19 7 293 6 593 11 
josta Azerbaidžanin osuus 894 887 1 3 635 3 829 −5 
josta Uzbekistanin osuus 463 311 49 1 607 1 200 34 
josta Tadžikistanin osuus 214 190 13 819 735 11 
josta Georgian osuus 231 313 −26 1 096 1 331 −18 
josta Moldovan osuus 129 117 10 479 486 −1 
josta Nepalin osuus 362 182 99 1 123 687 63 

 
Liikevaihto paikallisissa valuutoissa ja 
ilman yritysostoja laskettuna 

Loka–
joulu

Tammi–
joulu

Muutos (%) yhteensä 21 16
Muutos (%), Kazakstan 21 17
Muutos (%), Azerbaidžan 3 0
Muutos (%), Uzbekistan 67 54
Muutos (%), Tadžikistan 18 26
Muutos (%), Georgia −21 −7
Muutos (%), Moldova 19 17
Muutos (%), Nepal 97 64

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

liittymämäärä oli 57,2 miljoonaa. Lisäystä edellisvuoden vastaavasta neljänneksestä oli 
6,7 miljoonaa, ja edelliseen vuosineljännekseen verrattuna liittymämäärä kasvoi 0,7 
miljoonaa. 

 
• TeliaSoneran Venäjältä saamat tuotot kasvoivat 1 154 milj. kruunuun (1 019). Rupla 

heikentyi 7,0 prosenttia Ruotsin kruunuun nähden, millä oli tuottoihin 89 milj. kruunun 
suuruinen negatiivinen vaikutus. 
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Koko vuosi 
• TeliaSoneran Venäjältä saamat tuotot kasvoivat 5 053 milj. kruunuun (4 691). Rupla 

heikentyi 1.4 prosenttia Ruotsin kruunuun nähden, millä oli tuottoihin 72 milj. kruunun 
suuruinen negatiivinen vaikutus. 

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

ilmoitetaan yhden neljänneksen viiveellä) liittymämäärä oli 31,4 miljoonaa. Vähennystä 
edellisvuoden vastaavasta neljänneksestä oli 4,6 miljoonaa ja edellisestä 
vuosineljänneksestä 2,7 miljoonaa. Ukrainassa liittymämäärä pieneni vuoden 2009 
lopusta 0,1 miljoonalla 11,7 miljoonaan. Kuluneen vuosineljänneksen aikana 
liittymämäärä Ukrainassa pieneni 0,2 miljoonalla. 

 
• TeliaSoneran Turkista saamat tuotot kasvoivat 879 milj. kruunuun (773). Turkin liira 

heikkeni 1,2 prosenttia Ruotsin kruunuun nähden, millä oli tuottoihin 15 milj. kruunun 
suuruinen negatiivinen vaikutus. 

 
Koko vuosi 
• TeliaSoneran Turkista saamat tuotot pienenivät 2 550 milj. kruunuun (3 056), mikä 

johtui pääasiassa arvonalenemiskirjausten, pitkäaikaisten omaisuuserien 
arvonalennusten ja lainsäädännön vaikutuksesta. Turkin liira heikkeni 2,6 prosenttia 
Ruotsin kruunuun nähden, millä oli tuottoihin 69 milj. kruunun suuruinen negatiivinen 
vaikutus. 

 
• Vuonna 2010 Turkcell jakoi osakkeenomistajilleen osinkoina yhteensä noin 4,1 mrd. 

kruunua (0,9 mrd. Turkin liiraa), mikä oli 50 prosenttia Turkcellin tilikauden 2009 
jakokelpoisista varoista. TeliaSoneran osuus oli noin 1,5 mrd. kruunua (1,9). 

 
 
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 

Loka–
joulu
2010

Loka–
joulu
2009

Muu-
tos
(%)

Tammi–
joulu
2010

Tammi–
joulu 
2009 

Muu-
tos 
(%) 

Liikevaihto 1 266 1 537 −18 5 181 5 706 −9 
Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä 116 104 12 640 310 106 
Tuotot osakkuusyhtiöistä −5 4 −23 191  
Liiketulos 256 −262 223 −424  
Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä −46 −201 −77 −74 −468 −84 
Käyttöomaisuusinvestoinnit 190 223 −15 654 921 −29 
 

Lisätietoja segmentistä on saatavana osoitteessa www.teliasonera.fi.  
 
• Liikevaihto paikallisissa valuutoissa ja ilman yritysostoja laskettuna kasvoi 11,7 

prosenttia. Raportointivaluutassa laskettuna liikevaihto laski 17,6 prosenttia 1 266 milj. 
kruunuun (1 537). 

 
• Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä kasvoi raportointivaluutassa laskettuna 11,5 

prosenttia 116 milj. kruunuun (104) pääasiassa pääkonttoritoimintojen kulujen 
pienenemisen ja Other Business Services -liiketoimintayksikön tuloksen paranemisen 
seurauksena. 
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Tukholmassa 3.2.2011 
 
 
Lars Nyberg 
Toimitusjohtaja 
 
 
TeliaSoneran tilintarkastajat eivät ole suorittaneet tämän katsauksen yleisluonteista 
tarkastusta. 
 
 
 
TeliaSonera AB julkaisee tämän tiedotteen Ruotsin arvopaperimarkkinalain (lagen om 
värdepappersmarknaden) ja/tai Ruotsin rahoitusvälineiden kaupankäynnistä annetun lain 
(lagen om handel med finansiella instrument) perusteella. Tiedote on annettu julkaistavaksi 
3.2.2011 klo 7.15 (CET). 
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Taloudelliset tiedot 
 
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.fi 
 
 
 
 
 
 
Määritelmiä 
Säästötoimien kohteena olevat kustannukset: 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 

Loka-
joulu
2010

Loka-
joulu
2009

Muu-
tos
(%)

Tammi-
joulu
2010

Tammi-
joulu 
2009 

Muu-
tos 
(%) 

Liikevaihto 26 774 27 549 −3 106 582 109 161 −2 
Liikevaihtoa vastaavat kulut −13 640 −15 269 −11 −57 604 −60 965 −6 
Bruttokate 13 134 12 280 7 48 978 48 196 2 
Myynti-, hallinto- sekä tutkimus- ja 
kehityskulut −7 548 −6 484 16 −25 294 −24 718 2 
Liiketoiminnan muut tuotot ja kulut, netto 469 −94 578 −1 169  
Tuotot osakkuus- ja yhteisyritysten  
tuloksista 2 144 1 803 19 7 821 8 015 −2 
Liiketulos 8 199 7 505 9 32 083 30 324 6 
Rahoituskulut ja muut rahoituserät, netto −580 −522 11 −2 147 −2 710 −21 
Tulos rahoituserien jälkeen 7 619 6 983 9 29 936 27 614 8 
Tuloverot −1 654 −1 484 11 −6 374 −6 334 1 
Nettotulos 5 965 5 499 8 23 562 21 280 11 
Muuntoerot −2 722 3 327 −18 959 −7 355 158 
Tuotot osakkuusyhtiöistä −144 −11 −103 188  
Kassavirran suojaukset 122 31 63 89 −29 
Myytävissä olevat rahoitusinstrumentit 0 1 −90 34  
Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät tuloverot −180 52 −936 −296  
Muut laajan tuloksen erät −2 924 3 400 −20 025 −7 340 172 
Laaja tulos yhteensä 3 041 8 899 −66 3 537 13 940 −75 
   
Nettotuloksen jakautuminen:   

Emoyhtiön omistajille 5 309 4 902 8 21 257 18 854 13 
Määräysvallattomille omistajiille 656 597 10 2 305 2 426 −5 

Laajan tuloksen jakautuminen:   
Emoyhtiön omistajille 2 396 7 866 −70 1 692 13 068 −87 
Määräysvallattomien omistajille 645 1 033 −38 1 845 872 112 

   
Tulos/osake (kruunua), laimentamaton ja 
laimennettu 1,18 1,09 8 4,73 4,20 13 
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 9 244 8 986 3 37 741 35 241 7 
Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä 9 024 9 039 −0 36 977 36 666 1 
Poistot ja arvonalennukset −3 189 −3 284 −3 −13 479 −12 932 4 
Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä 7 991 7 573 6 32 015 31 679 1 
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Konsernitase 
 
MSEK 31.12.2010 31.12.2009 
Vastaavaa   
Liikearvo ja muut aineettomat hyödykkeet 90 531 100 239 
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 58 353 61 222 
Osakkuusyhtiö- ja yhteisyritysosuudet, laskennalliset verosaamiset 
ja muut pitkäaikaiset sijoitukset 62 458 60 849 
Pitkäaikaiset varat yhteensä 211 342 222 310 
Vaihto-omaisuus 1 395 1 551 
Myyntisaamiset, lyhytaikaiset verosaamiset ja muut saamiset 19 993 21 595 
Korolliset saamiset 2 477 1 726 
Rahat ja pankkisaamiset 15 344 22 488 
Lyhytaikaiset varat yhteensä 39 209 47 360 
Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät − 0 
Vastaavaa yhteensä 250 551 269 670 
   
Vastattavaa   
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma 125 907 135 372 
Määräysvallattomille omistajille kuuluva oma pääoma 6 758 7 127 
Oma pääoma yhteensä 132 665 142 499 
Pitkäaikaiset lainat 60 563 63 664 
Laskennalliset verovelat, muut pitkäaikaiset varaukset 23 230 25 625 
Muut pitkäaikaiset velat 1 593 1 589 
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä 85 386 90 878 
Lyhytaikaiset lainat 4 873 8 169 
Ostovelat, lyhytaikaiset verovelat, lyhytaikaiset varaukset 
ja muut lyhytaikaiset velat 27 627 28 124 
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 32 500 36 293 
Vastattavaa yhteensä 250 551 269 670 
 
 
Konsernin kassavirtalaskelma 
 

MSEK 

Loka–
joulu
2010

Loka–
joulu
2009

Tammi–
joulu 
2010 

Tammi–
joulu 
2009 

Kassavirta ennen käyttöpääoman muutosta 7 037 7 783 28 831 31 584 
Käyttöpääoman muutos 716 977 −1 397 −974 
Liiketoiminnan kassavirta 7 753 8 760 27 434 30 610 
Käteisvaroilla tehdyt käyttöomaisuusinvestoinnit −6 011 −4 642 −14 533 −13 967 
Vapaa kassavirta 1 742 4 118 12 901 16 643 
Muu investointien kassavirta −866 −2 725 −1 943 −3 660 
Investointien kassavirta yhteensä −6 877 −7 367 −16 476 −17 627 
Kassavirta ennen rahoitusta 876 1 393 10 958 12 983 
Rahoituksen kassavirta 1 540 3 541 −17 736 −2 187 
Kauden kassavirta 2 416 4 934 −6 778 10 796 
   
Kassavarat kauden alussa 12 787 17 063 22 488 11 826 
Kauden kassavirta 2 416 4 934 −6 778 10 796 
Valuuttakurssierot 141 491 −366 −134 
Kassavarat kauden lopussa 15 344 22 488 15 344 22 488 
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Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 
 
 Tammi–joulu 2010 Tammi–joulu 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 −2 037 −12 141 −8 083 −2 817 −10 900 
Muut liiketoimet omistajien 
kanssa −1 057 −177 −1 234 – −1 989 −1 989 
Laaja tulos yhteensä 1 692 1 845 3 537 13 068 872 13 940 
Osakeperusteiset maksut 4 – 4 – – − 
Kauden lopussa 125 907 6 758 132 665 135 372 7 127 142 499 
 
 
Laadintaperiaatteet 
 
Yleistä. Kuten vuoden 2009 tilinpäätös, nämä TeliaSoneran konsernitilinpäätöstiedot 
31.12.2010 päättyneeltä vuodelta 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). Rahoitusvelkojen kirjaamista 
koskevat muutokset standardiin IFRS 9 Rahoitusinstrumentit (koskee tilikausia, jotka alkavat 
1.1.2013 tai sen jälkeen; aikaisempi käyttöönotto on sallittua, mutta vain, jos samalla 
sovelletaan myös IFRS 9 -standardin rahoitusomaisuuden kirjaamista koskevia vaatimuksia) 
julkaistiin 28.10.2010. Nämä lisäykset yhdessä IFRS 9 -standardin marraskuussa 2009 
julkaistujen, rahoitusomaisuuden kirjaamista säätelevien osien kanssa täydentävät 
luokittelua ja arvostamista koskevaa vaihetta korvattaessa standardia IAS 39 
Rahoitusinstrumentit: kirjaaminen ja arvostaminen. Nykyinen jaksotetun hankintamenon 
mukainen arvostamistapa säilyy edelleen useimmissa veloissa, eli muutos koskee vain 
sellaisten nettotuloksen muutosten käsittelyä, jotka aiheutuvat oman velan arvostamisesta 
käypään arvoon. Niissä veloissa, jotka on luokiteltu käypään arvoon tulosvaikutteisesti 
arvostettaviksi, standardi IFRS 9 edellyttää, että yhtiön oman luottoriskin muutosten 
aiheuttama osuus muutoksesta kirjataan nettotuloksen sijasta muihin laajan tuloksen eriin. 
TeliaSonera selvittää parhaillaan IFRS 9 -standardin käyttöönoton mahdollisia vaikutuksia. 
Alustavasti vaikuttaa siltä, että rahoitusvelkojen kirjaamista koskevilla lisäyksillä ei ole 
mitään vaikutuksia. 
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Standardin IAS 12 Tuloverot kohtaan ”laskennalliset verot: kohteena olevan omaisuuserän 
kertyminen” tehdyt muutokset (koskevat tilikausia, jotka alkavat 1.1.2012 tai sen jälkeen; 
aikaisempi käyttöönotto on sallittua; muutosten seurauksena vedetään pois tulkinta SIC-21 
Tuloverot – uudelleen arvostettujen, ei poistojen kohteena olevien omaisuuserien 
kirjanpitoarvoa vastaavan määrän kertyminen) julkaistiin 20.12.2010. Standardi IAS 12 
edellyttää, että omaisuuserään liittyvät laskennalliset verot arvostetaan sen mukaan, 
odotetaanko omaisuuserän kirjanpitoarvo kertyväksi käytön vai myynnin avulla. Standardin 
IAS 12 muutokset koskevat standardin IAS 40 Sijoituskiinteistöt mukaisesti kirjattuja 
omaisuuseriä ja standardin IAS 16 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet mukaisesti 
uudelleen arvostettuja omaisuuseriä. IAS 40 ei koske TeliaSoneraa, eikä standardin IAS 16 
mukaista uudelleenarvostusmallia käytetä. Siksi standardin IAS 12 muutokset eivät koske 
TeliaSoneraa. 
 
Lisätietoja on TeliaSoneran vuoden 2010 tammi–syyskuun osavuosikatsauksen, vuoden 
2010 tammi–kesäkuun osavuosikatsauksen ja vuoden 2009 vuosikertomuksen vastaavissa 
kohdissa. 
 
 
Kertaluonteiset erät 
 

MSEK 

Loka–
joulu 
2010 

Loka–
joulu 
2009 

Tammi–
joulu 
2010 

Tammi–
joulu 
2009 

Käyttökatteeseen sisältyvät 220 −53 764 −1 425 
Uudelleenjärjestelykulut, synergiaetujen 
toteutuskulut ym.: 

Mobility Services −8 −122 −26 −452 
Broadband Services −27 −143 −142 −1 158 
Eurasia −47 282 −47 282 
Muut toiminnot 10 −70 −144 −97 

josta TeliaSonera Holdingin osuus −34 −35 −37 −33 
Myyntivoitot ja -tappiot: 

Telia Stofa −1 − 830 − 
Muut yksiköt 293 − 293 − 

Poistoihin ja arvonalennuksiin sisältyvät −12 −24 −692 −71 
Arvonalennukset, nopeutetut poistot: 

Broadband Services −12 −24 −14 −71 
Muut toiminnot − − −678 − 

Tuottoihin osakkuus- ja yhteisyrityksistä 
sisältyvät − 9 −4 141 
Myyntivoitot: 

SmartTrust − 9 −4 141 
Rahoituskuluihin ja muihin rahoituseriin 
sisältyvät, netto − − − − 
Yhteensä 208 −68 68 −1 355 
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Laskennalliset verot 
 
MSEK 31.12.2010 31.12.2009 
Laskennalliset verosaamiset 9 048 11 177 
Laskennalliset verovelat −12 526 −13 210 
Laskennalliset verovelat (−) / verosaamiset (+), netto −3 478 −2 033 
 
 
Segmenttien ja konsernin liiketulos 
 

MSEK 

Loka–
joulu 
2010 

Loka–
joulu 
2009 

Tammi–
joulu 
2010 

Tammi–
joulu 
2009 

Mobility Services 2 655 2 621 10 750 10 091 
Broadband Services 1 718 1 767 7 813 7 393 
Eurasia 3 567 3 376 13 267 13 245 
Muut toiminnot 256 −262 223 −424 
Segmentit yhteensä 8 196 7 502 32 053 30 305 
Sisäisten voittojen eliminoinnit 3 3 30 19 
Konserni 8 199 7 505 32 083 30 324 
 
 
Liiketoimet osakkuusyhtiöiden ja lähipiirin kanssa 
 
MegaFon. TeliaSonera myi osakkuusyhtiölleen OAO MegaFonille palveluja 31.12.2010 
päättyneen kolmen kuukauden mittaisen jakson aikana 32 milj. kruunun edestä ja koko 
vuoden 2010 aikana 244 milj. kruunun edestä. 
 
Svenska UMTS-nät. TeliaSoneralla oli 31.12.2010 puoliksi omistamaltaan yhteisyritykseltä 
Svenska UMTS-nät AB:ltä korollisia saatavia 200 milj. kruunun arvosta. TeliaSonera osti 
Svenska UMTS-nät AB:ltä 31.12.2010 päättyneen kolmen kuukauden mittaisen jakson 
aikana palveluja 164 milj. kruunun edestä ja myi palveluja 63 milj. kruunun edestä. Koko 
vuoden 2010 aikana TeliaSonera osti Svenska UMTS-nät AB:ltä palveluja 727 milj. kruunun 
edestä ja myi palveluja 257 milj. kruunun edestä. 
 
 
Investoinnit 
 

MSEK 

Loka–
joulu 
2010 

Loka–
joulu 
2009 

Tammi–
joulu 
2010 

Tammi–
joulu 
2009 

Käyttöomaisuusinvestoinnit 5 860 4 721 14 934 14 007 
Aineettomat hyödykkeet 795 597 2 498 1 856 
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 5 065 4 124 12 436 12 151 

Yritysostot ja muut investoinnit 390 2 648 1 735 2 842 
Omaisuuserien käytöstäpoistamisvelvoitteet 114 1 043 527 1 055 
Liikearvo ja käyvän arvon oikaisut 47 1 605 69 1 776 
Oman pääoman ehtoiset sijoitukset 229 – 1 139 11 

Yhteensä 6 250 7 369 16 669 16 849 
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Nettovelka 
 
MSEK 31.12.2010 31.12.2009 
Pitkä- ja lyhytaikaiset velat 65 436 71 833 
Vähennetään rahoitusomaisuuteen kirjatut, pitkä- ja lyhytaikaisten 
luottojen suojaamiseksi tarkoitetut johdannaiset −1 731 −2 861 
Vähennetään lyhytaikaiset sijoitukset, rahat ja pankkisaamiset −16 396 −22 797 
Nettovelka 47 309 46 175 
 
 
Lainarahoitus 
 
Vuoden 2010 aiempien neljännesten tapaan liiketoiminnan kassavirta oli positiivinen myös 
vuoden 2010 viimeisen vuosineljänneksen aikana. Kauden aikana tehdyt pienehköt 
yritysostot vaikuttivat yhtiön likviditeettiin. 
 
Rahoituksen ehdot lainamarkkinoilla pysyivät kohtuullisen hyvinä koko syksyn ajan, mutta 
syyskuun lopulla liikkeelle laskettua 15 vuoden Eurobond-lainaa lukuun ottamatta yhtiö ei 
vuosineljänneksen aikana ottanut muita joukkovelkakirjalainoja. TeliaSoneran rahoitustoimet 
vuonna 2010 perustuivat pääasiassa pitkäaikaisten Eurobond-joukkovelkakirjojen liikkeelle 
laskemiseen, kun yhtiö on edullisen korkotason takia pyrkinyt pidentämään lainojensa 
keskimääräisiä erääntymisaikoja. 
 
TeliaSonera allekirjoitti 14 pankin kanssa 20.12.2010 uuden 7 vuoden syndikoidun 
valmiusluottolimiitin, jonka arvo on 1 000 miljoonaa euroa. Tämä luottolimiitti korvaa 
aiemman joulukuussa 2011 erääntyvän limiitin. 
 
Vuoden 2011 näkymät ovat edelleen epävarmat, koska eteläisen Euroopan tilanne antaa 
aihetta huoleen. Yritysluottomarkkinat tulevat kuitenkin todennäköisesti kestämään tulevat 
ongelmat niin kauan, kuin mitään erityisen huonoja uutisia ei kuulla ja korkojen kehitys säilyy 
nykyisenlaisena. Ruotsin kruunu vahvistui koko vuoden 2010 ajan, ja tämän kehityksen 
jatkumisesta vuonna 2011 tunnutaan olevan yksimielisiä. 
 
 
Taloudelliset tunnusluvut 
 
 31.12.2010 31.12.2009 
Oman pääoman tuotto (%, rullaava 12 kk) 17,8 15,2 
Sijoitetun pääoman tuotto (%, rullaava 12 kk) 16,9 15,5 
Omavaraisuusaste (%) 48,0 49,1 
Nettovelkaantumisaste (%) 39,3 34,9 
Nettovelan suhde käyttökatteeseen (kerrannainen, rullaava 12 kk) 1,28 1,26 
Oma pääoma/osake (kruunua) 28,04 30,15 
 
 
Liiketoimintojen yhdistämiset 
 
Lisätietoja vuoden aikana tapahtuneista liiketoimintojen yhdistämisistä on TeliaSoneran 
vuoden 2010 tammi–syyskuun osavuosikatsauksen vastaavassa kohdassa. 
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Liiketoimintojen yhdistämiset viimeisen vuosineljänneksen aikana 
 
Viimeisen vuosineljänneksen aikana tehtyjen vähäisten liiketoimintojen yhdistämisten 
kokonaiskulut olivat 49 milj. kruunua, ja niistä aiheutui 49 milj. kruunun nettokassastamaksu. 
Liikearvo oli 46 milj. kruunua, ja se kohdennettiin 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 31.12.2010 yhteensä 1 644 milj. kruunua, mistä 1 375 milj. 
kruunua liittyi Svenska UMTS-nät AB:n puolesta annettuihin luottotakuisiin. Annettujen 
panttien kokonaismäärä oli 905 milj. kruunua, ja ne liittyivät pääasiassa Svenska UMTS-nät 
AB:n osakkeiden panttaukseen ja Ipse 2000 S.p.A:n lisenssimaksuja varten pankkien 
sulkutileillä oleviin varoihin sekä vakuutusvarauksiin. 
 
 
Sopimusvelvoitteet 
 
Sopimusvelvoitteiden kokonaismäärä 31.12.2010 oli 788 milj. kruunua, josta 733 milj. 
kruunua liittyi sovittuihin TeliaSoneran matkaviestinverkon ja kiinteän verkon laajennuksiin 
Ruotsissa. 
 
 
Emoyhtiö 
 

Tiivistetty tuloslaskelma 
(MSEK) 

Loka–joulu 
2010 

Loka–joulu 
2009 

Tammi–
joulu 
2010 

Tammi–
joulu 
2009 

Liikevaihto 3 218 3 872 13 236 15 135 
Liiketulos 545 1 579 1 803 1 439 
Tulos rahoituserien jälkeen 11 199 2 320 34 761 12 964 
Tulos ennen veroja 10 252 1 791 29 798 12 743 
Nettotulos 9 344 1 316 25 422 12 264 
 
Siirtyminen matkaviestinpalveluihin ja edullisempiin IP-pohjaisiin palveluihin pienensi etenkin 
kiinteän verkon palveluista ja laajakaistasovelluspalveluista Ruotsissa saatua liikevaihtoa. 
Vuoden kokonaisliikevaihdosta 10 375 milj. kruunua (12 058) laskutettiin tytäryhtiöiltä. 
Rahoituserät kasvoivat voimakkaasti pääasiassa tytäryhtiöiltä saatujen osinkojen ja 
konsernituottojen seurauksena. 
 
Tiivistetty tase (MSEK) 31.12.2010 31.12.2009 
Pitkäaikaiset varat 174 292 171 160 
Lyhytaikaiset varat 65 044 51 677 
Vastaavaa yhteensä 239 336 222 837 
Oma pääoma 94 573 79 280 
Tilinpäätössiirtojen kertymä 13 209 8 245 
Varaukset 620 698 
Vieras pääoma 130 934 134 614 
Vastattavaa yhteensä 239 336 222 837 
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Vuoden aikana tehdyt investoinnit olivat yhteensä 11 898 milj. kruunua (4 879). Lukuun 
sisältyy 633 milj. kruunua (914) investointeja lähinnä kiinteän verkon aineellisiin 
käyttöomaisuushyödykkeisiin. Muut investoinnit olivat yhteensä 11 265 milj. kruunua (3 965), 
josta 10 967 milj. kruunua liittyi UAB Omnitelin, AS Eesti Telekomin ja Telia 
Telecommunications International B.V.:n osakkeiden hankintaan. Yhtiöt 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 
katsoo, että riskit eivät ole olennaisesti muuttuneet vuoden 2009 vuosikertomuksessa 
kuvatusta tilanteesta. 
 
Ainakin seuraavilla riskeillä ja epävarmuustekijöillä saattaa olla vaikutuksia toiminnan 
neljännesvuosittaisiin tuloksiin vuonna 2011: 
 
• 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 
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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 
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 
25.10.2010) 
 
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. 
 
Investoinnit laajakaistan ja matkaviestinnän kapasiteettiin sekä verkkolaajennuksiin Eurasia-
liiketoiminta-alueella tulevat jatkumaan. Käyttöomaisuusinvestointien odotetaan vuonna 
2010 olevan noin 13,5 prosenttia liikevaihdosta. 
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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. 
 
 


