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TeliaSonera tammi–kesäkuu 2011 
 
 
Yhtenäisen TeliaSoneran kannattavuus vahvistui 
 
Toinen vuosineljännes 
• Liikevaihto paikallisissa valuutoissa ja ilman yritysostoja laskettuna kasvoi 3,0 

prosenttia. Raportointivaluutassa laskettuna liikevaihto laski 4,3 prosenttia 25 894 
milj. kruunuun (27 065). 

• Säästötoimien kohteena olevat kustannukset paikallisissa valuutoissa ja ilman 
yritysostoja laskettuna kasvoivat 3,5 prosenttia. Raportointivaluutassa laskettuna 
säästötoimien kohteena olevat kustannukset laskivat 3,5 prosenttia 7 900 milj. 
kruunuun (8 185). 

• Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä kasvoi 6,5 prosenttia paikallisissa 
valuutoissa ja ilman yritysostoja laskettuna. Raportointivaluutassa laskettuna 
käyttökate ennen kertaluonteisia eriä laski 0,9 prosenttia 9 109 milj. kruunuun 
(9 194). Käyttökateprosentti ennen kertaluonteisia eriä nousi 35,2 prosenttiin 
(34,0). 

• Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä aleni 12,0 prosenttia 6 974 milj. kruunuun 
(7 923) osakkuusyhtiöiden pienentyneiden tuottojen vuoksi. 

• Nettotuloksen emoyhtiön omistajille kuuluva osuus laski 3 860 milj. kruunuun 
(5 238) ja osakekohtainen tulos 0,89 kruunuun (1,17). 

• Vapaa kassavirta aleni 1 413 milj. kruunuun (3 930) suurempien käteisvaroilla 
tehtyjen käyttöomaisuusinvestointien ja osakkuusyhtiöistä saatavien osinkojen 
pienenemisen vuoksi. 

• Vuosineljänneksen aikana konsolidoitujen toimintojen liittymämäärä kasvoi 1,7 
miljoonalla, kun taas osakkuusyhtiöiden liittymämäärä väheni 300 000:lla. 
Liittymien kokonaismäärä oli 159,4 miljoonaa. 

• Konsernin kehitysnäkymät vuonna 2011 ovat pysyneet ennallaan. 
 
Ensimmäinen puolivuotiskausi 
• Liikevaihto paikallisissa valuutoissa ja ilman yritysostoja laskettuna kasvoi 2,8 

prosenttia. Raportointivaluutassa laskettuna liikevaihto laski 5,0 prosenttia 50 619 
milj. kruunuun (53 255). 

• Nettotuloksen emoyhtiön omistajille kuuluva osuus pieneni 8 506 milj. kruunuun 
(9 960) ja osakekohtainen tulos 1,93 kruunuun (2,22). 

• Vapaa kassavirta pieneni 4 000 milj. kruunuun (7 302). 
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Taloudellisia tunnuslukuja 
 

MSEK, paitsi suhdeluvut, osakekohtaiset 
tiedot ja muutokset 

Huhti–
kesä
2011

Huhti–
kesä
2010

Muu-
tos
(%)

Tammi–
kesä
2011

Tammi–
kesä 
2010 

Muu-
tos 
(%) 

Liikevaihto 25 894 27 065 −4 50 619 53 255 −5 
Säästötoimien kohteena oleva 
kustannusrakenne1, 2) 7 900 8 185 −3 15 616 16 216 −4 
Käyttökate2) ennen kertaluonteisia eriä3) 9 109 9 194 −1 17 921 18 139 −1 

Käyttökate-% 35,2 34,0 35,4 34,1  
Liiketulos 6 437 7 904 −19 13,699 15 108 −9 
Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä 6 974 7 923 −12 14 221 15 367 −7 
Nettotulos 4 540 5 886 −23 9 780 11 122 −12 

josta emoyhtiön omistajille kuuluva osuus 3 860 5 238 −26 8 506 9 960 −15 
Tulos/osake (kruunua) 0,89 1,17 −24 1,93 2,22 −13 
Oman pääoman tuotto (%, rullaava 12 kk) 17,5 15,9 17,5 15,9  
Käyttöomaisuusinvestoinnit suhteessa 
liikevaihtoon (%) 14,9 15,1 14,9 11,5  
Vapaa kassavirta 1 413 3 930 −64 4 000 7 302 −45 
1) Lisätietoja on saatavana osoitteessa www.teliasonera.com. 
2) Määritelmät on esitetty sivulla 17. 

3) Kertaluonteiset erät on eritelty sivun 22 taulukossa. 

 

Tässä osavuosikatsauksessa liiketoiminnallisten ja taloudellisten tulosten jäljessä sulkeissa esitetyt vertailuluvut viittaavat samaan erään 
vuoden 2010 toisella vuosineljänneksellä, ellei toisin ole mainittu. 

 
 
Toimitusjohtaja Lars Nybergin kommentit 
 
”Liikevaihdon kasvu voimistui ensimmäiseen vuosineljännekseen verrattuna ja kannattavuus 
parani merkittävästi. Käyttökateprosentti ennen kertaluonteisia eriä nousi 35,2 prosenttiin. 
Parannusta oli jo yhdennellätoista peräkkäisellä neljänneksellä rullaavissa 12 kuukauden 
jaksoissa. Osakekohtaisen tuloksen pieneneminen voidaan selittää valuuttojen liikkeillä ja 
osakkuusyhtiöiden heikentyneillä tuloksilla. 
 
TeliaSoneran toinen vuosineljännes oli tapahtumia täynnä. Toukokuussa otimme tärkeän 
askeleen yhtiön yhtenäistämisessä, kun otimme käyttöön yhteisen brändi-identiteetin. 
Uuden brändi-identiteetin perusta luotiin jo vuonna 2009 TeliaSoneran Euraasian 
toiminnoissa, ja nyt sitä laajennettiin Pohjoismaihin ja Baltiaan. 
 
Uusi brändi-identiteetti ilmentää TeliaSoneran kansainvälisen vahvuuden ja vahvan 
paikallisen toiminnan yhdistelmää, ja se viestii myös yhtiön perinteestä yhtenä 
televiestintäalan edelläkävijöistä. Asiakkaamme saavat uudistuksesta myös konkreettisia 
etuja, sillä alensimme samanaikaisesti dataverkkovierailun hintaa Pohjoismaiden ja Baltian 
maiden markkinoilla peräti 90 prosenttia. Uudet hinnat ovat huomattavasti alemmat kuin 
Euroopan komission asettama verkkovierailun hintakatto, joka astuu voimaan heinäkuussa 
2012. 
 
Espanja ja Ruotsi ovat edelleen kasvuvetureita Mobility Services -liiketoiminta-alueella. 
Viron ja Latvian liikevaihto kasvoi ensimmäistä kertaa vuoden 2008 alun jälkeen. Tanskan 
matkaviestinmarkkinoilla ilmoitimme Telenorin kanssa tekemästämme verkon 
jakamissopimuksesta, jolla on huomattava vaikutus sekä asiakaskokemukseen että 
tulevaisuuden verkkoinvestointeihin. 
 
Kesäkuussa järjestämillämme sijoittajapäivillä kerroimme investoivamme vuoteen 2014 
mennessä kuituyhteyksiin yli 8 mrd. kruunua, josta 5 mrd. kruunua Ruotsissa. Kiinteät verkot 
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ovat yhtiöllemme edelleen tärkeää strategista omaisuutta, jonka avulla pystymme 
vastaamaan triple play -palveluiden ja paljon kapasiteettia edellyttävien sovellusten 
kysyntään. Rakennamme yhteyksiä tarkkaan valikoiduissa kohteissa varmistaaksemme, että 
saamme sijoitetulle pääomalle hyvän tuoton. Vuoden 2014 loppuun mennessä pyrimme 
laajentamaan kuituverkkoamme Pohjoismaissa ja Baltian maissa 2,3 miljoonaan 
kotitalouteen, joista lähes miljoona on Ruotsissa. Samaan aikaan jatkamme 4G-verkon 
laajennusta, ja olemme nyt käynnistäneet 4G-palvelut kaikissa Pohjoismaissa ja Baltian 
maissa. Ruotsissa 4G on vuoden loppuun mennessä saatavilla yli 200 kunnassa. 
 
Eurasia-liiketoiminta-alueella liikevaihdon kasvu oli edelleen vahvaa, 18 prosenttia 
paikallisissa valuutoissa laskettuna. Nepalissa Ncell nousi GSM-markkinoiden johtajaksi ja 
sen liikevaihto yli kaksinkertaistui viime vuoteen verrattuna. Matkaviestintiheyden kasvun 
lisäksi meillä on suuret odotukset Eurasia-liiketoiminta-alueen langattomien datapalveluiden 
hyödyntämättömiä mahdollisuuksia kohtaan. Langattomien datapalveluiden prosenttiosuus 
kokonaisliikevaihdosta lähes kaksinkertaistui yhden vuoden aikana ja on noin 6 prosenttia 
alueen liikevaihdosta. 
 
Saavutuksemme ensimmäisten kuuden kuukauden aikana ovat vuoden 2011 
kehitysnäkymiemme mukaiset, emmekä siksi muuta liikevaihtoa, kannattavuutta ja 
sijoituksia koskevia arvioitamme.” 
 
 
Konsernin kehitysnäkymät vuonna 2011 (ennallaan) 
 
Liikevaihdon arvioidaan kasvavan paikallisissa valuutoissa ja ilman yritysostoja ja -myyntejä 
laskettuna noin 3 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. 
 
 
Konsernikatsaus, vuoden 2011 toinen neljännes 
 
Liikevaihto paikallisissa valuutoissa ja ilman yritysostoja laskettuna kasvoi 3,0 prosenttia. 
Raportointivaluutassa laskettuna liikevaihto laski 4,3 prosenttia 25 894 milj. kruunuun 
(27 065). Yritysmyynneillä oli 1,3 prosentin ja valuuttakurssivaihteluilla 6,0 prosentin 
suuruinen negatiivinen vaikutus liikevaihtoon. 
 
Mobility Services -liiketoiminta-alueen liikevaihto paikallisissa valuutoissa ja ilman 
yritysostoja laskettuna kasvoi 5,7 prosenttia. Raportointivaluutassa laskettuna liikevaihto 
kasvoi 0,9 prosenttia 12 751 milj. kruunuun (12 638). 
 
Broadband Services -liiketoiminta-alueen liikevaihto paikallisissa valuutoissa ja ilman 
yritysostoja laskettuna laski 6,7 prosenttia. Raportointivaluutassa laskettuna liikevaihto laski 
9,4 prosenttia 9 155 milj. kruunuun (10 100). 
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Eurasia-liiketoiminta-alueen liikevaihto paikallisissa valuutoissa ja ilman yritysostoja 
laskettuna kasvoi 18,4 prosenttia. Raportointivaluutassa laskettuna liikevaihto laski 1,1 
prosenttia 4 145 milj. kruunuun (4 191). 
 
Liittymämäärä kasvoi 7,8 miljoonalla vuoden 2010 toisen neljänneksen lopusta ja oli 159,4 
miljoonaa. Konsolidoiduissa toiminnoissa liittymien määrä kasvoi 8,7 miljoonalla ja oli 59,1 
miljoonaa. Osakkuusyhtiöiden liittymien määrä laski 0,9 miljoonalla ja oli 100,3 miljoonaa. 
Toisen vuosineljänneksen aikana liittymien kokonaismäärä kasvoi 1,7 miljoonalla 
konsolidoiduissa toiminnoissa ja laski 0,3 miljoonalla osakkuusyhtiöissä. 
 
Säästötoimien kohteena olevat kustannukset paikallisissa valuutoissa ja ilman 
yritysostoja laskettuna kasvoivat 3,5 prosenttia. Raportointivaluutassa laskettuna 
säästötoimien kohteena olevat kustannukset laskivat 3,5 prosenttia 7 900 milj. kruunuun 
(8 185). 
 
Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä kasvoi 6,5 prosenttia paikallisissa valuutoissa ja ilman 
yritysostoja laskettuna. Raportointivaluutassa laskettuna käyttökate ennen kertaluonteisia 
eriä pieneni 0,9 prosenttia 9 109 milj. kruunuun (9 194). Käyttökateprosentti ennen 
kertaluonteisia eriä parani 35,2 prosenttiin (34,0). 
 
Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä aleni 12,0 prosenttia 6 974 milj. kruunuun (7 923). 
Tuotot osakkuusyhtiöistä laskivat 48,3 prosenttia 1 030 milj. kruunuun (1 994), josta lähes 
puolet johtuu Turkcellin valkovenäläisen tytäryhtiön tappioista maan valuutan devalvoinnin 
seurauksena ja venäläisen MegaFonin vaihto-omaisuuden arvonalennuksesta.  
 
Liiketulokseen vaikuttavat kertaluonteiset erät olivat yhteensä –537 milj. kruunua (–19) ja 
liittyivät pääasiassa tehostamistoimenpiteisiin. 
 
Rahoituserät olivat yhteensä –575 milj. kruunua (–563), josta –440 milj. kruunua (–435) 
liittyi nettokorkokuluihin. 
 
Tuloverot vähenivät 1 322 milj. kruunuun (1 455). Efektiivinen veroaste nousi 22,6 
prosenttiin (19,8) pääasiassa osakkuusyhtiöiden tuoton pienenemisen vuoksi. Vuoden 2010 
toisella neljänneksellä efektiivinen veroaste aleni osakkuusyhtiöihin liittyvien 
ennakonpidätysten kertamuutoksen vuoksi. 
 
Määräysvallattomien omistajien osuus tytäryhtiöistä kasvoi 680 milj. kruunuun (648), 
josta 607 milj. kruunua (574) liittyi Euraasian toimintoihin ja 63 milj. kruunua (83) LMT:hen ja 
TEO:hon. 
 
Nettotuloksen emoyhtiön omistajille kuuluva osuus pieneni 26,3 prosenttia 3 860 milj. 
kruunuun (5 238) ja osakekohtainen tulos 0,89 kruunuun (1,17). 
 
Käyttöomaisuusinvestoinnit vähenivät 3 848 milj. kruunuun (4 086) ja 
käyttöomaisuusinvestoinnit suhteessa liikevaihtoon laskivat 14,9 prosenttiin (15,1). Vuoden 
2011 toisella vuosineljänneksellä käyttöomaisuusinvestointeihin sisältyi 384 milj. kruunua 
toimiluvan hankintaa varten 1 800 MHz:n taajuusalueella Espanjassa. 
Käyttöomaisuusinvestoinnit ilman toimilupa- ja taajuusmaksuja olivat vuoden 2011 toisella 
neljänneksellä 13,4 prosenttia liikevaihdosta. 
 
Vapaa kassavirta pieneni 1 413 milj. kruunuun (3 930) 1,7 mrd. kruunua suurempien 
käteisvaroilla tehtyjen käyttöomaisuusinvestointien ja osakkuusyhtiöistä saatavien osinkojen 
pienenemisen vuoksi. TeliaSonera ei saanut lainkaan osinkoja Turkcellilta 
vuosineljänneksen aikana, kun taas vuoden 2010 toisella neljänneksellä TeliaSonera sai 
osinkoja 609 milj. kruunua. 
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Nettovelka kasvoi 68 409 milj. kruunuun toisen vuosineljänneksen lopussa (45 000 vuoden 
2011 ensimmäisen neljänneksen lopussa), mikä oli seurausta osakkeenomistajille 
huhtikuussa 2011 maksetusta tavanomaisesta osingosta ja takaisinostetuista osakkeista 
maksetusta korvauksesta, joiden yhteenlaskettu summa oli 22 292 milj. kruunua. 
Nettovelka/käyttökate-suhde oli 1,87 (1,22 vuoden 2011 ensimmäisen neljänneksen 
lopussa).  
 
Omavaraisuusaste oli 46,1 prosenttia (42,2 prosenttia vuoden 2011 ensimmäisen 
neljänneksen lopussa). 
 
 
Konsernikatsaus, vuoden 2011 ensimmäinen puolikas 
 
Liikevaihto paikallisissa valuutoissa ja ilman yritysostoja laskettuna kasvoi 2,8 prosenttia. 
Raportointivaluutassa laskettuna liikevaihto laski 5,0 prosenttia 50 619 milj. kruunuun 
(53 255). Yritysmyynneillä oli 1,4 prosentin ja valuuttakurssivaihteluilla 6,4 prosentin 
suuruinen negatiivinen vaikutus liikevaihtoon. 
 
Säästötoimien kohteena olevat kustannukset paikallisissa valuutoissa ja ilman 
yritysostoja laskettuna kasvoivat 3,8 prosenttia. Raportointivaluutassa laskettuna 
säästötoimien kohteena olevat kustannukset laskivat 3,7 prosenttia 15 616 milj. kruunuun 
(16 216). 
 
Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä kasvoi 5,9 prosenttia paikallisissa valuutoissa ja ilman 
yritysostoja laskettuna. Raportointivaluutassa laskettuna käyttökate ennen kertaluonteisia 
eriä pieneni 1,2 prosenttia 17 921 milj. kruunuun (18 139). Käyttökateprosentti ennen 
kertaluonteisia eriä parani 35,4 prosenttiin (34,1). 
 
Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä pieneni 7,5 prosenttia 14 221 milj. kruunuun (15 367). 
Tuotot osakkuusyhtiöistä laskivat 26,1 prosenttia 2 658 milj. kruunuun (3 595). 
 
Liiketulokseen vaikuttavat kertaluonteiset erät olivat yhteensä –522 milj. kruunua (–259) ja 
liittyivät pääasiassa tehostamistoimenpiteisiin. 
 
Rahoituserät olivat yhteensä –1 168 milj. kruunua (–1 042), josta –962 milj. kruunua (–871) 
liittyi nettokorkokuluihin. 
 
Tuloverot vähenivät 2 751 milj. kruunuun (2 944). Efektiivinen veroaste nousi 22,0 
prosenttiin (20,9). 
 
Määräysvallattomien omistajien osuus tytäryhtiöistä kasvoi 1 274 milj. kruunuun (1 162), 
josta 1 129 milj. kruunua (1 011) liittyi Euraasian toimintoihin ja 125 milj. kruunua (168) 
LMT:hen ja TEO:hon. 
 
Nettotuloksen emoyhtiön omistajille kuuluva osuus laski 14,6 prosenttia 8 506 milj. 
kruunuun (9 960) ja osakekohtainen tulos 1,93 kruunuun (2,22). 
 
Käyttöomaisuusinvestoinnit lisääntyivät 7 558 milj. kruunuun (6 133) ja 
käyttöomaisuusinvestoinnit suhteessa liikevaihtoon nousivat 14,9 prosenttiin (11,5). 
Käyttöomaisuusinvestoinnit ilman toimilupa- ja taajuusmaksuja olivat vuoden 2011 
ensimmäisen vuosipuoliskon aikana 12,3 prosenttia liikevaihdosta. 
 
Vapaa kassavirta pieneni 4 000 milj. kruunuun (7 302) 2,1 mrd. kruunua suurempien 
käteisvaroilla tehtyjen käyttöomaisuusinvestointien ja osakkuusyhtiöistä saatavien osinkojen 
pienenemisen vuoksi. 
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Toisen vuosineljänneksen merkittävät tapahtumat 
• TeliaSonera ilmoitti 5.4.2011 ostaneensa takaisin 160 372 432 omaa osakettaan eli 

lähes 100 prosenttia 18.2. esitettyyn takaisnostotarjoukseen sisältyneistä 160 373 471 
osakkeesta. TeliaSoneran osakkeenomistajille maksettiin takaisinostetuista osakkeista 
9 943 milj. kruunua. Lisäksi osakkeenomistajille maksettiin vuoden 2011 huhtikuussa 
12 349 milj. kruunun suuruinen tavanomainen osinko vuodelta 2010. 

 
• TeliaSonera käynnisti 28.4.2011 ensimmäisen kaupallisen 4G/LTE-palvelun Liettuassa. 

Liettuan 4G-verkko on maailmassa ensimmäisiä, jossa käytetään 1 800 MHz:n 
taajuutta. TeliaSonera jatkaa 4G-verkon laajennusta Liettuassa vuoden 2011 aikana. 

 
• TeliaSonera otti 12.5.2011 käyttöön uuden brändi-identiteetin. TeliaSoneran 18 

pääbrändiä yhdistettiin yhteisen brändi-identiteetin alle, mutta samalla niiden 
brändinimet säilytettiin. 

 
• TeliaSonera alensi 12.5.2011 Pohjoismaiden ja Baltian maiden verkkovierailuhintoja 

noin 90 prosenttia. Uudet alennetut hinnat ja kustannustenhallintatoiminto ovat 
automaattisesti käytössä kaikilla asiakkailla ilman erityistoimenpiteitä näiden 
matkustaessa Pohjoismaissa ja Baltian maissa. Asiakkaat pystyvät hallitsemaan kaikkia 
kustannuksiaan, sillä päivähinta on tiedossa ja TeliaSonera ilmoittaa asiakkaalle 
tekstiviestitse aina, kun tämän täytyy ostaa lisää tiedonsiirtoa voidakseen jatkaa 
internetin käyttöä. 

 
• TeliaSoneran tytäryhtiö LMT käynnisti 13.6.2011 ensimmäisen kaupallisen 4G/LTE-

palvelun Latviassa. Tämä tarkoittaa, että TeliaSonera on käynnistänyt 4G-palvelut 
seitsemässä maassa: Ruotsissa, Norjassa, Suomessa, Tanskassa, Virossa, Latviassa 
ja Liettuassa. TeliaSonera on supernopeiden matkaviestinpalveluiden edelläkävijä 
Pohjoismaiden ja Baltian markkinoilla. 

 
• TeliaSoneran tanskalainen tytäryhtiö Telia solmi 14.6.2011 verkon jakamissopimuksen 

Telenorin kanssa tavoitteenaan luoda Tanskan paras matkaviestinverkko. Yhtiöt 
perustavat myös yhteisen infrastruktuuriyrityksen operoimaan yhteistä verkkoa. 

 
Toisen vuosineljänneksen jälkeinen merkittävä tapahtuma 
• Norjassa Tele2 jatkoi TeliaSoneran kanssa solmimaansa kansallista 

verkkovierailusopimusta 13.7.2011. Uusi sopimus on voimassa maaliskuuhun 2014 
saakka.   
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Mobility Services -liiketoiminta-alueen liikevaihdon kehitys 
parani 
 
 
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. 
 
 
• Mobility Services -liiketoiminta-alueen liikevaihdon kehitys parani edelliseen 

neljännekseen verrattuna. Espanja ja Ruotsi ovat edelleen kasvuvetureita. Viron ja 
Latvian liikevaihto kasvoi ensimmäisen kerran vuoden 2008 alun jälkeen. Latviassa ja 
Liettuassa LMT ja Omnitel olivat ensimmäiset 4G-palvelut käynnistäneet operaattorit, ja 
TeliaSonera tarjoaa nyt kaupallisia 4G-palveluita kaikissa Pohjoismaissa ja Baltian 
maissa. 

 
• Espanjassa Yoigo sai toimiluvan 1 800 MHz:n taajuusalueelle. Toimiluvan ansiosta 

Yoigo pystyy tarjoamaan 4G-palveluita ja alentamaan kansallisen verkkovierailun 
hintoja. Tanskassa TeliaSonera on solminut verkon jakamissopimuksen Telenorin 
kanssa tavoitteenaan luoda Tanskan paras matkaviestinverkko. Sopimus koskee 2G-, 
3G- ja 4G-verkkoja. 

 

MSEK, paitsi käyttökateprosentit, 
toiminnan tunnusluvut ja muutokset 

Huhti–
kesä
2011

Huhti–
kesä
2010

Muu-
tos
(%)

Tammi–
kesä
2011

Tammi–
kesä 
2010 

Muu-
tos 
(%) 

Liikevaihto 12 751 12 638 1 24 774 25 019 −1 
Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä 3 993 3 797 5 7 673 7 358 4 

Käyttökate-% 31,3 30,0 31,0 29,4  
Liiketulos 2 854 2 739 4 5 463 5 219 5 
Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä 2 894 2 743 6 5 506 5 235 5 
Käyttöomaisuusinvestoinnit 1 439 1 244 16 3 226 1 858 74 
Liittymämäärä (tuhatta) kauden lopussa 19 013 17 560 8 19 013 17 560 8 
Työntekijöitä kauden lopussa 7 902 7 543 5 7 902 7 543 5 
 

Lisätietoja segmentistä on saatavana osoitteessa www.teliasonera.com. 
 
• Liikevaihto paikallisissa valuutoissa ja ilman yritysostoja laskettuna kasvoi 5,7 

prosenttia. Raportointivaluutassa laskettuna liikevaihto kasvoi 0,9 prosenttia 12 751 milj. 
kruunuun (12 638). Valuuttakurssivaihteluilla oli 4,8 prosentin suuruinen negatiivinen 
vaikutus. 

 
Ruotsissa liikevaihto kasvoi 6,0 prosenttia 4 042 milj. kruunuun (3 813), pääasiassa 
langattomien datapalveluiden vahvan kasvun jatkumisen ansiosta. Puhepalvelujen 
liikevaihto kasvoi 2 prosenttia viime vuoden vastaavaan neljännekseen verrattuna. 
Laitemyynnin kasvu oli hieman suurempaa edelliseen vuosineljännekseen verrattuna. 
Ruotsissa saavutettiin 6 miljoonan liittymän rajapyykki toisen vuosineljänneksen aikana. 
 
Suomessa liikevaihto paikallisessa valuutassa laskettuna laski 1,7 prosenttia 2 220 milj. 
kruunuun (2 418). Langattomien datapalvelujen liikevaihto kasvoi noin 30 prosenttia 
viime vuoden vastaavaan neljännekseen verrattuna, muttei täysin riittänyt 
kompensoimaan puhelupalveluiden liikevaihdon laskua. Laitemyynnin liikevaihto säilyi 
muuttumattomana vuoden 2010 toiseen neljännekseen verrattuna. 
 
Espanjassa liikevaihto paikallisessa valuutassa laskettuna kasvoi 43,2 prosenttia 1 882 
milj. kruunuun (1 411) maan heikosta makrotaloudellisesta tilanteesta huolimatta. 
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Liikevaihdon kasvua vauhdittivat puhepalvelujen liikevaihdon kasvu, joka oli seurausta 
liittymämäärän vahvasta kasvusta ja laitemyynnin kasvusta.  
 
Norjan ja Tanskan markkinoita ovat edelleen leimanneet pienten operaattorien 
aggressiiviset hintatarjoukset. Varhaisia merkkejä tilanteen ja kovien hintapaineiden 
tasaantumisesta on kuitenkin nähtävissä. Norjassa liikevaihto paikallisessa valuutassa 
laskettuna kasvoi 0,5 prosenttia 2 074 milj. kruunuun (2 184) lisääntyneen laitemyynnin 
sekä langattomien datapalvelujen ja tukkumyynnin kasvaneen liikevaihdon 
seurauksena. Matkaviestinnän terminointimaksuja alennettiin 40 prosentilla 1.1.2011, 
millä oli noin 90 milj. Norjan kruunun suuruinen negatiivinen vaikutus toisen 
vuosineljänneksen liikevaihtoon. Tanskassa liikevaihto paikallisessa valuutassa 
laskettuna pieneni 4,3 prosenttia 1 392 milj. kruunuun (1 558) laskutusliittymien 
liikevaihdon vähenemisen ja sääntelyn vaikutusten vuoksi. 
 
Liikevaihto paikallisissa valuutoissa laskettuna kasvoi Virossa 2,1 prosenttia ja 
Latviassa 0,3 prosenttia. Laitemyynti lisääntyi kummassakin maassa. Virossa 
verkkovierailutuotot kasvoivat, kun taas Latviassa liikevaihtoon vaikutti langattomien 
datapalveluiden vahva kasvu. Liettuassa liikevaihto paikallisessa valuutassa laskettuna 
laski 9,0 prosenttia yhteenliittämismaksujen laskun ja kovien hintapaineiden vuoksi. 
 

• Liittymämäärä kasvoi 1,5 miljoonalla vuoden 2010 toisen neljänneksen lopusta ja oli 
19,0 miljoonaa. Kasvu oli voimakkainta Espanjassa, missä liittymämäärä kasvoi 0,9 
miljoonalla 2,7 miljoonaan. Vuosineljänneksen aikana liittymien kokonaismäärä kasvoi 
0,3 miljoonalla. 

 
• TeliaSoneran muilta matkaviestinoperaattoreilta saamia yhteenliittämismaksuja 

alennettiin Norjassa 0,50 Norjan kruunusta 0,30 Norjan kruunuun 1.1.2011. Liettuassa 
maksuja alennettiin 1.1.2011 alkaen 0,0902 litistä 0,0626 litiin. Espanjassa maksuja 
alennettiin 0,055 eurosta 0,045 euroon 1.4.2011, ja niitä alennetaan edelleen 0,04 
euroon 1.10.2011. Tanskassa maksuja alennettiin 0,44 Tanskan kruunusta 0,33 
Tanskan kruunuun 1.5.2011. Latviassa maksuja alennettiin 0,035 latista 0,03 latiin 
1.7.2011. Ruotsissa maksuja alennettiin samana päivänä 0,26 kruunusta 0,21 
kruunuun. 

 
• Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä kasvoi 9,1 prosenttia paikallisissa valuutoissa ja 

ilman yritysostoja laskettuna. Raportointivaluutassa laskettuna käyttökate ennen 
kertaluonteisia eriä kasvoi 5,2 prosenttia 3 993 milj. kruunuun (3 797). 
Käyttökateprosentti parani 31,3 prosenttiin (30,0). 

 
Ruotsissa käyttökate ennen kertaluonteisia eriä kasvoi 15,5 prosenttia 1 833 milj. 
kruunuun (1 587) kasvaneen liikevaihdon ja säästötoimien kohteena olevien 
kustannusten alenemisen johdosta. Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä sisältää myös 
noin 100 milj. kruunun varauksen purkamisen. Käyttökateprosentti parani 45,3 
prosenttiin (41,6). 
 
Suomessa käyttökateprosentti parani 32,0 prosenttiin (31,3) bruttokatteen paranemisen 
ja henkilöstökustannusten vähenemisen seurauksena. Norjassa käyttökateprosentti 
laski 35,5 prosenttiin (36,4) kasvaneen laitemyynnin seurauksena. Tanskassa 
käyttökateprosentti laski 15,7 prosenttiin (18,2) pääasiassa alentuneen bruttokatteen 
vaikutuksesta. Toukokuusta alkaen on pyritty vähentämään omiin kanaviin kohdistettuja 
tukia. 
 
Latviassa myynti- ja markkinointikustannusten kasvu, joka liittyi osittain LMT:n 20-
vuotisjuhlavuoteen ja langattomien datapalveluiden kampanjoihin, ja henkilöstökulujen 
lisääntyminen aiheuttivat käyttökateprosentin laskun 35,3 prosenttiin (41,9). Virossa 
käyttökateprosentti laski 36,4 prosenttiin (41,2) ja Liettuassa 28,1 prosenttiin (31,5) 
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alentuneen bruttokatteen ja pienellä katteella myytävien laitteiden 
laimennusvaikutuksen johdosta. 
 
Espanjassa Yoigon tulos parani edelleen, ja yhtiön käyttökate oli 103 milj. kruunua 
voitollinen, kun edellisvuoden vastaavalla neljänneksellä se oli 121 milj. kruunua 
tappiollinen. Parannus johtuu liikevaihdon kasvusta ja sen omassa verkossa kulkevan 
liikenteen osuuden kasvusta. 
 

• Käyttöomaisuusinvestoinnit lisääntyivät 1 439 milj. kruunuun (1 244) ja 
käyttöomaisuusinvestoinnit suhteessa liikevaihtoon nousivat 11,3 prosenttiin (9,8). 
Käyttöomaisuusinvestointeihin sisältyi 384 milj. kruunua 1 800 MHz:n taajuusalueen 
toimiluvan hankinnasta Espanjassa. Kassavirta laskettuna ennen kertaluonteisia eriä 
kirjatun käyttökatteen ja käyttöomaisuusinvestointien erotuksena säilyi lähes 
muuttumattomana ja oli 2 554 milj. kruunua (2 553). 

 
 

MSEK, paitsi käyttökateprosentit ja 
muutokset 

Huhti–
kesä
2011

Huhti–
kesä
2010

Muu-
tos
(%)

Tammi–
kesä
2011

Tammi–
kesä 
2010 

Muu-
tos 
(%) 

Liikevaihto 12 751 12 638 1 24 774 25 019 −1 
josta Ruotsin osuus 4 042 3 813 6 7 881 7 460 6 
josta Suomen osuus 2 220 2 418 −8 4 406 4 866 −9 
josta Norjan osuus 2 074 2 184 −5 4 089 4 304 −5 
josta Tanskan osuus 1 392 1 558 −11 2 784 3 241 −14 
josta Liettuan osuus 356 419 −15 691 816 −15 
josta Latvian osuus 417 446 −7 797 905 −12 
josta Viron osuus 404 425 −5 757 824 −8 
josta Espanjan osuus 1 882 1 411 33 3 443 2 672 29 

Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä 3 993 3 797 5 7 673 7 358 4 
josta Ruotsin osuus 1 833 1 587 16 3 520 3 063 15 
josta Suomen osuus 711 758 −6 1 413 1 561 −9 
josta Norjan osuus 736 796 −8 1 419 1 558 −9 
josta Tanskan osuus 218 283 −23 419 567 −26 
josta Liettuan osuus 100 132 −24 193 276 −30 
josta Latvian osuus 147 187 −21 295 383 −23 
josta Viron osuus 147 175 −16 275 338 −19 
josta Espanjan osuus 103 −121 140 −388  

Käyttökate-% yhteensä 31,3 30,0 31,0 29,4  
Käyttökate-%, Ruotsi 45,3 41,6 44,7 41,1  
Käyttökate-%, Suomi 32,0 31,3 32,1 32,1  
Käyttökate-%, Norja 35,5 36,4 34,7 36,2  
Käyttökate-%, Tanska 15,7 18,2 15,1 17,5  
Käyttökate-%, Liettua 28,1 31,5 27,9 33,8  
Käyttökate-%, Latvia 35,3 41,9 37,0 42,3  
Käyttökate-%, Viro 36,4 41,2 36,3 41,0  
Käyttökate-%, Espanja 5,5 neg. 4,1 neg.  
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Liikevaihto paikallisissa valuutoissa ja 
ilman yritysostoja laskettuna 

Huhti–
kesä

Tammi–
kesä

Muutos (%) yhteensä 5,7 5,2
Muutos (%), Ruotsi 6,0 5,6
Muutos (%), Suomi −1,7 −0,7
Muutos (%), Norja 0,5 1,7
Muutos (%), Tanska −4,3 −5,7
Muutos (%), Liettua −9,0 −7,1
Muutos (%), Latvia 0,3 −3,6
Muutos (%), Viro 2,1 0,7
Muutos (%), Espanja 43,2 41,3

 
 
 
Merkittäviä investointeja kuituverkkoon Broadband 
Services -liiketoiminta-alueella 
 
 
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. 
 
 
• Pohjoismaiden ja Baltian markkinoilla TV-asiakkaiden yhteenlaskettu määrä saavutti 

miljoonan rajan. Kesäkuussa kerroimme aikovamme vastata triple play -palveluiden 
kysyntään kunnianhimoisella kuitu- ja VDSL2-yhteyksien rakennushankkeella. Lisäksi 
aiomme investoida kuituverkkoihin vuoteen 2014 mennessä yli 8 mrd. kruunua, josta 5 
mrd. kruunua Ruotsissa. 

 
• Tavoitteena on laajentaa kuituverkkoa 2,3 miljoonaan kotitalouteen Pohjoismaissa ja 

Baltian maissa vuoden 2014 loppuun mennessä. Lähes miljoona näistä kotitalouksista 
on Ruotsissa. Lisäksi noin miljoona kupariverkossa toimivaa laajakaistaliittymää, joista 
0,8 miljoonaa on Ruotsissa, päivitetään VDSL2-tekniikkaan. Tämä mahdollistaa 30–60 
Mbit/s:n nopeudet ja tukee paremmin HDTV:tä, verkkopelaamista ja tilauspalveluja.  

 

MSEK, paitsi käyttökateprosentit, 
toiminnan tunnusluvut ja muutokset 

Huhti–
kesä
2011

Huhti–
kesä
2010

Muu-
tos
(%)

Tammi–
kesä
2011

Tammi–
kesä 
2010 

Muu-
tos 
(%) 

Liikevaihto 9 155 10 100 −9 18 181 20 223 −10 
Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä 2 906 3 196 −9 6 000 6 718 −11 

Käyttökate-% 31,7 31,6 33,0 33,2  
Liiketulos 1 280 1 956 −35 3 141 4 124 −24 
Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä 1 675 1 971 −15 3 561 4 220 −16 
Käyttöomaisuusinvestoinnit 1 395 1 252 11 2 335 2 052 14 
Liittymämäärä (tuhatta) kauden lopussa   

Laajakaista 2 423 2 363 3 2 423 2 363 3 
Kiinteän verkon puhepalvelut ja VoIP 4 956 5 231 −5 4 956 5 231 −5 
TV 1 105 842 31 1 105 842 31 

Työntekijöitä kauden lopussa 13 736 13 820 −1 13 736 13 820 −1 
 

Lisätietoja segmentistä on saatavana osoitteessa www.teliasonera.com. 
 
• Liikevaihto paikallisissa valuutoissa ja ilman yritysostoja laskettuna laski 6,7 prosenttia. 

Raportointivaluutassa laskettuna liikevaihto laski 9,4 prosenttia 9 155 milj. kruunuun 
(10 100). Valuuttakurssivaihteluilla oli 2,7 prosentin suuruinen negatiivinen vaikutus. 
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Ruotsissa liikevaihto laski 4,8 prosenttia 4 386 milj. kruunuun (4 607). Kiinteän verkon 
puhepalvelujen liikevaihto laski noin 9 prosenttia, kun taas IP-pohjaisten palvelujen 
liikevaihto kasvoi noin 3 prosenttia, mikä oli pieni parannus edelliseen 
vuosineljännekseen verrattuna. TV- ja VoIP-liittymien määrän kasvu lisäsi näiden 
palvelujen liikevaihtoa yli 35 prosentilla. 
 
Suomessa liikevaihto paikallisessa valuutassa laskettuna laski 3,2 prosenttia 1 301 milj. 
kruunuun (1 439). Perinteisten kiinteän verkon puhepalvelujen liikevaihto väheni noin 13 
prosenttia, kun taas IP-palvelujen liikevaihto pysyi lähes ennallaan edellisvuoden 
toiseen neljännekseen verrattuna. Norjassa liikevaihto paikallisessa valuutassa 
laskettuna laski 7,9 prosenttia 262 milj. Ruotsin kruunuun (300) kuluttajasegmentissä 
korkeana jatkuneen asiakasvaihtuvuuden vuoksi. 
 
Tanskassa liikevaihto paikallisessa valuutassa laskettuna kasvoi 3,1 prosenttia 232 milj. 
Ruotsin kruunuun (240) IP-palveluiden (pääasiassa laajakaista- ja TV-palveluiden) 30 
prosentin kasvun seurauksena. 
 
Virossa liikevaihto paikallisessa valuutassa laskettuna kasvoi 3,0 prosenttia 460 milj. 
Ruotsin kruunuun (479) kauttakulkuliikenteen ja laitemyynnin lisääntymisen 
seurauksena. Liettuassa liikevaihto paikallisessa valuutassa laskettuna pieneni 5,6 
prosenttia 481 milj. kruunuun (545). 
 
Tukkumyynnin liikevaihto laski 16,3 prosenttia 2 340 milj. kruunuun (2 875). 
Kansainvälisen verkkokapasiteettiliiketoiminnan liikevaihto paikallisessa valuutassa 
laskettuna laski toisen vuosineljänneksen aikana 20,1 prosenttia, mikä johtui 
kansainvälisen puheliikenteen liikevaihdon alenemisesta ja IP-liikenteen hintojen 
laskusta. 
 

• Laajakaistaliittymien määrä kasvoi 2,4 miljoonaan, mikä merkitsee 60 000 liittymän 
lisäystä vuoden 2010 toiseen neljännekseen verrattuna ja 8 000 uutta liittymää 
kuluneen vuosineljänneksen aikana. 
 
TV-liittymien kokonaismäärä kasvoi vuoden 2010 toisesta neljänneksestä 263 000:lla ja 
kuluneen vuosineljänneksen aikana 111 000:lla 1,1 miljoonaan. 
 
Kiinteän verkon puheliittymien määrä pieneni 450 000:lla vuoden 2010 toisen 
neljänneksen lopusta ja oli 4,5 miljoonaa. Vuosineljänneksen aikana määrä väheni 
100 000:lla. Uusien VoIP-liittymien määrä vuosineljänneksen aikana oli 38 000, ja VoIP-
liittymien kokonaismäärä kasvoi näin 0,5 miljoonaan. 

 
• Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä laski 6,8 prosenttia paikallisissa valuutoissa ja 

ilman yritysostoja laskettuna. Raportointivaluutassa laskettuna käyttökate ennen 
kertaluonteisia eriä pieneni 9,1 prosenttia 2 906 milj. kruunuun (3 196). 
Käyttökateprosentti parani 31,7 prosenttiin (31,6). 
 
Ruotsissa käyttökateprosentti nousi 38,5 prosenttiin (37,3) henkilöstökulujen 
alenemisen seurauksena. Suomessa säästötoimien kohteena olevien kustannusten 
aleneminen 8,9 prosentilla ei täysin riittänyt kompensoimaan liikevaihdon ja 
bruttokatteen pienenemistä, ja käyttökateprosentti laski 24,1 prosenttiin (30,8). Norjassa 
käyttökateprosentti laski 16,0 prosenttiin (17,0) samoista syistä. Tanskassa 
käyttökateprosentti laski 7,8 prosenttiin (11,7). 
 
Virossa käyttökateprosentti kasvoi 31,5 prosenttiin (29,9) ja Liettuassa 41,8 prosenttiin 
(40,2). Tukkumyynnissä käyttökateprosentti parani 21,4 prosenttiin (20,7), mikä johtui 
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osittain kansainvälisen verkkokapasiteettiliiketoiminnan käyttökateprosentin noususta 
1,5 prosentista 5,5 prosenttiin. 

 
• Käyttöomaisuusinvestoinnit kasvoivat 1 395 milj. kruunuun (1 252) ja 

käyttöomaisuusinvestoinnit suhteessa liikevaihtoon nousivat 15,2 prosenttiin (12,4). 
Kassavirta laskettuna ennen kertaluonteisia eriä kirjatun käyttökatteen ja 
käyttöomaisuusinvestointien erotuksena laski 1 511 milj. kruunuun (1 944). 

 
 

MSEK, paitsi käyttökateprosentit ja 
muutokset 

Huhti–
kesä
2011

Huhti–
kesä
2010

Muu-
tos
(%)

Tammi–
kesä
2011

Tammi–
kesä 
2010 

Muu-
tos 
(%) 

Liikevaihto 9 155 10 100 −9 18 181 20 223 −10 
josta Ruotsin osuus 4 386 4 607 −5 8 668 9 146 −5 
josta Suomen osuus 1 301 1 439 −10 2 602 2 946 −12 
josta Norjan osuus 262 300 −13 518 612 −15 
josta Tanskan osuus 232 240 −3 457 509 −10 
josta Liettuan osuus 481 545 −12 958 1 099 −13 
josta Viron osuus 460 479 −4 890 942 −6 
josta tukkumyynnin osuus 2 340 2 875 −19 4 721 5 690 −17 

Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä 2 906 3 196 −9 6 000 6 718 −11 
josta Ruotsin osuus 1 688 1 718 −2 3 424 3 591 −5 
josta Suomen osuus 313 443 −29 654 943 −31 
josta Norjan osuus 42 51 −18 81 100 −19 
josta Tanskan osuus 18 28 −36 27 54 −50 
josta Liettuan osuus 201 219 −8 391 446 −12 
josta Viron osuus 145 143 1 277 287 −3 
josta tukkumyynnin osuus 501 594 −16 1 149 1 297 −11 

Käyttökate-% yhteensä 31,7 31,6 33,0 33,2  
Käyttökate-%, Ruotsi 38,5 37,3 39,5 39,3  
Käyttökate-%, Suomi 24,1 30,8 25,1 32,0  
Käyttökate-%, Norja 16,0 17,0 15,6 16,3  
Käyttökate-%, Tanska 7,8 11,7 5,9 10,6  
Käyttökate-%, Liettua 41,8 40,2 40,8 40,6  
Käyttökate-%, Viro 31,5 29,9 31,1 30,5  
Käyttökate-%, tukkumyynti 21,4 20,7 24,3 22,8  

 
Liikevaihto paikallisissa valuutoissa ja 
ilman yritysostoja laskettuna 

Huhti–
kesä

Tammi–
kesä

Muutos (%) yhteensä −6,7 −6,8
Muutos (%), Ruotsi −4,8 −5,2
Muutos (%), Suomi −3,2 −3,2
Muutos (%), Norja −7,9 −9,4
Muutos (%), Tanska 3,1 −1,5
Muutos (%), Liettua –5,6 –4,4
Muutos (%), Viro 3,0 3,6
Muutos (%), tukkumyynti –16,3 –14,3
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Eurasia-liiketoiminta-alueella kasvu oli vahvaa ja kannattavuus 
parani 
 
 
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 jatkui terveenä toisella vuosineljänneksellä makrotaloudellisten 

olosuhteiden paranemisen, liittymämäärän voimakkaan lisääntymisen sekä 
lisäarvopalvelujen ja datapalvelujen liikevaihdon kasvun seurauksena. Langattomien 
datapalveluiden prosenttiosuus kokonaisliikevaihdosta on lähes kaksinkertaistunut 
yhden vuoden aikana ja on noin 6 prosenttia myynnistä. Azerbaidžanissa Azercellin 
liittymien määrä kasvoi ensimmäistä kertaa vuoteen ja ylitti 4 miljoonan liittymän rajan. 
Nepalissa Ncell nousi GSM-markkinoiden johtajaksi ja sen liikevaihto yli kaksinkertaistui 
viime vuoteen verrattuna. 

 
• Tuotot osakkuusyhtiöistä pienenivät 45 prosenttia, sillä Turkcellin tulos oli heikompi ja 

sitä rasitti sen valkovenäläisen tytäryhtiön tappiot. Venäjällä MegaFon vahvisti 
asemaansa langattomien datapalveluiden markkinajohtajana, ja AC&M Consultingin 
mukaan MegaFonin markkinaosuus tässä segmentissä oli 38 prosenttia vuoden 2011 
ensimmäisen neljänneksen jälkeen. 

 

MSEK, paitsi käyttökateprosentit, 
toiminnan tunnusluvut ja muutokset 

Huhti–
kesä
2011

Huhti–
kesä
2010

Muu-
tos
(%)

Tammi–
kesä
2011

Tammi–
kesä 
2010 

Muu-
tos 
(%) 

Liikevaihto 4 145 4 191 −1 8 008 7 727 4 
Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä 2 149 2 062 4 4 117 3 797 8 

Käyttökate-% 51,8 49,2 51,4 49,1  
Tuotot osakkuusyhtiöistä   

Venäjä 1 063 1 305 −19 2 157 2 457 −12 
Turkki 8 637 −99 517 1 066 −52 

Liiketulos 2 549 3 275 −22 5 447 6 016 −10 
Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä 2 556 3 275 −22 5 393 6 016 −10 
Käyttöomaisuusinvestoinnit 867 1 430 −39 1 717 1 943 −12 
Liittymämäärä (tuhatta) kauden lopussa   

Tytäryhtiöt 31 587 24 365 30 31 587 24 365 30 
Osakkuusyhtiöt 99 322 100 300 −1 99 322 100 300 −1 

Työntekijöitä kauden lopussa 4 963 4 770 4 4 963 4 770 4 
 

Lisätietoja segmentistä on saatavana osoitteessa www.teliasonera.com. 
 
Konsolidoidut toiminnot 
• Liikevaihto paikallisissa valuutoissa ja ilman yritysostoja laskettuna kasvoi 18,4 

prosenttia. Raportointivaluutassa laskettuna liikevaihto laski 1,1 prosenttia 4 145 milj. 
kruunuun (4 191). Valuuttakurssivaihteluilla oli 19,5 prosentin suuruinen negatiivinen 
vaikutus liikevaihtoon. 
 
Kazakstanissa liikevaihto paikallisessa valuutassa laskettuna kasvoi 16,7 prosenttia 
1 880 milj. kruunuun (1 921) makrotalouden tilanteen paranemisen ja liittymämäärän 
sekä langattomien datapalveluiden voimakkaan kasvun seurauksena. Kasvun 
heikkeneminen edellisiin vuosineljänneksiin verrattuna selittyy 18 KZT/minuutin 
hintakatolla, jonka maan viestintäministeriö määräsi toukokuussa 2011. Kcellista on 
tullut johtava toimija 3G-palveluissa laadun ja peittoalueen perusteella. Tämän 
seurauksena datapalvelujen liikevaihto kasvoi yli 150 prosenttia toisella 
vuosineljänneksellä viime vuoden vastaavaan neljännekseen verrattuna. 
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Azerbaidžanissa liikevaihto paikallisessa valuutassa laskettuna kasvoi 2,6 prosenttia 
841 milj. kruunuun (969). Useiden vuosineljännesten ajan jatkuneen Azercellin 
liittymämäärän laskun jälkeen määrä lisääntyi 100 000:lla toisen vuosineljänneksen 
aikana. Muutos yksikköpohjaisesta paikalliseen valuuttaan perustuvaan 
minuuttihinnoitteluun sekä omassa verkossa ja sen ulkopuolella soitettujen puhelujen 
hintojen aleneminen vaikuttuvat huomattavan myönteisesti käyttöminuutteihin. 
 
Uzbekistanissa liikevaihto paikallisessa valuutassa laskettuna kasvoi 36,5 prosenttia 
414 milj. kruunuun (394), koska liittymämäärä ja lisäarvopalvelut kasvoivat 
voimakkaasti. Ucell otti käyttöön konsernin yhteisen brändi-identiteetin kesäkuun 
puolivälissä, ja uusia hinnoittelumalleja esiteltiin osana brändin muutoskampanjaa. 
 
Tadžikistanissa liikevaihto paikallisessa valuutassa laskettuna kasvoi 14,6 prosenttia 
191 milj. kruunuun (208). Tammikuussa 2011 Tadžikistanin parlamentti hyväksyi 
saapuviin ulkomaanpuheluihin kohdistuvan arvonlisäveron ja määräsi 3 prosentin 
suuruisen matkaviestinpalvelujen liikevaihtoon kohdistuvan valmisteveron. 
 
Georgiassa liikevaihto paikallisessa valuutassa laskettuna laski 20,0 prosenttia 223 milj. 
kruunuun (313). Laskua selittää yhteenliittämismaksujen aleneminen 46 prosentilla 
1.8.2010 alkaen, liikevaihtoon 1.9.2010 lähtien kohdistettu 10 prosentin valmistevero 
sekä huhtikuussa 2011 käyttöönotettu jälleenmyyntihintakatto. 
 
Nepalissa liikevaihto paikallisessa valuutassa laskettuna yli kaksinkertaistui, kun se 
kasvoi 108,6 prosenttia 472 milj. kruunuun (267) liittymämäärän vahvana jatkuneen 
kasvun seurauksena. Ncell on nyt GSM-markkinajohtaja Nepalissa, ja yhtiö käynnisti 
alueellisia kampanjoita, joiden avulla sen asemaa on tarkoitus parantaa entisestään 
maaseudulla. 
 

• Konsolidoitujen toimintojen liittymämäärä oli 31,6 miljoonaa, mikä merkitsee 7,2 
miljoonan lisäystä vuoden 2010 toisen neljänneksen lopusta. Kasvu oli voimakkainta 
Nepalissa, jossa liittymämäärä kasvoi 2,7 miljoonalla 5,4 miljoonaan, ja Uzbekistanissa, 
jossa se kasvoi 2,1 miljoonalla 7,5 miljoonaan. Toisen vuosineljänneksen aikana 
konsolidoitujen toimintojen liittymien kokonaismäärä kasvoi 1,3 miljoonalla. Kasvu oli 
suurinta Nepalissa, jossa liittymämäärä kasvoi 0,6 miljoonalla, Kazakstanissa, jossa se 
kasvoi 0,4 miljoonalla, ja Uzbekistanissa, jossa lisäystä oli 0,1 miljoonaa. 

 
• Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä kasvoi 24,5 prosenttia paikallisissa valuutoissa ja 

ilman yritysostoja laskettuna. Raportointivaluutassa laskettuna käyttökate ennen 
kertaluonteisia eriä kasvoi 4,2 prosenttia 2 149 milj. kruunuun (2 062). 
Käyttökateprosentti parani 51,8 prosenttiin (49,2). 
 
Liittymämäärien vahvasta kasvusta huolimatta käyttökateprosentti parani 
Uzbekistanissa 40 prosenttiin ja Nepalissa se pysyi yli 50 prosentissa. Kazakstanissa 
käyttökateprosentti kasvoi. Osaltaan tämä johtui uudesta tiedonsiirtopalveluja 
koskevasta pitkäaikaisesta sopimuksesta, joka paransi bruttokatetta. Sääntelyssä 
hiljattain tapahtuneilla muutoksilla oli negatiivinen vaikutus käyttökateprosenttiin 
Georgiassa. 

 
• Käyttöomaisuusinvestoinnit alenivat 867 milj. kruunuun (1 430) ja 

käyttöomaisuusinvestoinnit suhteessa liikevaihtoon laskivat 20,9 prosenttiin (34,1). 
Kassavirta laskettuna ennen kertaluonteisia eriä kirjatun käyttökatteen ja 
käyttöomaisuusinvestointien erotuksena kasvoi 1 282 milj. kruunuun (632). 
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MSEK, paitsi muutokset 

Huhti–
kesä
2011

Huhti–
kesä
2010

Muu-
tos
(%)

Tammi–
kesä
2011

Tammi–
kesä 
2010 

Muu-
tos 
(%) 

Liikevaihto 4 145 4 191 −1 8 008 7 727 4 
josta Kazakstanin osuus 1 880 1 921 −2 3 657 3 451 6 
josta Azerbaidžanin osuus 841 969 −13 1 639 1 856 −12 
josta Uzbekistanin osuus 414 394 5 812 728 12 
josta Tadžikistanin osuus 191 208 −8 368 384 −4 
josta Georgian osuus 223 313 −29 435 603 −28 
josta Moldovan osuus 127 123 3 234 225 4 
josta Nepalin osuus 472 267 77 870 486 79 

 
Liikevaihto paikallisissa valuutoissa ja 
ilman yritysostoja laskettuna 

Huhti–
kesä

Tammi–
kesä

Muutos (%) yhteensä 18,4 19,9
Muutos (%), Kazakstan 16,7 21,7
Muutos (%), Azerbaidžan 2,6 1,0
Muutos (%), Uzbekistan 36,5 39,6
Muutos (%), Tadžikistan 14,6 13,4
Muutos (%), Georgia −20,0 −19,1
Muutos (%), Moldova 13,9 12,5
Muutos (%), Nepal 108,6 104,1

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

liittymämäärä oli 57,3 miljoonaa. Lisäystä edellisvuoden vastaavasta neljänneksestä oli 
3,2 miljoonaa. Edelliseen vuosineljännekseen verrattuna liittymämäärä kasvoi 0,2 
miljoonalla. 

 
• TeliaSoneran Venäjältä saamat tuotot vähenivät 1 063 milj. kruunuun (1 305). 

Tulokseen vaikutti negatiivisesti 72 milj. kruunun kertaerä, joka liittyi osittain vaihto-
omaisuuden arvonalennukseen. Rupla heikentyi 10,6 prosenttia Ruotsin kruunuun 
nähden, millä oli tuottoihin 125 milj. kruunun suuruinen negatiivinen vaikutus. 

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

ilmoitetaan yhden neljänneksen viiveellä) liittymämäärä oli 33,2 miljoonaa. Vähennystä 
edellisvuoden vastaavasta neljänneksestä oli 1,1 miljoonaa ja edellisestä 
vuosineljänneksestä 0,3 miljoonaa. Ukrainassa liittymämäärä pieneni edellisvuoden 
vastaavasta neljänneksestä 3,1 miljoonalla 8,8 miljoonaan. Kuluneen 
vuosineljänneksen aikana liittymämäärä Ukrainassa väheni 0,3 miljoonalla. 

 
• TeliaSoneran Turkista saamat tuotot vähenivät 8 milj. kruunuun (637). Yli puolet 

vähennyksestä selittyy Turkcellin valkovenäläisen tytäryhtiön tappioilla, jotka johtuivat 
maan valuutan devalvoinnista. Turkcellin liiketoiminnallisen tuloksen heikkenemisellä oli 
myös merkittävä negatiivinen vaikutus. Turkin liira heikkeni 6,3 prosenttia Ruotsin 
kruunuun nähden, millä oli tuottoihin 119 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 

Huhti–
kesä
2011

Huhti–
kesä
2010

Muu-
tos
(%)

Tammi–
kesä
2011

Tammi–
kesä 
2010 

Muu-
tos 
(%) 

Liikevaihto 1 001 1 370 −27 1 922 2 720 −29 
Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä 62 110 −44 130 240 −46 
Tuotot osakkuusyhtiöistä −57 −8 −64 −10  
Liiketulos −243 −97 151 −352 −279 26 
Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä −148 −97 53 −240 −132 82 
Käyttöomaisuusinvestoinnit 147 161 −9 279 280 −0 
 

Lisätietoja segmentistä on saatavana osoitteessa www.teliasonera.com. 
 
• Liikevaihto paikallisissa valuutoissa ja ilman yritysostoja laskettuna kasvoi 2,2 

prosenttia. Raportointivaluutassa laskettuna liikevaihto laski 26,9 prosenttia 1 001 milj. 
kruunuun (1 370). Vuoden 2010 toisen vuosineljänneksen liikevaihdossa oli mukana 
myös Tanskan Telia Stofa, joka myytiin heinäkuussa 2010. 

 
• Raportointivaluutassa laskettuna käyttökate ennen kertaluonteisia eriä laski 43,6 

prosenttia 62 milj. kruunuun (110). 
 
 
Hallitus ja toimitusjohtaja vakuuttavat, että osavuosikatsaus antaa oikeat ja riittävät tiedot 
emoyhtiön ja konsernin toiminnasta, taloudellisesta asemasta ja toiminnan tuloksesta ja että 
siinä kuvataan emoyhtiöön ja konsernin muihin yrityksiin vaikuttavat merkittävät riskit ja 
epävarmuustekijät. 
 

Tukholmassa 20.7.2011 
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TeliaSoneran tilintarkastajat eivät ole suorittaneet tämän katsauksen yleisluonteista 
tarkastusta. 
 
 
 
 
 
 
TeliaSonera AB julkaisee tämän tiedotteen Ruotsin arvopaperimarkkinalain (lagen om 
värdepappersmarknaden) ja/tai Ruotsin rahoitusvälineiden kaupankäynnistä annetun lain 
(lagen om handel med finansiella instrument) perusteella. Tiedote on annettu julkaistavaksi 
20.7.2011 klo 7.15 (CET). 
 
 
 
 
 
 
 
Taloudelliset tiedot 
Osavuosikatsaus tammi–syyskuu 2011 19.10.2011 
Tilinpäätöstiedote tammi–joulukuu 2011 2.2.2012 
Osavuosikatsaus tammi–maaliskuu 2012 19.4.2012 
Osavuosikatsaus tammi–kesäkuu 2012 18.7.2012 
Osavuosikatsaus tammi–syyskuu 2012 17.10.2012 
Tilinpäätöstiedote tammi–joulukuu 2012 31.1.2013 
 
 
 
 
 
 
 
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 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. 
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Laaja konsernituloslaskelma 
 

MSEK, paitsi osakekohtaiset tiedot, 
osakemäärä ja muutokset 

Huhti–
kesä
2011

Huhti–
kesä

20101)

Muu-
tos
(%)

Tammi–
kesä 
2011 

Tammi–
kesä 

20101) 

Muu-
tos
(%)

Liikevaihto 25 894 27 065 −4 50 619 53 255 −5
Liikevaihtoa vastaavat kulut −14 260 −15 206 −6 −27 306 −29 893 −9
Bruttokate 11 634 11 859 −2 23 313 23 362 −0
Myynti-, hallinto- sekä tutkimus- ja 
kehityskulut −5 942 −5 931 0 −12 249 −11 769 4
Liiketoiminnan muut tuotot ja kulut, netto −285 −18 −23 −80 −71
Tuotot osakkuus- ja yhteisyritysten 
tuloksista  
 1 030 1 994 −48 2 658 3 595 −26
Liiketulos 6 437 7 904 −19 13 699 15 108 −9
Rahoituskulut ja muut rahoituserät, netto −575 −563 2 −1 168 −1 042 12
Tulos rahoituserien jälkeen 5 862 7 341 −20 12 531 14 066 −11
Tuloverot −1 322 −1 455 −9 −2 751 −2 944 −7
Nettotulos 4 540 5 886 −23 9 780 11 122 −12
Muuntoerot 1 435 −307 −2 387 −5 663 −58
Tuotot osakkuusyhtiöistä 15 36 −58 −20 15 
Kassavirran suojaukset −40 −21 90 21 −74 
Myytävissä olevat rahoitusinstrumentit 1 – 1 – 
Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät 
tuloverot 224 −151 214 −529 
Muut laajan tuloksen erät 1 635 −443 −2 171 −6 251 −65
Laaja tulos yhteensä 6 175 5 443 13 7 609 4 871 56
   
Nettotuloksen jakautuminen:   

Emoyhtiön omistajille 3 860 5 238 −26 8 506 9 960 −15
Määräysvallattomille omistajille 680 648 5 1 274 1 162 10

Laajan tuloksen jakautuminen:   
Emoyhtiön omistajille 5 397 4 576 18 6 551 3 471 89
Määräysvallattomille omistajille 778 867 −10 1 058 1 400 −24

   
Tulos/osake (kruunua), laimentamaton ja 
laimennettu 0,89 1,17 −24 1,93 2,22 −13
Osakkeita (1 000 kpl)   

Ulkona olevat osakkeet kauden lopussa 4 330 085 4 490 457 4 330 085 4 490 457 
Painotettu keskiarvo, laimentamaton ja 
laimennettu 4 330 085 4 490 457 4 404 512 4 490 457 

Omia osakkeita (1 000 kpl)   
Ulkona olevat osakkeet kauden lopussa 160 372 − 160 372 − 
Painotettu keskiarvo 160 372 − 85 945 − 

   
Käyttökate 8 577 9 182 −7 17 418 17 888 −3
Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä 9 109 9 194 −1 17 921 18 139 −1
Poistot ja arvonalennukset −3 170 −3 272 −3 −6 377 −6 375 0
Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä 6 974 7 923 −12 14 221 15 367 −7
1) Tiettyjä oikaisuja on tehty, ks. sivu 20. 
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Konsernitase 
 

MSEK 30.6.2011 
 

31.12.2010 
Vastaavaa   
Liikearvo ja muut aineettomat hyödykkeet 92 201 90 531 
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 57 568 58 353 
Osakkuusyhtiö- ja yhteisyritysosuudet, laskennalliset verosaamiset 
ja muut pitkäaikaiset sijoitukset 62 254 62 458 
Pitkäaikaiset varat yhteensä 212 023 211 342 
Vaihto-omaisuus 1 434 1 395 
Myyntisaamiset, lyhytaikaiset verosaamiset ja muut saamiset 20 586 19 993 
Korolliset saamiset 1 299 2 477 
Rahat ja pankkisaamiset 5 669 15 344 
Lyhytaikaiset varat yhteensä 28 988 39 209 
Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät 0 − 
Vastaavaa yhteensä 241 011 250 551 
   
Vastattavaa   
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma 110 134 125 907 
Määräysvallattomille omistajille kuuluva oma pääoma 6 876 6 758 
Oma pääoma yhteensä 117 010 132 665 
Pitkäaikaiset lainat 65 971 60 563 
Laskennalliset verovelat, muut pitkäaikaiset varaukset 22 973 23 230 
Muut pitkäaikaiset velat 1 496 1 593 
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä 90 440 85 386 
Lyhytaikaiset lainat 9 331 4 873 
Ostovelat, lyhytaikaiset verovelat, lyhytaikaiset varaukset  
ja muut lyhytaikaiset velat 24 230 27 627 
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 33 561 32 500 
Vastattavaa yhteensä 241 011 250 551 
 
 
Konsernin kassavirtalaskelma 
 

MSEK 

Huhti–
kesä
2011

Huhti–
kesä
2010

Tammi–
kesä 
2011 

Tammi–
kesä 
2010 

Kassavirta ennen käyttöpääoman muutosta 7 420 8 018 13 116 14 281 
Käyttöpääoman muutos −1 226 −1 025 −1 820 −1 829 
Liiketoiminnan kassavirta 6 194 6 993 11 296 12 452 
Käteisvaroilla tehdyt käyttöomaisuusinvestoinnit −4 781 −3 063 −7 296 −5 150 
Vapaa kassavirta 1 413 3 930 4 000 7 302 
Muu investointien kassavirta 3 12 519 −2 390 
Investointien kassavirta yhteensä −4 778 −3 051 −6 777 −7 540 
Kassavirta ennen rahoitusta 1 416 3 942 4 519 4 912 
Rahoituksen kassavirta −21 287 −9 541 −14 022 −15 950 
Kauden kassavirta −19 871 −5 599 −9 503 −11 038 
   
Rahavarat kauden alussa 25 660 16 928 15 344 22 488 
Kauden kassavirta −19 871 −5 599 −9 503 −11 038 
Valuuttakurssierot −120 44 −172 −77 
Rahavarat kauden lopussa 5 669 11 373 5 669 11 373 
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Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 
 
 Tammi–kesä 2011 Tammi–kesä 2010 

MSEK 
Emoyhtiön 

omistajat

Määräys-
vallattomien 

omistajien 
osuus

Oma 
pääoma 

yhteensä
Emoyhtiön 

omistajat

Määräys-
vallattomien 

omistajien 
osuus 

Oma 
pääoma 

yhteensä

Kauden alussa 125 907 6 758 132 665 135 372 7 127 142 499
Osingonjako −12 349 −948 −13 297 −10 104 −1 055 −11 159
Takaisinostetut omat osakkeet −9 981 − −9 981 − − −
Muut liiketoimet omistajien 
kanssa 2 8 10 −189 −70 −259
Laaja tulos yhteensä 6 551 1 058 7 609 3 471 1 400 4 871
Osakeperusteiset maksut 4 − 4 − − −
Kauden lopussa 110 134 6 876 117 010 128 550 7 402 135 952
 
 
Laadintaperiaatteet 
 
Yleistä. Kuten vuoden 2010 tilinpäätös, nämä TeliaSoneran konsernitilinpäätöstiedot 
30.6.2011 päättyneeltä kuuden kuukauden jaksolta 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. 
 
Aiempien luokitteluvirheiden oikaisu. Tietoja on TeliaSoneran tammi–maaliskuun 2011 
osavuosikatsauksen vastaavassa kohdassa. 
 
Uudet kirjanpitostandardit (eivät vielä käytössä EU:ssa). 12.5.2011 annettiin seuraavat viisi 
uutta tai muutettua standardia: 
• IFRS 10 Konsernitilinpäätös, joka korvaa IAS 27  Konsernitilinpäätös ja erillistilinpäätös 

ja SIC-12 Konsernitilinpäätös – erityistä tarkoitusta varten perustetut 
yksiköt -standardien konsolidointiohjeet ja esittelee yhden, määräysvaltaan perustuvan,  
kaikille yksiköille tarkoitetun konsolidointimallin, jota voidaan soveltaa siitä riippumatta, 
hallitaanko yksikköä sijoittajien äänioikeuksien tai muiden sopimusjärjestelyjen kautta. 
IFRS 10 -standardin mukaan hallinto perustuu siihen, onko sijoittajalla 1) määräysvalta 
sijoituskohteessa; 2) asema tai oikeudet muuttuviin tuottoihin osallisuudestaan 
sijoituskohteessa ja 3) mahdollisuus käyttää määräysvaltaansa sijoituskohteessa 
vaikuttaakseen tuottojen määrään. 

• IFRS 11 Yhteisjärjestelyt, joka korvaa standardin IAS 31 Osuudet yhteisyrityksissä ja 
asettaa yhteisjärjestelyjä koskevia uusia kirjanpitovaatimuksia. Mahdollisuus soveltaa 
suhteellista yhdistelyä yhteisessä määräysvallassa olevien yksiköiden kirjanpidossa on 
poistettu. Lisäksi IFRS 11  jaottelee yhteisjärjestelyt enää vain kahdentyyppisiin: 
yhteistoimintohin ja yhteisyrityksiin. Yhteistoiminto on yhteisjärjestely, jonka myötä 
osapuolilla on oikeus omaisuuteen ja velvollisuus vastata veloista. Osapuolet vastaavat 
kukin omasta osuudestaan omaisuudesta, veloista, tuotoista ja kuluista. Yhteisyritys 
taas on yhteisjärjestely, jonka myötä osapuolilla on oikeus nettovaroihin ja 
investoinnista raportoidaan pääomaosuusmenetelmää käyttäen. 

• IFRS 12Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot osuuksista muissa yhteisöissä, joka 
edellyttää laajennettua informaatiota sekä konsolidoiduista yksiköistä että 
konsolidoimattomista yksiköistä, joissa yksikkö on osallinen. Tavoite on, että 
tilinpäätöksen lukija pystyy arvioimaan määräysvaltamallin, mahdolliset konsolidoituun 
omaisuuteen ja velkoihin liittyvät rajoitukset, osallisuudesta konsolidoimattomiin 
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yksiköihin aiheutuvat riskit ja määräysvallattomien omistajien osallisuuden 
konsolidoitujen yksiköiden toiminnassa. 

• Muutettu ja uudelleen nimetty IAS 27 Erillistilinpäätös (2011). Erillistilinpäätöksiin 
liittyvät vaatimukset säilyvät ennallaan, kun taas IAS 27 -standardin muut osat on 
korvattu IFRS 10 -standardilla. 

• Muutettu IAS 28 Sijoitukset osakkuusyrityksiin (2011), jonka myötä yhtenäistetään 
standardien IFRS 10, IFRS 11 ja IFRS 12 tuomat muutokset. 

Kaikki standardit astuvat voimaan 1.1.2013. Standardeja voi soveltaa aiemmin, mikäli 
kaikkia muita neljää standardia sovelletaan myös ennalta, ja jos standardia IFRS 9 ei 
sovelleta ennalta, kaikki viittaukset standardiin IFRS 9 tulee kirjata IAS 39 -standardina. 
Yksiköt voivat kuitenkin soveltaa kaikkia IFRS 12 -standardin ilmoitusvaatimuksia 
tilinpäätöksissään soveltamatta käytännössä ennalta IFRS 12 -standardia (ja siten kaikkia 
muita neljää standardia). TeliaSonera analysoi parhaillaan uusien standardien soveltamisen 
vaikutuksia. Alustavasti arvioidaan, ettei nykyinen tytäryhtiöiden ja osakkuusyhtiöiden 
luokittelu muutu. Olemassa olevien yhteisjärjestelyjen luokittelu joko yhteistoiminnoiksi tai 
yhteisyrityksiksi edellyttää kunkin järjestelyn syvällistä analysointia, ja uudet 
ilmoitusvaatimukset vaikuttavat todennäköisesti TeliaSoneran raportointiin merkittävien 
osakkuusyhtiöiden osalta. 
 
Lisäksi 12.5.2011 otettiin käyttöön IFRS 13 Käyvän arvon määrittäminen (koskee tilikausia, 
jotka alkavat 1.1.2013 tai sitä myöhemmin; aiempi soveltaminen on sallittua), joka korvaa 
aiempien IFRS-standardien käyvän arvon määrittämistä koskevat ohjeet. IFRS 
13 -standardissa määritellään käypä arvo ja annetaan ohjeet käyvän arvon määrittämisestä, 
ja se sisältää vaatimuksen käyvän arvon määritysten ilmoittamisesta, mutta se ei muuta 
vaatimuksia siitä, mitkä erät tulee ilmoittaa tai määritellä käypään arvoon. TeliaSonera 
analysoi parhaillaan IFRS 13 -standardin vaikutuksia. Alustavasti arvioidaan, etteivät 
nykyiset määrittämisperiaatteet muutu. Laskentamenetelmät tarkistetaan kuitenkin ja 
tarvittaessa niitä muutetaan. 
 
16.6.2011 tehtiin muutoksia IAS 1 Tilinpäätöksen esittäminen -standardin muiden laajan 
tuloksen erien esittämistä koskeviin ohjeisiin (koskee tilikausia, jotka alkavat 1.7.2012 tai sitä 
myöhemmin; aiempi soveltaminen on sallittua). Muutettujen vaatimusten mukaan tällaiset 
erät on ryhmiteltävä sen mukaan, luokitellaanko ne myöhemmin mahdollisesti uudelleen 
voitoksi tai tappioksi vai ei, ja jos muihin laajan tuloksen eriin liittyvät verot ilmoitetaan 
erikseen, ne on jaettava mahdollisesti myöhemmin voitoksi tai tappioksi uudelleen 
luokiteltaviin ja ei uudelleen luokiteltaviin eriin. IAS 1 -standardiin tehdyillä muutoksilla on 
vain vähäisiä toimituksellisia vaikutuksia TeliaSoneran nykyiseen muiden laajan tuloksen 
erien esittämismuotoon. 
 
16.6.2011 tehtiin muutoksia myös IAS 19 Työsuhde-etuudet -standardiin (koskee tilikausia, 
jotka alkavat 1.1.2013 tai sitä myöhemmin; aiempi soveltaminen on sallittua; mukautettu 
takautuva soveltaminen). Muutokset 1) edellyttävät vakuutusmatemaattisten voittojen ja 
tappioiden välitöntä kirjaamista (uusi termi ”uudelleenmittaukset”) muihin laajan tuloksen 
eriin; 2) aiheuttavat muutoksia takautuviin työsuorituksiin perustuvan menon kirjaamiseen 
sekä etukulujen määrittelemiseen; 3) aiheuttavat muutoksia laajan tuloksen esitystapaan ja 
esittelevät tiukennettuja ilmoitusvaatimuksia ja 4) selkeyttävät sekalaisia asioita, kuten 
työsuhde-etujen luokittelua, kuolleisuuden arviointia, veroja sekä hallintokuluja. TeliaSonera 
analysoi parhaillaan perusteellisesti muutetun IAS 19 -standardin vaikutuksia, koska muiden 
muutosten lisäksi se poistaa mahdollisuuden soveltaa ”putkimenettelyä” (eli 
vakuutusmatemaattisten voittojen ja tappioiden lykkäämistä), jota TeliaSonera käyttää nyt. 
 
Lisätietoja on TeliaSoneran vuoden 2010 vuosikertomuksen vastaavassa kohdassa. 
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Kertaluonteiset erät 
 

MSEK 

Huhti–
kesä 
2011 

Huhti–
kesä 
2010 

Tammi–
kesä 
2011 

Tammi–
kesä 
2010 

Käyttökatteeseen sisältyvät −532 −12 −503 −251 
Uudelleenjärjestelykulut, synergiaetujen 
toteutuskulut ym.: 

Mobility Services −61 −4 −64 −16 
Broadband Services −457 −12 −468 −92 
Eurasia −6 − −10 − 
Muut toiminnot −94 4 −112 −143 

josta TeliaSonera Holdingin osuus 8 2 8 −2 
Myyntivoitot ja -tappiot: 

Muut yksiköt 86 − 151 − 
Poistoihin ja arvonalennuksiin sisältyvät −5 −3 −19 −4 
Arvonalennukset, nopeutetut poistot: 

Broadband Services −5 −3 −19 −4 
Tuottoihin osakkuusyhtiöistä ja 
yhteisyrityksistä sisältyvät − −4 − −4 
Myyntivoitot: 

SmartTrust − −4 − −4 
Rahoituskuluihin ja muihin rahoituseriin 
sisältyvät, netto − − − − 
Yhteensä −537 −19 −522 −259 
 
 
Laskennalliset verot 
 
MSEK 30.6.2011 31.12.2010 
Laskennalliset verosaamiset 8 714 9 048 
Laskennalliset verovelat −12 774 −12 526 
Laskennalliset verovelat (−) / verosaamiset (+), netto −4 060 −3 478 
 
 
Segmenttien ja konsernin liiketulos 
 

MSEK 

Huhti–
kesä 
2011 

Huhti–
kesä 
2010 

Tammi–
kesä 
2011 

Tammi–
kesä 
2010 

Mobility Services 2 854 2 739 5 463 5 219 
Broadband Services 1 280 1 956 3 141 4 124 
Eurasia 2 549 3 275 5 447 6 016 
Muut toiminnot −242 −97 −352 −279 
Segmentit yhteensä 6 441 7 873 13 699 15 080 
Sisäisten voittojen eliminoinnit −4 31 0 28 
Konserni 6 437 7 904 13 699 15 108 
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Liiketoimet osakkuusyhtiöiden ja lähipiirin kanssa 
 
Svenska UMTS-nät. TeliaSoneralla oli 30.6.2011 puoliksi omistamaltaan yhteisyritykseltä 
Svenska UMTS-nät AB:ltä korollisia saatavia 200 milj. kruunun arvosta. 30.6.2011 
päättyneen kolmen kuukauden jakson aikana TeliaSonera osti Svenska UMTS-nät AB:ltä 
palveluja 152 milj. kruunun ja myi palveluja 99 milj. kruunun edestä ja kuuden kuukauden 
jakson aikana osti palveluja 303 milj. kruunun edestä ja myi palveluja 162 milj. kruunun 
edestä. 
 
 
Investoinnit 
 

MSEK 

Huhti–
kesä 
2011 

Huhti–
kesä 
2010 

Tammi–
kesä 
2011 

Tammi–
kesä 
2010 

Käyttöomaisuusinvestoinnit 3 848 4 086 7 558 6 133 
Aineettomat hyödykkeet 895 1 011 2 315 1 300 
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 2 953 3 075 5 243 4 833 

Yritysostot ja muut investoinnit 481 159 585 922 
Omaisuuserien käytöstäpoistamisvelvoitteet 147 – 251 13 
Liikearvo ja käyvän arvon oikaisut 111 – 111 – 
Oman pääoman ehtoiset sijoitukset 223 159 223 909 

Yhteensä 4 329 4 245 8 143 7 055 
 
 
Nettovelka 
 
MSEK 30.6.2011 31.12.2010 
Pitkä- ja lyhytaikaiset velat 75 302 65 436 
Vähennetään rahoitusomaisuuteen kirjatut, pitkä- ja lyhytaikaisten 
luottojen suojaamiseksi tarkoitetut johdannaiset −1 090 −1 731 
Vähennetään lyhytaikaiset sijoitukset, rahat ja pankkisaamiset −5 803 −16 396 
Nettovelka 68 409 47 309 
 
 
Lainarahoitus 
 
Huhtikuussa 2011 osakkeenomistajille maksettiin tavallinen osinko sekä takaisinostetuista 
osakkeista yhteensä noin 22 292 milj. kruunua. Liiketoiminnan kassavirta oli positiivinen 
myös vuoden 2011 toisen vuosineljänneksen aikana. 
 
Kauden aikana huolta ovat aiheuttaneet Etelä-Euroopan ja etenkin Kreikan huomattavat 
velkaongelmat, ja yleinen toiminnan taso on ollut melko alhainen. Yritysluottomarkkinat 
olivat edelleen avoimet, mutta epävarmuus ja sijoittajien varovaisuus riskien suhteen 
vaikuttivat hinnoitteluun. TeliaSonera ei ole julkistanut mitään suuria liiketoimia 
vuosineljänneksen aikana, mutta jatkaa tarjoutuvien mahdollisuuksien seuraamista vuoden 
jälkipuoliskon aikana ja pyrkii hyödyntämään hyvät rahoitusmahdollisuudet niiden 
ilmaantuessa. 
 
Loppuvuoden 2011 talousnäkymät ovat edelleen epävarmat. Makrotalouden perustat ovat 
heikentyneet ja valtioiden velkaongelmien mahdollinen lisääntyminen antaa aihetta huoleen. 
Yritysluottomarkkinoiden odotetaan kuitenkin kestävän vaikean tilanteen niin kauan, kuin 
mitään erityisen huonoja uutisia ei kuulla ja korkojen kehitys säilyy nykyisenlaisena. Ruotsin 
kruunun kurssi oli toisen vuosineljänneksen päättyessä hieman heikompi verrattuna 
maaliskuun loppuun, ja kruunun vahvistuminen on yhä kyseenalaisempaa, vaikka Ruotsin 
keskuspankki jatkaa koronnostoja. 
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Taloudelliset tunnusluvut 
 
 30.6.2011 31.12.2010 
Oman pääoman tuotto (%, rullaava 12 kk) 17,5 17,8 
Sijoitetun pääoman tuotto (%, rullaava 12 kk) 16,6 16,9 
Omavaraisuusaste (%) 46,1 48,0 
Nettovelkaantumisaste (%) 61,6 39,3 
Nettovelan suhde käyttökatteeseen (kerrannainen, rullaava 12 kk) 1,87 1,28 
Oma pääoma/osake (kruunua) 25,43 28,04 
 
 
Liiketoimintojen yhdistämiset 
 
Vuoden 2011 toisen neljänneksen aikana tehdyn vähäisen liiketoimintojen yhdistämisen 
kokonaiskulut olivat 82 milj. kruunua, ja niistä aiheutui 50 milj. kruunun nettokassastamaksu. 
Liikearvo oli 32 milj. kruunua, ja se kohdennettiin Broadband Services -liiketoiminta-
alueeseen. Liikearvo perustuu markkina-aseman vahvistumiseen. Yhdistämisen 
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 saattaa tulevaisuudessa enimmillään joutua maksamaan 
antamistaan takauksista, olivat 30.6.2011 yhteensä 1 544 milj. kruunua, josta 1 275 milj. 
kruunua liittyi Svenska UMTS-nät AB:n puolesta annettuihin luottotakuisiin. Annettujen 
panttien kokonaismäärä oli 1 064 milj. kruunua, ja ne liittyivät pääasiassa Svenska UMTS-
nät AB:n osakkeiden panttaukseen ja yhtiöön kohdistuviin vaateisiin. 
 
 
Sopimusvelvoitteet 
 
Sopimusvelvoitteiden kokonaismäärä 30.6.2011 oli 1 148 milj. kruunua, josta 1 041 milj. 
kruunua liittyi sovittuihin TeliaSoneran matkaviestinverkon ja kiinteän verkon laajennuksiin 
Ruotsissa. 
 
 
Emoyhtiö 
 

Tiivistetty tuloslaskelma 
(MSEK) 

Huhti–kesä 
2011 

Huhti–
kesä 
2010 

Tammi–
kesä 
2011 

Tammi–
kesä 
2010 

Liikevaihto 6 3 701 16 7 178 
Liiketulos 105 519 −1 283 905 
Tulos rahoituserien jälkeen 5 748 9 708 6 744 15 886 
Tulos ennen veroja 5 665 8 470 7 640 13 154 
Nettotulos 5 594 7 413 7 123 10 854 
 
Vuoden 2011 alusta lukien emoyhtiön kiinteän verkon palveluihin ja 
laajakaistasovelluspalveluihin liittyvä toiminta siirrettiin tytäryhtiöön, mikä vaikutti vahvasti 
liikevaihtoon ja liiketulokseen. Kuuden kuukauden jakson kokonaisliikevaihdosta 16 milj. 
kruunua (5 027) laskutettiin tytäryhtiöiltä. Tulos rahoituserien jälkeen pieneni pääasiassa 
tytäryhtiöiltä saatujen konserniavustusten vähenemisen ja valuuttajohdannaisten 
negatiivisten vaikutusten seurauksena. 
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Tiivistetty tase (MSEK) 30.6.2011 31.12.2010 
Pitkäaikaiset varat 177 407 174 292 
Lyhytaikaiset varat 30 073 65 044 
Vastaavaa yhteensä 207 480 239 336 
Oma pääoma 79 386 94 573 
Tilinpäätössiirtojen kertymä 12 313 13 209 
Varaukset 601 620 
Vieras pääoma 115 180 130 934 
Vastattavaa yhteensä 207 480 239 336 
 
Kuuden kuukauden jakson kokonaisinvestoinnit olivat 4 020 milj. kruunua (6 682), josta 
4 013 milj. kruunua liittyi tytäryhtiöihin tehtyihin pääomasijoituksiin. Vuoden 2010 
ensimmäisen puoliskon 6 179 milj. kruunun investoinnit liittyivät tytäryhtiöiden osakkeiden 
hankintaan. 
 
 
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 2010 vuosikertomuksen konsernitilinpäätöksen liitetiedoissa K27 ja 
K35 on kuvattu yksityiskohtaisesti joitain sellaisia tekijöitä, jotka saattavat vaikuttaa 
TeliaSoneran liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan ja toiminnan tulokseen. TeliaSonera 
katsoo, että riskit eivät ole olennaisesti muuttuneet vuoden 2010 vuosikertomuksessa 
kuvatusta tilanteesta. 
 
Ainakin seuraavilla riskeillä ja epävarmuustekijöillä saattaa olla vaikutuksia toiminnan 
neljännesvuosittaisiin tuloksiin loppuvuonna 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. 



 

 

               Osavuosikatsaus tammi–kesäkuu 2011. TeliaSonera AB (publ), rek.nro 556103-4249, kotipaikka: Tukholma 

26 

 
• 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 
luettuina toimilupien myöntäminen TeliaSoneralle tai muille osapuolille tai toimiluvan 
muuttaminen tai peruuttaminen, voivat vaikuttaa haitallisesti TeliaSoneran 
liiketoimintaan ja tulokseen. 

 
 
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. 


