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TeliaSonera tammi–syyskuu 2011 
 
 
Käyttökateprosentti parani edelleen ja kassavirta oli vahva 
 
Kolmas vuosineljännes 
• Liikevaihto paikallisissa valuutoissa ja ilman yritysostoja laskettuna kasvoi 2,4 

prosenttia. Raportointivaluutassa laskettuna liikevaihto laski 1,0 prosenttia 26 612 
milj. Ruotsin kruunuun (26 873). 

• Säästötoimien kohteena olevat kustannukset paikallisissa valuutoissa ja ilman 
yritysostoja laskettuna laskivat 0,4 prosenttia. Raportointivaluutassa laskettuna 
säästötoimien kohteena olevat kustannukset laskivat 3,4 prosenttia 7 307 milj. 
kruunuun (7 563). 

• Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä kasvoi 4,0 prosenttia paikallisissa 
valuutoissa ja ilman yritysostoja laskettuna. Raportointivaluutassa laskettuna 
käyttökate ennen kertaluonteisia eriä kasvoi 0,5 prosenttia 9 802 milj. kruunuun 
(9 756). Käyttökateprosentti ennen kertaluonteisia eriä nousi 36,8 prosenttiin 
(36,3). 

• Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä aleni 7,0 prosenttia 7 997 milj. kruunuun 
(8 599) osakkuusyhtiöistä saatujen tuottojen pienenemisen vuoksi. 

• Nettotuloksen emoyhtiön omistajille kuuluva osuus pieneni 4 863 milj. kruunuun 
(5 988) ja osakekohtainen tulos 1,12 kruunuun (1,33). 

• Vapaa kassavirta kasvoi 5 106 milj. kruunuun (3 857). 
• Vuosineljänneksen aikana konsolidoitujen toimintojen liittymämäärä kasvoi 1,3 

miljoonalla, ja osakkuusyhtiöiden liittymämäärä kasvoi 3,7 miljoonalla. Liittymien 
kokonaismäärä oli 164,4 miljoonaa. 

• Konsernin kehitysnäkymät vuonna 2011 ovat pysyneet ennallaan. 
 
Yhdeksän kuukauden jakso 
• Liikevaihto paikallisissa valuutoissa ja ilman yritysostoja laskettuna kasvoi 2,7 

prosenttia. Raportointivaluutassa laskettuna liikevaihto laski 3,6 prosenttia 77 231 
milj. kruunuun (80 128). 

• Nettotuloksen emoyhtiön omistajille kuuluva osuus laski 13 369 milj. kruunuun 
(15 948) ja osakekohtainen tulos 3,05 kruunuun (3,55). 

• Vapaa kassavirta pieneni 9 106 milj. kruunuun (11 159). 
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Taloudellisia tunnuslukuja 
 

MSEK, paitsi suhdeluvut, 
osakekohtaiset tiedot ja muutokset 

Heinä–
syys 
2011 

Heinä–
syys 
2010 

Muu-
tos 
(%) 

Tammi–
syys 
2011 

Tammi–
syys 
2010 

Muu-
tos 
(%) 

Liikevaihto 26 612 26 873 −1 77 231 80 128 −4 
Säästötoimien kohteena oleva 
kustannusrakenne1, 2) 7 307 7 563 −3 22 923 23 779 −4 
Käyttökate2) ennen kertaluonteisia eriä3) 9 802 9 756 0 27 723 27 895 −1 

Käyttökate-% 36,8 36,3  35,9 34,8  
Liiketulos 8 041 8 718 −8 21 740 23 826 −9 
Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä 7 997 8 599 −7 22 218 23 966 −7 
Nettotulos 5 618 6 475 −13 15 398 17 597 −12 

josta emoyhtiön omistajille kuuluva osuus 4 863 5 988 −19 13 369 15 948 −16 
Tulos/osake (kruunua) 1,12 1,33 −16 3,05 3,55 −14 
Oman pääoman tuotto (%, rullaava 12 kk) 16,9 17,6  16,9 17,6  
Käyttöomaisuusinvestoinnit suhteessa 
liikevaihtoon (%) 13,6 10,9  14,5 11,3  
Vapaa kassavirta 5 106 3 857 32 9 106 11 159 −18 
1) Lisätietoja on saatavana osoitteessa www.teliasonera.com. 

2) Määritelmät on esitetty sivulla 18. 
3) Kertaluonteiset erät on eritelty sivun 22 taulukossa. 
 

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

 
 
Toimitusjohtaja Lars Nybergin kommentit 
 
”Olemme tyytyväisiä siihen, että tulos oli jälleen kerran vahva ja että vallitsevasta 
makrotalouden epävarmuudesta huolimatta kasvu jatkui. Kustannusten vähentämiseen 
tähtäävien hankkeiden vaikutus näkyi kolmannen vuosineljänneksen aikana, ja 
säästötoimien kohteena olevat kustannukset kääntyivät laskuun neljän kustannusnousuja 
tuoneen vuosineljänneksen jälkeen. Käyttökateprosenttimme ennen kertaluonteisia eriä on 
nyt parantunut 12 peräkkäisen neljänneksen aikana rullaavalla 12 kuukauden jaksolla. 
Käyttökateprosenttimme on nyt 36,8 prosenttia eli parempi kuin kertaakaan kolmannella 
neljänneksellä vuoden 2006 jälkeen. 
 
Palvelujemme kysyntä on vilkkaampaa kuin koskaan ennen, ja haasteenamme on osata 
muuttaa tämä kysyntä rahaksi. Kesän jälkeen olemme uudistaneet langattomien 
datapalvelujen tarjoomaa vastataksemme paremmin asiakkaidemme erilaisiin tarpeisiin ja 
saadaksemme käyttötavat ja kuukausimaksut paremmin vastaamaan toisiaan. Toukokuussa 
laskimme dataverkkovierailuhintoja Pohjoismaissa ja Baltian maissa peräti 90 prosentilla. 
Sen jälkeen dataverkkovierailumäärät ovat kasvaneet yli kaksinkertaisiksi. Vastaavia 
hinnoittelumalleja tullaan aikanaan lanseeraamaan muillakin markkina-alueilla. 
 
Valokuituverkkoa laajennetaan kovaa vauhtia, ja tällä hetkellä 0,5 miljoonalla kaikkiaan 2,5 
miljoonasta laajakaista-asiakkaastamme Pohjoismaissa ja Baltian maissa on 
valokuituyhteys. Lisäksi olemme nyt nopeaan tahtiin päivittämässä miljoonaa 
kupariverkossa toimivaa laajakaistaliittymää VDSL2-tekniikkaan, joka tukee paremmin 
HDTV:tä, tilauspalveluja ja verkkopelaamista. 
 
Kasvu Eurasia-liiketoiminta-alueella oli kolmannen vuosineljänneksen aikana edelleen 
voimakasta, ja Kazakstanissa ylitettiin 10 miljoonan liittymän ja Nepalissa 6 miljoonan 
liittymän raja. On kiehtovaa seurata, kuinka langattomat datapalvelut kiinnostavat näissäkin 
maissa, ja olemme vakaasti päättäneet nousta johtavaan asemaan datapalveluissa toiminta-

http://www.teliasonera.com/
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alueellamme. Ncell on jo nyt Nepalin johtava internetpalveluntarjoaja, ja tällä hetkellä 25 
prosenttia Ucellin liikevaihdosta tulee lisäarvopalveluista. 
 
Yksi strategiamme kulmakivistä on omistuksen kasvattaminen ydinliiketoiminnoissamme. 
Eräissä maissa, pääasiassa Euraasiassa, taloudellinen omistusosuutemme on suhteellisen 
pieni, vaikka meillä onkin täysi liikkeenjohtovastuu. Siksi olin erityisen tyytyväinen, kun 
solmimme syyskuussa aiesopimuksen Kazakhtelecomin kanssa omistusosuutemme 
kasvattamisesta kazakstanilaisessa Kcellissä 24 prosentilla plus yhdellä osakkeella 
suunnitellun listautumisannin yhteydessä. 
 
Altimon kanssa solmimamme sopimuksen täytäntöönpanossa tärkeimmällä sijalla on 
Turkcelliin liittyvien riita-asioiden ratkaiseminen. Äskettäin annetut Geneven kansainvälisen 
kauppakamarin lopullinen päätös meidän hyväksemme ja Britannian Neitsytsaarten 
oikeuden päätös Altimon hyväksi ovat tärkeitä askeleita oikeaan suuntaan. Turkin 
pääomamarkkinoita valvovan viranomaisen (Capital Markets Board) antama uusi johtamis- 
ja hallintoperiaatteita koskeva asetus, jonka mukaan Turkcellin hallituksen riippumattomien 
jäsenten määrää on lisättävä kolmeen, on meille edullinen ja täysin pitkäaikaisten 
tavoitteidemme mukainen. Riippumattomien jäsenten määrän lisääminen ratkaisee 
umpikujatilanteen ja estää vähemmistöä kariuttamasta enemmistöpäätöksiä.” 
 
 
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 kolmas neljännes 
 
Liikevaihto paikallisissa valuutoissa ja ilman yritysostoja laskettuna kasvoi 2,4 prosenttia. 
Raportointivaluutassa laskettuna liikevaihto laski 1,0 prosenttia 26 612 milj. Ruotsin 
kruunuun (26 873). Yritysmyynneillä oli 0,5 prosentin ja valuuttakurssivaihteluilla 2,9 
prosentin suuruinen negatiivinen vaikutus liikevaihtoon. 
 
Mobility Services -liiketoiminta-alueen liikevaihto paikallisissa valuutoissa ja ilman 
yritysostoja laskettuna kasvoi 2,7 prosenttia. Raportointivaluutassa laskettuna liikevaihto 
kasvoi 1,3 prosenttia 13 139 milj. kruunuun (12 968). 
 
Broadband Services -liiketoiminta-alueen liikevaihto paikallisissa valuutoissa ja ilman 
yritysostoja laskettuna laski 5,5 prosenttia. Raportointivaluutassa laskettuna liikevaihto laski 
6,3 prosenttia 9 155 milj. kruunuun (9 772). 
 
Eurasia-liiketoiminta-alueen liikevaihto paikallisissa valuutoissa ja ilman yritysostoja 
laskettuna kasvoi 16,8 prosenttia. Raportointivaluutassa laskettuna liikevaihto kasvoi 4,7 
prosenttia 4 614 milj. kruunuun (4 408). 
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Liittymämäärä kasvoi 8,3 miljoonalla vuoden 2010 kolmannen neljänneksen lopusta ja oli 
164,4 miljoonaa. Konsolidoiduissa toiminnoissa liittymien määrä kasvoi 7,7 miljoonalla ja oli 
60,4 miljoonaa. Osakkuusyhtiöiden liittymien määrä kasvoi 0,6 miljoonalla ja oli 104,0 
miljoonaa. Kolmannen vuosineljänneksen aikana liittymien kokonaismäärä kasvoi 1,3 
miljoonalla konsolidoiduissa toiminnoissa ja 3,7 miljoonalla osakkuusyhtiöissä. 
 
Säästötoimien kohteena olevat kustannukset paikallisissa valuutoissa ja ilman 
yritysostoja laskettuna laskivat 0,4 prosenttia. Raportointivaluutassa laskettuna 
säästötoimien kohteena olevat kustannukset laskivat 3,4 prosenttia 7 307 milj. kruunuun 
(7 563). 
 
Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä kasvoi 4,0 prosenttia paikallisissa valuutoissa ja ilman 
yritysostoja laskettuna. Raportointivaluutassa laskettuna käyttökate ennen kertaluonteisia 
eriä kasvoi 0,5 prosenttia 9 802 milj. kruunuun (9 756). Käyttökateprosentti ennen 
kertaluonteisia eriä parani 36,8 prosenttiin (36,3). 
 
Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä aleni 7,0 prosenttia 7 997 milj. kruunuun (8 599). 
Tuotot osakkuusyhtiöistä laskivat 32,4 prosenttia 1 407 milj. kruunuun (2 082). 
 
Liiketulokseen vaikuttavat kertaluonteiset erät olivat yhteensä 44 milj. kruunua (119) ja 
liittyivät pääasiassa Muihin toimintoihin kuuluneen North Sea Communications AS:n 
myynnistä saatuun 98 milj. kruunun myyntivoittoon. 
 
Rahoituserät olivat yhteensä −790 milj. kruunua (−467), josta −680 milj. kruunua (−467) 
liittyi nettokorkokuluihin. 
 
Tuloverot vähenivät 1 633 milj. kruunuun (1 776). Efektiivinen veroaste nousi 22,5 
prosenttiin (21,5). 
 
Määräysvallattomien omistajien osuus tytäryhtiöistä kasvoi 755 milj. kruunuun (487), 
josta 670 milj. kruunua (628) liittyi Euraasian toimintoihin ja 70 milj. kruunua (70) LMT:hen ja 
TEO:hon. 
 
Nettotuloksen emoyhtiön omistajille kuuluva osuus pieneni 18,8 prosenttia 4 863 milj. 
kruunuun (5 988) ja osakekohtainen tulos 1,12 kruunuun (1,33) pääasiassa 
osakkuusyhtiöistä saatujen tuottojen pienenemisen ja rahoituskulujen lisääntymisen vuoksi. 
 
Käyttöomaisuusinvestoinnit kasvoivat 3 632 milj. kruunuun (2 941), ja 
käyttöomaisuusinvestoinnit suhteessa liikevaihtoon nousivat 13,6 prosenttiin (10,9). 
Käyttöomaisuusinvestoinnit ilman toimilupa- ja taajuusmaksuja olivat vuoden 2011 
kolmannella vuosineljänneksellä 13,6 prosenttia liikevaihdosta. 
 
Vapaa kassavirta kasvoi 5 106 milj. kruunuun (3 857) maksettujen tuloverojen 
pienenemisen ja osakkuusyhtiöistä saatujen osinkojen lisääntymisen vuoksi. 
 
Nettovelka väheni 65 980 milj. kruunuun kolmannen vuosineljänneksen lopussa (68 409 
vuoden 2011 toisen neljänneksen lopussa). Nettovelan suhde käyttökatteeseen oli 1,80 
(1,87 vuoden 2011 toisen neljänneksen lopussa). 
 
Omavaraisuusaste oli 44,5 prosenttia (46,1 prosenttia vuoden 2011 toisen neljänneksen 
lopussa). 
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Konsernikatsaus, vuoden 2011 ensimmäiset yhdeksän 
kuukautta 
 
Liikevaihto paikallisissa valuutoissa ja ilman yritysostoja laskettuna kasvoi 2,7 prosenttia. 
Raportointivaluutassa laskettuna liikevaihto laski 3,6 prosenttia 77 231 milj. Ruotsin 
kruunuun (80 128). Yritysmyynneillä oli 1,1 prosentin ja valuuttakurssivaihteluilla 5,2 
prosentin suuruinen negatiivinen vaikutus liikevaihtoon. 
 
Säästötoimien kohteena olevat kustannukset paikallisissa valuutoissa ja ilman 
yritysostoja laskettuna kasvoivat 2,5 prosenttia. Raportointivaluutassa laskettuna 
säästötoimien kohteena olevat kustannukset laskivat 3,6 prosenttia 22 923 milj. kruunuun 
(23 779). 
 
Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä kasvoi 5,2 prosenttia paikallisissa valuutoissa ja ilman 
yritysostoja laskettuna. Raportointivaluutassa laskettuna käyttökate ennen kertaluonteisia 
eriä pieneni 0,6 prosenttia 27 723 milj. kruunuun (27 895). Käyttökateprosentti ennen 
kertaluonteisia eriä parani 35,9 prosenttiin (34,8). 
 
Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä aleni 7,3 prosenttia 22 218 milj. kruunuun (23 966). 
Tuotot osakkuusyhtiöistä laskivat 28,4 prosenttia 4 065 milj. kruunuun (5 677). 
 
Liiketulokseen vaikuttavat kertaluonteiset erät olivat yhteensä −478 milj. kruunua (−140) ja 
liittyivät pääasiassa tehostamistoimenpiteisiin. 
 
Rahoituserät olivat yhteensä −1 958 milj. kruunua (−1 509), josta −1 716 milj. kruunua 
(−1 338) liittyi nettokorkokuluihin. 
 
Tuloverot vähenivät 4 384 milj. kruunuun (4 720). Efektiivinen veroaste nousi 22,2 
prosenttiin (21,1). 
 
Määräysvallattomien omistajien osuus tytäryhtiöistä kasvoi 2 029 milj. kruunuun (1 649), 
josta 1 799 milj. kruunua (1 639) liittyi Euraasian toimintoihin ja 195 milj. kruunua (238) 
LMT:hen ja TEO:hon. 
 
Nettotuloksen emoyhtiön omistajille kuuluva osuus laski 16,2 prosenttia 13 369 milj. 
kruunuun (15 948) ja osakekohtainen tulos 3,05 kruunuun (3,55). 
 
Käyttöomaisuusinvestoinnit kasvoivat 11 190 milj. kruunuun (9 074), ja 
käyttöomaisuusinvestoinnit suhteessa liikevaihtoon nousivat 14,5 prosenttiin (11,3). 
Käyttöomaisuusinvestoinnit ilman toimilupa- ja taajuusmaksuja olivat vuoden 2011 yhdeksän 
kuukauden jaksolla 12,7 prosenttia liikevaihdosta. 
 
Vapaa kassavirta pieneni 9 106 milj. kruunuun (11 159) käteisvaroilla tehtyjen 
käyttöomaisuusinvestointien lisääntymisen seurauksena. 
 
Kolmannen vuosineljänneksen merkittävät tapahtumat 
• TeliaSonera ilmoitti 22.7.2011, että sen osakepääomaa on alennettu 513 191 782,40 

kruunulla mitätöimällä keväällä 2011 tehdyn takaisinostotarjouksen tuloksena takaisin 
ostetut 160 372 432 osaketta. Alentamisen jälkeen TeliaSoneran osakepääoma on 
13 856 271 299,20 kruunua ja yhtiön osakkeita ja ääniä on 4 330 084 781 kappaletta. 
TeliaSoneralla ei ole enää omistuksessaan omia osakkeitaan. 

 
• Telia Norge AS myi 1.9.2011 North Sea Communications AS:n HitecVisionille 190 milj. 

Ruotsin kruunulla. North Sea Communications AS vastaa Norjan ja Britannian välillä 
olevan valokuitukaapelijärjestelmän toiminnasta. Järjestelmä tarjoaa Pohjanmeren 
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eteläosassa oleville öljy- ja kaasulautoille nopeat ja viiveettömät viestintäyhteydet. 
TeliaSonera kirjasi kaupasta 98 milj. kruunun suuruisen kertaluonteisen myyntivoiton. 

 
• TeliaSonera laski 15.9.2011 liikkeelle 500 milj. euron suuruisen joukkovelkakirjalainan 

käynnissä olevan 10 mrd. euron suuruisen EMTN (Euro Medium Term Note) 
-ohjelmansa puitteissa. Laina erääntyy 10,5 vuoden kuluttua maaliskuussa 2022. Sen 
vuosikoroksi asetettiin 4,134 prosenttia, mikä vastaa Euro Mid-Swap -korkoa lisättynä 
142 korkopisteellä. 

 
• TeliaSonera ilmoitti 21.9.2011 allekirjoittaneensa sitovan aiesopimuksen 

Kazakhtelecomin kanssa omistusosuutensa kasvattamisesta Kazakstanissa Kcell-
brändillä toimivassa GSM Kazakhstan LLP:ssä, suunnitellun listautumisannin 
yhteydessä. Liiketoimilla Kazakhtelecom myy listautumisannissa osakkeensa lukuun 
ottamatta 24 prosenttia plus yhtä osaketta, jotka TeliaSonera (tai TeliaSoneran 
tytäryhtiö Fintur Holdings) ostaa. Kauppa toteutetaan markkina-arvolla. Osakkeiden 
mahdollinen myynti TeliaSoneralle ja listautumisanti edellyttävät, että molemmat 
osapuolet täyttävät joukon ehtoja. 

 
• TeliaSonera ilmoitti 30.9.2011, että kansainvälisen kauppakamarin välitystuomioistuin 

oli antanut lopullisen ratkaisunsa riita-asiassa, joka liittyi TeliaSoneran ja Cukurovan 
vuonna 2005 allekirjoittamaan Turkcell Holdingin osakkeiden ostosopimukseen. 
Välitystuomioistuin määräsi Cukurovan maksamaan TeliaSoneralle 
vahingonkorvauksena 932 milj. Yhdysvaltain dollaria sekä kertyneet korot. TeliaSonera 
on ryhtynyt toimiin näiden vahingonkorvausten saamiseksi. 

 
 
Kolmannen vuosineljänneksen jälkeiset merkittävät tapahtumat 
• TeliaSonera sai 7.10.2011 Altimolta 100 milj. Yhdysvaltain dollarin suorituksen, koska 

eräät marraskuussa 2009 solmitun sopimuksen mukaiset välitavoitteet oli saavutettu. 
Sopimuksen allekirjoituksen yhteydessä vuonna 2009 Altimo maksoi TeliaSoneralle 
alkumaksuna 50 milj. dollaria. 

 
• TeliaSonera osti Ruotsin markkinoilla 13.10.2011 valtakunnallisia taajuuksia 1800 

MHz:n taajuusalueella (5 lohkoa, 2*25 MHz). Myönnetyt 1800 MHz:n taajuusalueen 
toimiluvat ovat voimassa 25 vuotta vuodesta 2013 alkaen, ja kustannukset uusista 
taajuuslohkoista ovat yhteensä 920 milj. kruunua. Maksu Ruotsin posti- ja 
telehallitukselle suoritetaan vuoden 2011 viimeisen neljänneksen aikana. 
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Mobility Services -liiketoiminta-alueen kannattavuus 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. 
 
 
• Asiakkaat ovat ottaneet toukokuussa julkistetut uudet dataverkkovierailuhinnat erittäin 

hyvin vastaan. Pohjoismaiden ja Baltian markkinoille tarjotut uudet hinnat ovat jopa 90 
prosenttia entisiä edullisemmat ja selvästi alle Euroopan komission heinäkuulle 2012 
asettaman hintakaton. Edullisempia dataverkkovierailuhintoja tullaan ajan myötä 
ottamaan käyttöön muillakin markkina-alueilla. 

 
• Liikevaihto kasvoi Ruotsissa, Virossa, Latviassa ja Espanjassa. Vallitsevasta 

makrotalouden epävarmuudesta huolimatta yritysmyynnin kehitys oli edelleen tervettä. 
Kuluttajapuolella haasteena on asiakkaiden siirtyminen laatumerkeistä halvempiin 
vaihtoehtoihin. Laitemyynnin kasvu oli kuluneen vuosineljänneksen aikana hieman 
aiempaa hitaampaa, osittain siksi, että uusia puhelinmalleja tuli markkinoille vähemmän 
kuin samana ajanjaksona vuotta aiemmin. Monilla markkina-alueilla on uudistettu 
langattomien datapalvelujen tarjoomaa vastaamaan entistä paremmin asiakkaiden 
erilaisiin tarpeisiin. 

 

MSEK, paitsi käyttökateprosentit,  
toiminnan tunnusluvut ja muutokset 

Heinä–
syys 
2011 

Heinä–
syys 
2010 

Muu-
tos 
(%) 

Tammi–
syys 
2011 

Tammi–
syys 
2010 

Muu-
tos 
(%) 

Liikevaihto 13 139 12 968 1 37 913 37 987 0 
Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä 4 183 3 926 7 11 856 11 284 5 

Käyttökate-% 31,8 30,3  31,3 29,7  
Liiketulos 3 037 2 876 6 8 500 8 095 5 
Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä 3 038 2 878 6 8 544 8 113 5 
Käyttöomaisuusinvestoinnit 955 728 31 4 181 2 586 62 
Liittymämäärä (tuhatta) kauden lopussa 19 155 18 091 6 19 155 18 091 6 
Työntekijöitä kauden lopussa 7 758 7 506 3 7 758 7 506 3 
 

Lisätietoja segmentistä on saatavana osoitteessa www.teliasonera.com. 
 
• Liikevaihto paikallisissa valuutoissa ja ilman yritysostoja laskettuna kasvoi 2,7 

prosenttia. Raportointivaluutassa laskettuna liikevaihto kasvoi 1,3 prosenttia 13 139 milj. 
kruunuun (12 968). Valuuttakurssivaihteluilla oli 1,4 prosentin suuruinen negatiivinen 
vaikutus. 

 
Ruotsissa liikevaihto kasvoi 6,0 prosenttia 4 077 milj. kruunuun (3 845) langattomien 
datapalveluiden vahvan kasvun jatkumisen johdosta. Langattomien datapalvelujen 
liikevaihto kasvoi 35 prosenttia ja puhe- ja viestipalvelujen liikevaihto 2 prosenttia. 
 
Suomessa liikevaihto paikallisessa valuutassa laskettuna laski 3,2 prosenttia 2 252 milj. 
kruunuun (2 379). Langattomien datapalvelujen liikevaihto kasvoi noin 30 prosenttia 
viime vuoden vastaavaan neljännekseen verrattuna. Puhepalvelujen liikevaihdon lasku 
johtuu keskimääräisen minuuttihinnan laskemisesta. Käyttöminuutit kasvoivat 
ensimmäistä kertaa loppuvuoden 2008 jälkeen. Laitemyynnin liikevaihto oli noin 10 
prosenttia edellisvuoden kolmannen neljänneksen tasoa alhaisempi. 
 
Norjassa liikevaihto paikallisessa valuutassa laskettuna laski 1,4 prosenttia 2 179 milj. 
Ruotsin kruunuun (2 211) pääasiassa yhteenliittämismaksujen alenemisen vuoksi. Niillä 
oli kolmannen vuosineljänneksen aikana noin 90 milj. Norjan kruunun suuruinen 

http://www.teliasonera.com/
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negatiivinen vaikutus liikevaihtoon. Laitemyynnin, langattomien datapalvelujen ja 
tukkumyynnin liikevaihdon kasvu jatkui terveenä. Tele2:n kanssa tehtyä kansallista 
verkkovierailusopimusta jatkettiin heinäkuussa 2011 maaliskuuhun 2014 saakka. 
 
Tanskassa liikevaihto paikallisessa valuutassa laskettuna laski 10,9 prosenttia 1 363 
milj. Ruotsin kruunuun (1 564). Tanskan matkaviestinmarkkinoille oli kolmannella 
vuosineljänneksellä tyypillistä kova hintakilpailu, mikä laski keskimääräistä 
minuuttihintaa. Langattomien datapalvelujen liikevaihto kasvoi 35 prosenttia, mutta se ei 
riittänyt kompensoimaan puhepalvelujen liikevaihdon ja yhteenliittämismaksuista 
saatujen tuottojen vähenemistä. Tanskan markkinatilanteen tasaantumisesta on 
nähtävissä merkkejä, koska tarjouskampanjat päättyivät ja useat operaattorit nostivat 
hintojaan syyskuun lopulla. 
 
Makrotalouden elpyminen on nähtävissä Virossa, missä liikevaihto paikallisessa 
valuutassa laskettuna kasvoi 4,3 prosenttia 437 milj. kruunuun (430). Kasvua oli jo 
toisena peräkkäisenä vuosineljänneksenä, mikä selittyy pitkälti verkkovierailutuottojen ja 
laitemyynnin liikevaihdon kasvulla. Latviassa liikevaihto paikallisessa valuutassa 
laskettuna kasvoi 0,9 prosenttia 444 milj. kruunuun (452). Kasvu tuli laitemyynnistä ja 
langattomista datapalveluista. Liettuassa liikevaihto paikallisessa valuutassa laskettuna 
laski 14,3 prosenttia yhteenliittämismaksujen laskun ja hintapaineiden vuoksi. 
 
Espanjassa liikevaihto paikallisessa valuutassa laskettuna kasvoi 25,8 prosenttia 2 063 
milj. kruunuun (1 694) liittymämäärän vahvana jatkuneen kasvun seurauksena. 
Laitemyynnin kasvu oli vähäisempää kuin edellisellä vuosineljänneksellä. Yoigon 
markkinaosuus on nyt kasvanut yli 5 prosenttiin. 
 

• Liittymämäärä kasvoi 1,1 miljoonalla vuoden 2010 kolmannen neljänneksen lopusta ja 
oli 19,2 miljoonaa. Kasvu oli voimakkainta Espanjassa, missä liittymämäärä kasvoi 0,8 
miljoonalla 2,9 miljoonaan, sekä Ruotsissa, missä liittymämäärä kasvoi 0,4 miljoonalla 
6,2 miljoonaan. Vuosineljänneksen aikana liittymien kokonaismäärä kasvoi 0,1 
miljoonalla. 

 
• Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä kasvoi 7,6 prosenttia paikallisissa valuutoissa ja 

ilman yritysostoja laskettuna. Raportointivaluutassa laskettuna käyttökate ennen 
kertaluonteisia eriä kasvoi 6,5 prosenttia 4 183 milj. kruunuun (3 926). 
Käyttökateprosentti parani 31,8 prosenttiin (30,3). 

 
Ruotsissa käyttökate ennen kertaluonteisia eriä kasvoi 14,4 prosenttia 1 925 milj. 
kruunuun (1 683) kasvaneen liikevaihdon ja laskeneiden tuotantokustannusten 
johdosta. Vuosineljänneksen aikana hidastunut laitemyynnin kasvu paransi myös 
käyttökateprosenttia. Käyttökateprosentti nousi 47,2 prosenttiin (43,8). 
 
Suomessa käyttökateprosentti parani 33,2 prosenttiin (30,2) tiedonsiirron laskeneiden 
kustannusten ja myyntiprovisioiden pienenemisen tuloksena. Norjassa 
käyttökateprosentti pysyi ennallaan 36,3 prosentissa (36,3). Tanskassa 
käyttökateprosentti laski 15,2 prosenttiin (23,3), koska kustannusten alentamistoimet, 
kuten omien myyntikanavien tuen vähentäminen, eivät riittäneet kompensoimaan 
liikevaihdon laskun vaikutusta. 
 
Liettuassa käyttökateprosentti laski 29,3 prosenttiin (31,4), Latviassa 39,2 prosenttiin 
(40,7) ja Virossa 35,9 prosenttiin (39,5) pääasiassa tuottorakenteen muuttumisen 
vuoksi pienellä katteella myytävien laitteiden osuuden kasvettua. 
 
Espanjassa Yoigon käyttökate oli 74 milj. kruunua, kun se edellisvuoden vastaavalla 
neljänneksellä oli 131 milj. kruunua tappiollinen. Parannus johtui jälleen liikevaihdon 
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kasvusta ja Yoigon omassa verkossa kulkevan liikenteen aiempaa suuremmasta 
osuudesta. 
 

• Käyttöomaisuusinvestoinnit kasvoivat 955 milj. kruunuun (728), ja 
käyttöomaisuusinvestoinnit suhteessa liikevaihtoon nousivat 7,3 prosenttiin (5,6). 
Kassavirta laskettuna ennen kertaluonteisia eriä kirjatun käyttökatteen ja 
käyttöomaisuusinvestointien erotuksena kasvoi hieman ja oli 3 228 milj. kruunua 
(3 198). 

 
 

MSEK, paitsi käyttökateprosentit ja  
muutokset 

Heinä–
syys 
2011 

Heinä–
syys 
2010 

Muu-
tos 
(%) 

Tammi–
syys 
2011 

Tammi–
syys 
2010 

Muu-
tos 
(%) 

Liikevaihto 13 139 12 968 1 37 913 37 987 0 
josta Ruotsin osuus 4 077 3 845 6 11 958 11 305 6 
josta Suomen osuus 2 252 2 379 −5 6 658 7 245 −8 
josta Norjan osuus 2 179 2 211 −1 6 268 6 515 −4 
josta Tanskan osuus 1 363 1 564 −13 4 147 4 805 −14 
josta Liettuan osuus 362 433 −16 1 053 1 249 −16 
josta Latvian osuus 444 452 −2 1 241 1 357 −9 
josta Viron osuus 437 430 2 1 194 1 254 −5 
josta Espanjan osuus 2 063 1 694 22 5 506 4 366 26 

Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä 4 183 3 926 7 11 856 11 284 5 
josta Ruotsin osuus 1 925 1 683 14 5 445 4 746 15 
josta Suomen osuus 748 719 4 2 161 2 280 −5 
josta Norjan osuus 790 802 −1 2 209 2 360 −6 
josta Tanskan osuus 207 364 −43 626 931 −33 
josta Liettuan osuus 106 136 −22 299 412 −27 
josta Latvian osuus 174 184 −5 469 567 −17 
josta Viron osuus 157 170 −8 432 508 −15 
josta Espanjan osuus 74 −131  214 −519  

Käyttökate-% yhteensä 31,8 30,3  31,3 29,7  
Käyttökate-%, Ruotsi 47,2 43,8  45,5 42,0  
Käyttökate-%, Suomi 33,2 30,2  32,5 31,5  
Käyttökate-%, Norja 36,3 36,3  35,2 36,2  
Käyttökate-%, Tanska 15,2 23,3  15,1 19,4  
Käyttökate-%, Liettua 29,3 31,4  28,4 33,0  
Käyttökate-%, Latvia 39,2 40,7  37,8 41,8  
Käyttökate-%, Viro 35,9 39,5  36,2 40,5  
Käyttökate-%, Espanja 3,6 neg.  3,9 neg.  

 
Liikevaihto paikallisissa valuutoissa ja 
ilman yritysostoja laskettuna 

Heinä–
syys 

Tammi–
syys 

Muutos (%) yhteensä 2,7 4,3 
Muutos (%), Ruotsi 6,0 5,8 
Muutos (%), Suomi −3,2 −1,6 
Muutos (%), Norja −1,4 0,7 
Muutos (%), Tanska −10,9 −7,4 
Muutos (%), Liettua −14,3 −9,7 
Muutos (%), Latvia 0,9 −2,1 
Muutos (%), Viro 4,3 2,0 
Muutos (%), Espanja 25,8 35,1 
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Valokuidun käyttö kasvaa nopeasti 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. 
 
 
• Valokuidun käyttö Pohjoismaissa ja Baltian maissa kasvaa kovaa vauhtia, ja nyt jo 0,5 

miljoonalla kaikkiaan 2,5 miljoonasta laajakaista-asiakkaastamme Pohjoismaissa ja 
Baltian maissa on valokuituyhteys. Tavoitteena on edelleen laajentaa kuituverkkoa 2,3 
miljoonaan kotitalouteen vuoden 2014 loppuun mennessä. TV-liittymien määrä kasvoi 
kaikilla markkina-alueilla, ja VoIP-liittymien määrä saavutti 0,5 miljoonan rajan. 

 
• Aiemmin tänä vuonna toteutettujen kustannustehokkuuden parantamistoimien vaikutus 

näkyi kolmannella vuosineljänneksellä, ja kannattavuustaso onnistuttiin säilyttämään 
liikevaihdon laskusta huolimatta. Kansainvälisen verkkokapasiteettiliiketoiminnan 
liikevaihto ja kannattavuus kehittyivät suotuisasti, koska toiminnassa on keskitytty hyvän 
katteen tuottavaan liikenteeseen. 

 

MSEK, paitsi käyttökateprosentit,  
toiminnan tunnusluvut ja muutokset 

Heinä–
syys 
2011 

Heinä–
syys 
2010 

Muu-
tos 
(%) 

Tammi–
syys 
2011 

Tammi–
syys 
2010 

Muu-
tos 
(%) 

Liikevaihto 9 155 9 772 −6 27 336 29 995 −9 
Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä 3 119 3 326 −6 9 119 10 044 −9 

Käyttökate-% 34,1 34,0  33,4 33,5  
Liiketulos 1 880 1 971 −5 5 021 6 095 −18 
Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä 1 910 1 992 −4 5 471 6 212 −12 
Käyttöomaisuusinvestoinnit 1 454 1 076 35 3 789 3 128 21 
Liittymämäärä (tuhatta) kauden lopussa       

Laajakaista 2 453 2 363 4 2 453 2 363 4 
Kiinteän verkon puhepalvelut ja VoIP 4 889 5 091 −4 4 889 5 091 −4 
TV 1 137 886 28 1 137 886 28 

Työntekijöitä kauden lopussa 13 468 13 949 −3 13 468 13 949 −3 
 

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

Raportointivaluutassa laskettuna liikevaihto laski 6,3 prosenttia 9 155 milj. Ruotsin 
kruunuun (9 772). Valuuttakurssivaihteluilla oli 1,0 prosentin suuruinen negatiivinen 
vaikutus ja yrityskaupoilla 0,2 prosentin suuruinen positiivinen vaikutus liikevaihtoon. 
 
Ruotsissa liikevaihto laski 4,8 prosenttia 4 207 milj. kruunuun (4 418). Kiinteän verkon 
puhepalvelujen liikevaihto laski noin 11 prosenttia, kun taas IP-pohjaisten palvelujen 
liikevaihto kasvoi noin 4 prosenttia eli parani hieman edelliseen vuosineljännekseen 
verrattuna. TV- ja VoIP-liittymien määrän kasvu lisäsi näiden palvelujen liikevaihtoa yli 
35 prosentilla. 
 
Suomessa liikevaihto paikallisessa valuutassa laskettuna laski 7,4 prosenttia 1 328 milj. 
kruunuun (1 450) pääasiassa kiinteän verkon puhelinliittymien määrän laskun ja 
kuluttajasegmentissä tapahtuneen laajakaistaliittymien keskimääräisen tuoton 
pienenemisen takia. Perinteisten kiinteän verkon puhepalvelujen liikevaihto väheni noin 
11 prosenttia, kun taas IP-palvelujen liikevaihto kasvoi 2 prosenttia edellisvuoden 
vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.  
 

http://www.teliasonera.com/
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Norjassa liikevaihto paikallisessa valuutassa laskettuna laski 3,4 prosenttia 270 milj. 
Ruotsin kruunuun (279). Laajakaistaliittymien määrä pysyi ennallaan edelliseen 
vuosineljännekseen verrattuna. Tanskassa liikevaihto paikallisessa valuutassa 
laskettuna kasvoi 3,4 prosenttia 237 milj. Ruotsin kruunuun (235), koska IP-palveluiden 
(pääasiassa laajakaista- ja TV-palveluiden) kasvu kompensoi täysin kiinteän verkon 
puhepalvelujen liikevaihdon laskun.  
 
Virossa liikevaihto paikallisessa valuutassa laskettuna kasvoi 7,5 prosenttia 518 milj. 
kruunuun (495) kauttakulkuliikenteen, laitemyynnin ja lisäarvopalvelujen kasvun 
seurauksena. Liettuassa liikevaihto paikallisessa valuutassa laskettuna laski 4,8 
prosenttia 489 milj. kruunuun (526). 
 
Tukkumyynnin liikevaihto laski 9,3 prosenttia 2 425 milj. kruunuun (2 714), mutta parani 
edellisestä vuosineljänneksestä. Kansainvälisen verkkokapasiteettiliiketoiminnan 
liikevaihto paikallisissa valuutoissa laskettuna laski 9,8 prosenttia, kun se edellisen 
vuosineljänneksen aikana oli laskenut 20,1 prosenttia. Laskun hidastuminen johtui 
puheliikenteen liikevaihdon sekä hintoihin että volyymiin perustuvasta myönteisestä 
kehityksestä. 
 

• Laajakaistaliittymien määrä kasvoi 2,5 miljoonaan, mikä merkitsee 90 000 uutta 
liittymää vuoden 2010 kolmanteen neljännekseen verrattuna ja 30 000 uutta liittymää 
kuluneen vuosineljänneksen aikana. 
 
TV-liittymien kokonaismäärä kasvoi vuoden 2010 kolmannesta neljänneksestä 
251 000:lla ja kuluneen vuosineljänneksen aikana 32 000:lla 1,1 miljoonaan. 
 
Kiinteän verkon puheliittymien määrä pieneni 382 000:lla vuoden 2010 kolmannen 
neljänneksen lopusta ja oli 4,4 miljoonaa. Vuosineljänneksen aikana määrä väheni 
104 000:lla. Uusien VoIP-liittymien määrä vuosineljänneksen aikana oli 37 000, ja VoIP-
liittymien kokonaismäärä kasvoi näin 0,5 miljoonaan. 

 
• Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä pieneni 5,5 prosenttia paikallisissa valuutoissa ja 

ilman yritysostoja laskettuna. Raportointivaluutassa laskettuna käyttökate ennen 
kertaluonteisia eriä pieneni 6,2 prosenttia 3 119 milj. kruunuun (3 326). 
 
Ruotsissa käyttökateprosentti parani 41,5 prosenttiin (40,8) pääasiassa liikevaihtoa 
vastaavien kulujen pienenemisen ja kustannustehokkuuden parantamistoimien 
vaikutuksesta pienentyneiden henkilöstökustannusten seurauksena. 
 
Suomessa käyttökateprosentti laski 25,5 prosenttiin (30,2), kun säästötoimien kohteena 
olevien kustannusten aleneminen 7,4 prosentilla ei riittänyt kompensoimaan 
liikevaihdon ja bruttokatteen pienenemistä. Norjassa käyttökateprosentti pysyi samalla 
tasolla ja oli 17,0 prosenttia (16,8). Tanskassa käyttökateprosentti parani 16,5 
prosenttiin (11,5). 
 
Liettuassa käyttökateprosentti parani hieman 41,7 prosenttiin (41,3), kun taas Virossa 
se laski 27,0 prosenttiin (30,7) pääasiassa alentuneen bruttokatteen vaikutuksesta. 
 
Tukkumyynnin käyttökateprosentti nousi 24,8 prosenttiin (23,6). Kansainvälisen 
verkkokapasiteettiliiketoiminnan käyttökateprosentti parani 5,4 prosenttiin (2,5), kun 
toiminnassa keskityttiin paremman katteen tuottavaan liikenteeseen. Kotimaan 
tukkumyynnin kannattavuus kuitenkin heikkeni kuparikaapeliyhteyksien myynnin 
vähennyttyä ja viankäsittelykustannusten kohottua. 
 

• Käyttöomaisuusinvestoinnit kasvoivat 1 454 milj. kruunuun (1 076), ja 
käyttöomaisuusinvestoinnit suhteessa liikevaihtoon nousivat 15,9 prosenttiin (11,0). 
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Kassavirta laskettuna ennen kertaluonteisia eriä kirjatun käyttökatteen ja 
käyttöomaisuusinvestointien erotuksena laski 1 665 milj. kruunuun (2 250). 

 
 
 

MSEK, paitsi käyttökateprosentit  
ja muutokset 

Heinä–
syys 
2011 

Heinä–
syys 
2010 

Muu-
tos 
(%) 

Tammi–
syys 
2011 

Tammi–
syys 
2010 

Muu-
tos 
(%) 

Liikevaihto 9 155 9 772 −6 27 336 29 995 −9 
josta Ruotsin osuus 4 207 4 418 −5 12 875 13 564 −5 
josta Suomen osuus 1 328 1 450 −8 3 930 4 396 −11 
josta Norjan osuus 270 279 −3 788 891 −12 
josta Tanskan osuus 237 235 1 694 744 −7 
josta Liettuan osuus 489 526 −7 1 447 1 625 −11 
josta Viron osuus 518 495 5 1 408 1 437 −2 
josta tukkumyynnin osuus 2 425 2 714 −11 7 146 8 404 −15 

Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä 3 119 3 326 −6 9 119 10 044 −9 
josta Ruotsin osuus 1 748 1 803 −3 5 172 5 395 −4 
josta Suomen osuus 339 438 −23 993 1 381 −28 
josta Norjan osuus 46 47 −2 127 147 −14 
josta Tanskan osuus 39 27 44 66 81 −19 
josta Liettuan osuus 204 217 −6 595 663 −10 
josta Viron osuus 140 152 −8 417 439 −5 
josta tukkumyynnin osuus 601 640 −6 1 750 1 937 −10 

Käyttökate-% yhteensä 34,1 34,0  33,4 33,5  
Käyttökate-%, Ruotsi 41,5 40,8  40,2 39,8  
Käyttökate-%, Suomi 25,5 30,2  25,3 31,4  
Käyttökate-%, Norja 17,0 16,8  16,1 16,5  
Käyttökate-%, Tanska 16,5 11,5  9,5 10,9  
Käyttökate-%, Liettua 41,7 41,3  41,1 40,8  
Käyttökate-%, Viro 27,0 30,7  29,6 30,5  
Käyttökate-%, tukkumyynti 24,8 23,6  24,5 23,1  

 
Liikevaihto paikallisissa valuutoissa ja  
ilman yritysostoja laskettuna 

Heinä–
syys 

Tammi–
syys 

Muutos (%) yhteensä −5,5 −6,4 
Muutos (%), Ruotsi −4,8 −5,1 
Muutos (%), Suomi −7,4 −4,6 
Muutos (%), Norja −3,4 −7,5 
Muutos (%), Tanska 3,4 0,1 
Muutos (%), Liettua −4,8 −4,6 
Muutos (%), Viro 7,5 5,0 
Muutos (%), tukkumyynti −9,3 −13,1 
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Eurasia-liiketoiminta-alue on edelleen kasvun veturi 
 
 
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 vahvana, ja konsolidoitujen toimintojen liittymämäärä kasvoi 

kolmannen vuosineljänneksen aikana 1,2 miljoonalla uudella liittymällä. Kazakstanissa 
ylitettiin 10 miljoonan ja Nepalissa 6 miljoonan liittymän raja. TeliaSonera allekirjoitti 
Kazakhtelecomin kanssa sitovan aiesopimuksen omistusosuutensa kasvattamisesta 
Kcellissä suunnitellun listautumisannin yhteydessä. 

 
• Osakkuusyhtiöistä saadut tuotot vähenivät 32 prosenttia pääasiassa Turkcellin 

kertaluonteisten erien seurauksena. MegaFon oli edelleen langattomien datapalvelujen 
markkinajohtaja ja Venäjän toiseksi suurin matkaviestinoperaattori liikevaihdolla ja 
liittymämäärällä mitattuna. Kilpailu Venäjän matkaviestinmarkkinoilla on lisääntynyt ja 
markkinaosuuksista taistellaan, mikä on laskenut keskimääräisiä minuuttihintoja. 

 

MSEK, paitsi käyttökateprosentit,  
toiminnan tunnusluvut ja muutokset 

Heinä–
syys 
2011 

Heinä–
syys 
2010 

Muu-
tos 
(%) 

Tammi–
syys 
2011 

Tammi–
syys 
2010 

Muu-
tos 
(%) 

Liikevaihto 4 614 4 408 5 12 622 12 135 4 
Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä 2 376 2 278 4 6 493 6 075 7 

Käyttökate-% 51,5 51,7  51,4 50,1  
Tuotot osakkuusyhtiöistä       

Venäjä 1 204 1 442 −17 3 361 3 899 −14 
Turkki 174 605 −71 691 1 671 −59 

Liiketulos 3 056 3 684 −17 8 503 9 700 −12 
Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä 3 073 3 684 −17 8 465 9 700 −13 
Käyttöomaisuusinvestoinnit 1 067 950 12 2 784 2 893 −4 
Liittymämäärä (tuhatta) kauden lopussa       

Tytäryhtiöt 32 783 26 264 25 32 783 26 264 25 
Osakkuusyhtiöt 103 000 102 491 0 103 000 102 491 0 

Työntekijöitä kauden lopussa 4 989 4 775 4 4 989 4 775 4 
 

Lisätietoja segmentistä on saatavana osoitteessa www.teliasonera.com. 
 
Konsolidoidut toiminnot 
• Liikevaihto paikallisissa valuutoissa ja ilman yritysostoja laskettuna kasvoi 16,8 

prosenttia. Raportointivaluutassa laskettuna liikevaihto kasvoi 4,7 prosenttia 4 614 milj. 
Ruotsin kruunuun (4 408). Valuuttakurssivaihteluilla oli 12,1 prosentin suuruinen 
negatiivinen vaikutus liikevaihtoon. 
 
Kazakstanissa liikevaihto paikallisessa valuutassa laskettuna kasvoi 16,4 prosenttia 
2 109 milj. kruunuun (2 028). Tämä johtui liittymämäärän kasvusta ja langattomien 
datapalvelujen voimakkaasta kasvusta. Toukokuussa 2011 voimaan tullut 
vähittäishintakatto, 18 Kazakstanin tengeä minuutilta, ja Tele2:n lanseeraus ovat 
laskeneet keskimääräisiä minuuttihintoja tällä markkina-alueella. Kcell ennakoi 
tilannetta uudistamalla hinnoitteluaan kolmannella vuosineljänneksellä. Kcell on 
edelleen kiistaton markkinajohtaja langattomissa datapalveluissa. Niiden liikevaihto yli 
kaksinkertaistui verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon ja on nyt noin 8 
prosenttia koko liikevaihdosta.  
 

http://www.teliasonera.com/
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Azerbaidžanissa liikevaihto paikallisessa valuutassa laskettuna pieneni 7,4 prosenttia 
882 milj. kruunuun (1 026). Vähittäishinnat ovat merkittävästi laskeneet, kun 
yksikköpohjaisesta hinnoittelusta on siirrytty paikalliseen valuuttaan perustuvaan 
minuuttihinnoitteluun. Azercell käynnisti myös uusia prepaid-liittymien 
myynninedistämiskampanjoita tarjoten kiinteitä hintoja kaikille paikallispuheluille. Tämä 
vaikutti huomattavan myönteisesti käyttöminuutteihin. 
 
Uzbekistanissa liikevaihto paikallisessa valuutassa laskettuna kasvoi 33,0 prosenttia 
456 milj. kruunuun (416). Ucell panostaa voimakkaasti datapalvelujen markkinointiin. 
Niiden liikevaihto yli kaksinkertaistui verrattuna edellisvuoden vastaavaan 
neljännekseen ja on nyt noin 10 prosenttia koko liikevaihdosta. Liittymämäärä pysyi 
suunnilleen edellisen vuosineljänneksen tasolla kilpailijoiden aggressiivisten 
markkinointikampanjoiden vaikutuksesta. 
 
Tadžikistanissa liikevaihto paikallisessa valuutassa laskettuna kasvoi 26,7 prosenttia 
234 milj. kruunuun (223) pääasiassa oman verkon käytön, saapuvien 
ulkomaanpuhelujen ja lisäarvopalvelujen lisääntymisen vuoksi. Tammikuussa 2011 
Tadžikistanin parlamentti hyväksyi saapuviin ulkomaanpuheluihin kohdistuvan 
arvonlisäveron ja määräsi 3 prosentin suuruisen matkaviestinpalvelujen liikevaihtoon 
kohdistuvan valmisteveron. 
 
Georgiassa liikevaihto paikallisessa valuutassa laskettuna pieneni 13,6 prosenttia 249 
milj. kruunuun (291). Kuten edellistenkin vuosineljännesten aikana, laskua selittää 
pitkälti yhteenliittämismaksujen aleneminen 46 prosentilla 1.8.2010 alkaen, liikevaihtoon 
1.9.2010 lähtien kohdistettu 10 prosentin valmistevero sekä huhtikuussa 2011 
käyttöönotettu vähittäishintakatto. Moldovassa liikevaihto paikallisessa valuutassa 
laskettuna kasvoi 10,9 prosenttia 141 milj. kruunuun (133). 
 
Nepalissa liikevaihto paikallisessa valuutassa laskettuna kasvoi 105,8 prosenttia 543 
milj. kruunuun (293). Kasvu johtui osittain liittymämäärän vahvana jatkuneesta kasvusta 
ja osittain liittymäkohtaisen tuoton kasvusta edellisvuoden vastaavaan neljännekseen 
verrattuna. Ncell on nyt maan johtava internetpalveluntarjoaja, jolla on noin 30 000 Ncell 
Connect (3G Internet) -asiakasta. 
 

• Konsolidoitujen toimintojen liittymämäärä oli 32,8 miljoonaa, eli se kasvoi 6,5 
miljoonalla vuoden 2010 kolmannen neljänneksen lopusta. Kasvu oli voimakkainta 
Nepalissa, jossa liittymämäärä kasvoi 2,6 miljoonalla 6,0 miljoonaan; Kazakstanissa, 
jossa liittymämäärä kasvoi 1,7 miljoonalla 10,1 miljoonaan; ja Uzbekistanissa, jossa 
liittymämäärä kasvoi 1,5 miljoonalla 7,5 miljoonaan. Kolmannen vuosineljänneksen 
aikana konsolidoitujen toimintojen liittymien kokonaismäärä kasvoi 1,2 miljoonalla. 
Kasvu oli suurinta Nepalissa, jossa se kasvoi 0,6 miljoonalla; Kazakstanissa, jossa 
lisäystä oli 0,4 miljoonaa; ja Tadžikistanissa, jossa liittymämäärä kasvoi 0,1 miljoonalla. 

 
• Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä kasvoi 16,3 prosenttia paikallisissa valuutoissa ja 

ilman yritysostoja laskettuna. Raportointivaluutassa laskettuna käyttökate ennen 
kertaluonteisia eriä kasvoi 4,3 prosenttia 2 376 milj. kruunuun (2 278). 
Käyttökateprosentti pysyi ennallaan 51,5 prosentissa (51,7). 
 
Kannattavuus parani Kazakstanissa, Tadžikistanissa ja Nepalissa liikevaihdon 
voimakkaan kasvun myötä, ja käyttökateprosentit olivat yli 50 prosenttia. Kilpailijoiden 
aggressiivisista kampanjoista huolimatta käyttökateprosentti Uzbekistanissa pysyi noin 
40 prosentissa. Azerbaidžanissa ja Georgiassa käyttökateprosentit laskivat 
edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta, mikä johtui pienentyneestä liikevaihdosta ja 
oman verkon ulkopuolella kulkevan liikenteen kasvusta. 
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• Käyttöomaisuusinvestoinnit kasvoivat 1 067 milj. kruunuun (950), ja 
käyttöomaisuusinvestoinnit suhteessa liikevaihtoon nousivat 23,1 prosenttiin (21,6). 
Kassavirta laskettuna ennen kertaluonteisia eriä kirjatun käyttökatteen ja 
käyttöomaisuusinvestointien erotuksena pysyi samalla tasolla ja oli 1 309 milj. kruunua 
(1 328). 

 
 
 

MSEK, paitsi muutokset 

Heinä–
syys 
2011 

Heinä–
syys 
2010 

Muu-
tos 
(%) 

Tammi–
syys 
2011 

Tammi–
syys 
2010 

Muu-
tos 
(%) 

Liikevaihto 4 614 4 408 5 12 622 12 135 4 
josta Kazakstanin osuus 2 109 2 028 4 5 766 5 479 5 
josta Azerbaidžanin osuus 882 1 026 −14 2 521 2 882 −13 
josta Uzbekistanin osuus 456 416 10 1 268 1 144 11 
josta Tadžikistanin osuus 234 223 5 602 607 −1 
josta Georgian osuus 249 291 −14 684 894 −23 
josta Moldovan osuus 141 133 6 375 358 5 
josta Nepalin osuus 543 293 85 1 413 779 81 

 
Liikevaihto paikallisissa valuutoissa ja  
ilman yritysostoja laskettuna 

Heinä–
syys 

Tammi–
syys 

Muutos (%) yhteensä 16,8 18,7 
Muutos (%), Kazakstan 16,4 19,7 
Muutos (%), Azerbaidžan −7,4 −2,1 
Muutos (%), Uzbekistan 33,0 37,1 
Muutos (%), Tadžikistan 26,7 18,3 
Muutos (%), Georgia −13,6 −17,3 
Muutos (%), Moldova 10,9 11,9 
Muutos (%), Nepal 105,8 104,7 

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

liittymämäärä oli 60,2 miljoonaa. Lisäystä edellisvuoden vastaavasta neljänneksestä oli 
3,7 miljoonaa. Edelliseen vuosineljännekseen verrattuna liittymämäärä kasvoi 2,9 
miljoonalla. 

 
• TeliaSoneran Venäjältä saamat tuotot vähenivät 1 204 milj. kruunuun (1 442). Venäjän 

rupla heikentyi 6,3 prosenttia Ruotsin kruunuun nähden, millä oli tuottoihin 81 milj. 
kruunun suuruinen negatiivinen vaikutus. 

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

ilmoitetaan yhden neljänneksen viiveellä) liittymämäärä oli 34,1 miljoonaa. Se pysyi 
samana edellisvuoden vastaavaan neljännekseen verrattuna ja kasvoi edellisestä 
vuosineljänneksestä 0,9 miljoonalla. Ukrainassa liittymämäärä pieneni edellisvuoden 
vastaavasta neljänneksestä 3,2 miljoonalla 8,7 miljoonaan. Kuluneen 
vuosineljänneksen aikana liittymämäärä väheni 0,1 miljoonalla. 

 
• TeliaSoneran Turkista saamat tuotot vähenivät 174 milj. kruunuun (605) pääasiassa 

Valko-Venäjällä tapahtuneen liikearvon arvonalennuksen ja Valko-Venäjän ruplan 
devalvoinnin aiheuttamien valuuttakurssitappioiden vuoksi. Lisäksi kirjanpitoon tehtiin 
varaus Turkin kilpailuviranomaisen langettamien sakkojen takia. Turkin liira heikkeni 8,1 
prosenttia Ruotsin kruunuun nähden, millä oli tuottoihin 15 milj. kruunun suuruinen 
negatiivinen vaikutus. 
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Muut toiminnot 
 
 
Muut toiminnot koostuu Other Business Services -liiketoimintayksiköstä, TeliaSonera Holdingista ja konsernitoiminnoista. Other 
Business Services -liiketoimintayksikkö vastaa hallintapalveluratkaisujen myynnistä yritysasiakkaille Pohjoismaissa. 
 
 

MSEK, paitsi muutokset 

Heinä–
syys 
2011 

Heinä–
syys 
2010 

Muu-
tos 
(%) 

Tammi–
syys 
2011 

Tammi–
syys 
2010 

Muu-
tos 
(%) 

Liikevaihto 968 1 136 −15 2 890 3 856 −25 
Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä 125 226 −45 255 466 −46 
Tuotot osakkuusyhtiöistä −2 −8 −75 −66 −18  
Liiketulos 65 188 −65 −287 −91  
Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä −25 46  −265 −86  
Käyttöomaisuusinvestoinnit 156 184 −15 435 464 −6 
 

Lisätietoja segmentistä on saatavana osoitteessa www.teliasonera.com. 
 
• Liikevaihto paikallisissa valuutoissa ja ilman yritysostoja laskettuna laski 3,2 prosenttia. 

Raportointivaluutassa laskettuna liikevaihto laski 14,8 prosenttia 968 milj. kruunuun 
(1 136). 

 
• Raportointivaluutassa laskettuna käyttökate ennen kertaluonteisia eriä laski 44,7 

prosenttia 125 milj. kruunuun (226). 
 
 
 
 
 
Tukholmassa 19.10.2011 
 
 
 
Lars Nyberg 
Toimitusjohtaja 
 
 

http://www.teliasonera.com/
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Tilintarkastajien lausunto yleisluonteisesta tarkastuksesta 
 
 
Olemme tarkastaneet yleisluonteisesti TeliaSonera AB:n tiivistetyn osavuosikatsauksen 
ajalta 1.1.–30.9.2011. Yhtiön hallituksen ja toimitusjohtajan velvollisuus on laatia ja esittää 
tämä osavuosikatsaus IAS 34 -standardin ja Ruotsin tilinpäätöslain mukaisesti. Meidän 
tehtävämme on antaa lausunto yleisluonteisen tarkastuksemme perusteella. 
 
Yleisluonteinen tarkastus on suoritettu Ruotsin auktorisoitujen tilintarkastajien yhdistyksen 
yleisluonteista tarkastusta koskevan standardin SÖG 2410 mukaan. Yleisluonteiseen 
tarkastukseen kuuluu tiedustelujen tekeminen lähinnä taloudesta ja laskennasta vastaaville 
yhtiön henkilökuntaan kuuluvilta henkilöiltä sekä analyyttisten ja muiden yleisluonteisten 
tarkastustoimenpiteiden suorittaminen. Yleisluonteinen tarkastus on laajuudeltaan 
olennaisesti rajoitetumpi kuin kansainvälisten tilintarkastusstandardien (ISA) ja muiden 
Ruotsissa yleisesti hyväksyttyjen tilintarkastusstandardien mukaan suoritettu tilintarkastus. 
Tarkastustoimenpiteet yleisluonteisessa tarkastuksessa eivät anna meille varmuutta siitä, 
että kaikki merkittävät asiat, jotka tilintarkastuksessa olisi saatettu havaita, ovat tulleet esille. 
Emme siten anna tilintarkastuskertomusta. 
 
Yleisluonteisen tarkastuksemme perusteella tietoomme ei ole tullut seikkoja, jotka antaisivat 
aihetta olettaa, ettei konsernin osavuosikatsaus ole kaikilta oleellisilta osiltaan IAS 34 
-standardin ja Ruotsin tilinpäätöslain sekä emoyhtiön osavuosikatsaus Ruotsin 
tilinpäätöslain mukainen. 
 
 
Tukholmassa 19.10.2011 
 
PricewaterhouseCoopers AB 
 
 
Bo Hjalmarsson Jeanette Skoglund 
Auktorisoitu tilintarkastaja 
Päävastuullinen tilintarkastaja 

Auktorisoitu tilintarkastaja 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TeliaSonera AB julkaisee tämän tiedotteen Ruotsin arvopaperimarkkinalain (lagen om 
värdepappersmarknaden) ja/tai Ruotsin rahoitusvälineiden kaupankäynnistä annetun lain 
(lagen om handel med finansiella instrument) perusteella. Tiedote on annettu julkaistavaksi 
19.10.2011 klo 7.15 (CET). 
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Taloudelliset tiedot 
Tilinpäätöstiedote tammi–joulukuu 2011 2.2.2012 
Yhtiökokous 2012 3.4.2012 
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. 
 
 
 

http://www.teliasonera.com/
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Laaja konsernituloslaskelma 
 

MSEK, paitsi osakekohtaiset tiedot, 
osakemäärä ja muutokset 

Heinä–
syys 
2011 

Heinä–
syys 

20101) 

Muu-
tos 
(%) 

Tammi–
syys 
2011 

Tammi–
syys 

20101) 

Muu-
tos 
(%) 

Liikevaihto 26 612 26 873 −1 77 231 80 128 −4 
Liikevaihtoa vastaavat kulut −14 507 −14 158 2 −41 813 −44 051 −5 
Bruttokate 12 105 12 715 −5 35 418 36 077 −2 
Myynti-, hallinto- sekä tutkimus- ja 
kehityskulut −5 684 −6 268 −9 −17 933 −18 037 −1 
Liiketoiminnan muut tuotot ja kulut, netto 213 189 12 190 109 72 
Tuotot osakkuus- ja yhteisyritysten 
tuloksista 1 407 2 082 −32 4 065 5 677 −28 
Liiketulos 8 041 8 718 −8 21 740 23 826 −9 
Rahoituskulut ja muut rahoituserät, netto −790 −467 69 −1 958 −1 509 30 
Tulos rahoituserien jälkeen 7 251 8 251 −12 19 782 22 317 −11 
Tuloverot −1 633 −1 776 −8 −4 384 −4 720 −7 
Nettotulos 5 618 6 475 −13 15 398 17 597 −12 
Muuntoerot −195 −10 574 −98 −2 582 −16 237 −84 
Tuotot osakkuusyhtiöistä 49 26 88 29 41 −29 
Kassavirran suojaukset −128 15  −107 −59 81 
Myytävissä olevat rahoitusinstrumentit −1 −90 −99 0 −90  
Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät tuloverot 180 −227  394 −756  
Muut laajan tuloksen erät −95 −10 850 −99 −2 266 −17 101 −87 
Laaja tulos yhteensä 5 523 −4 375  13 132 496  
       
Nettotuloksen jakautuminen:       

Emoyhtiön omistajille 4 863 5 988 −19 13 369 15 948 −16 
Määräysvallattomille omistajille 755 487 55 2 029 1 649 23 

Laajan tuloksen jakautuminen:       
Emoyhtiön omistajille 4 512 −4 175  11 063 −704  
Määräysvallattomille omistajille 1 011 −200  2 069 1 200  

       
Tulos/osake (kruunua), laimentamaton ja 
laimennettu 1,12 1,33 −16 3,05 3,55 −14 
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  4 379 430 4 490 457  

Omia osakkeita (1 000 kpl)       
Ulkona olevat osakkeet kauden lopussa – –  – –  
Painotettu keskiarvo 31 377 –  67 556 –  

       
Käyttökate 9 868 10 551 −6 27 286 28 439 −4 
Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä 9 802 9 756 0 27 723 27 895 −1 
Poistot ja arvonalennukset −3 234 −3 915 −17 −9 611 −10 290 −7 
Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä 7 997 8 599 −7 22 218 23 966 −7 
1) Tiettyjä oikaisuja on tehty, ks. sivu 21. 

 
 



 

 

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

20 

Konsernitase 
 
MSEK 30.9.2011 31.12.2010 
Vastaavaa   
Liikearvo ja muut aineettomat hyödykkeet 93 345 90 531 
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 59 184 58 353 
Osakkuusyhtiö- ja yhteisyritysosuudet, laskennalliset verosaamiset  
ja muut pitkäaikaiset sijoitukset 64 081 62 458 
Pitkäaikaiset varat yhteensä 216 610 211 342 
Vaihto-omaisuus 1 330 1 395 
Myyntisaamiset, lyhytaikaiset verosaamiset ja muut saamiset 21 026 19 993 
Korolliset saamiset 1 452 2 477 
Rahavarat  14 912 15 344 
Lyhytaikaiset varat yhteensä 38 720 39 209 
Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät 0 − 
Vastaavaa yhteensä 255 330 250 551 
   
Vastattavaa   
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma 114 645 125 907 
Määräysvallattomille omistajille kuuluva oma pääoma 7 853 6 758 
Oma pääoma yhteensä 122 498 132 665 
Pitkäaikaiset lainat 70 078 60 563 
Laskennalliset verovelat, muut pitkäaikaiset varaukset 23 699 23 230 
Muut pitkäaikaiset velat 1 543 1 593 
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä 95 320 85 386 
Lyhytaikaiset lainat 12 831 4 873 
Ostovelat, lyhytaikaiset verovelat, lyhytaikaiset varaukset  
ja muut lyhytaikaiset velat 24 681 27 627 
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 37 512 32 500 
Vastattavaa yhteensä 255 330 250 551 
 
 
Konsernin kassavirtalaskelma 
 

MSEK 

Heinä–
syys 
2011 

Heinä–
syys 
2010 

Tammi–
syys 
2011 

Tammi–
syys 
2010 

Kassavirta ennen käyttöpääoman muutosta 8 737 7 513 21 853 21 794 
Käyttöpääoman muutos −129 −284 −1 949 −2 113 
Liiketoiminnan kassavirta 8 608 7 229 19 904 19 681 
Käteisvaroilla tehdyt käyttöomaisuusinvestoinnit −3 502 −3 372 −10 798 −8 522 
Vapaa kassavirta 5 106 3 857 9 106 11 159 
Muu investointien kassavirta −1 295 1 313 −776 −1 077 
Investointien kassavirta yhteensä −4 797 −2 059 −11 574 −9 599 
Kassavirta ennen rahoitusta 3 811 5 170 8 330 10 082 
Rahoituksen kassavirta 5 524 −3 326 −8 498 −19 276 
Kauden kassavirta 9 335 1 844 −168 −9 194 
     
Rahavarat kauden alussa 5 669 11 373 15 344 22 488 
Kauden kassavirta 9 335 1 844 −168 −9 194 
Valuuttakurssierot −92 −430 −264 −507 
Rahavarat kauden lopussa 14 912 12 787 14 912 12 787 
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Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 
 
 Tammi–syys 2011 Tammi–syys 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 −976 −13 325 −10 104 −1 055 −11 159 
Takaisinostetut ja mitätöidyt 
omat osakkeet −9 981 – −9 981 – – – 
Muut liiketoimet omistajien 
kanssa −2 2 0 −189 −70 −259 
Laaja tulos yhteensä 11 063 2 069 13 132 −704 1 200 496 
Osakeperusteiset maksut 7 – 7 – – – 
Kauden lopussa 114 645 7 853 122 498 124 375 7 202 131 577 
 
 
Laadintaperiaatteet 
 
Yleistä. Kuten vuoden 2010 tilinpäätös, nämä TeliaSoneran konsernitilinpäätöstiedot 
30.9.2011 päättyneeltä yhdeksän 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). Tietoja on TeliaSoneran tammi–
kesäkuun 2011 osavuosikatsauksen ja vuoden 2010 vuosikertomuksen vastaavissa 
kohdissa. 
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Kertaluonteiset erät 
 

MSEK 

Heinä–
syys 
2011 

Heinä–
syys 
2010 

Tammi–
syys 
2011 

Tammi–
syys 
2010 

Käyttökatteeseen sisältyvät 66 795 −437 544 
Uudelleenjärjestelykulut, synergiaetujen 
toteutuskulut ym.: 

Mobility Services −1 −2 −65 −18 
Broadband Services −8 −23 −476 −115 
Eurasia −16 – −26 – 
Muut toiminnot −14 −11 −126 −154 

josta TeliaSonera Holdingin osuus 0 −1 8 −3 
Myyntivoitot ja -tappiot: 

Telia Stofa – 831 – 831 
Muut yksiköt 105 – 256 – 

Poistoihin ja arvonalennuksiin sisältyvät −22 −676 −41 −680 
Arvonalennukset, nopeutetut poistot: 

Broadband Services −22 2 −41 −2 
Muut toiminnot – −678 – −678 

Tuottoihin osakkuusyhtiöistä ja 
yhteisyrityksistä sisältyvät – − – −4 
Myyntivoitot: 

SmartTrust – − – −4 
Rahoituskuluihin ja muihin rahoituseriin 
sisältyvät, netto – − – − 
Yhteensä 44 119 −478 −140 
 
 
Laskennalliset verot 
 
MSEK 30.9.2011 31.12.2010 
Laskennalliset verosaamiset 8 810 9 048 
Laskennalliset verovelat −12 975 −12 526 
Laskennalliset verovelat (−) / verosaamiset (+), netto −4 165 −3 478 
 
 
Segmenttien ja konsernin liiketulos 
 

MSEK 

Heinä–
syys 
2011 

Heinä–
syys 
2010 

Tammi–
syys 
2011 

Tammi–
syys 
2010 

Mobility Services 3 037 2 876 8 500 8 095 
Broadband Services 1 880 1 971 5 021 6 095 
Eurasia 3 056 3 684 8 503 9 700 
Muut toiminnot 65 188 −287 −91 
Segmentit yhteensä 8 038 8 719 21 737 23 799 
Sisäisten voittojen eliminoinnit 3 −1 3 27 
Konserni 8 041 8 718 21 740 23 826 
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Liiketoimet osakkuusyhtiöiden ja lähipiirin kanssa 
 
Svenska UMTS-nät.TeliaSoneralla oli 30.9.2011 puoliksi omistamaltaan yhteisyritykseltä 
Svenska UMTS-nät AB:ltä korollisia saatavia 1 685 milj. kruunun arvosta. 30.9.2011 
päättyneen kolmen kuukauden jakson aikana TeliaSonera osti Svenska UMTS-nät AB:ltä 
palveluja 128 milj. kruunun ja myi palveluja 25 milj. kruunun edestä, ja yhdeksän kuukauden 
jakson aikana TeliaSonera osti palveluja 431 milj. kruunun edestä ja myi palveluja 187 milj. 
kruunun edestä. 
 
 
Investoinnit 
 

MSEK 

Heinä–
syys 
2011 

Heinä–
syys 
2010 

Tammi–
syys 
2011 

Tammi–
syys 
2010 

Käyttöomaisuusinvestoinnit 3 632 2 941 11 190 9 074 
Aineettomat hyödykkeet 338 403 2 653 1 703 
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 3 294 2 538 8 537 7 371 

Yritysostot ja muut investoinnit 9 423 594 1 345 
Omaisuuserien käytöstäpoistamisvelvoitteet – 400 251 413 
Liikearvo ja käyvän arvon oikaisut 1 22 112 22 
Oman pääoman ehtoiset sijoitukset 8 1 231 910 

Yhteensä 3 641 3 364 11 784 10 419 
 
 
Nettovelka 
 
MSEK 30.9.2011 31.12.2010 
Pitkä- ja lyhytaikaiset velat 82 909 65 436 
Vähennetään rahoitusomaisuuteen kirjatut, pitkä- ja lyhytaikaisten 
luottojen suojaamiseksi tarkoitetut johdannaiset −1 882 −1 731 
Vähennetään lyhytaikaiset sijoitukset, rahat ja pankkisaamiset −15 047 −16 396 
Nettovelka 65 980 47 309 
 
 
Lainarahoitus ja luottoluokitus 
 
Liiketoiminnan kassavirta oli positiivinen myös vuoden 2011 kolmannen vuosineljänneksen 
aikana. 
 
TeliaSoneran likviditeetti on hyvä, ja sen loppuvuoden 2011 rahoitus on turvattu. Uutta 
kaksivuotista 665 milj. euron valmiusluottolimiittiä koskeva sopimus allekirjoitettiin 
syyskuussa yritysostojen mahdollista väliaikaista rahoittamista vartan. 
 
Elokuussa 2011 Standard & Poor’s vahvisti TeliaSonera AB:lle antamansa luottoluokituksen 
A– pitkäaikaisille ja A–2 lyhytaikaisille luotoille näkymän ollessa ”Vakaa”. 
 
Valtionvelkakriisi Etelä-Euroopassa ja erityisesti Kreikassa paheni edelleen kolmannen 
vuosineljänneksen aikana ja vaikeutti merkittävästi tilannetta rahoitusmarkkinoilla. 
Yritysluottomarkkinat olivat vuosineljänneksen aikana ennennäkemättömän hiljaiset, ja vain 
muutamia velkakirjoja laskettiin liikkeeseen sopivien tilaisuuksien tarjoutuessa. Liikkeeseen 
laskettujen uusien joukkovelkakirjojen korot olivat huomattavasti korkeampia kuin entisten 
joukkovelkakirjojen korot jälkimarkkinoilla, mikä tarjosi sijoittajille turvaa nähtävissä olevalta 
korkoerojen volatiliteetilta. 
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Syyskuun puolivälissä TeliaSonera laski liikkeeseen uuden euromääräisen 
joukkovelkakirjalainan, joka erääntyy 10,5 vuoden kuluttua. Lainan nimellisarvo oli 500 milj. 
euroa ja kiinteä korko 4 prosenttia. 
 
TeliaSonera jatkaa tarjoutuvien mahdollisuuksien seuraamista ja pyrkii hyödyntämään hyvät 
rahoitusmahdollisuudet niiden ilmaantuessa. 
 
Loppuvuoden 2011 ja alkuvuoden 2012 talousnäkymät ovat synkät. Tiedot Yhdysvaltain ja 
euroalueen makrotalouden tilasta ennustavat, että bruttokansantuote ei kasva lainkaan tai 
kasvaa vain hyvin vähän. Yritysluottomarkkinoilla odotetaan loppuvuonna 2011 esiintyvän 
volatiliteettia ja yksittäisten tapahtumien ohjaavaa vaikutusta päämarkkinoiden ollessa 
hiljaiset. 
 
Ruotsin kruunun kurssi vaihteli vuosineljänneksen kuluessa ilman selkeää suuntaa ja oli 
kolmannen vuosineljänneksen päättyessä hieman heikompi kuin vuoden 2011 toisen 
neljänneksen lopussa. Kruunun kurssin tulevasta kehityksestä ei voida sanoa mitään 
varmaa. Normaalisti havaittava yhteys finanssimarkkinoiden stressitilanteen ja kruunun 
heikkenemisen välillä ei vaikuta yhtä voimakkaalta. 
 
 
Taloudelliset tunnusluvut 
 
 30.9.2011 31.12.2010 
Oman pääoman tuotto (%, rullaava 12 kk) 16,9 17,8 
Sijoitetun pääoman tuotto (%, rullaava 12 kk) 16,2 16,9 
Omavaraisuusaste (%) 44,5 48,0 
Nettovelkaantumisaste (%) 58,1 39,3 
Nettovelan suhde käyttökatteeseen (kerrannainen, rullaava 12 kk) 1,80 1,28 
Oma pääoma/osake (kruunua) 26,48 28,04 
 
 
Vakuudet ja annetut pantit 
 
Maksut, jotka TeliaSonera saattaa tulevaisuudessa enimmillään joutua maksamaan 
antamistaan takauksista, olivat 30.9.2011 yhteensä 290 milj. kruunua, josta 253 milj. 
kruunua liittyi eläkevastuiden vakuudeksi annettuihin luottotakuisiin. Annettujen panttien 
kokonaismäärä oli 197 milj. kruunua. 
 
 
Sopimusvelvoitteet 
 
Sopimusvelvoitteiden kokonaismäärä 30.9.2011 oli 922 milj. kruunua, josta 784 milj. 
kruunua liittyi sovittuihin TeliaSoneran kiinteän verkon laajennuksiin Ruotsissa. 
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Emoyhtiö 
 

Tiivistetty tuloslaskelma 
(MSEK) 

Heinä–
syys 
2011 

Heinä–
syys 
2010 

Tammi–
syys 
2011 

Tammi–
syys 
2010 

Liikevaihto 8 2 840 24 10 018 
Liiketulos 192 353 −1 091 1 258 
Tulos rahoituserien jälkeen 1 616 7 675 8 360 23 562 
Tulos ennen veroja 1 325 6 392 8 965 19 546 
Nettotulos 1 092 5 224 8 215 16 078 
 
Vuoden 2011 alusta lukien emoyhtiön kiinteän verkon palveluihin ja laajakaistasovellus-
palveluihin liittyvä toiminta siirrettiin tytäryhtiöön, mikä vaikutti vahvasti liikevaihtoon ja 
liiketulokseen. Yhdeksän kuukauden jakson kokonaisliikevaihdosta 24 milj. kruunua (7 164) 
laskutettiin tytäryhtiöiltä. Tulos rahoituserien jälkeen pieneni tytäryhtiöiltä saatujen 
konserniavustusten ja osinkojen vähenemisen ja valuuttajohdannaisten negatiivisten 
vaikutusten seurauksena. 
 
Tiivistetty tase 
(MSEK) 30.9.2011 31.12.2010 
Pitkäaikaiset varat 179 637 174 292 
Lyhytaikaiset varat 38 974 65 044 
Vastaavaa yhteensä 218 611 239 336 
Oma pääoma 80 386 94 573 
Tilinpäätössiirtojen kertymä 12 604 13 209 
Varaukset 586 620 
Vieras pääoma 125 035 130 934 
Vastattavaa yhteensä 218 611 239 336 
 
Yhdeksän kuukauden jakson kokonaisinvestoinnit olivat 4 033 milj. kruunua (6 833), josta 
4 013 milj. kruunua liittyi tytäryhtiöihin tehtyihin pääomasijoituksiin. Vuoden 2010 vastaavalla 
jaksolla 6 182 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. 
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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. 

 
• 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 arvonalentumiset, 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. 
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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. 
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