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TeliaSonera tammi–joulukuu 2011 
 
 
Liikevaihdon kasvu ja käyttökateprosentin paraneminen 
jatkuivat 
 
Neljäs vuosineljännes 
• Liikevaihto paikallisissa valuutoissa ja ilman yritysostoja laskettuna kasvoi 2,1 

prosenttia. Raportointivaluutassa laskettuna liikevaihto kasvoi 1,0 prosenttia 
27 123 milj. Ruotsin kruunuun (26 851). 

• Säästötoimien kohteena olevat kustannukset paikallisissa valuutoissa ja ilman 
yritysostoja laskettuna laskivat 4,6 prosenttia. Raportointivaluutassa laskettuna 
säästötoimien kohteena olevat kustannukset laskivat 5,8 prosenttia 7 828 milj. 
kruunuun (8 311). 

• Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä kasvoi 3,2 prosenttia paikallisissa 
valuutoissa ja ilman yritysostoja laskettuna. Raportointivaluutassa laskettuna 
käyttökate kasvoi 2,1 prosenttia 9 191 milj. kruunuun (9 002), ja 
käyttökateprosentti kohosi 33,9 prosenttiin (33,5). 

• Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä aleni 5,6 prosenttia 7 519 milj. kruunuun 
(7 969). 

• Nettotuloksen emoyhtiön omistajille kuuluva osuus laski 6,3 prosenttia 4 972 milj. 
kruunuun (5 309) ja osakekohtainen tulos 1,15 kruunuun (1,18). 

• Vapaa kassavirta pieneni 70,0 prosenttia 523 milj. kruunuun (1 742), koska 
maksetut käyttöomaisuusinvestoinnit kasvoivat 0,6 mrd. kruunulla eikä 
osakkuusyhtiöistä saatu osinkoja (0,9). 

• Vuosineljänneksen aikana konsolidoitujen toimintojen liittymämäärä kasvoi 2,4 
miljoonalla ja osakkuusyhtiöiden liittymämäärä 3,3 miljoonalla. Liittymien 
kokonaismäärä oli 170,0 miljoonaa. 

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

prosenttia. Raportointivaluutassa laskettuna liikevaihto laski 2,5 prosenttia 
104 354 milj. kruunuun (106 979). 

• Nettotuloksen emoyhtiön omistajille kuuluva osuus laski 13,7 prosenttia 18 341 
milj. kruunuun (21 257) ja osakekohtainen tulos 4,20 kruunuun (4,73). 

• Vapaa kassavirta pieneni 9 629 milj. kruunuun (12 901) pääasiassa maksettujen 
käyttöomaisuusinvestointien kasvun ja osakkuusyhtiöistä saatujen osinkojen 
vähenemisen vuoksi. 

• Yhtiön hallitus ehdottaa, että tavanomaisena osinkona maksetaan 2,85 kruunua 
osakkeelta (2,75) eli yhteensä 12,3 mrd. kruunua (12,3), joka on 68 prosenttia (58) 
nettotuloksen emoyhtiön omistajille kuuluvasta osuudesta. 
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Taloudellisia tunnuslukuja 
 

MSEK, paitsi suhdeluvut, 
osakekohtaiset tiedot ja muutokset 

Loka–
joulu 
2011 

Loka–
joulu 
2010 

Muu-
tos 
(%) 

Tammi–
joulu 
2011 

Tammi–
joulu 
2010 

Muu-
tos 
(%) 

Liikevaihto 27 123 26 851 1 104 354 106 979 −2 
Säästötoimien kohteena oleva 
kustannusrakenne1, 2) 7 828 8 311 −6 30 751 32 090 −4 
Käyttökate2) ennen kertaluonteisia eriä3) 9 191 9 002 2 36 914 36 897 0 

Käyttökate-% 33,9 33,5  35,4 34,5  
Liiketulos 7 827 8 177 −4 29 567 32 003 −8 
Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä 7 519 7 969 −6 29 737 31 935 −7 
Nettotulos 5 674 5 965 −5 21 072 23 562 −11 

josta emoyhtiön omistajille kuuluva osuus 4 972 5 309 −6 18 341 21 257 −14 
Tulos/osake (kruunua) 1,15 1,18 −3 4,20 4,73 −11 
Oman pääoman tuotto (%, rullaava 12 kk) 17,8 17,8  16,8 17,8  
Käyttöomaisuusinvestoinnit suhteessa 
liikevaihtoon (%) 22,3 21,8  16,5 14,0  
Vapaa kassavirta 523 1 742  9 629 12 901  
1)Lisätietoja on saatavana osoitteessa www.teliasonera.com.  
2) Määritelmät on esitetty sivulla 20.  

3) Kertaluonteiset erät on eritelty sivun 24 taulukossa. 

Tässä tilinpäätöstiedotteessa liiketoiminnallisten ja taloudellisten tulosten jäljessä sulkeissa esitetyt vertailuluvut viittaavat samaan erään 
vuoden 2010 neljännellä vuosineljänneksellä tai koko vuonna 2010, ellei toisin ole mainittu. 

 
 
Toimitusjohtaja Lars Nybergin kommentit 
 
”Päättynyt vuosi oli jälleen hyvä vuosi TeliaSoneralle. Olemme ylpeitä siitä, että olemme 
kyenneet luomaan kasvua ja säilyttämään hyvän tasapainon liikevaihdon ja kustannusten 
välillä ja näin parantaneet käyttökateprosenttiamme ennen kertaluonteisia eriä jo 
kolmantena vuotena peräkkäin.  
 
Toukokuussa julkistimme uuden brändi-identiteettimme, jonka konkreettisin etu asiakkaille 
on uusi hinnoittelumalli, jossa dataverkkovierailuhinnat ovat merkittävästi aiempaa 
edullisemmat ja kustannusten hallinta helpompaa. Asiakkaat voivat nyt käyttää 
päätelaitteitaan ulkomailla matkustaessaan samalla tavoin kuin kotimaassa. Olemme 
varmoja siitä, että kasvanut käyttö kompensoi ajan mittaan hinnanalennusten lyhyen 
aikavälin negatiivisen vaikutuksen liikevaihtoon. Jo nyt on nähtävissä, että käyttömäärät ovat 
enemmän kuin kaksinkertaistuneet verrattuna tilanteeseen vuosi sitten.  
 
Verkon laatu ja kapasiteetti ovat strategiamme kulmakiviä. Vuonna 2011 investoimme 
verkkoihin ja toimilupiin yli 17 mrd. kruunua. Olemme monessa toimintamaassamme 
saavuttaneet teknologiajohtajan aseman tuomalla ensimmäisenä markkinoille 4G-palvelut. 
Verkon laajentaminen jatkuu. Esimerkiksi Ruotsissa 4G-palvelumme ovat nyt saatavilla 200 
paikkakunnalla, ja määrä kasvaa yhdellä vuoden 2012 jokaisena päivänä. 4G-
taulutietokoneet tulivat markkinoille ennen joulua, ja nyt odotamme voivamme tarjota 4G-
puhelimia ensimmäisen vuosineljänneksen kuluessa. 
 
Monet liiketoiminnoistamme saavuttivat tärkeitä virstanpylväitä neljännen vuosineljänneksen 
aikana. Meillä on nyt Ruotsissa yli puoli miljoonaa TV-asiakasta. Espanjassa Yoigo ylitti 3 
miljoonan liittymäasiakkaan rajan ja kirjasi liikevoittoa ja positiivisen kassavirran. Nepalissa 
Ncellistä tuli markkinajohtaja, ja Azercellin käynnistettyä marraskuussa 3G-palvelut 
Azerbaidžanissa tarjoamme nyt 3G-palveluja kaikilla markkina-alueillamme Euraasiassa.  

http://www.teliasonera.com/
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Osakkuusyhtiöiltä saatujen osinkojen pieneneminen ja merkittävät taajuusinvestoinnit 
vaikuttivat vapaaseen kassavirtaan. Näistä ensin mainittu liittyy Turkcellin omistusta ja 
hallintaa koskeviin riita-asioihin. Viime aikoina meidän eduksemme tehdyt oikeuden 
päätökset sekä Turkissa pääomamarkkinoita valvovan viranomaisen (Capital Markets 
Board) antama johtamis- ja hallintaperiaatteita koskeva uusi asetus ovat tärkeitä askelia 
oikeaan suuntaan.  
 
Strategiamme mukaisesti pyrimme lisäämään keskeisiä omistuksiamme, ja olemmekin 
äskettäin allekirjoittaneet sopimuksen omistusosuutemme kasvattamisesta 
kazakstanilaisessa Kcellissä. Etsimme jatkuvasti uusia tilaisuuksia nykyisellä 
toimialueellamme tai sen lähialueilla. Kapasiteetin lisäämiseksi ja omistusosuuksien 
kasvattamiseksi tehdyistä merkittävistä investoinneista huolimatta vakaa taloudellinen 
asemamme mahdollistaa sen, että yhtiön hallitus voi ehdottaa tavanomaisen osingon 
kasvattamista 2,85 kruunuun osakkeelta.  
 
Jatkossa odotamme liikevaihtomme ja tuloksemme paikallisissa valuutoissa laskettuna 
edelleen kasvavan vuonna 2012 makrotalouden ja toimialan haasteista huolimatta.” 
 
Konsernin kehitysnäkymät vuonna 2012 
 
Liikevaihdon arvioidaan kasvavan paikallisissa valuutoissa ja ilman yritysostoja laskettuna 
noin 1–2 prosenttia. Valuuttakurssivaihtelut saattavat olennaisesti vaikuttaa Ruotsin 
kruunuissa ilmoitettuihin lukuihin. 
 
Käyttökateprosentin ennen kertaluonteisia eriä odotetaan vuonna 2012 pysyvän vuoden 
2011 tasolla. 
 
Käyttöomaisuusinvestointien odotetaan vuonna 2012 olevan noin 13–14 prosenttia 
liikevaihdosta, kun toimilupa- ja taajuusmaksuja ei oteta huomioon. 
 
Aiemmat konsernin kehitysnäkymät vuodelle 2011 (julkaistu 19.10.2011) ovat sivulla 27. 

 
 
 
Konsernikatsaus, vuoden 2011 neljäs vuosineljännes 
 
Liikevaihto paikallisissa valuutoissa ja ilman yritysostoja laskettuna kasvoi 2,1 prosenttia. 
Raportointivaluutassa laskettuna liikevaihto kasvoi 1,0 prosenttia 27 123 milj. Ruotsin 
kruunuun (26 851). Yritysmyynneillä oli 0,1 prosentin ja valuuttakurssivaihteluilla 1,0 
prosentin suuruinen negatiivinen vaikutus liikevaihtoon. 
 
Mobility Services -liiketoiminta-alueen liikevaihto paikallisissa valuutoissa ja ilman 
yritysostoja laskettuna kasvoi 3,8 prosenttia. Raportointivaluutassa laskettuna liikevaihto 
kasvoi 3,5 prosenttia 13 119 milj. kruunuun (12 672). 
 
Broadband Services -liiketoiminta-alueen liikevaihto paikallisissa valuutoissa ja ilman 
yritysostoja laskettuna laski 3,9 prosenttia. Raportointivaluutassa laskettuna liikevaihto laski 
4,1 prosenttia 9 475 milj. kruunuun (9 880). 
 
Eurasia-liiketoiminta-alueen liikevaihto paikallisissa valuutoissa ja ilman yritysostoja 
laskettuna kasvoi 12,7 prosenttia. Raportointivaluutassa laskettuna liikevaihto kasvoi 8,9 
prosenttia 4 708 milj. kruunuun (4 323). 
 
Liittymämäärä kasvoi 13,0 miljoonalla vuoden 2010 lopusta 170,0 miljoonaan. 
Konsolidoitujen yhtiöiden liittymämäärä kasvoi 7,6 miljoonalla 62,8 miljoonaan ja 
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osakkuusyhtiöiden 5,4 miljoonalla 107,2 miljoonaan. Neljännen vuosineljänneksen aikana 
liittymien kokonaismäärä kasvoi 2,4 miljoonalla konsolidoiduissa yhtiöissä ja 3,3 miljoonalla 
osakkuusyhtiöissä. 
 
Säästötoimien kohteena olevat kustannukset paikallisissa valuutoissa ja ilman 
yritysostoja laskettuna laskivat 4,6 prosenttia. Raportointivaluutassa laskettuna 
säästötoimien kohteena olevat kustannukset laskivat 5,8 prosenttia 7 828 milj. kruunuun 
(8 311). 
 
Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä kasvoi 3,2 prosenttia paikallisissa valuutoissa ja ilman 
yritysostoja laskettuna. Raportointivaluutassa laskettuna käyttökate ennen kertaluonteisia 
eriä kasvoi 2,1 prosenttia 9 191 milj. kruunuun (9 002). Käyttökateprosentti nousi 33,9 
prosenttiin (33,5). 
 
Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä aleni 5,6 prosenttia 7 519 milj. kruunuun (7 969). 
Tuotot osakkuusyhtiöistä laskivat 22,9 prosenttia 1 652 milj. kruunuun (2 144). 
 
Liiketulokseen vaikuttavat kertaluonteiset erät olivat yhteensä 308 milj. kruunua (208). 
Kertaluonteiset erät sisälsivät noin 300 milj. kruunun suuruiset tehostamistoimenpiteisiin 
liittyvät kustannukset. Lisäksi muun muassa Altimon kanssa marraskuussa 2009 solmitulla 
sopimuksella oli 695 milj. kruunun suuruinen positiivinen vaikutus kertaluonteisiin eriin.  
 
Rahoituserät olivat yhteensä −835 milj. kruunua (−558), josta −649 milj. kruunua (−445) 
liittyi nettokorkokuluihin. 
 
Tuloverot vähenivät 1 318 milj. kruunuun (1 654). Efektiivinen veroaste oli 18,9 prosenttia 
(21,7). Laskennallisten verosaamisten muutoksilla, joita veroasteen pieneneminen 
kompensoi, oli vuosineljänneksen aikana 3 prosentin suuruinen positiivinen kertaluonteinen 
vaikutus. 
 
Määräysvallattomien omistajien osuus tytäryhtiöistä kasvoi 702 milj. kruunuun (656), 
josta 621 milj. kruunua (598) liittyi Euraasian toimintoihin ja 67 milj. kruunua (64) LMT:hen ja 
TEO:hon. 
 
Nettotuloksen emoyhtiön omistajille kuuluva osuus laski 6,3 prosenttia 4 972 milj. 
kruunuun (5 309) ja osakekohtainen tulos 1,15 kruunuun (1,18). 
 
Käyttöomaisuusinvestoinnit kasvoivat 6 053 milj. kruunuun (5 860), ja 
käyttöomaisuusinvestoinnit suhteessa liikevaihtoon nousivat 22,3 prosenttiin (21,8). Vuoden 
2011 viimeisen neljänneksen aikana tehdyt käyttöomaisuusinvestoinnit sisälsivät 1 321 milj. 
kruunun toimilupainvestoinnin. Käyttöomaisuusinvestoinnit ilman toimilupa- ja 
taajuusmaksuja olivat 17,4 prosenttia liikevaihdosta (20,3). 
 
Vapaa kassavirta pieneni 70,0 prosenttia 523 milj. kruunuun (1 742), kun maksetut 
käyttöomaisuusinvestoinnit kasvoivat 0,6 mrd. kruunulla. Vuoden 2011 viimeisellä 
neljänneksellä ei saatu osinkoja Turkcell Holdingilta, kun edellisvuoden vastaavalla 
neljänneksellä osinkoja saatiin 894 milj. kruunua. 
 
Nettovelka oli 65 079 milj. kruunua neljännen vuosineljänneksen lopussa (65 980 vuoden 
2011 kolmannen neljänneksen lopussa). Nettovelan suhde käyttökatteeseen oli 1,76 (1,80 
vuoden 2011 kolmannen neljänneksen lopussa). 
 
Omavaraisuusaste oli 44,0 prosenttia (44,5 prosenttia vuoden 2011 kolmannen 
neljänneksen lopussa). 
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Konsernikatsaus, koko vuosi 2011 
 
Liikevaihto paikallisissa valuutoissa ja ilman yritysostoja laskettuna kasvoi 2,6 prosenttia. 
Raportointivaluutassa laskettuna liikevaihto laski 2,5 prosenttia 104 354 milj. Ruotsin 
kruunuun (106 979). Yritysmyynneillä oli 0,9 prosentin ja valuuttakurssivaihteluilla 4,2 
prosentin suuruinen negatiivinen vaikutus liikevaihtoon. 
 
Mobility Services -liiketoiminta-alueen liikevaihto paikallisissa valuutoissa ja ilman 
yritysostoja laskettuna kasvoi 4,2 prosenttia. Raportointivaluutassa laskettuna liikevaihto 
kasvoi 0,7 prosenttia 51 032 milj. kruunuun (50 659). 
 
Broadband Services -liiketoiminta-alueen liikevaihto paikallisissa valuutoissa ja ilman 
yritysostoja laskettuna laski 5,7 prosenttia. Raportointivaluutassa laskettuna liikevaihto laski 
7,7 prosenttia 36 811 milj. kruunuun (39 875). 
 
Eurasia-liiketoiminta-alueen liikevaihto paikallisissa valuutoissa ja ilman yritysostoja 
laskettuna kasvoi 17,0 prosenttia. Raportointivaluutassa laskettuna liikevaihto kasvoi 5,3 
prosenttia 17 330 milj. kruunuun (16 458). 
 
Säästötoimien kohteena olevat kustannukset paikallisissa valuutoissa ja ilman 
yritysostoja laskettuna kasvoivat 0,6 prosenttia. Raportointivaluutassa laskettuna 
säästötoimien kohteena olevat kustannukset laskivat 4,2 prosenttia 30 751 milj. kruunuun 
(32 090). 
 
Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä kasvoi 4,7 prosenttia paikallisissa valuutoissa ja ilman 
yritysostoja laskettuna. Raportointivaluutassa laskettuna käyttökate ennen kertaluonteisia 
eriä pysyi ennallaan ja oli 36 914 milj. kruunua (36 897). Käyttökateprosentti nousi 35,4 
prosenttiin (34,5). 
 
Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä aleni 6,9 prosenttia 29 737 milj. kruunuun (31 935). 
Tuotot osakkuusyhtiöistä laskivat 26,9 prosenttia 5 717 milj. kruunuun (7 821). 
 
Liiketulokseen vaikuttavat kertaluonteiset erät olivat yhteensä −170 milj. kruunua (68). 
 
Rahoituserät olivat yhteensä −2 793 milj. kruunua (−2 067), josta −2 365 milj. kruunua 
(−1 783) liittyi nettokorkokuluihin. 
 
Tuloverot vähenivät 5 702 milj. kruunuun (6 374). Efektiivinen veroaste oli ennallaan eli 
21,3 prosenttia (21,3). 
 
Määräysvallattomien omistajien osuus tytäryhtiöistä kasvoi 2 731 milj. kruunuun (2 305), 
josta 2 420 milj. kruunua (2 237) liittyi Euraasian toimintoihin ja 262 milj. kruunua (302) 
LMT:hen ja TEO:hon. 
 
Nettotuloksen emoyhtiön omistajille kuuluva osuus laski 13,7 prosenttia 18 341 milj. 
kruunuun (21 257) ja osakekohtainen tulos 4,20 kruunuun (4,73). 
 
Käyttöomaisuusinvestoinnit kasvoivat 17 243 milj. kruunuun (14 934), ja 
käyttöomaisuusinvestoinnit suhteessa liikevaihtoon nousivat 16,5 prosenttiin (14,0). Vuonna 
2011 käyttöomaisuusinvestoinnit ilman toimilupa- ja taajuusmaksuja olivat 14 560 milj. 
kruunua (14 012) ja käyttöomaisuusinvestoinnit suhteessa liikevaihtoon olivat 14,0 
prosenttia (13,1). 
 
Vapaa kassavirta pieneni 25,3 prosenttia 9 629 milj. kruunuun (12 901) pääasiassa siksi, 
että maksetut käyttöomaisuusinvestoinnit kasvoivat 2,9 mrd. kruunulla ja osakkuusyhtiöistä 
saadut osingot vähenivät 1,2 mrd. kruunulla. 
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Yritysostot ja -myynnit 
• Telia Norge AS myi 1.9.2011 North Sea Communications AS:n HitecVisionille 190 milj. 

Ruotsin kruunulla. TeliaSonera kirjasi 98 milj. kruunun suuruisen myyntivoiton vuoden 
2011 kolmannella neljänneksellä. 

• TeliaSonera allekirjoitti 22.12.2011 Kazakhtelecomin kanssa sopimuksen, jolla se ostaa 
49 prosenttia kazakstanilaisen Kcellin osakkeista. Lisäksi TeliaSonera on sopinut 
myyvänsä 25 prosentin miinus yhden osakkeen osuuden Kcellista vuonna 2012 
toteutettavaksi aiotun listautumisannin yhteydessä. Riippuen osakkeen 
kurssikehityksestä listautumisannin jälkeen TeliaSonera voi joutua maksamaan 
lisähintaa Kazakhtelecomille. Kun kaupan molemmat vaiheet on saatettu päätökseen, 
TeliaSoneran efektiivinen omistusosuus Kcellista, joka nyt on 37,9 prosenttia, nousee 
61,9 prosenttiin. Kaupan odotetaan vaikuttavan myönteisesti osakekohtaiseen 
tulokseen. Kun kaupan ensimmäinen vaihe saadaan päätökseen, kertyneet voittovarat 
ja määräysvallattomien omistajien osuus pienenevät ja nettovelka kasvaa. Useiden 
ehtojen täyttymistä, kuten esimerkiksi viranomaishyväksyntää, edellyttänyt liiketoimi 
saatiin päätökseen 1.2.2012, ja 1,519 mrd. Yhdysvaltain dollarin suoritus maksettiin 
samana päivänä. 

 
Merkittäviä tapahtumia vuonna 2011 
• TeliaSonera lanseerasi uuden brändi-identiteetin 12.5.2011. TeliaSoneran 18 tärkeintä 

brändiä yhdistettiin yhteisen brändi-identiteetin alle. Brändinimet pysyivät kuitenkin 
ennallaan. 

• TeliaSonera julkisti 12.5.2011 Pohjoismaiden ja Baltian maiden dataverkkovierailuja 
koskevan uuden hinnoittelumallin, jossa hinnat ovat merkittävästi aiempaa 
edullisemmat ja kustannusten hallinta helpompaa. Hinnoittelua laajennettiin vuoden 
kuluessa myös muihin maihin. 

• TeliaSoneran tanskalainen tytäryhtiö Telia solmi 14.6.2011 Telenorin kanssa verkon 
yhteiskäyttöä koskevan sopimuksen Tanskan parhaan matkaviestinverkon luomiseksi. 
Yhtiöt tulevat myös perustamaan yhteisen infrastruktuuriyhtiön hoitamaan yhteistä 
verkkoa. 

• 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 osakkeita ja ääniä on 4 330 084 781 kappaletta. 
TeliaSoneralla ei ole enää omistuksessaan omia osakkeita.  

• 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.  

• 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 50 
milj. dollarin summan.  

 
TeliaSoneran osake 
TeliaSoneran osake noteerataan Tukholman ja Helsingin pörsseissä (NASDAQ OMX 
Stockholm ja NASDAQ OMX Helsinki). Vuonna 2011 osakkeen hinta Tukholman pörssissä 
laski 12,3 prosenttia 53,30 kruunusta 46,77 kruunuun. Korkeimmillaan osakkeen hinta oli 
55,70 kruunua (56,90) ja alimmillaan 40,60 kruunua (44,00). Osakkeenomistajien määrä 
pieneni 601 736:sta 580 076:een. Ruotsin valtio omisti 37,3 prosenttia ja Suomen valtio 13,7 
prosenttia yhtiön osakkeista. Ruotsin ja Suomen ulkopuolinen omistus kasvoi 17,6 
prosentista 18,2 prosenttiin. 
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Osingonjakopolitiikka 
TeliaSonera tavoittelee vakaaseen investointiluokkaan kuuluvaa pitkäaikaista 
luottoluokitusta (välillä A– ja BBB+). Näin halutaan turvata yhtiölle strategisesti tärkeä 
rahoituksellinen joustavuus investoitaessa sekä orgaaniseen että yritysostojen kautta 
tapahtuvaan kasvuun. Yhtiö jakaa tavanomaisina osinkoina vähintään 50 prosenttia 
nettotuloksen emoyhtiön omistajille kuuluvasta osuudesta. Tämän lisäksi ylimääräinen 
pääoma palautetaan osakkeenomistajille hallituksen otettua huomioon yhtiön käteisvarat, 
kassavirtaennusteet ja keskipitkän aikavälin investointisuunnitelmat sekä tilanteen 
pääomamarkkinoilla. 
 
Osakkeenomistajille maksettava tavanomainen osinko 
Yhtiön hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että vuodelta 2011 maksetaan 
tavanomaisena osinkona 2,85 kruunua osakkeelta (2,75) eli yhteensä 12,3 mrd. kruunua, 
joka on 68 prosenttia nettotuloksen emoyhtiön omistajille kuuluvasta osuudesta. 
 
Hallitus esittää, että viimeinen kaupankäyntipäivä osinkoon oikeuttavilla osakkeilla on 
3.4.2012 ja että ensimmäinen osinkoon oikeuttamaton kaupankäyntipäivä on 4.4.2012. 
Euroclear Swedenin suosittelema osingonmaksun täsmäytyspäivä on 10.4.2012. Mikäli 
varsinainen yhtiökokous hyväksyy hallituksen esitykset, osingonmaksun odotetaan 
tapahtuvan Euroclear Swedenin kautta 13.4.2012. 
 
 
Yhtiökokous 2012 
 
Varsinainen yhtiökokous järjestetään 3.4.2011 klo 14.00 (CET) Cirkuksessa Tukholmassa. 
Kokouskutsu julkaistaan internetosoitteessa www.teliasonera.com sekä sanomalehdissä 
helmikuun 2012 lopussa. Osallistumisoikeus on osakkeenomistajilla, jotka on rekisteröity 
osakkeenomistajiksi yhtiön osakasluetteloon 28.3.2012. Osakkeenomistajat voivat 
ilmoittautua yhtiökokoukseen helmikuun 2012 lopusta alkaen. Ilmoittautumiset tulee 
toimittaa TeliaSoneralle viimeistään 28.3.2012. 

http://www.teliasonera.com/
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Langattomat datapalvelut vauhdittavat kasvua Mobility Services 
-liiketoiminta-alueella 
 
 
Mobility Services -liiketoiminta-alue tarjoaa liikkuvuuspalveluja kuluttaja- ja yrityssegmentin massamarkkinoille. Sen 
palveluja ovat langattomat puhe- ja datapalvelut ja sisältöpalvelut, WLAN-palvelualueet, liikkuva laajakaista ja Wireless Office. 
Liiketoiminta-alueeseen kuuluu matkaviestinliiketoiminta Ruotsissa, Suomessa, Norjassa, Tanskassa, Liettuassa, Latviassa, Virossa ja 
Espanjassa. 
 
 
• Liikevaihdon orgaaninen kasvu kiihtyi neljännen vuosineljänneksen aikana, kun kehitys 

oli positiivista kaikissa Baltian maissa ja kasvu voimakasta Ruotsissa ja Espanjassa. 
Älypuhelinten poikkeuksellisen vilkas kysyntä yhdessä useiden uusien puhelinmallien 
lanseerauksen kanssa kasvatti laitemyyntiä voimakkaasti vuoden loppua kohden.  
 

• Espanjassa Yoigo saavutti 3 miljoonan liittymän rajan joulukuussa 2011. Tanskassa 
kilpailu on edelleen ankaraa ja yhtiö on ryhtynyt toimenpiteisiin kannattavuuden 
palauttamiseksi. Telia Denmark on noussut johtavaan asemaan 4G-palveluissa, joita 
tarjotaan nyt valtakunnallisesti. Lisäksi liittymämäärä kääntyi jälleen kasvuun 
ensimmäistä kertaa vuoden 2010 ensimmäisen vuosineljänneksen jälkeen.  

 

MSEK, paitsi käyttökateprosentit,  
toiminnan tunnusluvut ja muutokset 

Loka–
joulu 
2011 

Loka–
joulu 
2010 

Muu-
tos 
(%) 

Tammi–
joulu 
2011 

Tammi–
joulu 
2010 

Muu-
tos 
(%) 

Liikevaihto 13 119 12 672 4 51 032 50 659 1 
Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä 3 890 3 644 7 15 746 14 928 5 

Käyttökate-% 29,7 28,8  30,9 29,5  
Liiketulos 2 564 2 655 −3 11 064 10 750 3 
Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä 2 719 2 663 2 11 263 10 776 5 
Käyttöomaisuusinvestoinnit 2 419 1 293 87 6 600 3 879 70 
Liittymämäärä (tuhatta) kauden lopussa 19 520 18 384 6 19 520 18 384 6 
Työntekijöitä kauden lopussa 7 771 7 488 4 7 771 7 488 4 
 

Lisätietoja segmentistä on saatavana osoitteessa www.teliasonera.com. 
 
Neljäs vuosineljännes 
• Liikevaihto paikallisissa valuutoissa ja ilman yritysostoja laskettuna kasvoi 3,8 

prosenttia. Raportointivaluutassa laskettuna liikevaihto kasvoi 3,5 prosenttia 13 119 milj. 
Ruotsin kruunuun (12 672). Valuuttakurssivaihteluilla oli 0,3 prosentin suuruinen 
negatiivinen vaikutus liikevaihtoon. 

 
Ruotsissa liikevaihto kasvoi 9,2 prosenttia 4 246 milj. kruunuun (3 890) laitemyynnin ja 
langattomien datapalveluiden käytön johdosta. Puhe- ja viestipalvelujen liikevaihto pysyi 
ennallaan edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Laitemyynnin liikevaihto 
kasvoi aiemmasta, mikä johtui neljännen vuosineljänneksen aikana lanseeratuista 
uusista älypuhelinmalleista.  
 
Suomessa liikevaihto paikallisessa valuutassa laskettuna laski 3,0 prosenttia 2 264 milj. 
kruunuun (2 368). Lasku johtui alhaisemmasta keskimääräisestä minuuttihinnasta ja 
pienentyneistä yhteenliittämismaksuista. Langattomien datapalvelujen liikevaihto kasvoi 
noin 20 prosenttia edellisvuoden viimeiseen neljännekseen verrattuna.  
 
Norjassa liikevaihto paikallisessa valuutassa laskettuna laski 4,0 prosenttia 2 046 milj. 
Ruotsin kruunuun (2 082) pääasiassa yhteenliittämismaksujen ja keskimääräisen 
minuuttihinnan alenemisen vuoksi. Laitemyynnin, langattomien datapalvelujen ja 
tukkumyynnin liikevaihdon kasvu jatkui.  
 

http://www.teliasonera.com/
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Tanskassa liikevaihto paikallisessa valuutassa laskettuna laski 7,2 prosenttia 1 378 milj. 
Ruotsin kruunuun (1 500). Tanskan markkinoita leimasi edelleen ankara hintakilpailu ja 
asiakkaiden siirtyminen kiinteähintaisiin sopimuksiin, joissa keskimääräinen 
minuuttihinta on edullisempi.  
 
Virossa liikevaihto paikallisessa valuutassa laskettuna kasvoi 6,0 prosenttia 414 milj. 
kruunuun (396). Kasvua vauhditti verkkovierailujen, laitemyynnin ja langattomien 
datapalvelujen käytön lisääntyminen. Latviassa liikevaihto paikallisessa valuutassa 
laskettuna kasvoi 7,8 prosenttia 481 milj. kruunuun (449). Kasvu johtui laitemyynnin ja 
langattomien datapalvelujen lisääntymisestä. Vaikka tulos paranikin edellisistä 
vuosineljänneksistä, liikevaihto paikallisessa valuutassa laskettuna laski Liettuassa 2,0 
prosenttia 398 milj. kruunuun (413) yhteenliittämismaksujen laskun ja hintapaineiden 
vuoksi. 
 
Espanjan makrotalouden heikosta kehityksestä ja kilpailijoiden lisääntyneestä 
aktiivisuudesta huolimatta liikevaihto paikallisessa valuutassa laskettuna kasvoi 
Espanjassa 22,8 prosenttia 1 945 milj. kruunuun (1 613) liittymämäärän nopeana 
jatkuneen kasvun seurauksena. 
 

• Liittymämäärä kasvoi 1,1 miljoonalla vuoden 2010 viimeisen neljänneksen lopusta ja 
oli 19,5 miljoonaa. Kasvu oli voimakkainta Espanjassa, missä liittymämäärä kasvoi 0,8 
miljoonalla 3,0 miljoonaan, sekä Ruotsissa, missä liittymämäärä kasvoi 0,4 miljoonalla 
6,3 miljoonaan. Vuosineljänneksen aikana liittymien kokonaismäärä kasvoi 0,4 
miljoonalla. 

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

ilman yritysostoja laskettuna. Raportointivaluutassa laskettuna käyttökate ennen 
kertaluonteisia eriä kasvoi 6,8 prosenttia 3 890 milj. kruunuun (3 644). 
Käyttökateprosentti parani 29,7 prosenttiin (28,8). 

 
Ruotsissa käyttökate ennen kertaluonteisia eriä kasvoi 22,0 prosenttia 1 793 milj. 
kruunuun (1 470). Käyttökateprosentti parani 42,2 prosenttiin (37,8) liikevaihdon 
kasvun, paremman bruttokatteen ja pienentyneiden henkilöstökulujen seurauksena.  
 
Suomessa käyttökateprosentti parani hieman ja oli 30,1 prosenttia (29,9). Pienellä 
katteella myytävien laitteiden myynti vaikutti negatiivisesti bruttokatteeseen, mutta 
vaikutusta kompensoivat pienentyneet tiedonsiirtokustannukset. Norjassa 
käyttökateprosentti nousi 33,3 prosenttiin (32,9).  
 
Tanskassa käyttökateprosentti laski 8,6 prosenttiin (17,2) liikevaihdon ja bruttokatteen 
pienentymisen takia. Neljännen vuosineljänneksen kuluessa irtisanottiin 170 työntekijää 
eli noin 20 prosenttia koko henkilöstöstä.  
 
Liettuassa käyttökateprosentti laski 26,6 prosenttiin (34,1) ja Virossa 29,2 prosenttiin 
(36,9). Tuottorakenteen muuttuminen pienellä katteella myytävien laitteiden osuuden 
kasvettua vaikutti negatiivisesti molempien maiden käyttökateprosenttiin. Latviassa 
käyttökateprosentti parani 38,3 prosenttiin (34,7) bruttokatteen paranemisen myötä. 
 
Espanjassa käyttökate kasvoi 206 milj. kruunuun (78) käyttökateprosentin ollessa 10,6 
(4,8). Parannus johtui liikevaihdon kasvusta ja bruttokatteen paranemisesta.  
 

• Käyttöomaisuusinvestoinnit kasvoivat 2 419 milj. kruunuun (1 293), ja 
käyttöomaisuusinvestoinnit suhteessa liikevaihtoon nousivat 18,4 prosenttiin (10,2). 
Käyttöomaisuusinvestoinnit ilman toimilupa- ja taajuusmaksuja olivat 1 490 milj. 
kruunua (1 285) ja käyttöomaisuusinvestoinnit suhteessa liikevaihtoon olivat 11,4 
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prosenttia (10,1). Kassavirta laskettuna ennen kertaluonteisia eriä kirjatun käyttökatteen 
ja käyttöomaisuusinvestointien erotuksena laski 1 471 milj. kruunuun (2 351).  

 
 
Koko vuosi 
• Liikevaihto paikallisissa valuutoissa ja ilman yritysostoja laskettuna kasvoi 4,2 

prosenttia. Raportointivaluutassa laskettuna liikevaihto kasvoi 0,7 prosenttia 51 032 milj. 
kruunuun (50 659). Valuuttakurssivaihteluilla oli 3,5 prosentin suuruinen negatiivinen 
vaikutus. 

 
• Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä kasvoi 8,2 prosenttia paikallisissa valuutoissa ja 

ilman yritysostoja laskettuna. Raportointivaluutassa laskettuna käyttökate ennen 
kertaluonteisia eriä kasvoi 5,5 prosenttia 15 746 milj. kruunuun (14 928). 
Käyttökateprosentti parani 30,9 prosenttiin (29,5). 

 
• Käyttöomaisuusinvestoinnit kasvoivat 6 600 milj. kruunuun (3 879), ja 

käyttöomaisuusinvestoinnit suhteessa liikevaihtoon nousivat 12,9 prosenttiin (7,7). 
Käyttöomaisuusinvestoinnit ilman toimilupa- ja taajuusmaksuja olivat 4 327 milj. 
kruunua (3 490) ja käyttöomaisuusinvestoinnit suhteessa liikevaihtoon olivat 8,5 
prosenttia (6,9). Kassavirta laskettuna ennen kertaluonteisia eriä kirjatun käyttökatteen 
ja käyttöomaisuusinvestointien erotuksena laski 9 146 milj. kruunuun (11 049).  

 
 

MSEK, paitsi käyttökateprosentit  
ja muutokset 

Loka–
joulu 
2011 

Loka–
joulu 
2010 

Muu-
tos 
(%) 

Tammi–
joulu 
2011 

Tammi–
joulu 
2010 

Muu-
tos 
(%) 

Liikevaihto 13 119 12 672 4 51 032 50 659 1 
josta Ruotsin osuus 4 246 3 890 9 16 204 15 195 7 
josta Suomen osuus 2 264 2 368 −4 8 922 9 613 −7 
josta Norjan osuus 2 046 2 082 −2 8 314 8 597 −3 
josta Tanskan osuus 1 378 1 500 −8 5 525 6 305 −12 
josta Liettuan osuus 398 413 −4 1 451 1 662 −13 
josta Latvian osuus 481 449 7 1 722 1 806 −5 
josta Viron osuus 414 396 5 1 608 1 650 −3 
josta Espanjan osuus 1 945 1 613 21 7 451 5 979 25 

Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä 3 890 3 644 7 15 746 14 928 5 
josta Ruotsin osuus 1 793 1 470 22 7 238 6 216 16 
josta Suomen osuus 682 709 −4 2 843 2 989 −5 
josta Norjan osuus 682 686 −1 2 891 3 046 −5 
josta Tanskan osuus 118 258 −54 744 1 189 −37 
josta Liettuan osuus 106 141 −25 405 553 −27 
josta Latvian osuus 184 156 18 653 723 −10 
josta Viron osuus 121 146 −17 553 654 −15 
josta Espanjan osuus 206 78 164 420 −441  

Käyttökate-% yhteensä 29,7 28,8  30,9 29,5  
Käyttökate-%, Ruotsi 42,2 37,8  44,7 40,9  
Käyttökate-%, Suomi 30,1 29,9  31,9 31,1  
Käyttökate-%, Norja 33,3 32,9  34,8 35,4  
Käyttökate-%, Tanska 8,6 17,2  13,5 18,9  
Käyttökate-%, Liettua 26,6 34,1  27,9 33,3  
Käyttökate-%, Latvia 38,3 34,7  37,9 40,0  
Käyttökate-%, Viro 29,2 36,9  34,4 39,6  
Käyttökate-%, Espanja 10,6 4,8  5,6 neg.  
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Liikevaihto paikallisissa valuutoissa ja 
ilman yritysostoja laskettuna 

Loka–
joulu 

Tammi–
joulu 

Muutos (%) yhteensä 3,8 4,2 
Muutos (%), Ruotsi 9,2 6,6 
Muutos (%), Suomi −3,0 −1,9 
Muutos (%), Norja −4,0 −0,5 
Muutos (%), Tanska −7,2 −7,4 
Muutos (%), Liettua −2,0 −7,7 
Muutos (%), Latvia 7,8 0,5 
Muutos (%), Viro 6,0 3,0 
Muutos (%), Espanja 22,8 31,7 

 
 
Puoli miljoonaa kuituyhteyttä 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 käyttöönotto jatkui neljännen vuosineljänneksen aikana, ja nyt puolella 

miljoonalla kodilla ja toimistolla on valokuituyhteys. Kuituyhteydet edustavat yli 20 
prosenttia liiketoiminta-alueen kaikista laajakaistayhteyksistä. Laajakaistaliittymien 
määrä kasvoi kaikissa maissa Norjaa lukuun ottamatta, kun taas perinteisten kiinteän 
verkon puhelinliittymien määrä pieneni samaan tahtiin kuin edellisten vuosineljännesten 
aikana.  

 
• Ruotsissa saavutettiin merkittävä puolen miljoonan TV-liittymän raja, ja arvioitu 

markkinaosuutemme maksu-TV-palveluissa on nyt noin 11 prosenttia (10). Suomessa 
TV-liittymiä on nyt 0,35 miljoonaa, eli niiden määrä on vuoden aikana lisääntynyt 60 
prosenttia. 

 

MSEK, paitsi käyttökateprosentit,  
toiminnan tunnusluvut ja muutokset 

Loka–
joulu 
2011 

Loka–
joulu 
2010 

Muu-
tos 
(%) 

Tammi–
joulu 
2011 

Tammi–
joulu 
2010 

Muu-
tos 
(%) 

Liikevaihto 9 475 9 880 −4 36 811 39 875 −8 
Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä 2 982 2 991 0 12 101 13 035 −7 

Käyttökate-% 31,5 30,3  32,9 32,7  
Liiketulos 1 561 1 718 −9 6 582 7 813 −16 
Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä 1 697 1 757 −3 7 168 7 969 −10 
Käyttöomaisuusinvestoinnit 1 659 1 800 −8 5 448 4 928 11 
Liittymämäärä (tuhatta) kauden lopussa       

Laajakaista 2 481 2 402 3 2 481 2 402 3 
Kiinteän verkon puhepalvelut ja VoIP 4 805 5 040 −5 4 805 5 040 −5 
TV 1 177 935 26 1 177 935 26 

Työntekijöitä kauden lopussa 13 305 13 901 −4 13 305 13 901 −4 
 

Lisätietoja segmentistä on saatavana osoitteessa www.teliasonera.com. 
 
Neljäs vuosineljännes 
• Liikevaihto paikallisissa valuutoissa ja ilman yritysostoja laskettuna laski 3,9 prosenttia. 

Raportointivaluutassa laskettuna liikevaihto laski 4,1 prosenttia 9 475 milj. Ruotsin 

http://www.teliasonera.com/
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kruunuun (9 880). Valuuttakurssivaihteluilla oli 0,4 prosentin suuruinen negatiivinen 
vaikutus ja yrityskaupoilla 0,2 prosentin suuruinen positiivinen vaikutus liikevaihtoon. 
 
Ruotsissa liikevaihto laski 2,9 prosenttia 4 389 milj. kruunuun (4 521). Kiinteän verkon 
puhepalvelujen liikevaihto laski noin 11 prosenttia, kun taas IP-pohjaisten palvelujen 
liikevaihto kasvoi noin 7 prosenttia eli parani selvästi edelliseen vuosineljännekseen 
verrattuna. IP-pohjaisten palvelujen positiivinen kehitys johtui osaksi TV- ja VoIP-
liittymien liikevaihdon kasvamisesta 25 prosentilla. Lisäksi laajakaistapalvelut kehittyvät 
nyt myönteisesti, ja niiden liikevaihto kasvoi 5 prosenttia markkinaosuuden 
paranemisen ja kuituverkon jatkuvan laajentamisen myötä.  
 
Suomessa liikevaihto paikallisessa valuutassa laskettuna laski 4,3 prosenttia 1 359 milj. 
kruunuun (1 424) pääasiassa kiinteän verkon puhelinliittymien määrän laskun 
seurauksena. Perinteisten kiinteän verkon puhepalvelujen liikevaihto väheni 6 
prosenttia, kun taas IP-pohjaisten palvelujen liikevaihto kasvoi 2 prosenttia 
edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. 
 
Norjassa liikevaihto paikallisessa valuutassa laskettuna kasvoi 0,8 prosenttia 275 milj. 
Ruotsin kruunuun (266). Tanskassa liikevaihto laski 0,8 prosenttia 235 milj. Ruotsin 
kruunuun (239), koska IP-pohjaisten palveluiden (pääasiassa laajakaista- ja TV-
palveluiden) kasvu ei kyennyt täysin kompensoimaan kiinteän verkon puhepalvelujen 
liikevaihdon laskua.  
 
Virossa liikevaihto paikallisessa valuutassa laskettuna kasvoi 6,1 prosenttia 495 milj. 
kruunuun (473) laajakaista- ja TV-palvelujen liikevaihdon kasvun sekä 
kauttakulkuliikenteen ja laitemyynnin lisääntymisen seurauksena. Liettuassa liikevaihto 
kasvoi 1,5 prosenttia 515 milj. Ruotsin kruunuun (514). 
 
Tukkumyynnin liikevaihto paikallisessa valuutassa laskettuna laski 10,3 prosenttia 2 508 
milj. kruunuun (2 810). Kansainvälisen verkkokapasiteettiliiketoiminnan liikevaihto 
paikallisissa valuutoissa laskettuna laski 10,6 prosenttia, mikä johtui pienellä katteella 
myytävien puhepalvelujen liikevaihdon pienenemisestä 13 prosentilla. IP-palvelujen 
liikevaihto sen sijaan kasvoi 17 prosenttia verrattuna edellisvuoden vastaavaan 
ajanjaksoon. 
 

• Laajakaistaliittymien määrä kasvoi 2,5 miljoonaan, mikä merkitsee 79 000 uutta 
liittymää vuoden 2010 viimeiseen neljännekseen verrattuna ja 28 000 uutta liittymää 
kuluneen vuosineljänneksen aikana. 
 
TV-liittymien kokonaismäärä kasvoi vuoden 2010 viimeisestä neljänneksestä 
242 000:lla ja kuluneen vuosineljänneksen aikana 40 000:lla. TV-liittymiä on nyt 
yhteensä 1,2 miljoonaa. 
 
Kiinteän verkon puheliittymien määrä pieneni 399 000:lla vuoden 2010 lopusta ja oli 4,3 
miljoonaa. Vuosineljänneksen aikana määrä väheni 123 000:lla. Uusien VoIP-liittymien 
määrä vuosineljänneksen aikana oli 39 000, ja VoIP-liittymien kokonaismäärä kasvoi 
näin 0,5 miljoonaan. 

 
• Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä laski 0,5 prosenttia paikallisissa valuutoissa ja 

ilman yritysostoja laskettuna. Raportointivaluutassa laskettuna käyttökate ennen 
kertaluonteisia eriä pieneni 0,3 prosenttia 2 982 milj. kruunuun (2 991). 
Käyttökateprosentti nousi 31,5 prosenttiin (30,3). 
 
Ruotsissa käyttökateprosentti parani 36,7 prosenttiin (33,4) pääasiassa liikevaihtoa 
vastaavien kulujen pienenemisen ja kustannustehokkuuden parantamistoimien 
vaikutuksesta pienentyneiden henkilöstökustannusten seurauksena. 
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Viankäsittelykustannukset kasvoivat neljännen vuosineljänneksen aikana, mutta 
vaikutusta kompensoi riita-asioiden vuoksi aiemmin tehtyjen varausten purkaminen.  
 
Suomessa käyttökateprosentti laski 21,2 prosenttiin (23,7), kun laitemyynnin ja 
viankäsittelykustannusten lisääntyminen alensi bruttokatetta. Säästötoimien kohteena 
olevat kustannukset laskivat 8,9 prosenttia. Ostetulla kaapeli-TV-liiketoiminnalla oli pieni 
positiivinen vaikutus käyttökatteeseen.  
 
Norjassa käyttökateprosentti parani 17,1 prosenttiin (13,5) liikevaihdon kasvun, 
paremman bruttokatteen ja säästötoimien kohteena olevien kustannusten alenemisen 
seurauksena. Samoista syistä käyttökateprosentti Tanskassa nousi 15,3 prosenttiin 
(7,1). 
 
Liettuassa käyttökateprosentti parani 38,1 prosenttiin (36,8), kun taas Virossa se laski 
24,6 prosenttiin (31,1) pääasiassa alentuneen bruttokatteen vaikutuksesta. 
Tukkumyynnin käyttökateprosentti parani hieman 27,2 prosenttiin (26,8).  
 

• Käyttöomaisuusinvestoinnit vähenivät 1 659 milj. kruunuun (1 800), ja 
käyttöomaisuusinvestoinnit suhteessa liikevaihtoon laskivat 17,5 prosenttiin (18,2). 
Kassavirta laskettuna ennen kertaluonteisia eriä kirjatun käyttökatteen ja 
käyttöomaisuusinvestointien erotuksena kasvoi 1 323 milj. kruunuun (1 191). 
 

 
Koko vuosi 
• Liikevaihto paikallisissa valuutoissa ja ilman yritysostoja laskettuna laski 5,7 prosenttia. 

Raportointivaluutassa laskettuna liikevaihto laski 7,7 prosenttia 36 811 milj. kruunuun 
(39 875). Valuuttakurssivaihteluilla oli 2,1 prosentin suuruinen negatiivinen vaikutus ja 
yrityskaupoilla 0,1 prosentin suuruinen positiivinen vaikutus liikevaihtoon. 
 

• Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä laski 5,4 prosenttia paikallisissa valuutoissa ja 
ilman yritysostoja laskettuna. Raportointivaluutassa laskettuna käyttökate ennen 
kertaluonteisia eriä pieneni 7,2 prosenttia 12 101 milj. kruunuun (13 035). 
Käyttökateprosentti nousi 32,9 prosenttiin (32,7). 
 

• Käyttöomaisuusinvestoinnit kasvoivat 5 448 milj. kruunuun (4 928), ja 
käyttöomaisuusinvestoinnit suhteessa liikevaihtoon nousivat 14,8 prosenttiin (12,4). 
Kassavirta laskettuna ennen kertaluonteisia eriä kirjatun käyttökatteen ja 
käyttöomaisuusinvestointien erotuksena laski 6 653 milj. kruunuun (8 107). 
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MSEK, paitsi käyttökateprosentit  
ja muutokset 

Loka–
joulu 
2011 

Loka–
joulu 
2010 

Muu-
tos 
(%) 

Tammi–
joulu 
2011 

Tammi–
joulu 
2010 

Muu-
tos 
(%) 

Liikevaihto 9 475 9 880 −4 36 811 39 875 −8 
josta Ruotsin osuus 4 389 4 521 −3 17 264 18 085 −5 
josta Suomen osuus 1 359 1 424 −5 5 289 5 820 −9 
josta Norjan osuus 275 266 3 1 063 1 157 −8 
josta Tanskan osuus 235 239 −2 929 983 −5 
josta Liettuan osuus 515 514 0 1 962 2 139 −8 
josta Viron osuus 495 473 5 1 903 1 910 0 
josta tukkumyynnin osuus 2 508 2 810 −11 9 654 11 214 −14 

Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä 2 982 2 991 0 12 101 13 035 −7 
josta Ruotsin osuus 1 610 1 512 6 6 782 6 907 −2 
josta Suomen osuus 288 338 −15 1 281 1 719 −25 
josta Norjan osuus 47 36 31 174 183 −5 
josta Tanskan osuus 36 17 112 102 98 4 
josta Liettuan osuus 196 189 4 791 852 −7 
josta Viron osuus 122 147 −17 539 586 −8 
josta tukkumyynnin osuus 682 753 −9 2 432 2 690 −10 

Käyttökate-% yhteensä 31,5 30,3  32,9 32,7  
Käyttökate-%, Ruotsi 36,7 33,4  39,3 38,2  
Käyttökate-%, Suomi 21,2 23,7  24,2 29,5  
Käyttökate-%, Norja 17,1 13,5  16,4 15,8  
Käyttökate-%, Tanska 15,3 7,1  11,0 10,0  
Käyttökate-%, Liettua 38,1 36,8  40,3 39,8  
Käyttökate-%, Viro 24,6 31,1  28,3 30,7  
Käyttökate-%, tukkumyynti 27,2 26,8  25,2 24,0  

 
Liikevaihto paikallisissa valuutoissa ja 
ilman yritysostoja laskettuna 

Loka–
joulu 

Tammi–
joulu 

Muutos (%) yhteensä −3,9 −5,7 
Muutos (%), Ruotsi −2,9 −4,5 
Muutos (%), Suomi −4,3 −4,5 
Muutos (%), Norja 0,8 −5,5 
Muutos (%), Tanska −0,8 −0,2 
Muutos (%), Liettua 1,5 −3,1 
Muutos (%), Viro 6,1 5,3 
Muutos (%), tukkumyynti −10,3 −12,0 
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3G-palvelut nyt kaikissa Eurasia-liiketoiminta-alueen maissa 
 
 
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. 
 
 
• Eurasia-liiketoiminta-alueen liikevaihdon kasvu oli edelleen ilmoitettavissa 

kaksinumeroisena lukuna ja käyttökateprosentti oli yli 50 prosenttia sekä koko vuoden 
että viimeisen neljänneksen aikana. Nepalissa Ncell nousi neljännen vuosineljänneksen 
aikana markkinajohtajaksi liittymämärällä mitattuna. Azerbaidžanissa Azercell toi 3G-
palvelut markkinoille marraskuussa, ja nyt tarjoamme 3G-palveluja kaikissa Eurasia-
liiketoiminta-alueen toimintamaissa, ja selkeänä tavoitteenamme on nousta 
langattomien datapalvelujen markkinajohtajaksi.  
 

• Strategiamme mukaisesti pyrimme kasvattamaan keskeisiä omistuksiamme, ja siksi 
TeliaSonera allekirjoitti joulukuussa Kazakhtelecomin kanssa sopimuksen, jolla se osti 
49 prosenttia kazakstanilaisen Kcellin osakkeista. TeliaSonera on myös sopinut 
myyvänsä 25 prosenttia miinus yhden osakkeen Kcellin osakekannasta 
listautumisannissa. Kun liiketoimen molemmat vaiheet on saatettu loppuun, 
TeliaSonera omistaa 61,9 prosenttia Kcellin osakkeista.  

 

MSEK, paitsi käyttökateprosentit,  
toiminnan tunnusluvut ja muutokset 

Loka–
joulu 
2011 

Loka–
joulu 
2010 

Muu-
tos 
(%) 

Tammi–
joulu 
2011 

Tammi–
joulu 
2010 

Muu-
tos 
(%) 

Liikevaihto 4 708 4 323 9 17 330 16 458 5 
Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä 2 357 2 273 4 8 850 8 348 6 

Käyttökate-% 50,1 52,6  51,1 50,7  
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista 1 687 2 033 −17 5 735 7 603 −25 

Venäjä 1 049 1 154 −9 4 410 5 053 −13 
Turkki 640 879 −27 1 331 2 550 −48 

Liiketulos 3 996 3 567 12 12 499 13 267 −6 
Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä 3 283 3 614 −9 11 749 13 314 −12 
Käyttöomaisuusinvestoinnit 1 754 2 580 −32 4 538 5 473 −17 
Liittymämäärä (tuhatta) kauden lopussa       

Tytäryhtiöt 34 840 28 505 22 34 840 28 505 22 
Osakkuusyhtiöt 106 225 100 900 5 106 225 100 900 5 

Työntekijöitä kauden lopussa 4 994 4 853 3 4 994 4 853 3 
 

Lisätietoja segmentistä on saatavana osoitteessa www.teliasonera.com. 
 
Konsolidoidut toiminnot 
Neljäs vuosineljännes 
• Liikevaihto paikallisissa valuutoissa ja ilman yritysostoja laskettuna kasvoi 12,7 

prosenttia. Raportointivaluutassa laskettuna liikevaihto kasvoi 8,9 prosenttia 4 708 milj. 
Ruotsin kruunuun (4 323). Valuuttakurssivaihteluilla oli 3,8 prosentin suuruinen 
negatiivinen vaikutus liikevaihtoon.  
 
Kazakstanissa liikevaihto paikallisessa valuutassa laskettuna kasvoi 10,8 prosenttia 
2 147 milj. kruunuun (1 971). Liittymämäärän kasvu kiihtyi neljännen vuosineljänneksen 
aikana, ja markkinaosuus onnistuttiin säilyttämään, vaikka vähittäishintakatto ja 
kolmannen operaattorin tulo markkinoille ovat aiheuttaneet keskimääräiseen 
minuuttihintaan kohdistuvia paineita. Langattomat datapalvelut kasvoivat edelleen 
voimakkaasti.  
 

http://www.teliasonera.com/
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Azerbaidžanissa liikevaihto paikallisessa valuutassa laskettuna pieneni 1,8 prosenttia 
928 milj. kruunuun (935) markkinoiden hintatason merkittävän laskun seurauksena. 3G-
palvelut on otettu hyvin vastaan, ja datasiirtomäärät kasvoivat voimakkaasti neljännen 
vuosineljänneksen aikana. Käyttöminuuttien voimakas kasvu jatkui uusien liittymien 
markkinoille tuonnin ja loppukäyttäjille edullisempia hintoja tarjonneiden kampanjoiden 
seurauksena.  
 
Uzbekistanissa liikevaihto paikallisessa valuutassa laskettuna kasvoi 13,3 prosenttia 
470 milj. kruunuun (463). Kasvu oli hitaampaa kuin edellisten vuosineljännesten aikana, 
mikä johtui pääasiassa sähkökatkosten ja sääilmiöiden aiheuttamasta verkon 
käytettävyyden alenemasta. Kilpailu oli edelleen ankaraa, ja Ucell tavoittelee 
markkinajohtajuutta langattomissa datapalveluissa. Nykyisin lisäarvopalvelut 
muodostavat 30 prosenttia Ucellin kokonaisliikevaihdosta.   
 
Tadžikistanissa liikevaihto paikallisessa valuutassa laskettuna kasvoi 18,1 prosenttia 
232 milj. kruunuun (216) pääasiassa oman verkon käytön, saapuvien 
ulkomaanpuhelujen ja lisäarvopalvelujen lisääntymisen vuoksi. Pitkän aikavälin 
tehokkuuden parantamiseksi ja Tadžikistanin viranomaissääntelyn negatiivisten 
vaikutusten kompensoimiseksi Tadžikistanissa on toteutettu kahden erillisen 
liiketoimintakokonaisuuden operatiivinen yhdistäminen. 
 
Georgiassa liikevaihto paikallisessa valuutassa laskettuna pieneni 5,5 prosenttia 242 
milj. kruunuun (239). Tämä merkitsee parannusta verrattuna edellisiin 
vuosineljänneksiin ensimmäistä kertaa sen jälkeen, kun liikevaihtoon kohdistettu 
valmistevero ja pienemmät yhteenliittämismaksut otettiin maassa käyttöön vuoden 2010 
kolmannen neljänneksen aikana. Liikevaihdon lasku jatkui edelleen vuosineljänneksen 
aikana, mikä johtui vähittäishintakaton käyttöönotosta huhtikuussa 2011 ja markkinoilla 
vallitsevasta kovasta hintakilpailusta. 
 
Moldovassa liikevaihto paikallisessa valuutassa laskettuna kasvoi 9,1 prosenttia 143 
milj. kruunuun (131). Nepalissa liikevaihto paikallisessa valuutassa laskettuna kasvoi 
68,9 prosenttia 547 milj. kruunuun (370) liittymämäärän vahvana jatkuneen kasvun 
seurauksena.   
 

• Konsolidoitujen toimintojen liittymämäärä oli 34,8 miljoonaa, eli se kasvoi 6,3 miljoonaa 
vuoden 2010 lopusta. Kasvu oli voimakkainta Nepalissa, jossa liittymämäärä kasvoi 2,8 
miljoonalla 6,8 miljoonaan; Kazakstanissa, jossa liittymämäärä kasvoi 1,9 miljoonalla 
10,9 miljoonaan; ja Uzbekistanissa, jossa liittymämäärä kasvoi 0,9 miljoonalla 7,7 
miljoonaan. Neljännen vuosineljänneksen aikana konsolidoitujen toimintojen liittymien 
kokonaismäärä kasvoi 2,1 miljoonalla. Kasvu oli suurinta Nepalissa, jossa se kasvoi 0,8 
miljoonalla, Kazakstanissa, jossa lisäystä oli 0,7 miljoonaa, ja Uzbekistanissa, jossa 
liittymämäärä kasvoi 0,2 miljoonalla. 

 
• Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä kasvoi 7,3 prosenttia paikallisissa valuutoissa ja 

ilman yritysostoja laskettuna. Raportointivaluutassa laskettuna käyttökate ennen 
kertaluonteisia eriä kasvoi 3,7 prosenttia 2 357 milj. kruunuun (2 273). 
Käyttökateprosentti laski 50,1 prosenttiin (52,6). 
 
Käyttökateprosentti oli edelleen yli 50 prosenttia Kazakstanissa, Nepalissa ja 
Tadžikistanissa. Ankarasta kilpailusta ja vaikeiden sääolojen negatiivisista vaikutuksista 
huolimatta käyttökateprosentti Uzbekistanissa pysyi noin 40 prosentissa. 
Azerbaidžanissa käyttökateprosentti laski edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta, mikä 
johtui pienentyneestä liikevaihdosta ja oman verkon ulkopuolella kulkevan liikenteen 
kasvusta. 
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• Käyttöomaisuusinvestoinnit vähenivät 1 754 milj. kruunuun (2 580), ja 
käyttöomaisuusinvestoinnit suhteessa liikevaihtoon laskivat 37,3 prosenttiin (59,7). 
Käyttöomaisuusinvestoinnit ilman toimilupa- ja taajuusmaksuja olivat 1 362 milj. 
kruunua (2 190), ja käyttöomaisuusinvestoinnit suhteessa liikevaihtoon olivat 28,9 
prosenttia (50,7). Kassavirta laskettuna ennen kertaluonteisia eriä kirjatun käyttökatteen 
ja käyttöomaisuusinvestointien erotuksena parani 603 milj. kruunuun (–307).  

 
Koko vuosi 
• Liikevaihto paikallisissa valuutoissa ja ilman yritysostoja laskettuna kasvoi 17,0 

prosenttia. Raportointivaluutassa laskettuna liikevaihto kasvoi 5,3 prosenttia 17 330 milj. 
kruunuun (16 458). Valuuttakurssivaihteluilla oli 11,7 prosentin suuruinen negatiivinen 
vaikutus. 
 

• Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä kasvoi 17,6 prosenttia paikallisissa valuutoissa ja 
ilman yritysostoja laskettuna. Raportointivaluutassa laskettuna käyttökate ennen 
kertaluonteisia eriä kasvoi 6,0 prosenttia 8 850 milj. kruunuun (8 348), ja 
käyttökateprosentti kohosi 51,1 prosenttiin (50,7). Säästötoimien kohteena olevat 
kustannukset paikallisissa valuutoissa ja ilman yritysostoja laskettuna kasvoivat 10,7 
prosenttia.  

 
• Käyttöomaisuusinvestoinnit vähenivät 4 538 milj. kruunuun (5 473), ja 

käyttöomaisuusinvestoinnit suhteessa liikevaihtoon laskivat 26,2 prosenttiin (33,3). 
Käyttöomaisuusinvestoinnit ilman toimilupa- ja taajuusmaksuja olivat 4 129 milj. 
kruunua (4 941), ja käyttöomaisuusinvestoinnit suhteessa liikevaihtoon olivat 23,8 
prosenttia (30,0). Kassavirta laskettuna ennen kertaluonteisia eriä kirjatun käyttökatteen 
ja käyttöomaisuusinvestointien erotuksena kasvoi 4 312 milj. kruunuun (2 875).  

 

MSEK, paitsi muutokset 

Loka–
joulu 
2011 

Loka–
joulu 
2010 

Muu-
tos 
(%) 

Tammi–
joulu 
2011 

Tammi–
joulu 
2010 

Muu-
tos 
(%) 

Liikevaihto 4 708 4 323 9 17 330 16 458 5 
josta Kazakstanin osuus 2 147 1 971 9 7 913 7 450 6 
josta Azerbaidžanin osuus 928 935 −1 3 449 3 817 −10 
josta Uzbekistanin osuus 470 463 2 1 738 1 607 8 
josta Tadžikistanin osuus 232 216 7 834 823 1 
josta Georgian osuus 242 239 1 926 1 133 −18 
josta Moldovan osuus 143 131 9 518 489 6 
josta Nepalin osuus 547 370 48 1 960 1 149 71 

 
Liikevaihto paikallisissa valuutoissa ja 
ilman yritysostoja laskettuna 

Loka–
joulu 

Tammi–
joulu 

Muutos (%) yhteensä 12,7 17,0 
Muutos (%) Kazakstan 10,8 17,2 
Muutos (%), Azerbaidžan −1,8 −2,0 
Muutos (%), Uzbekistan 13,3 29,8 
Muutos (%), Tadžikistan 18,1 18,2 
Muutos (%), Georgia −5,5 −14,6 
Muutos (%), Moldova 9,1 11,1 
Muutos (%), Nepal 68,9 92,9 

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

liittymämäärä oli 62,5 miljoonaa. Lisäystä edellisvuoden vastaavasta neljänneksestä oli 
5,3 miljoonaa. Edelliseen vuosineljännekseen verrattuna liittymämäärä kasvoi 2,3 
miljoonalla. 
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• TeliaSoneran Venäjältä saamat tuotot vähenivät 1 049 milj. kruunuun (1 154). Venäjän 

rupla heikentyi 2,1 prosenttia Ruotsin kruunuun nähden, millä oli tuottoihin 21 milj. 
kruunun suuruinen negatiivinen vaikutus. 

 
Koko vuosi 
• TeliaSoneran Venäjältä saamat tuotot vähenivät 4 410 milj. kruunuun (5 053). Venäjän 

rupla heikentyi 6,8 prosenttia Ruotsin kruunuun nähden, millä oli tuottoihin 322 milj. 
kruunun suuruinen negatiivinen vaikutus. MegaFonin käyttökateprosentti oli hieman 
pienempi kuin vastaavalla jaksolla edellisvuonna, mikä johtui hintatason laskusta sekä 
pienellä katteella myytävien puhelinten ja kiinteän verkon laajakaistapalvelujen osuuden 
kasvusta.  

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

ilmoitetaan yhden neljänneksen viiveellä) liittymämäärä oli 34,4 miljoonaa. Se kasvoi 
0,5 miljoonalla edellisvuoden vastaavaan neljännekseen verrattuna ja 0,3 miljoonalla 
edelliseen vuosineljännekseen verrattuna. Ukrainassa liittymämäärä pieneni 
edellisvuoden vastaavasta neljänneksestä 0,5 miljoonalla 9,3 miljoonaan. Kuluneen 
vuosineljänneksen aikana liittymämäärä kasvoi 0,6 miljoonalla. 
 

• TeliaSoneran Turkista saamat tuotot vähenivät 640 milj. kruunuun (879). Turkin liira 
heikkeni 11,5 prosenttia Ruotsin kruunuun nähden, millä oli tuottoihin 83 milj. kruunun 
suuruinen negatiivinen vaikutus. 

 
Koko vuosi 
• TeliaSoneran Turkista saamat tuotot vähenivät 1 331 milj. kruunuun (2 550). Turkin liira 

heikkeni 13,8 prosenttia Ruotsin kruunuun nähden, millä oli tuottoihin 213 milj. kruunun 
suuruinen negatiivinen vaikutus. Turkcellin käyttökate pieneni vuoden takaiseen 
verrattuna, mikä johtui enimmäishintoja koskevasta sääntelystä, pienemmistä 
yhteenliittämismaksuista sekä Turkissa vallitsevan ankaran kilpailun vuoksi kasvaneista 
markkinointikuluista. Valko-Venäjän valuutan devalvointi ja liikearvon arvonalennus 
vaikuttivat myös negatiivisesti TeliaSoneran Turkista saamiin tuottoihin. 
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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 

Loka–
joulu 
2011 

Loka–
joulu 
2010 

Muu-
tos 
(%) 

Tammi–
joulu 
2011 

Tammi–
joulu 
2010 

Muu-
tos 
(%) 

Liikevaihto 1 102 1 246 −12 3 992 5 102 −22 
Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä 2 94 −98 257 560 −54 
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista −49 −5  −115 −23  
Liiketulos −254 234  −541 143  
Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä −141 −68 −107 −406 −154  
Käyttöomaisuusinvestoinnit 222 190 17 657 654 0 
 

Lisätietoja segmentistä on saatavana osoitteessa www.teliasonera.com. 
 
• Liikevaihto paikallisissa valuutoissa ja ilman yritysostoja laskettuna laski 7,3 prosenttia. 

Raportointivaluutassa laskettuna liikevaihto laski 11,6 prosenttia 1 102 milj. kruunuun 
(1 246).  

 
• Raportointivaluutassa laskettuna käyttökate ennen kertaluonteisia eriä laski 2 milj. 

kruunuun (94).  
 
 
 
 
 
 
 
Tukholmassa 2.2.2012 
 
 
 
Lars Nyberg 
Toimitusjohtaja 
 
 
 
 
 
 
 
 
TeliaSoneran tilintarkastajat eivät ole tarkastaneet tätä tilinpäätöstiedotetta. 
 
 
 
 
 
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 
2.2.2012 klo 7.00 (CET). 
 

http://www.teliasonera.com/
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Taloudelliset tiedot 
Yhtiökokous 2012 Tukholmassa 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 

Loka–
joulu 
2011 

Loka–
joulu 

20101) 

Muu-
tos 
(%) 

Tammi–
joulu 
2011 

Tammi–
joulu 

20101) 

Muu-
tos 
(%) 

Liikevaihto 27 123 26 851 1 104 354 106 979 −2 
Liikevaihtoa vastaavat kulut −15 222 −13 640 12 −57 035 −57 691 −1 
Bruttokate 11 901 13 211 −10 47 319 49 288 −4 
Myynti-, hallinto- sekä tutkimus- ja 
kehityskulut −6 299 −7 647 −18 −24 232 −25 684 −6 
Liiketoiminnan muut tuotot ja kulut, netto 573 469 22 763 578 32 
Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten 
tuloksista 
 1 652 2 144 −23 5 717 7 821 −27 
Liiketulos 7 827 8 177 −4 29 567 32 003 −8 
Rahoituskulut ja muut rahoituserät, netto −835 −558 50 −2 793 −2 067 35 
Tulos rahoituserien jälkeen 6 992 7 619 −8 26 774 29 936 −11 
Tuloverot −1 318 −1 654 −20 −5 702 −6 374 −11 
Nettotulos 5 674 5 965 −5 21 072 23 562 −11 
Muuntoerot −2 757 −2 722  −5 339 −18 959  
Osuus osakkuusyhtiöiden muista laajan 
tuloksen eristä 59 −144  88 −103  
Kassavirran suojaukset −11 122  −118 63  
Myytävissä olevat rahoitusinstrumentit −1 0  −1 −90  
Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät tuloverot −389 −180  5 −936  
Muut laajan tuloksen erät −3 099 −2 924  −5 365 −20 025  
Laaja tulos yhteensä 2 575 3 041  15 707 3 537  
       
Nettotuloksen jakautuminen:       

Emoyhtiön omistajille 4 972 5 309  18 341 21 257  
Määräysvallattomille omistajille 702 656  2 731 2 305  

Laajan tuloksen jakautuminen:       
Emoyhtiön omistajille 2 033 2 396  13 096 1 692  
Määräysvallattomille omistajille 542 645  2 611 1 845  

       
Tulos/osake (kruunua), laimentamaton ja 
laimennettu 1,15 1,18  4,20 4,73  
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  4 366 992 4 490 457  

Omia osakkeita (1 000 kpl)       
Ulkona olevat osakkeet kauden lopussa – –  – –  
Painotettu keskiarvo – –  50 528 –  

       
Käyttökate 9 587 9 222  36 873 37 661  
Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä 9 191 9 002  36 914 36 897  
Poistot ja arvonalennukset −3 412 −3 189  −13 023 −13 479  
Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä 7 519 7 969  29 737 31 935  
1) Tiettyjä oikaisuja on tehty, ks. sivu 23. 
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Konsernitase 
 
MSEK 31.12.2011 31.12.2010 
Vastaavaa   
Liikearvo ja muut aineettomat hyödykkeet 91 915 90 531 
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 59 580 58 353 
Osuudet osakkuusyhtiöistä ja yhteisyrityksistä, laskennalliset 
verosaamiset  
ja muut pitkäaikaiset sijoitukset 65 743 62 458 
Pitkäaikaiset varat yhteensä 217 238 211 342 
Vaihto-omaisuus 1 475 1 395 
Myyntisaamiset, lyhytaikaiset verosaamiset ja muut saamiset 21 035 19 993 
Korolliset saamiset 1 533 2 477 
Rahavarat 12 600 15 344 
Lyhytaikaiset varat yhteensä 36 643 39 209 
Vastaavaa yhteensä 253 881 250 551 
   
Vastattavaa   
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma 116 680 125 907 
Määräysvallattomille omistajille kuuluva oma pääoma 7 353 6 758 
Oma pääoma yhteensä 124 033 132 665 
Pitkäaikaiset lainat 68 108 60 563 
Laskennalliset verovelat, muut pitkäaikaiset varaukset 24 163 23 230 
Muut pitkäaikaiset velat 1 409 1 593 
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä 93 680 85 386 
Lyhytaikaiset lainat 11 734 4 873 
Ostovelat, lyhytaikaiset verovelat, lyhytaikaiset varaukset ja  
muut lyhytaikaiset velat 24 434 27 627 
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 36 168 32 500 
Vastattavaa yhteensä 253 881 250 551 
 
 
Konsernin kassavirtalaskelma 
 

MSEK 

Loka–
joulu 
2011 

Loka–
joulu 
2010 

Tammi–
joulu 
2011 

Tammi–
joulu 
2010 

Kassavirta ennen käyttöpääoman muutosta 7 002 7 037 28 855 28 831 
Käyttöpääoman muutos 117 716 −1 832 −1 397 
Liiketoiminnan kassavirta 7 119 7 753 27 023 27 434 
Käteisvaroilla tehdyt käyttöomaisuusinvestoinnit −6 596 −6 011 −17 394 −14 533 
Vapaa kassavirta 523 1 742 9 629 12 901 
Muu investointien kassavirta 864 −866 88 −1 943 
Investointien kassavirta yhteensä −5 732 −6 877 −17 306 −16 476 
Kassavirta ennen rahoitusta 1 387 876 9 717 10 958 
Rahoituksen kassavirta −3 537 1 540 −12 035 −17 736 
Kauden kassavirta −2 150 2 416 −2 318 −6 778 
     
Rahavarat kauden alussa 14 912 12 787 15 344 22 488 
Kauden kassavirta −2 150 2 416 −2 318 −6 778 
Valuuttakurssierot −162 141 −426 −366 
Rahavarat kauden lopussa 12 600 15 344 12 600 15 344 
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Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 
 
 Tammi–joulu 2011 Tammi–joulu 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 −2 018 −14 367 −10 104 −2 037 −12 141 
Takaisinostetut ja mitätöidyt 
omat osakkeet −9 983 – −9 983 – – – 
Muut liiketoimet omistajien 
kanssa −2 2 0 −1 057 −177 −1 234 
Laaja tulos yhteensä 13 096 2 611 15 707 1 692 1 845 3 537 
Osakeperusteiset maksut 11 – 11 4 – 4 
Kauden lopussa 116 680 7 353 124 033 125 907 6 758 132 665 
 
 
Laadintaperiaatteet 
 
Yleistä. Kuten vuoden 2010 tilinpäätös, nämä TeliaSoneran konsernitilinpäätöstiedot 
31.12.2011 päättyneeltä vuodelta on laadittu kansainvälisten IFRS (International Financial 
Reporting Standards) -säännösten ja, TeliaSoneran toimintojen luonne huomioiden, 
Euroopan unionissa käyttöön otettujen IFRS-standardien mukaisesti. Emoyhtiö TeliaSonera 
AB:n tilinpäätös on laadittu Ruotsin kirjanpitolain ja Ruotsin kirjanpitoasioiden neuvoston 
standardien ja muiden lausuntojen mukaisesti. Tämä raportti on laadittu kansainvälisen 
standardin IAS 34 Osavuosikatsaukset mukaisesti. 
 
Aiempien luokitteluvirheiden oikaisu. Tietoja on TeliaSoneran tammi–maaliskuun 2011 
osavuosikatsauksen vastaavassa kohdassa. 
 
Uudet kirjanpitostandardit (eivät vielä käytössä EU:ssa). IFRIC 20 Kaivosjätteen 
jätehuoltokustannukset avolouhosten tuotantovaiheessa (koskee tilikausia, jotka alkavat 
1.1.2013 tai sen jälkeen; aikaisempi käyttöönotto on sallittua) julkaistiin 19.10.2011. IFRIC 
20:lla ei ole vaikutusta TeliaSoneraan. 
 
Kansainvälinen tilinpäätösstandardilautakunta IASB esitti 16.12.2011 muutoksia seuraaviin 
standardeihin: IFRS 9 Rahoitusinstrumentit, IFRS 7 Rahoitusinstrumentit: tilinpäätöksessä 
esitettävät tiedot ja IAS 32 Rahoitusinstrumentit: esittämistapa. Standardin IFRS 9 
pakollisen käyttöönoton määräpäivää siirrettiin tammikuun 1. päivään 2015, ja standardin 
IFRS 7 liitetietojen esittämistä koskevia vaatimuksia muutettiin niin, että 
arvostuskategorioiden välinen täsmäytys sallitaan tai sitä vaaditaan standardien IAS 39 ja 
IFRS 9 mukaisesti ja standardia IFRS 9 ensi kerran sovellettaessa syntyvien muiden 
siirtymävaikutusten esittämistä vaaditaan. 
 
Standardi IAS 32 (koskee tilikausia, jotka alkavat 1.1.2014 tai sen jälkeen; sovelletaan 
takautuvasti) selvensi ilmauksen ”on nykyisin laillisesti toimeenpantavissa oleva 
kuittausoikeus” merkitystä sekä sitä, että joitain bruttosuoritusmekanismeja voidaan pitää 
nettosuorituksia vastaavina. TeliaSonera tutkii parhaillaan muutoksen mahdollisia 
vaikutuksia. 
 
Lisätietoja on TeliaSoneran tammi–kesäkuun 2011 osavuosikatsauksen ja vuoden 2010 
vuosikertomuksen vastaavissa kohdissa. 
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Kertaluonteiset erät 
 

MSEK 

Loka–
joulu 
2011 

Loka–
joulu 
2010 

Tammi–
joulu 
2011 

Tammi–
joulu 
2010 

Käyttökatteeseen sisältyvät 396 220 −41 764 
Uudelleenjärjestelykulut, synergiaetujen 
toteutuskulut ym.: 

Mobility Services −156 −8 −221 −26 
Broadband Services −99 −27 −575 −142 
Eurasia 7 −47 −19 −47 
Muut toiminnot −51 10 −177 −144 

josta TeliaSonera Holdingin osuus 20 −34 28 −37 
Myyntivoitot ja -tappiot: 

Telia Stofa – −1 – 830 
Muut yksiköt 695 293 951 293 

Poistoihin ja arvonalennuksiin sisältyvät −25 −12 −66 −692 
Arvonalennukset, nopeutetut poistot: 

Broadband Services −25 −12 −66 −14 
Muut toiminnot – − – −678 

Osuuksiin osakkuusyhtiöiden ja 
yhteisyritysten tuloksista sisältyvät −63 − −63 −4 
Arvonalennukset −63 – −63 – 
Myyntivoitot: 

SmartTrust – − – −4 
Rahoituskuluihin ja muihin rahoituseriin 
sisältyvät, netto – − – − 
Yhteensä 308 208 −170 68 
 
 
Laskennalliset verot 
 
MSEK 31.12.2011 31.12.2010 
Laskennalliset verosaamiset 8 073 9 048 
Laskennalliset verovelat −13 437 −12 526 
Laskennalliset verovelat (−) / verosaamiset (+), netto −5 364 −3 478 
 
 
Segmenttien ja konsernin liiketulos 
 

MSEK 

Loka–
joulu 
2011 

Loka–
joulu 
2010 

Tammi–
joulu 
2011 

Tammi–
joulu 
2010 

Mobility Services 2 564 2 655 11 064 10 750 
Broadband Services 1 561 1 718 6 582 7 813 
Eurasia 3 996 3 567 12 499 13 267 
Muut toiminnot −254 234 −541 143 
Segmentit yhteensä 7 867 8 174 29 604 31 973 
Sisäisten voittojen eliminoinnit −40 3 −37 30 
Konserni 7 827 8 177 29 567 32 003 
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Liiketoimet osakkuusyhtiöiden ja lähipiirin kanssa 
 
Svenska UMTS-nät.TeliaSoneralla oli 31.12.2011 puoliksi omistamaltaan yhteisyritykseltä 
Svenska UMTS-nät AB:ltä korollisia saatavia 1 680 milj. kruunun arvosta. TeliaSonera osti 
Svenska UMTS-nät AB:ltä 31.12.2011 päättyneen kolmen kuukauden jakson aikana 
palveluja 147 milj. kruunun ja myi palveluja 67 milj. kruunun edestä. Koko vuoden 2011 
aikana TeliaSonera osti Svenska UMTS-nät AB:ltä palveluja 578 milj. kruunun edestä ja myi 
palveluja 254 milj. kruunun edestä. 
 
 
Investoinnit 
 

MSEK 

Loka–
joulu 
2011 

Loka–
joulu 
2010 

Tammi–
joulu 
2011 

Tammi–
joulu 
2010 

Käyttöomaisuusinvestoinnit 6 053 5 860 17 243 14 934 
Aineettomat hyödykkeet 1 904 795 4 557 2 498 
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 4 149 5 065 12 686 12 436 

Yritysostot ja muut investoinnit 78 390 672 1 735 
Omaisuuserien käytöstäpoistamisvelvoitteet 72 114 323 527 
Liikearvo ja käyvän arvon oikaisut –  47 112 69 
Oman pääoman ehtoiset sijoitukset 6 229 237 1 139 

Yhteensä 6 131 6 250 17 915 16 669 
 
 
Nettovelka 
 
MSEK 31.12.2011 31.12.2010 
Pitkä- ja lyhytaikaiset velat 79 842 65 436 
Vähennetään rahoitusomaisuuteen kirjatut, pitkä- ja lyhytaikaisten 
luottojen suojaamiseksi tarkoitetut johdannaiset −2 085 −1 731 
Vähennetään lyhytaikaiset sijoitukset, rahat ja pankkisaamiset −12 678 −16 396 
Nettovelka 65 079 47 309 
 
 
Lainarahoitus ja luottoluokitus 
 
Liiketoiminnan kassavirta oli positiivinen myös vuoden 2011 viimeisen vuosineljänneksen 
aikana. 
 
Joulukuun 2011 lopulla Kcell-omistuksen kasvattamista koskevan lehdistötiedotteen 
julkaisemisen jälkeen Moody´s muutti TeliaSonera AB:n pitkäaikaisille luotoille antamansa 
luottoluokituksen A3 ja lyhytaikaisille luotoille antamansa luokituksen P2 näkymää 
”Vakaasta” ”Negatiiviseksi”. Tammikuussa 2012 Standard & Poor’s vahvisti TeliaSonera 
AB:lle antamansa luottoluokituksen A– pitkäaikaisille ja A–2 lyhytaikaisille luotoille näkymän 
ollessa ”Vakaa”. 
 
Valtionvelkakriisi Euroopassa jatkuu, eikä merkkejä sen lievenemisestä ole juurikaan 
näkyvissä. Likviditeetin puute on hallitsevana ongelmana kaikkialla rahoitusmarkkinoilla, niin 
myös luottomarkkinoilla, joilla toiminta on hyvin vähäistä. TeliaSonera ei ole 
vuosineljänneksen aikana laskenut mitään merkittäviä joukkovelkakirjoja liikkeelle, mutta 
yhtiö tarkkailee edelleen erilaisia rahoitusvaihtoehtoja ollakseen valmis hyödyntämään 
edullisia rahoitusvaihtoehtoja niiden ilmaantuessa.  
 
Euroalueen taloudelliset näkymät vuodelle 2012 ovat heikot, ja alue on nyt vaarassa joutua 
taantumaan. Likviditeetti on edelleen avainasemassa, ja sen odotetaan pysyvän heikkona 
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myös vuonna 2012. Yritysluottomarkkinoiden nykyinen epävarma tilanne suurella 
todennäköisyydellä jatkuu, ja markkinoilla odotetaan koko vuoden 2012 ajan esiintyvän 
volatiliteettia ja yksittäisten tapahtumien ohjaavaa vaikutusta. 
 
Ruotsin kruunun kurssi vaihteli vuosineljänneksen kuluessa ilman selkeää suuntaa ja oli 
lopuksi vahvistumaan päin huolimatta rahoitusmarkkinoilla vallitsevista huomattavista 
jännitteistä ja likviditeetin puutteesta. Ruotsin kruunun tuleva kurssikehitys on epävarma, 
mutta kruunua pidetään yhä yleisemmin turvasatamana, minkä vuoksi historiallinen yhteys 
finanssimarkkinoiden jännitteiden ja kruunun heikkenemisen välillä on hävinnyt. 
 
 
Taloudelliset tunnusluvut 
 
 31.12.2011 31.12.2010 
Oman pääoman tuotto (%, rullaava 12 kk) 16,8 17,8 
Sijoitetun pääoman tuotto (%, rullaava 12 kk) 16,4 16,9 
Omavaraisuusaste (%) 44,0 48,0 
Nettovelkaantumisaste (%) 58,3 39,3 
Nettovelan suhde käyttökatteeseen (kerrannainen, rullaava 12 kk) 1,76 1,28 
Oma pääoma/osake (kruunua) 26,95 28,04 
 
 
Liiketoimintojen yhdistämiset 
 
Tietoja vuoden aikana tapahtuneista liiketoimintojen yhdistämisestä on TeliaSoneran 
tammi–kesäkuun 2011 ja tammi–maaliskuun 2011 osavuosikatsausten vastaavissa 
kohdissa. 
 
Vakuudet ja annetut pantit 
 
Maksut, jotka TeliaSonera saattaa tulevaisuudessa enimmillään joutua maksamaan 
antamistaan takauksista, olivat 31.12.2011 yhteensä 305 milj. kruunua, josta 273 milj. 
kruunua liittyi eläkevastuiden vakuudeksi annettuihin luottotakuisiin. Annettujen panttien 
kokonaismäärä oli 259 milj. kruunua. 
 
 
Sopimusperusteiset velvoitteet ja sitoumukset 
 
Sopimusvelvoitteiden kokonaismäärä 31.12.2011 oli 685 milj. kruunua, josta 577 milj. 
kruunua liittyi sovittuihin TeliaSoneran kiinteän verkon laajennuksiin Ruotsissa. 
 
TeliaSonera allekirjoitti 22.12.2011 Kazakhtelecomin kanssa sopimuksen, jolla se ostaa 49 
prosenttia kazakstanilaisen Kcellin osakkeista. Lisäksi TeliaSonera on sopinut myyvänsä 25 
prosentin miinus yhden osakkeen osuuden Kcellista vuonna 2012 toteutettavaksi aiotun 
listautumisannin yhteydessä. Riippuen osakkeen kurssikehityksestä listautumisannin jälkeen 
TeliaSonera voi joutua maksamaan lisähintaa Kazakhtelecomille. Kun kaupan molemmat 
vaiheet on saatettu päätökseen, TeliaSoneran efektiivinen omistusosuus Kcellista, joka nyt 
on 37,9 prosenttia, nousee 61,9 prosenttiin. Kaupan odotetaan vaikuttavan myönteisesti 
osakekohtaiseen tulokseen. Kun kaupan ensimmäinen vaihe saadaan päätökseen, 
kertyneet voittovarat ja määräysvallattomien omistajien osuus pienenevät ja nettovelka 
kasvaa. Useiden ehtojen täyttymistä, kuten esimerkiksi viranomaishyväksyntää, edellyttänyt 
liiketoimi saatiin päätökseen 1.2.2012, ja 1,519 mrd. Yhdysvaltain dollarin suoritus 
maksettiin samana päivänä. 
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Emoyhtiö 
 

Tiivistetty tuloslaskelma 
(MSEK) 

Loka–joulu 
2011 

Loka–joulu 
2010 

Tammi–
joulu 
2011 

Tammi–
joulu 
2010 

Liikevaihto 6 3 218 30 13 236 
Liiketulos −525 545 −1 616 1 803 
Tulos rahoituserien jälkeen 2 674 11 199 11 034 34 761 
Tulos ennen veroja 2 007 10 252 10 972 29 798 
Nettotulos 1 476 9 344 9 691 25 422 
 
Vuoden 2011 alusta lukien emoyhtiön kiinteän verkon palveluihin ja laajakaistasovellus-
palveluihin liittyvä toiminta siirrettiin tytäryhtiöön, mikä vaikutti vahvasti liikevaihtoon ja 
liiketulokseen. Vuoden kokonaisliikevaihdosta 30 milj. kruunua (10 375) laskutettiin 
tytäryhtiöiltä. Tulos rahoituserien jälkeen pieneni tytäryhtiöiltä saatujen konserniavustusten 
ja osinkojen vähenemisen ja valuuttajohdannaisten negatiivisten vaikutusten seurauksena. 
 
Tiivistetty tase 
(MSEK) 31.12.2011 31.12.2010 
Pitkäaikaiset varat 177 648 174 292 
Lyhytaikaiset varat 43 661 65 044 
Vastaavaa yhteensä 221 309 239 336 
Oma pääoma 81 848 94 573 
Tilinpäätössiirtojen kertymä 13 271 13 209 
Varaukset 570 620 
Vieras pääoma 125 620 130 934 
Vastattavaa yhteensä 221 309 239 336 
 
Vuoden kokonaisinvestoinnit olivat 4 042 milj. kruunua (11 898), josta 4 014 milj. kruunua 
liittyi tytäryhtiöihin tehtyihin pääomasijoituksiin. Vuonna 2010 suuruudeltaan 10 967 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 vuonna 2012: 
 
• 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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Aiemmin esitetyt konsernin kehitysnäkymät vuonna 2011 
(julkaistu 19.10.2011) 
 
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. 
 
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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