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TeliaSonera januari-december 2011 
 
 
Fortsatt omsättningstillväxt och marginalförbättring 
 
Fjärde kvartalet 
• Nettoomsättningen i lokala valutor och exklusive förvärv steg 2,1 procent. I rap-

porterad valuta steg nettoomsättningen 1,0 procent till 27 123 MSEK (26 851). 
• Påverkbar kostnadsmassa i lokala valutor och exklusive förvärv sjönk 4,6 procent. 

I rapporterad valuta sjönk påverkbar kostnadsmassa 5,8 procent till 7 828 MSEK  
(8 311). 

• EBITDA före engångsposter steg 3,2 procent i lokala i lokala valutor och exklusive 
förvärv. I rapporterad valuta steg EBITDA 2,1 procent till 9 191 MSEK (9 002) och 
marginalen steg till 33,9 procent (33,5). 

• Rörelseresultatet före engångsposter sjönk 5,6 procent till 7 519 MSEK (7 969). 
• Nettoresultat hänförligt till moderbolagets ägare sjönk 6,3 procent till 4 972 MSEK 

(5 309) och resultat per aktie till 1,15 SEK (1,18). 
• Fritt kassaflöde sjönk 70,0 procent till 523 MSEK (1 742) på grund av högre betald 

CAPEX om 0,6 GSEK och att inga utdelningar mottagits från intressebolag (0,9). 
• Under kvartalet ökade antalet abonnemang med 2,4 miljoner i de konsoliderade 

verksamheterna och med 3,3 miljoner i intressebolagen. Totalt antal abonnemang 
uppgick till 170,0 miljoner. 

 
Helåret 
• Nettoomsättningen i lokala valutor och exklusive förvärv steg 2,6 procent. I rap-

porterad valuta sjönk nettoomsättningen 2,5 procent till 104 354 MSEK (106 979). 
• Nettoresultat hänförligt till moderbolagets ägare sjönk 13,7 procent till 18 341 

MSEK (21 257) och resultat per aktie till 4,20 SEK (4,73). 
• Fritt kassaflöde sjönk till 9 629 MSEK (12 901), främst till följd av högre betald 

CAPEX och lägre utdelningar från intressebolag. 
• Styrelsen föreslår en ordinarie utdelning om 2,85 SEK per aktie (2,75) motsvarande 

totalt 12,3 GSEK (12,3) eller 68 procent (58) av nettoresultatet hänförligt till moder-
bolagets ägare. 

 
Finansiell översikt 
 
MSEK, förutom nyckeltal, uppgifter per 
aktie och förändringar (Δ) 

Okt-dec 
2011 

Okt-dec 
2010 

Δ 
(%) 

Jan-dec 
2011 

Jan-dec 
2010 

Δ 
(%) 

Nettoomsättning 27 123 26 851 1 104 354 106 979 -2 
Påverkbar kostnadsmassa1, 2) 7 828 8 311 -6 30 751 32 090 -4 
EBITDA2) före engångsposter3) 9 191 9 002 2 36 914 36 897 0 

Marginal (%) 33,9 33,5  35,4 34,5  
Rörelseresultat 7 827 8 177 -4 29 567 32 003 -8 
Rörelseresultat före engångsposter 7 519 7 969 -6 29 737 31 935 -7 
Nettoresultat 5 674 5 965 -5 21 072 23 562 -11 

varav hänförligt till moderbolagets ägare 4 972 5 309 -6 18 341 21 257 -14 
Resultat per aktie (SEK) 1,15 1,18 -3 4,20 4,73 -11 
Räntabilitet på eget kapital (%, rullande 12 
månader) 17,8 17,8  16,8 17,8  
CAPEX i % av nettoomsättning 22,3 21,8  16,5 14,0  
Fritt kassaflöde 523 1 742  9 629 12 901  
1) Ytterligare information finns tillgänglig på www.teliasonera.com. 2) Se sid. 18 för definitioner. 3) Engångsposter, se tabell sid. 22. 
 

Om inte annat sägs anges jämförelsevärden i denna rapport inom parentes efter operativa och finansiella utfall och hänvisar till motsva-
rande post i fjärde kvartalet respektive helåret 2010. 

 

http://www.teliasonera.com/
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Kommentarer av Lars Nyberg, VD och koncernchef 
 
“Det fjärde kvartalet understryker ännu ett starkt år för TeliaSonera. Vi är stolta över att vi 
har lyckats skapa tillväxt och behålla en god balans mellan intäkter och kostnader och där-
med förbättrat vår EBITDA-marginal före engångsposter för tredje året i rad. 
 
När vi lanserade vår nya varumärkesprofil i maj var vårt nya erbjudande med kraftigt lägre 
priser för dataroaming och ökad kostnadskontroll den mest konkreta fördelen för våra kun-
der. Användarna kan numera använda mobilen på samma sätt när de reser som när de är 
hemma. Vi är övertygade om att ökat användande i ett längre perspektiv kommer att kom-
pensera för den kortsiktiga nedgången i intäkter. Vi kan redan nu se att volymerna har mer 
än fördubblats jämfört med för ett år sedan. 
 
En grundpelare i vår strategi är nätkvalitet och kapacitet. Under 2011 investerade vi mer är 
17 miljarder kronor i nät och licenser. Vi har tagit det tekniska ledarskapet i många av våra 
länder genom att vara först med att lansera 4G-tjänster. Utrullningen kommer att fortsätta 
och som ett exempel finns nu 4G-tjänster på 200 orter i Sverige och de kommer att utökas 
med en stad eller ort varje dag under 2012. Efter lanseringen av 4G-läsplattor före jul ser vi 
nu fram emot att kunna erbjuda 4G-telefoner under första kvartalet. 
 
I det fjärde kvartalet nåddes flera viktiga milstolpar i många av våra verksamheter. Vi har nu 
fler än en halv miljon tv-kunder i Sverige. I Spanien passerade Yoigo 3 miljoner abonnenter 
och redovisade positivt rörelseresultat och kassaflöde. Ncell i Nepal blev marknadsledare 
och med Azercells lansering av 3G-tjänster i Azerbajdzjan i november erbjuder vi nu detta 
på alla våra marknader i Eurasien. 
 
Vårt kassaflöde påverkades av såväl lägre utdelningar från intressebolag som av omfat-
tande investeringar i frekvenser. Den förra är hänförlig till ägar- och bolagsstyrningskonflikter 
i Turkcell, där nyligen avgjorda juridiska domar till vår fördel och den turkiska finansinspekt-
ionens nya förordningar avseende bolagsstyrning, är viktiga steg i rätt riktning. 
 
I linje med vår strategi att öka vår ägarandel i kärnverksamheter, tecknade vi ett avtal om att  
öka vårt ägande i Kcell i Kazakstan och vi kommer att fortsätta att söka nya möjligheter inom 
befintliga marknader eller i dess närhet. Trots omfattande investeringar i kapacitet och utö-
kat ägande, tillåter vår starka finansiella ställning att styrelsen föreslår en höjning av ordina-
rie utdelning till 2,85 kronor per aktie. 
 
Blickar vi framåt tror vi att våra intäkter och vinster i lokala valutor kommer att fortsätta växa 
2012 trots utmaningar avseende såväl konjunkturen som inom branschen.” 
 
 
Utsikter för 2012 
 
Omsättningstillväxten i lokala valutor och exklusive förvärv förväntas bli i spannet 1-2 pro-
cent. Valutakursförändringar kan komma att ha en betydande påverkan på redovisade be-
lopp i svenska kronor. 
 
EBITDA-marginalen före engångsposter 2012 förväntas bli på samma nivå jämfört med 
2011. 
 
CAPEX i förhållande till nettoomsättningen förväntas bli cirka 13-14 procent 2012, exklusive 
kostnader för licenser och frekvenser. 
 
Se sid. 27 för tidigare utsikter för koncernen 2011 (publicerade den 19 oktober 2011). 
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Koncernöversikt, fjärde kvartalet 2011 
 
Nettoomsättningen i lokala valutor och exklusive förvärv steg 2,1 procent. I rapporterad 
valuta steg nettoomsättningen 1,0 procent till 27 123 MSEK (26 851). Den negativa effekten 
av avyttringar var 0,1 procent och den negativa effekten av valutakursförändringar var 1,0 
procent. 
 
Inom Mobilitetstjänster steg nettoomsättningen 3,8 procent i lokala valutor och exklusive 
förvärv. I rapporterad valuta steg nettoomsättningen 3,5 procent till 13 119 MSEK (12 672). 
 
Inom Bredbandstjänster sjönk nettoomsättningen 3,9 procent i lokala valutor och exklusive 
förvärv. I rapporterad valuta sjönk nettoomsättningen 4,1 procent till 9 475 MSEK (9 880). 
 
I Eurasien steg nettoomsättningen 12,7 procent i lokala valutor och exklusive förvärv. I rap-
porterad valuta steg nettoomsättningen 8,9 procent till 4 708 MSEK (4 323). 
 
Antalet abonnemang steg med 13,0 miljoner från utgången av fjärde kvartalet 2010 till 
170,0 miljoner varav 7,6 miljoner till 62,8 miljoner i de konsoliderade verksamheterna och 
5,4 miljoner till 107,2 miljoner i intressebolagen. Under fjärde kvartalet steg totalt antal 
abonnemang med 2,4 miljoner i de konsoliderade verksamheterna och steg med 3,3 miljo-
ner i intressebolagen. 
 
Påverkbar kostnadsmassa i lokala valutor och exklusive förvärv sjönk 4,6 procent. I rap-
porterad valuta sjönk den påverkbara kostnadsmassan 5,8 procent till 7 828 MSEK (8 311). 
 
EBITDA före engångsposter steg 3,2 procent i lokala valutor och exklusive förvärv. I rappor-
terad valuta steg EBITDA före engångsposter 2,1 procent till 9 191 MSEK (9 002). EBITDA-
marginalen steg till 33,9 procent (33,5). 
 
Rörelseresultatet före engångsposter sjönk 5,6 procent till 7 519 MSEK (7 969). Resultat 
från intressebolag sjönk 22,9 procent till 1 652 MSEK (2 144). 
 
Engångsposter som påverkar rörelseresultatet uppgick till 308 MSEK (208). I engångspos-
ter ingick kostnader för omstrukturering om cirka 300 MSEK. Engångsposter påverkades 
också positivt om 695 MSEK delvis till följd av avtalet med Altimo som tecknades i novem-
ber 2009. 
 
Finansiella poster uppgick till -835 MSEK (-558) varav -649 MSEK (-445) hänförliga till 
räntenettot. 
 
Skattekostnader sjönk till 1 318 MSEK (1 654). Den effektiva skattesatsen var 18,9 procent 
(21,7). Engångseffekter från förändringar i uppskjutna skattetillgångar, uppvägda av änd-
rade skattesatser, påverkade positivt om 3 procentenheter i kvartalet. 
 
Innehav utan bestämmande inflytande i dotterbolag steg till 702 MSEK (656) varav 621 
MSEK (598) hänförliga till verksamheter i Eurasien och 67 MSEK (64) till LMT och TEO. 
 
Nettoresultat hänförligt till moderbolagets ägare sjönk 6,3 procent till 4 972 MSEK  
(5 309) och resultat per aktie till 1,15 SEK (1,18). 
 
CAPEX steg till 6 053 MSEK (5 860) och CAPEX i förhållande till nettoomsättningen till 22,3 
procent (21,8). I det fjärde kvartalet 2011 ingick 1 321 MSEK i CAPEX för förvärv av licen-
ser. CAPEX i förhållande till nettoomsättningen exklusive kostnader för licenser och fre-
kvenser var 17,4 procent (20,3). 
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Fritt kassaflöde sjönk 70,0 procent till 523 MSEK (1 742) på grund av högre betald CAPEX 
om 0,6 GSEK. I det fjärde kvartalet 2011 mottogs ingen utdelning från Turkcell Holding, att 
jämföra med 894 MSEK samma period föregående år. 
 
Nettoskulden uppgick till 65 079 MSEK vid utgången av fjärde kvartalet (65 980 vid ut-
gången av tredje kvartalet 2011). Nettoskuld i förhållande till EBITDA var 1,76 (1,80 vid 
utgången av tredje kvartalet 2011). 
 
Soliditeten var 44,0 procent (44,5 procent vid utgången av tredje kvartalet 2011). 
 
 
Koncernöversikt, helåret 2011 
 
Nettoomsättningen i lokala valutor och exklusive förvärv steg 2,6 procent. I rapporterad 
valuta sjönk nettoomsättningen 2,5 procent till 104 354 MSEK (106 979). Den negativa ef-
fekten av avyttringar var 0,9 procent och den negativa effekten av valutakursförändringar var 
4,2 procent. 
 
Inom Mobilitetstjänster steg nettoomsättningen i lokala valutor och exklusive förvärv 4,2 
procent. I rapporterad valuta steg nettoomsättningen 0,7 procent till 51 032 MSEK (50 659). 
 
Inom Bredbandstjänster sjönk nettoomsättningen i lokala valutor och exklusive förvärv 5,7 
procent. I rapporterad valuta sjönk nettoomsättningen 7,7 procent till 36 811 MSEK (39 875). 
 
Inom Eurasien steg nettoomsättningen i lokala valutor och exklusive förvärv 17,0 procent. I 
rapportera valuta steg nettoomsättningen 5,3 procent till 17 330 MSEK (16 458).  
 
Påverkbar kostnadsmassa i lokala valutor och exklusive förvärv steg 0,6 procent. I rappor-
terad valuta sjönk påverkbar kostnadsmassa 4,2 procent till 30 751 MSEK (32 090). 
 
EBITDA före engångsposter steg 4,7 procent i lokala valutor och exklusive förvärv. I rappor-
terad valuta var EBITDA före engångsposter oförändrad på 36 914 MSEK (36 897). 
EBITDA-marginalen steg till 35,4 procent (34,5). 
 
Rörelseresultatet före engångsposter sjönk 6,9 procent till 29 737 MSEK (31 935). Resultat 
från intressebolag sjönk 26,9 procent till 5 717 MSEK (7 821). 
 
Engångsposter som påverkar rörelseresultatet uppgick till -170 MSEK (68). 
 
Finansiella poster uppgick till -2 793 MSEK (-2 067) varav -2 365 MSEK (-1 783) hänför-
liga till räntenettot. 
 
Skattekostnader sjönk till 5 702 MSEK (6 374). Den effektiva skattesatsen var oförändrad 
på 21,3 procent (21,3). 
 
Innehav utan bestämmande inflytande i dotterbolag steg till 2 731 MSEK (2 305), varav 
2 420 MSEK (2 237) hänförliga till verksamheter i Eurasien och 262 MSEK (302) till LMT 
och TEO. 
 
Nettoresultat hänförligt till moderbolagets ägare sjönk 13,7 procent till 18 341 MSEK 
(21 257) och resultat per aktie till 4,20 SEK (4,73). 
 
CAPEX steg till 17 243 MSEK (14 934) och CAPEX i förhållande till nettoomsättningen till 
16,5 procent (14,0). Under 2011 uppgick CAPEX exklusive kostnader för licenser och fre-
kvenser till 14 560 MSEK (14 012) och CAPEX i förhållande till nettoomsättningen till 14,0 
procent (13,1). 
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Fritt kassaflöde sjönk 25,3 procent till 9 629 MSEK (12 901) främst på grund av högre 
betald CAPEX om 2,9 GSEK och 1,2 GSEK lägre utdelningar från intressebolag. 
 
 
Förvärv och avyttringar 
• Den 1 september 2011 avyttrade Telia Norge AS North Sea Communications AS till 

HitecVision för 190 MSEK. TeliaSonera redovisade en kapitalvinst om 98 MSEK i det 
tredje kvartalet 2011. 

• Den 22 december 2011 tecknade TeliaSonera en överenskommelse med Kazakhtele-
com om att förvärva 49 procent av aktierna i Kcell i Kazakstan. Avtalet innebär också att 
TeliaSonera kommer att sälja 25 procent av aktierna minus en aktie i Kcell i samband 
med en börsnotering som beräknas slutföras under 2012. Beroende på aktiekursut-
vecklingen efter börsnoteringen kan TeliaSonera behöva göra en tilläggsbetalning till 
Kazakhtelecom. När båda delarna av transaktionen är slutförda kommer TeliaSoneras 
effektiva ägarandel i Kcell, som för närvarande uppgår till 37,9 procent, att uppgå till 
61,9 procent. Förvärvet förväntas påverka vinst per aktie positivt. Vid tidpunkten för slut-
förandet av steg ett kommer balanserade vinstmedel och innehav utan bestämmande 
inflytande att sjunka och nettoskulden kommer att öka. Transaktionen som innebar att 
flera villkor uppfylldes, inklusive myndighetsgodkännande, slutfördes den 1 februari 
2012 och 1,519 GUSD betalades samma dag. 

 
Viktiga händelser under 2011 
• Den 12 maj 2011 lanserade TeliaSonera en ny varumärkesidentitet. TeliaSoneras 18 

huvudvarumärken samlades under en gemensam varumärkesidentitet, men behöll sina 
varumärkesnamn.  

• Den 12 maj 2011 introducerade TeliaSonera nya priser på dataroaming i de nordiska 
och baltiska länderna med markant lägre priser och förbättrad kostnadskontroll. De nya 
priserna introducerades i fler länder under året. 

• Den 14 juni 2011 ingick Telia, TeliaSoneras dotterbolag i Danmark, ett avtal om nät-
verkssamarbete med Telenor i syfte att bygga Danmarks bästa mobilnät. Bolagen 
kommer också att etablera ett gemensamt infrastrukturbolag för att driva det gemen-
samma nätet. 

• Den 22 juli 2011 tillkännagav TeliaSonera att dess aktiekapital minskats med 
513 191 782,40 SEK genom indragning av de 160 372 432 egna aktier som återköptes 
genom återköpserbjudandet under våren 2011. Efter minskningen uppgår TeliaSoneras 
aktiekapital till 13 856 271 299,20 SEK och därefter finns 4 330 084 781 aktier och rös-
ter i bolaget. TeliaSonera innehar härefter inte några egna aktier. 

• Den 30 september 2011 tillkännagav TeliaSonera att en skiljenämnd vid Internationella 
Handelskammaren (ICC) fattat sitt slutliga beslut i en tvist rörande ett avtal från 2005 
mellan TeliaSonera och Cukurova om överlåtelse av aktier i Turkcell Holding. Skilje-
nämnden ålade Cukurova att betala ett skadestånd till TeliaSonera om 932 MUSD, plus 
ränta. TeliaSonera har vidtagit åtgärder för att driva in skadeståndet. 

• Den 7 oktober 2011 mottog TeliaSonera 100 MUSD från Altimo då vissa milstolpar 
nåtts avseende uppfyllandet av det avtal som tecknades i november 2009. Altimo 
gjorde i samband med undertecknandet 2009 en första utbetalning till TeliaSonera om 
50 MUSD. 

 
 
TeliaSonera-aktien 
TeliaSonera-aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm och NASDAQ OMX Helsinki. 
Aktiens betalkurs i Stockholm sjönk 12,3 procent 2011, från 53,30 SEK till 46,77 SEK. Den 
högsta betalkursen var 55,70 SEK (56,90) och den lägsta 40,60 SEK (44,00). Antalet ak-
tieägare sjönk från 601 736 till 580 076. Svenska statens ägarandel var 37,3 procent och 
den finska statens 13,7 procent. Ägandet utanför Sverige och Finland steg till 18,2 procent 
från 17,6 procent. 
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Utdelningspolicy 
TeliaSoneras kapitalstruktur ska baseras på en solid kreditvärdering på lång sikt (A- till 
BBB+) för att säkra bolagets strategiskt viktiga finansiella flexibilitet för investeringar i fram-
tida tillväxt, både organisk och genom förvärv. Ordinarie utdelning ska vara minst 50 procent 
av årets resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare. Därutöver ska överskottskapital 
återföras till aktieägarna, efter det att styrelsen har beaktat bolagets likvida medel, kassaflö-
desprognoser och investeringsplaner på medellång sikt, samt förutsättningarna på kapital-
marknaden. 
 
Ordinarie utdelning till aktieägarna 
För 2011 föreslår styrelsen att årsstämman beslutar om en ordinarie utdelning om 2,85 SEK 
(2,75) per aktie, totalt 12,3 GSEK, eller 68 procent av nettoresultatet hänförligt till moderbo-
lagets aktieägare. 
 
Styrelsen föreslår att sista dag för handel i aktien med rätt till utdelning ska vara den 3 april 
2012 och att första dag för handel i aktien utan rätt till utdelning ska vara den 4 april 2012. 
Avstämningsdag hos Euroclear Sweden för rätt att erhålla utdelning föreslås bli den 10 april 
2012. Om årsstämman beslutar enligt styrelsens förslag beräknas utbetalning av utdelning 
från Euroclear Sweden ske den 13 april 2012. 
 
 
Årsstämma 2012 
 
Årsstämman äger rum den 3 april 2012 kl. 14.00 svensk tid på Cirkus i Stockholm. Kallelse 
kommer att införas på www.teliasonera.com och annonseras i dagspressen i slutet av feb-
ruari 2012. Avstämningsdag för rätt att delta i årsstämman är den 28 mars 2012. Aktieägare 
kan anmäla sig till årsstämman från slutet av februari 2012. Anmälan ska vara TeliaSonera 
tillhanda senast den 28 mars 2012. 
 
 

http://www.teliasonera.com/
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Mobildata driver tillväxten inom Mobilitetstjänster 
 
 
Affärsområde Mobilitetstjänster tillhandahåller mobilitetstjänster för konsument- och företagsmassmarknaden. Tjänsterna 
omfattar mobil röst och data, mobilt innehåll, WLAN Hotspots, mobilt bredband samt trådlösa kontorstjänster. Affärsområdet omfattar 
mobilverksamheten i Sverige, Finland, Norge, Danmark, Litauen, Lettland, Estland och Spanien. 
 
 
• Den organiska omsättningstillväxten förstärktes i det fjärde kvartalet med en positiv 

utveckling i alla baltiska länder och en kraftig tillväxt i Sverige och Spanien. Den starka 
efterfrågan på smarta telefoner i kombination med lanseringen av nya telefonmodeller 
medförde en stark tillväxt i hårdvaruförsäljnigen mot slutet av året. 
 

• I Spanien nådde Yoigo en milstolpe och passerade 3 miljoner abonnemang i december 
2011. I Danmark är konkurrensen fortsatt stark och åtgärder har vidtagits för att åter-
ställa lönsamheten. Telia Danmark har tagit ledningen inom 4G och tjänsterna har nu 
lanserats landstäckande. Därtill vände abonnemangstillväxten och är nu positiv för 
första gången sedan det första kvartalet 2010.  
 

MSEK, förutom marginaler, operativ  
information och förändringar (Δ) 

Okt-dec 
2011 

Okt-dec 
2010 

Δ 
(%) 

Jan-dec 
2011 

Jan-dec 
2010 

Δ 
(%) 

Nettoomsättning 13 119 12 672 4 51 032 50 659 1 
EBITDA före engångsposter 3 890 3 644 7 15 746 14 928 5 

Marginal (%) 29,7 28,8  30,9 29,5  
Rörelseresultat 2 564 2 655 -3 11 064 10 750 3 
Rörelseresultat före engångsposter 2 719 2 663 2 11 263 10 776 5 
CAPEX 2 419 1 293 87 6 600 3 879 70 
Abonnemang, periodens utgång (tusental) 19 520 18 384 6 19 520 18 384 6 
Anställda, periodens utgång 7 771 7 488 4 7 771 7 488 4 
 

Ytterligare segmentinformation finns tillgänglig på www.teliasonera.com. 
 
Fjärde kvartalet 
• Nettoomsättningen i lokala valutor och exklusive förvärv steg 3,8 procent. I rapporte-

rad valuta steg nettoomsättningen 3,5 procent till 13 119 MSEK (12 672). Den negativa 
effekten av valutakursförändringar var 0,3 procent. 
 
I Sverige steg nettoomsättningen 9,2 procent till 4 246 MSEK (3 890), tack vare hårdva-
ruförsäljning och mobildataanvändande. Intäkter från röst och meddelande var stabila 
jämfört med samma period föregående år. Intäkter från hårdvaruförsäljning var högre 
än tidigare tack vare lansering av nya modeller av smarta telefoner i det fjärde kvartalet. 
 
I Finland sjönk nettoomsättningen 3,0 procent i lokal valuta till motsvarande 2 264 
MSEK (2 368). Lägre genomsnittligt minutpris och lägre samtrafikavgifter förklarar av-
mattningen i nettoomsättning. Intäkter från mobildata växte cirka 20 procent jämfört 
med fjärde kvartalet föregående år. 
 
I Norge föll nettoomsättningen med 4,0 procent i lokal valuta till motsvarande 2 046 
MSEK (2 082), främst på grund av lägre samtrafikavgifter såväl som lägre genomsnitt-
ligt minutpris. Tillväxten i hårdvaruförsäljning, mobildata och grossistintäkter fortsatte. 

 
I Danmark sjönk nettoomsättningen 7,2 procent i lokal valuta till motsvarande 1 378 
MSEK (1 500). Den danska marknaden karaktäriserades alltjämt av stark priskonkur-
rens och av kunder som valde prisplaner med fast pris till lägre genomsnittligt minutpris. 

 
  

http://www.teliasonera.com/
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I Estland steg nettoomsättningen i lokal valuta med 6,0 procent till motsvarande 414 
MSEK (396), drivet av högre roaming, hårdvaruförsäljning och mobildataanvändande.  
I Lettland steg nettoomsättningen i lokal valuta 7,8 procent till motsvarande 481 MSEK 
(449) tack vare högre hårdvaruförsäljning och mobildata. Trots en förbättring jämfört 
med tidigare kvartal sjönk nettoomsättningen med 2,0 procent lokal valuta i Litauen till 
motsvarande 398 MSEK (413) till följd av lägre samtrafikavgifter och prispress. 
 
Trots det svaga konjunkturläget i landet och en ökande konkurrens, steg nettoomsätt-
ningen i lokal valuta 22,8 procent i Spanien till motsvarande 1 945 MSEK (1 613) till 
följd av ett fortsatt högt kundintag. 

 
• Antalet abonnemang steg med 1,1 miljoner från utgången av det fjärde kvartalet 2010 

till 19,5 miljoner. Tillväxten var starkast i Spanien och Sverige med en ökning om 0,8 
miljoner respektive 0,4 miljoner till 3,0 miljoner respektive 6,3 miljoner abonnemang.  
Totalt antal abonnemang steg med 0,4 miljoner under kvartalet. 

 
• EBITDA före engångsposter steg 6,6 procent i lokala valutor och exklusive förvärv. I 

rapporterad valuta steg EBITDA före engångsposter 6,8 procent till 3 890 MSEK  
(3 644). EBTDA-marginalen steg till 29,7 procent (28,8). 
 
I Sverige steg EBITDA före engångsposter 22,0 procent till 1 793 MSEK (1 470). 
EBITDA-marginalen förbättrades till 42,2 procent (37,8) tack vare högre intäkter, högre 
bruttomarginal och lägre personalkostnader. 
 
I Finland förstärktes EBITDA-marginalen något till 30,1 procent (29,9). Bruttomarginalen 
påverkades negativt av hårdvaruförsäljning med låg marginal men kompenserades av 
lägre transmissionskostnader. I Norge steg EBITDA-marginalen till 33,3 procent (32,9). 
 
I Danmark föll EBITDA-marginalen till 8,6 procent (17,2) på grund av såväl lägre intäk-
ter som lägre bruttomarginal. Under det fjärde kvartalet sades 170 medarbetare, eller 
cirka 20 procent av totalt antal medarbetare, upp. 
 
EBITDA-marginalen i Litauen och Estland sjönk till 26,6 procent (34,1) respektive 29,2 
procent (36,9). Marginalen i båda länderna var negativt påverkad av en förändrad in-
täktsfördelning med en större andel av hårdvaruförsäljning med låg marginal. I Lettland 
steg EBITDA-marginalen till 38,3 procent (34,7) tack vare en förstärkt bruttomarginal. 
 
I Spanien steg EBITDA till 206 MSEK (78), motsvarande en marginal på 10,6 procent 
(4,8). Förbättringen beror på högre intäkter och förbättrad bruttomarginal. 
 

• CAPEX steg till 2 419 MSEK (1 293) och CAPEX i förhållande till nettoomsättningen till 
18,4 procent (10,2). CAPEX exklusive kostnader för licenser och frekvenser uppgick till 
1 490 MSEK (1 285) och CAPEX i förhållande till nettoomsättningen till 11,4 procent 
(10,1). Kassaflöde mätt som EBITDA före engångsposter minus CAPEX sjönk till 1 471 
MSEK (2 351). 

 
Helåret 
• Nettoomsättningen i lokala valutor och exklusive förvärv steg 4,2 procent. I rapporte-

rad valuta steg nettoomsättningen 0,7 procent till 51 032 MSEK (50 659). Den negativa 
effekten från valutakursförändringar var 3,5 procent. 
 

• EBITDA före engångsposter steg 8,2 procent i lokala valutor och exklusive förvärv. I 
rapporterad valuta steg EBITDA före engångsposter 5,5 procent till 15 746 MSEK 
(14 928). EBITDA-marginalen steg till 30,9 procent (29,5). 
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• CAPEX steg till 6 600 MSEK (3 879) och CAPEX i förhållande till nettoomsättningen till 
12,9 procent (7,7). CAPEX exklusive kostnader för licenser och frekvenser gick upp till 
4 327 MSEK (3 490) och CAPEX i förhållande till nettoomsättningen till 8,5 procent 
(6,9). Kassaflöde mätt som EBITDA före engångsavgifter minus CAPEX sjönk till 9 146 
MSEK (11 049).  

 
MSEK, förutom marginaler och  
förändringar (Δ) 

Okt-dec 
2011 

Okt-dec 
2010 

Δ 
(%) 

Jan-dec 
2011 

Jan-dec 
2010 

Δ 
(%) 

Nettoomsättning 13 119 12 672 4 51 032 50 659 1 
varav Sverige 4 246 3 890 9 16 204 15 195 7 
varav Finland 2 264 2 368 -4 8 922 9 613 -7 
varav Norge 2 046 2 082 -2 8 314 8 597 -3 
varav Danmark 1 378 1 500 -8 5 525 6 305 -12 
varav Litauen 398 413 -4 1 451 1 662 -13 
varav Lettland 481 449 7 1 722 1 806 -5 
varav Estland 414 396 5 1 608 1 650 -3 
varav Spanien 1 945 1 613 21 7 451 5 979 25 

EBITDA före engångsposter 3 890 3 644 7 15 746 14 928 5 
varav Sverige 1 793 1 470 22 7 238 6 216 16 
varav Finland 682 709 -4 2 843 2 989 -5 
varav Norge 682 686 -1 2 891 3 046 -5 
varav Danmark 118 258 -54 744 1 189 -37 
varav Litauen 106 141 -25 405 553 -27 
varav Lettland 184 156 18 653 723 -10 
varav Estland 121 146 -17 553 654 -15 
varav Spanien 206 78 164 420 -441  

Marginal (%), totalt 29,7 28,8  30,9 29,5  
Marginal (%), Sverige 42,2 37,8  44,7 40,9  
Marginal (%), Finland 30,1 29,9  31,9 31,1  
Marginal (%), Norge 33,3 32,9  34,8 35,4  
Marginal (%), Danmark 8,6 17,2  13,5 18,9  
Marginal (%), Litauen 26,6 34,1  27,9 33,3  
Marginal (%), Lettland 38,3 34,7  37,9 40,0  
Marginal (%), Estland 29,2 36,9  34,4 39,6  
Marginal (%), Spanien 10,6 4,8  5,6 neg  

 
Nettoomsättning i lokala valutor och  
exklusive förvärv Okt-dec Jan-dec 
Förändring (%), totalt 3,8 4,2 

Förändring (%), Sverige 9,2 6,6 
Förändring (%), Finland -3,0 -1,9 
Förändring (%), Norge -4,0 -0,5 
Förändring (%), Danmark -7,2 -7,4 
Förändring (%), Litauen -2,0 -7,7 
Förändring (%), Lettland 7,8 0,5 
Förändring (%), Estland 6,0 3,0 
Förändring (%), Spanien 22,8 31,7 
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En halv miljon fiberanslutningar inom Bredbandstjänster 
 
 
Affärsområde Bredbandstjänster tillhandahåller massmarknadstjänster för att ansluta bostäder och kontor till telekommuni-
kation. Tjänsterna omfattar bredband via koppar, fiber och kabel, tv, bredbandstelefoni, tjänster för kommunikation i hemmet, ip-vpn/-
internet för företag, hyrda förbindelser och traditionell telefoni. Affärsområdet driver koncernens gemensamma transportnät inklusive den 
internationella carrier-verksamhetens datanät. Affärsområdet omfattar verksamhet i Sverige, Finland, Norge, Danmark, Litauen, Lettland 
(49 procent), Estland samt internationell carrier-verksamhet. 
 
 
• Utbyggnaden av fiber fortsatte i det fjärde kvartalet och 0,5 miljoner hem och kontor är 

nu anslutna till fiber vilket motsvarar mer än 20 procent av alla bredbandsanslutningar 
inom affärsområdet. Alla länder utom Norge hade en positiv ökning av bredbandsabon-
nemang medan minskningen av abonnemang för traditionell telefoni förblev på samma 
nivå som under föregående kvartal.  
 

• En viktig milstolpe nåddes i Sverige med 0,5 miljoner tv-abonnemang och vår uppskatt-
ning är att marknadsandelen för betal-tv nu är cirka 11 procent (10). Antalet tv-
abonnemang i Finland uppgår nu till 0,35 miljoner, en 60-procentig ökning jämfört med 
för ett år sedan. 

 
MSEK, förutom marginaler, operativ 
information och förändringar (Δ) 

Okt-dec 
2011 

Okt-dec 
2010 

Δ 
(%) 

Jan-dec 
2011 

Jan-dec 
2010 

Δ 
(%) 

Nettoomsättning 9 475 9 880 -4 36 811 39 875 -8 
EBITDA före engångsposter 2 982 2 991 0 12 101 13 035 -7 

Marginal (%) 31,5 30,3  32,9 32,7  
Rörelseresultat 1 561 1 718 -9 6 582 7 813 -16 
Rörelseresultat före engångsposter 1 697 1 757 -3 7 168 7 969 -10 
CAPEX 1 659 1 800 -8 5 448 4 928 11 
Abonnemang, periodens utgång (tusental)       

Bredband 2 481 2 402 3 2 481 2 402 3 
Fast telefoni och ip-telefoni 4 805 5 040 -5 4 805 5 040 -5 
Tv 1 177 935 26 1 177 935 26 

Anställda, periodens utgång 13 305 13 901 -4 13 305 13 901 -4 
 

Ytterligare segmentinformation finns tillgänglig på www.teliasonera.com. 
 
Fjärde kvartalet 
• Nettoomsättningen i lokala valutor och exklusive förvärv sjönk 3,9 procent. I rapporte-

rad valuta sjönk nettoomsättningen 4,1 procent till 9 475 MSEK (9 880). Den negativa 
effekten av valutakursförändringar var 0,4 procent och den positiva effekten av förvärv 
och avyttringar var 0,2 procent. 
 
I Sverige sjönk nettoomsättningen 2,9 procent till 4 389 MSEK (4 521). Intäkter från 
fasttelefonitjänster sjönk omkring 11 procent medan tillväxten inom ip-baserade tjänster 
var omkring 7 procent, en tydlig förbättring jämfört med föregående kvartal. Den positiva 
utvecklingen inom ip-baserade tjänster var delvis driven av en 25-procentig tillväxt i in-
täkter från abonnemang för tv- och bredbandstelefoni. Dessutom uppvisar nu bredband 
en positiv utveckling och intäkterna steg med 5 procent, drivet av vunna marknadsande-
lar och den pågående utrullningen av fiber. 
 
I Finland sjönk nettoomsättningen 4,3 procent i lokal valuta till motsvarande 1 359 
MSEK (1 424) främst på grund av lägre antal fasttelefoniabonnemang, vars intäkter 
sjönk med 6 procent, medan intäkter från ip-baserade tjänster steg med 2 procent jäm-
fört med samma period föregående år.  
 

  

http://www.teliasonera.com/
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I Norge steg nettoomsättningen 0,8 procent i lokal valuta till motsvarande 275 MSEK 
(266). I Danmark sjönk nettoomsättningen 0,8 procent till motsvarande 235 MSEK (239) 
då tillväxten inom ip-baserade tjänster, främst bredband och tv, inte kunde kompensera 
fullt ut för nedgången i intäkter från fasttelefonitjänster. 
 
I Estland steg nettoomsättningen i lokal valuta 6,1 procent till motsvarande 495 MSEK 
(473) tack vare såväl högre bredbands- och tv-intäkter som en ökning i transittrafik och 
hårdvaruförsäljning. I Litauen steg nettoomsättningen 1,5 procent till motsvarande 515 
MSEK (514). 
 
I Grossistverksamheten föll nettoomsättningen 10,3 procent i lokal valuta till 2 508 
MSEK (2 810). Inom International Carrier föll nettoomsättningen 10,6 procent i lokala 
valutor på grund av en 13-procentig nedgång i röstintäkter med låg marginal medan ip-
intäkter steg med 17 procent jämfört med samma period föregående år. 

 
• Antalet abonnemang för bredbandsaccesser steg till 2,5 miljoner, en ökning med 

79 000 från fjärde kvartalet 2010 och med 28 000 under kvartalet. 
 
Totalt antal tv-abonnemang steg med 242 000 från fjärde kvartalet 2010 och med 
40 000 under kvartalet till 1,2 miljoner. 
 
Antalet fasttelefoniabonnemang sjönk med 399 000 från utgången av fjärde kvartalet 
2010 till 4,3 miljoner och sjönk med 123 000 under kvartalet. Ökningen av abonnemang 
för bredbandstelefoni var 39 000 under kvartalet vilket medförde att totalt antal abon-
nemang för bredbandstelefoni uppgår till 0,5 miljoner. 

 
• EBITDA före engångsposter sjönk 0,5 procent i lokala valutor och exklusive förvärv.  

I rapporterad valuta sjönk EBITDA före engångsposter 0,3 procent till 2 982 MSEK 
(2 991). EBTDA-marginalen steg till 31,5 procent (30,3). 
 
I Sverige förbättrades EBITDA-marginalen till 36,7 procent (33,4) tack vare lägre kost-
nader för sålda varor och lägre personalkostnader till följd av effektiviseringsåtgärder. 
Kostnader för felavhjälpning ökade i det fjärde kvartalet men motverkades av upplös-
ningar av tidigare avsättningar för legala tvister. 
 
I Finland sjönk EBITDA-marginalen till 21,2 procent (23,7) på grund av lägre bruttomar-
ginal till följd av högre hårdvaruförsäljning och ökade kostnader för felavhjälpning. På-
verkbar kostnadsmassa sjönk med 8,9 procent. Den förvärvade kabel-tv-verksamheten 
bidrog något till EBITDA. 
 
I Norge förstärktes EBITDA-marginalen till 17,1 procent (13,5) tack vare högre intäkter, 
förbättrad bruttomarginal och en minskning i påverkbar kostnadsmassa. Samma förkla-
ringar gäller för Danmark där EBITDA-marginalen steg till 15,3 procent (7,1). 
 
I Litauen förbättrades EBITDA-marginalen till 38,1 procent (36,8) medan EBITDA-
marginalen i Estland försvagades till 24,6 procent (31,1) främst på grund av lägre brut-
tomarginal. Inom Grossistverksamheten förbättrades EBITDA-marginalen något till 27,2 
procent (26,8). 

 
• CAPEX sjönk till 1 659 MSEK (1 800) och CAPEX i förhållande till nettoomsättningen 

sjönk till 17,5 procent (18,2). Kassaflöde mätt som EBITDA före engångsposter minus 
CAPEX steg till 1 323 MSEK (1 191). 
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Helåret 
• Nettoomsättningen i lokala valutor och exklusive förvärv sjönk 5,7 procent. I rapporte-

rad valuta sjönk nettoomsättningen 7,7 procent till 36 811 MSEK (39 875). Den negativa 
effekten från valutakursförändringar var 2,1 procent och den positiva effekten från för-
värv och avyttringar var 0,1 procent. 

 
• EBITDA före engångsposter föll 5,4 procent i lokala valutor och exklusive förvärv.  

I rapporterad valuta sjönk EBITDA före engångsposter 7,2 procent till 12 101 MSEK 
(13 035). EBTDA-marginalen steg till 32,9 procent (32,7). 

 
• CAPEX steg till 5 448 MSEK (4 928) och CAPEX i förhållande till nettoomsättningen 

steg till 14,8 procent (12,4). Kassaflöde mätt som EBITDA före engångsposter minus 
CAPEX sjönk till 6 653 MSEK (8 107). 

 
MSEK, förutom marginaler och  
förändringar (Δ) 

Okt-dec 
2011 

Okt-dec 
2010 

Δ 
(%) 

Jan-dec 
2011 

Jan-dec 
2010 

Δ 
(%) 

Nettoomsättning 9 475 9 880 -4 36 811 39 875 -8 
varav Sverige 4 389 4 521 -3 17 264 18 085 -5 
varav Finland 1 359 1 424 -5 5 289 5 820 -9 
varav Norge 275 266 3 1 063 1 157 -8 
varav Danmark 235 239 -2 929 983 -5 
varav Litauen 515 514 0 1 962 2 139 -8 
varav Estland 495 473 5 1 903 1 910 0 
varav Grossistverksamhet 2 508 2 810 -11 9 654 11 214 -14 

EBITDA före engångsposter 2 982 2 991 0 12 101 13 035 -7 
varav Sverige 1 610 1 512 6 6 782 6 907 -2 
varav Finland 288 338 -15 1 281 1 719 -25 
varav Norge 47 36 31 174 183 -5 
varav Danmark 36 17 112 102 98 4 
varav Litauen 196 189 4 791 852 -7 
varav Estland 122 147 -17 539 586 -8 
varav Grossistverksamhet 682 753 -9 2 432 2 690 -10 

Marginal (%), totalt 31,5 30,3  32,9 32,7  
Marginal (%), Sverige 36,7 33,4  39,3 38,2  
Marginal (%), Finland 21,2 23,7  24,2 29,5  
Marginal (%), Norge 17,1 13,5  16,4 15,8  
Marginal (%), Danmark 15,3 7,1  11,0 10,0  
Marginal (%), Litauen 38,1 36,8  40,3 39,8  
Marginal (%), Estland 24,6 31,1  28,3 30,7  
Marginal (%), Grossistverksamhet 27,2 26,8  25,2 24,0  

 
Nettoomsättning i lokala valutor och  
exklusive förvärv Okt-dec Jan-dec 
Förändring (%), totalt -3,9 -5,7 

Förändring (%), Sverige -2,9 -4,5 
Förändring (%), Finland -4,3 -4,5 
Förändring (%), Norge 0,8 -5,5 
Förändring (%), Danmark -0,8 -0,2 
Förändring (%), Litauen 1,5 -3,1 
Förändring (%), Estland 6,1 5,3 
Förändring (%), Grossistverksamhet -10,3 -12,0 
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3G-tjänster erbjuds nu i alla länder inom Eurasien 
 
 
Affärsområde Eurasien omfattar mobilverksamheter i Kazakstan, Azerbajdzjan, Uzbekistan, Tadzjikistan, Georgien, Moldavien 
och Nepal. Affärsområdet är även ansvarigt för utveckling av TeliaSoneras innehav i ryska MegaFon (44 procent) och turkiska Turkcell (38 
procent). Strategin är att skapa värde för aktieägarna genom att öka mobilpenetrationen och introducera nya tjänster i respektive land. 
 
 
• Eurasien fortsatte att uppvisa tvåsiffrig omsättningstillväxt i lokala valutor och en 

EBITDA-marginal på över 50 procent, både för helåret och för fjärde kvartalet. Ncell i 
Nepal blev marknadsledare i det fjärde kvartalet mätt i antal abonnemang. Azercell i 
Azerbajdzjan lanserade 3G i november och alla våra verksamheter i Eurasien erbjuder 
nu 3G-tjänster med den klara ambitionen att bli marknadsledare inom mobildata. 
 

• I linje med vår strategi att öka ägandet i kärninnehav, tecknade TeliaSonera en över-
enskommelse i december med Kazakhtelecom om att förvärva 49 procent av aktierna i 
Kcell i Kazakstan. Avtalet innebär också att TeliaSonera kommer att sälja 25 procent av 
aktierna minus en aktie i Kcell i samband med en börsnotering. När båda delarna av 
transaktionen är slutförda kommer TeliaSoneras effektiva ägarandel i Kcell att uppgå till 
61,9 procent. 

 
MSEK, förutom marginaler, operativ 
information och förändringar (Δ) 

Okt-dec 
2011 

Okt-dec 
2010 

Δ 
(%) 

Jan-dec 
2011 

Jan-dec 
2010 

Δ 
(%) 

Nettoomsättning 4 708 4 323 9 17 330 16 458 5 
EBITDA före engångsposter 2 357 2 273 4 8 850 8 348 6 

Marginal (%) 50,1 52,6  51,1 50,7  
Resultat från intressebolag 1 687 2 033 -17 5 735 7 603 -25 

Ryssland 1 049 1 154 -9 4 410 5 053 -13 
Turkiet 640 879 -27 1 331 2 550 -48 

Rörelseresultat 3 996 3 567 12 12 499 13 267 -6 
Rörelseresultat före engångsposter 3 283 3 614 -9 11 749 13 314 -12 
CAPEX 1 754 2 580 -32 4 538 5 473 -17 
Abonnemang, periodens utgång (tusental)       

Dotterbolag 34 840 28 505 22 34 840 28 505 22 
Intressebolag 106 225 100 900 5 106 225 100 900 5 

Anställda, periodens utgång 4 994 4 853 3 4 994 4 853 3 
 

Ytterligare segmentinformation finns tillgänglig på www.teliasonera.com. 
 
Konsoliderade verksamheter 
Fjärde kvartalet 
• Nettoomsättningen i lokala valutor och exklusive förvärv steg 12,7 procent. I rapporte-

rad valuta steg nettoomsättningen 8,9 procent till 4 708 MSEK (4 323). Den negativa ef-
fekten från valutakursförändringar var 3,8 procent. 
 
I Kazakstan steg nettoomsättningen i lokal valuta 10,8 procent till motsvarande 2 147 
MSEK (1 971). Tillväxten i antal abonnemang tog fart under fjärde kvartalet och vi för-
svarade marknadsandelen trots pristaket på konsumentpriser och att lanseringen av en 
tredje operatör har sänkt det genomsnittliga priset per minut. Mobildata fortsatte att 
växa kraftigt. 
 
I Azerbajdzjan sjönk nettoomsättningen 1,8 procent i lokal valuta till motsvarande 928 
MSEK (935) på grund av kraftigt prisfall på marknaden. Lanseringen av 3G-tjänster har 
mottagits väl och datavolymerna ökade kraftigt under fjärde kvartalet. Den starka tillväx-
ten i antal trafikminuter fortsatte till följd av lanseringen av nya abonnemang och kam-
panjer med lägre priser för slutanvändaren. 
 

  

http://www.teliasonera.com/
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I Uzbekistan steg nettoomsättningen 13,3 procent i lokal valuta till motsvarande 470 
MSEK (463). Tillväxten var svagare än i tidigare kvartal, främst till följd av lägre tillgäng-
lighet till näten på grund av elektricitetsproblem och väderförhållanden. Konkurrensen 
förblev hård och Ucell utmärker sig som marknadsledare inom mobildata. Idag utgör 
mervärdestjänster 30 procent av Ucells totala intäkter. 
 
I Tadzjikistan steg nettoomsättningen 18,1 procent i lokal valuta till motsvarande 232 
MSEK (216), främst till följd av en ökning av användandet i eget nät, inkommande inter-
nationella samtal och mervärdestjänster. För att öka den långsiktiga effektiviteten och 
balansera de negativa effekterna av reglering som införts i Tadzjikistan har en operat-
ionell sammanslagning av två separata affärsenheter i Tadzjikistan slutförts. 
 
I Georgien sjönk nettoomsättningen 5,5 procent i lokal valuta till motsvarande 242 
MSEK (239), en förbättring jämfört med föregående kvartal då punktskatten på  
intäkter och lägre samtrafikavgifter infördes under tredje kvartalet 2010. Intäktsbortfallet 
fortsatte dock under kvartalet på grund av att maxtak på konsumentpriser infördes i april 
2011 och hård priskonkurrens råder på marknaden. 
 
I Moldavien steg nettoomsättningen 9,1 procent i lokal valuta till motsvarande 143 
MSEK (131). I Nepal steg nettoomsättningen med 68,9 procent i lokal valuta till motsva-
rande 547 MSEK (370) tack vare ett fortsatt starkt kundintag. 

 
• Antalet abonnemang i de konsoliderade verksamheterna var 34,8 miljoner, en ökning 

med 6,3 miljoner från utgången av fjärde kvartalet 2010. Tillväxten var starkast i Nepal, 
Kazakstan och Uzbekistan med en ökning om 2,8 miljoner, 1,9 miljoner respektive 0,9 
miljoner till 6,8 miljoner, 10,9 miljoner respektive 7,7 miljoner abonnemang. Under fjärde 
kvartalet ökade totalt antal abonnemang i de konsoliderade verksamheterna med 2,1 
miljoner. Nepal, Kazakstan och Uzbekistan uppvisade de största ökningarna med 0,8 
miljoner, 0,7 miljoner respektive 0,2 miljoner abonnemang. 

 
• EBITDA före engångsposter steg 7,3 procent i lokala valutor och exklusive förvärv.  

I rapporterad valuta steg EBITDA före engångsposter 3,7 procent till 2 357 MSEK 
(2 273). EBITDA-marginalen sjönk till 50,1 procent (52,6). 

 
EBITDA-marginalen överskred alltjämt 50 procent i Kazakstan, Nepal och Tadzjikistan. 
Trots stark konkurrens och negativ påverkan av svåra väderförhållanden i Uzbekistan 
förblev EBITDA-marginalen omkring 40 procent. EBITDA-marginalen i Azerbajdzjan 
sjönk jämfört med motsvarande period föregående år på grund av lägre intäkter och en 
ökning av trafik i andras nät. 

 
• CAPEX sjönk till 1 754 MSEK (2 580) och CAPEX i förhållande till nettoomsättning 

sjönk till 37,3 procent (59,7). CAPEX exklusive kostnader för licenser och frekvenser 
uppgick till 1 362 MSEK (2 190) och CAPEX i förhållande till nettoomsättningen till 28,9 
procent (50,7). Kassaflöde mätt som EBITDA före engångsposter minus CAPEX för-
bättrades till 603 MSEK (-307). 

 
Helåret 
• Nettoomsättningen i lokala valutor och exklusive förvärv steg 17,0 procent. I rapporte-

rad valuta steg nettoomsättningen 5,3 procent till 17 330 MSEK (16 458). Den negativa 
effekten från valutakursförändringar var 11,7 procent. 

 
• EBITDA före engångsposter steg 17,6 procent i lokala valutor och exklusive förvärv.  

I rapporterad valuta steg EBITDA före engångsposter 6,0 procent till 8 850 MSEK 
(8 348) och marginalen steg till 51,1 procent (50,7). Påverkbar kostnadsmassa i lokala 
valutor och exklusive förvärv ökade 10,7 procent. 
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• CAPEX sjönk till 4 538 MSEK (5 473) och CAPEX i förhållande till nettoomsättningen 
sjönk till 26,2 procent (33,3). CAPEX exklusive kostnader för licenser och frekvenser 
uppgick till 4 129 MSEK (4 941) och CAPEX i förhållande till nettoomsättningen till 23,8 
procent (30,0). Kassaflöde mätt som EBITDA före engångsavgifter minus CAPEX steg 
till 4 312 MSEK (2 875). 

 

MSEK, förutom förändringar (Δ) 
Okt-dec 

2011 
Okt-dec 

2010 
Δ 

(%) 
Jan-dec 

2011 
Jan-dec 

2010 
Δ 

(%) 
Nettoomsättning 4 708 4 323 9 17 330 16 458 5 

varav Kazakstan 2 147 1 971 9 7 913 7 450 6 
varav Azerbajdzjan 928 935 -1 3 449 3 817 -10 
varav Uzbekistan 470 463 2 1 738 1 607 8 
varav Tadzjikistan 232 216 7 834 823 1 
varav Georgien 242 239 1 926 1 133 -18 
varav Moldavien 143 131 9 518 489 6 
varav Nepal 547 370 48 1 960 1 149 71 

 
Nettoomsättning i lokala valutor och  
exklusive förvärv Okt-dec Jan-dec 
Förändring (%), totalt 12,7 17,0 

Förändring (%), Kazakstan 10,8 17,2 
Förändring (%), Azerbajdzjan -1,8 -2,0 
Förändring (%), Uzbekistan 13,3 29,8 
Förändring (%), Tadzjikistan 18,1 18,2 
Förändring (%), Georgien -5,5 -14,6 
Förändring (%), Moldavien 9,1 11,1 
Förändring (%), Nepal 68,9 92,9 

 
Intressebolag – Ryssland 
Fjärde kvartalet 
• MegaFon (intressebolag i vilket TeliaSonera äger 43,8 procent) i Ryssland rapporterade 

en abonnemangsbas om 62,5 miljoner, en ökning med 5,3 miljoner jämfört med mot-
svarande kvartal föregående år och 2,3 miljoner högre än föregående kvartal. 

 
• TeliaSoneras resultat från Ryssland sjönk till 1 049 MSEK (1 154). Den ryska rubeln 

försvagades 2,1 procent mot svenska kronan vilket hade en negativ påverkan om 21 
MSEK. 

 
Helåret 
• TeliaSoneras resultat från Ryssland sjönk till 4 410 MSEK (5 053). Den ryska rubeln 

försvagades 6,8 procent mot svenska kronan vilket hade en negativ påverkan om 322 
MSEK. EBITDA-marginalen i MegaFon var något lägre än motsvarande period drivet av 
lägre priser och en högre andel försäljning av telefoner med lägre marginal samt fast 
bredband. 

 
Intressebolag – Turkiet 
Fjärde kvartalet 
• Turkcell (intressebolag i vilket TeliaSonera äger 38,0 procent, redovisat med ett kvartals 

eftersläpning) i Turkiet redovisade en abonnemangsbas om 34,4 miljoner, en ökning om 
0,5 miljoner jämfört med motsvarade kvartal föregående år och 0,3 miljoner högre än 
föregående kvartal. I Ukraina sjönk antalet abonnemang med 0,5 miljoner till 9,3 miljo-
ner jämfört med motsvarande kvartal föregående år och ökade med 0,6 miljoner under 
kvartalet. 
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• TeliaSoneras resultat från Turkiet sjönk till 640 MSEK (879). Den turkiska liran försva-
gades 11,5 procent mot den svenska kronan vilket hade en negativ påverkan om 83 
MSEK. 

 
Helåret 
• TeliaSoneras resultat från Turkiet sjönk till 1 331 MSEK (2 550). Den turkiska liran för-

svagades 13,8 procent mot den svenska kronan vilket hade en negativ påverkan om 
213 MSEK. EBITDA i Turkcell, mätt år över år, sjönk på grund av reglering av maxpris, 
lägre samtrafikavgifter och högre marknadsföringskostnader till följd av hård konkurrens 
i Turkiet. TeliaSoneras resultat från Turkiet var också negativt påverkat av devalvering 
och goodwillnedskrivningar i Vitryssland. 
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Övrig verksamhet 
 
 
Övrig verksamhet omfattar Other Business Services, TeliaSonera Holding samt Koncernfunktioner. Other Business Services 
ansvarar för försäljning av kommunikationslösningar som tjänster till företagskunder i de nordiska länderna. 
 
 

MSEK, förutom förändringar (Δ) 
Okt-dec 

2011 
Okt-dec 

2010 
Δ 

(%) 
Jan-dec 

2011 
Jan-dec 

2010 
Δ 

(%) 
Nettoomsättning 1 102 1 246 -12 3 992 5 102 -22 
EBITDA före engångsposter 2 94 -98 257 560 -54 
Resultat från intressebolag -49 -5  -115 -23  
Rörelseresultat -254 234  -541 143  
Rörelseresultat före engångsposter -141 -68 -107 -406 -154  
CAPEX 222 190 17 657 654 0 
 

Ytterligare segmentinformation finns tillgänglig på www.teliasonera.com. 
 
• Nettoomsättningen i lokala valutor och exklusive förvärv sjönk 7,3 procent. I rapporte-

rad valuta sjönk nettoomsättningen 11,6 procent till 1 102 MSEK (1 246). 
 
• EBITDA före engångsposter sjönk till 2 MSEK (94) i rapporterad valuta. 
 
 
 
 
 
 
 
Stockholm den 2 februari 2012 
 
 
 
Lars Nyberg 
VD och koncernchef 
 
 
 
 
 
 
 
 
Denna rapport har inte varit föremål för granskning av TeliaSoneras revisorer. 
 
 
 
 
 
 
 
Denna rapport innehåller sådan information som TeliaSonera AB (publ) ska offentliggöra 
enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instru-
ment. Informationen lämnades för offentliggörande den 2 februari 2012 kl. 07.00 svensk tid. 
 
 
 

http://www.teliasonera.com/
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Finansiell information 
Årsstämma 2012 i Stockholm 2012-04-03 
Delårsrapport januari – mars 2012 2012-04-19 
Delårsrapport januari – juni 2012 2012-07-18 
Delårsrapport januari – september 2012 2012-10-17 
Bokslutskommuniké januari – december 2012 2013-01-31 
 
 
 
 
 
 
 
Frågor om rapporterna: 
TeliaSonera AB 
Investor Relations 
106 63 Stockholm 
Tfn 08-504 550 00 
Fax 08-611 46 42 
www.teliasonera.com 
 
 
 
 
 
 
 
Definitioner 
Påverkbar kostnadsmassa: Innefattar personalkostnader, marknadsföringskostnader och 
alla övriga rörelsekostnader som inte är inköp av varor och entreprenadtjänster eller samtra-
fik-, roaming- och övriga nätkostnader. 
 
EBITDA: Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization. Rörelseresultat före 
av- och nedskrivningar samt före resultat från intressebolag. 
 
 
 

http://www.teliasonera.com/
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Koncernens totalresultatrapporter 
 
MSEK, förutom uppgifter per aktie, antal 
aktier och förändringar (Δ) 

Okt-dec 
2011 

Okt-dec 
20101) 

Δ 
(%) 

Jan-dec 
2011 

Jan-dec 
20101) 

Δ 
(%) 

Nettoomsättning 27 123 26 851 1 104 354 106 979 -2 
Kostnader för sålda tjänster och varor -15 222 -13 640 12 -57 035 -57 691 -1 
Bruttoresultat 11 901 13 211 -10 47 319 49 288 -4 
Försäljnings-/administrations-/FoU-kostnader -6 299 -7 647 -18 -24 232 -25 684 -6 
Övriga rörelseintäkter/-kostnader, netto 573 469 22 763 578 32 
Resultat från intressebolag och joint ventures 1 652 2 144 -23 5 717 7 821 -27 
Rörelseresultat 7 827 8 177 -4 29 567 32 003 -8 
Finansieringskostnader och övriga finansiella 
poster, netto -835 -558 50 -2 793 -2 067 35 
Resultat efter finansiella poster 6 992 7 619 -8 26 774 29 936 -11 
Skatter -1 318 -1 654 -20 -5 702 -6 374 -11 
Nettoresultat 5 674 5 965 -5 21 072 23 562 -11 
Valutakursdifferenser -2 757 -2 722  -5 339 -18 959  
Resultat från intressebolag 59 -144  88 -103  
Kassaflödessäkringar -11 122  -118 63  
Finansiella instrument som kan säljas -1 0  -1 -90  
Skatter avseende övrigt totalresultat -389 -180  5 -936  
Övrigt totalresultat -3 099 -2 924  -5 365 -20 025  
Summa totalresultat 2 575 3 041  15 707 3 537  
       
Nettoresultat hänförligt till:       

Moderbolagets ägare 4 972 5 309  18 341 21 257  
Innehav utan bestämmande inflytande 702 656  2 731 2 305  

Summa totalresultat hänförligt till:       
Moderbolagets ägare 2 033 2 396  13 096 1 692  
Innehav utan bestämmande inflytande 542 645  2 611 1 845  

       
Resultat per aktie, före och efter utspädning 
(SEK) 1,15 1,18  4,20 4,73  
Antal aktier (1000-tal)       

Utestående vid periodens utgång 4 330 085 4 490 457  4 330 085 4 490 457  
Genomsnitt, före och efter utspädning 4 330 085 4 490 457  4 366 992 4 490 457  

Antal egna aktier (1000-tal)       
Utestående vid periodens utgång - -  - -  
Genomsnitt - -  50 528 -  

       
EBITDA 9 587 9 222  36 873 37 661  
EBITDA före engångsposter 9 191 9 002  36 914 36 897  
Av- och nedskrivningar -3 412 -3 189  -13 023 -13 479  
Rörelseresultat före engångsposter 7 519 7 969  29 737 31 935  
1) Vissa omräkningar har gjorts; se sid 21. 
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Koncernens balansrapporter 
 

MSEK 
31 dec 

2011 
31 dec 

2010 
Tillgångar   
Goodwill och övriga immateriella tillgångar 91 915 90 531 
Materiella anläggningstillgångar 59 580 58 353 
Andelar i intressebolag och joint ventures, uppskjutna  
skattefordringar och övriga anläggningstillgångar 65 743 62 458 
Summa anläggningstillgångar 217 238 211 342 
Varulager 1 475 1 395 
Kundfordringar, aktuella skattefordringar och övriga fordringar 21 035 19 993 
Räntebärande fordringar 1 533 2 477 
Likvida medel 12 600 15 344 
Summa omsättningstillgångar 36 643 39 209 
Summa tillgångar 253 881 250 551 
   
Eget kapital och skulder   
Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare 116 680 125 907 
Eget kapital hänförligt till innehav utan bestämmande inflytande 7 353 6 758 
Summa eget kapital 124 033 132 665 
Långfristiga lån 68 108 60 563 
Uppskjutna skatteskulder, övriga långfristiga avsättningar 24 163 23 230 
Övriga långfristiga skulder 1 409 1 593 
Summa långfristiga skulder 93 680 85 386 
Kortfristiga lån 11 734 4 873 
Leverantörsskulder, aktuella skatteskulder, kortfristiga avsättningar  
och övriga kortfristiga skulder 24 434 27 627 
Summa kortfristiga skulder 36 168 32 500 
Summa eget kapital och skulder 253 881 250 551 
 
 
Koncernens kassaflödesrapporter 
 

MSEK 
Okt-dec 

2011 
Okt-dec 

2010 
Jan-dec 

2011 
Jan-dec 

2010 
Kassaflöde före förändring av rörelsekapital 7 002 7 037 28 855 28 831 
Förändring av rörelsekapital 117 716 -1 832 -1 397 
Kassaflöde från löpande verksamhet 7 119 7 753 27 023 27 434 
Betald CAPEX -6 596 -6 011 -17 394 -14 533 
Fritt kassaflöde 523 1 742 9 629 12 901 
Kassaflöde från övrig investeringsverksamhet 864 -866 88 -1 943 
Summa kassaflöde från investeringsverksamhet -5 732 -6 877 -17 306 -16 476 
Kassaflöde före finansieringsverksamhet 1 387 876 9 717 10 958 
Kassaflöde från finansieringsverksamhet -3 537 1 540 -12 035 -17 736 
Periodens kassaflöde -2 150 2 416 -2 318 -6 778 
     
Likvida medel, IB 14 912 12 787 15 344 22 488 
Periodens kassaflöde -2 150 2 416 -2 318 -6 778 
Kursdifferens i likvida medel -162 141 -426 -366 
Likvida medel, UB 12 600 15 344 12 600 15 344 
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Koncernens rapporter över förändringar i eget kapital 
 
 Jan-dec 2011 Jan-dec 2010 

MSEK 
Moderbola-
gets ägare 

Innehav utan 
bestäm-

mande infly-
tande 

Summa 
eget 

kapital 
Moderbola-
gets ägare 

Innehav utan 
bestäm-

mande infly-
tande 

Summa 
eget 

kapital 

Ingående balans 125 907 6 758 132 665 135 372 7 127 142 449 
Utdelningar -12 349 -2 018 -14 367 -10 104 -2 037 -12 141 
Återköpta och indragna egna 
aktier -9 983 − -9 983 − − − 
Övriga transaktioner med 
ägare -2 2 0 -1 057 -177 -1 234 
Summa totalresultat 13 096 2 611 15 707 1 692 1 845 3 537 
Aktierelaterade ersättningar 11 − 11 4 − 4 
Utgående balans 116 680 7 353 124 033 125 907 6 758 132 665 
 
 
Redovisningsnorm 
 
Allmänt. TeliaSoneras koncernredovisning för helåret 2011 har, liksom årsbokslutet för 
2010, upprättats i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) och, 
givet karaktären hos TeliaSoneras transaktioner, med IFRS sådana de antagits av EU. De 
finansiella rapporterna för moderbolaget TeliaSonera AB har upprättats i enlighet med års-
redovisningslagen samt rekommendationen RFR 2 Redovisning för juridiska personer och 
uttalanden utgivna av Rådet för finansiell rapportering. Denna rapport har upprättats i enlig-
het med IAS 34 Interim Financial Reporting. 
 
Rättelse av klassificeringsfel i tidigare perioder. Information återfinns i motsvarande avsnitt i 
TeliaSoneras Delårsrapport januari-mars 2011. 
 
Nya redovisningsstandarder (ännu ej antagna av EU). Den 19 oktober 2011 publicerades 
IFRIC 20 Stripping Costs in the Production Phase of a Surface Mine (ikraftträdande för rä-
kenskapsår som påbörjas den 1 januari 2013 eller senare; tidigare tillämpning tillåten). Telia-
Sonera berörs inte av IFRIC 20. 
 
Den 16 december 2011 publicerade IASB ändringar av IFRS 9 Financial Instruments , IFRS 
7 Financial Instruments: Disclosures och IAS 32 Financial Instruments: Presention. Obliga-
torisk tillämpning av IFRS 9 flyttades fram till 1 januari 2015 och relaterade upplysningskrav i 
IFRS 7 ändrades till att tillåta eller kräva avstämning mellan de olika värderingskategorierna, 
i IAS 39 och IFRS 9, och att kräva upplysningar om andra övergångseffekter vid första till-
lämpning av IFRS 9. 
 
IAS 32 (ikraftträdande för räkenskapsår som påbörjas den 1 januari 2014 eller senare; ska 
tillämpas retroaktivt) klargör innebörden av ’för närvarande har en legal rätt att kvitta’ samt 
att vissa system för avräkning brutto kan anses motsvara avräkning netto. TeliaSonera ana-
lyserar för närvarande de eventuella effekterna om det nu är en skillnad. 
 
Ytterligare information återfinns i motsvarande avsnitt i TeliaSoneras Delårsrapport januari-
juni 2011 och Årsredovisning 2010. 
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Engångsposter 
 

MSEK 
Okt-dec 

2011 
Okt-dec 

2010 
Jan-dec 

2011 
Jan-dec 

2010 
Inom EBITDA 396 220 -41 764 
Omstrukturering, kostnader för synergi-
implementering m m: 

Mobilitetstjänster -156 -8 -221 -26 
Bredbandstjänster -99 -27 -575 -142 
Eurasien 7 -47 -19 -47 
Övrig verksamhet -51 10 -177 -144 

varav TeliaSonera Holding 20 -34 28 -37 
Kapitalvinster/-förluster: 

Telia Stofa − -1 − 830 
Övrig verksamhet 695 293 951 293 

Inom Av- och nedskrivningar -25 -12 -66 -692 
Nedskrivningar, förkortade avskrivningstider: 

Bredbandstjänster -25 -12 -66 -14 
Övrig verksamhet − − − -678 

Inom Resultat från intressebolag och joint 
ventures -63 − -63 -4 
Nedskrivningar -63 − -63 − 
Kapitalvinster: 

SmartTrust − − − -4 
Inom Finansieringskostnader och övriga 
finansiella poster, netto − − − − 
Summa 308 208 -170 68 
 
 
Uppskjuten skatt 
 

MSEK 
31 dec 

2011 
31 dec 

2010 
Uppskjutna skattefordringar 8 073 9 048 
Uppskjutna skatteskulder -13 437 -12 526 
Netto uppskjutna skatteskulder (-)/skattefordringar (+) -5 364 -3 478 
 
 
Rörelseresultat för segment och koncernen 
 

MSEK 
Okt-dec 

2011 
Okt-dec 

2010 
Jan-dec 

2011 
Jan-dec 

2010 
Mobilitetstjänster 2 564 2 655 11 064 10 750 
Bredbandstjänster 1 561 1 718 6 582 7 813 
Eurasien 3 996 3 567 12 499 13 267 
Övrig verksamhet -254 234 -541 143 
Summa segment 7 867 8 174 29 604 31 973 
Eliminering av internvinster mellan segment -40 3 -37 30 
Koncernen 7 827 8 177 29 567 32 003 
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Transaktioner med närstående 
 
Svenska UMTS-nät. Per den 31 december 2011 hade TeliaSonera räntebärande fordringar 
om 1 680 MSEK på sitt hälftenägda joint venture Svenska UMTS-nät AB. Under fjärde kvar-
talet och helåret 2011 köpte TeliaSonera tjänster från Svenska UMTS-nät för 147 MSEK 
respektive 578 MSEK och sålde tjänster för 67 MSEK respektive 254 MSEK. 
 
 
Investeringar 
 

MSEK 
Okt-dec 

2011 
Okt-dec 

2010 
Jan-dec 

2011 
Jan-dec 

2010 
CAPEX 6 053 5 860 17 243 14 934 

Immateriella tillgångar 1 904 795 4 557 2 498 
Materiella tillgångar 4 149 5 065 12 686 12 436 

Förvärv och övriga investeringar 78 390 672 1 735 
Återställningsåtaganden 72 114 323 527 
Goodwill och andra övervärden − 47 112 69 
Aktier och andelar 6 229 237 1 139 

Summa 6 131 6 250 17 915 16 669 
 
 
Nettoskuldsättning 
 

MSEK 
31 dec 

2011 
31 dec 

2010 
Lång- och kortfristiga lån 79 842 65 436 
Avgår derivat vilka redovisas som finansiella tillgångar och säkrar 
lång- och kortfristig upplåning -2 085 -1 731 
Avgår kortfristiga placeringar, kassa och bank -12 678 -16 396 
Nettolåneskuld 65 079 47 309 
 
 
Lånefinansiering och kreditvärdering 
 
Det underliggande operativa kassaflödet fortsatte att vara positivt under fjärde kvartalet 
2011. 
 
Under senare delen av december 2011, efter det att undertecknandet av överenskommel-
sen om att öka ägandet i Kcell tillkännagavs, ändrade Moody’s utsikterna för TeliaSonera 
AB från ”Stable” till ”Negative” för kreditbetygen A3 och P-2 för lång respektive kort upplå-
ning. I januari 2012 bekräftade Standard & Poor’s sina utsikter för TeliaSonera AB som 
”Stable” för det givna kreditbetygen A- och A-2 för lång respektive kort upplåning. 
 
Den europeiska skuldkrisen fortsätter med få tecken på avmattning. Dålig likviditet domine-
rar alla delar av de finansiella marknaderna, liksom kreditmarknaden med mycket låg aktivi-
tet som följd. TeliaSonera har inte genomfört några nya stora emissioner under det senaste 
kvartalet. TeliaSonera fortsätter att fokusera på olika finansieringsalternativ för att vara för-
beredd och kunna nyttja finansieringsmöjligheter när dessa uppstår. 
 
De ekonomiska utsikterna för Eurozonen 2012 är svaga med ökad risk för recession. Likvidi-
teten fortsätter att vara en nyckelfaktor och förväntas vara begränsad även under 2012. 
Kreditmarknaderna för företag kommer troligen även fortsatt att vara osäker, med hög volati-
litet som följd under hela 2012. 
 



 

 

                                Bokslutskommuniké januari-december 2011. TeliaSonera AB (publ), Org.nr 556103-4249, Säte: Stockholm 

24 

Svenska kronan har under kvartalet varit stabil och avslutade året stärkt trots påtaglig stress 
och brist på likviditet på de finansiella marknaderna. Utsikterna för kronan är osäker men 
den betraktas allt mer som en säkrare valuta, i motsats till tidigare förhållanden där hög 
osäkerhet på finansiella marknader ofta lett till svagare krona. 
 
 
Finansiella nyckeltal 
 

 
31 dec 

2011 
31 dec 

2010 
Räntabilitet på eget kapital (%, rullande 12 månader) 16,8 17,8 
Räntabilitet på sysselsatt kapital (%, rullande 12 månader) 16,4 16,9 
Soliditet (%) 44,0 48,0 
Skuldsättningsgrad (%) 58,3 39,3 
Nettolåneskuld/EBITDA (ggr, rullande 12 månader) 1,76 1,28 
Eget kapital per aktie, moderbolagets ägare (SEK) 26,95 28,04 
 
 
Rörelseförvärv 
 
För information om rörelseförvärv under året, se motsvarande avsnitt i TeliaSoneras Delårs-
rapport januari-juni 2011 och Delårsrapport januari-mars 2011. 
 
 
Ansvarsförbindelser och ställda säkerheter 
 
De maximala framtida betalningar som TeliaSonera eventuellt skulle kunna tvingas göra 
enligt utställda ansvarsförbindelser uppgick per den 31 december 2011 till 305 MSEK, varav 
273 MSEK avsåg garantier för pensionsförpliktelser. Ställda säkerheter uppgick till 259 
MSEK. 
 
 
Kontraktsförpliktelser och åtaganden 
 
Kontraktsförpliktelser uppgick per den 31 december 2011 till 685 MSEK, varav 577 MSEK 
avsåg kontrakterad utbyggnad av TeliaSoneras fasta nät i Sverige. 
 
Den 22 december 2011 tecknade TeliaSonera en överenskommelse med Kazakhtelecom 
om att förvärva 49 procent av aktierna i Kcell i Kazakstan. Avtalet innebär också att Telia-
Sonera kommer att sälja 25 procent av aktierna minus en aktie i Kcell i samband med en 
börsnotering som beräknas slutföras under 2012. Beroende på aktiekursutvecklingen efter 
börsnoteringen kan TeliaSonera behöva göra en tilläggsbetalning till Kazakhtelecom. När 
båda delarna av transaktionen är slutförda kommer TeliaSoneras effektiva ägarandel i Kcell, 
som för närvarande uppgår till 37,9 procent, att uppgå till 61,9 procent. Förvärvet förväntas 
påverka vinst per aktie positivt. Vid tidpunkten för slutförandet av steg ett kommer balanse-
rade vinstmedel och innehav utan bestämmande inflytande att sjunka och nettoskulden 
kommer att öka. Transaktionen som innebar att flera villkor uppfylldes, inklusive myndig-
hetsgodkännande, slutfördes den 1 februari 2012 och 1,519 GUSD betalades samma dag. 
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Moderbolaget 
 
Resultaträkningar i sammandrag 
(MSEK) 

Okt-dec 
2011 

Okt-dec 
2010 

Jan-dec 
2011 

Jan-dec 
2010 

Nettoomsättning 6 3 218 30 13 236 
Rörelseresultat -525 545 -1 616 1 803 
Resultat efter finansiella poster 2 674 11 199 11 034 34 761 
Resultat före skatt 2 007 10 252 10 972 29 798 
Nettoresultat 1 476 9 344 9 691 25 422 
 
Per den 1 januari 2011 överfördes moderbolagets verksamhet inom fastnätstjänster och 
applikationstjänster för bredband till ett dotterbolag, vilket kraftigt påverkade nettoomsättning 
och rörelseresultat. Av den totala nettoomsättningen under helåret avsåg 30 MSEK (10 375) 
fakturering till dotterbolag. Resultat efter finansiella poster försämrades, till följd av lägre 
koncernbidrag och utdelningar från dotterbolag och negativa effekter av valutaderivat. 
 
Balansräkningar i sammandrag 
(MSEK) 

31 dec 
2011 

31 dec 
2010 

Anläggningstillgångar 177 648 174 292 
Omsättningstillgångar 43 661 65 044 
Summa tillgångar 221 309 239 336 
Eget kapital 81 848 94 573 
Obeskattade reserver 13 271 13 209 
Avsättningar 570 620 
Skulder 125 620 130 934 
Summa eget kapital och skulder 221 309 239 336 
 
Investeringarna uppgick under året till totalt 4 042 MSEK (11 898), varav 4 014 MSEK avsåg 
aktieägartillskott till dotterbolag. Under motsvarande period 2010 avsåg 10 967 MSEK av 
investeringarna förvärv av aktier i dotterbolag. 
 
 
Risker och osäkerhetsfaktorer 
 
TeliaSonera verkar på en rad olika geografiska produkt- och tjänstemarknader i den starkt 
konkurrensutsatta och reglerade telekombranschen. Detta medför att TeliaSonera expone-
ras för ett antal risker och osäkerhetsfaktorer. Ledningen har definierat begreppet risk som 
allt som kan få en väsentligt negativ effekt på uppnåendet av TeliaSoneras mål. Risker kan 
vara hot, osäkerhetsfaktorer eller förlorade möjligheter som hör samman med TeliaSoneras 
nuvarande eller framtida verksamheter eller aktiviteter. Dessa risker kan dessutom påverka 
TeliaSoneras aktiekurs från tid till annan. 
 
TeliaSonera har ett etablerat ramverk för riskhantering för att regelbundet identifiera, analy-
sera och bedöma samt rapportera verksamhetsrisker, finansiella risker och osäkerhetsfak-
torer, samt minska dessa risker när så är lämpligt. Riskhantering är en integrerad del av  
TeliaSoneras affärsplaneringsprocess och uppföljning av affärsprestationer. 
 
Noterna K27 och K35 till koncernredovisningen i TeliaSoneras Årsredovisning 2010 ger en 
detaljerad beskrivning av vissa av de faktorer som kan påverka TeliaSoneras affärsverk-
samhet, finansiella ställning och resultat. TeliaSonera bedömer att riskförhållandena inte på 
något avgörande sätt har förändrats jämfört med beskrivningen i årsredovisningen för 2010. 
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Risker och osäkerhetsfaktorer som särskilt kan komma att påverka kvartalsresultat under 
2012 innefattar, men behöver inte begränsas till: 
 
• Förändringar i världsekonomin. Förändringar på de globala finansmarknaderna och i 

världsekonomin är svåra att förutspå. TeliaSonera har en stark balansräkning och ver-
kar i en bransch som är relativt konjunkturoberoende eller påverkas sent i konjunkturcy-
keln. Emellertid skulle en allvarlig eller långdragen recession i de länder där Telia-
Sonera är verksamt påverka företagets kunder och skulle kunna ge en negativ påver-
kan på tillväxt och resultat genom minskade inköp av telekommunikationstjänster. Mål-
sättningen är att förfallotidpunkterna för TeliaSoneras låneportfölj ska vara jämnt förde-
lade över flera år och refinansiering förväntas ske genom utnyttjande av obekräftade 
marknadsfinansieringsprogram och banklån, vid sidan av eget fritt kassaflöde. Därutö-
ver har TeliaSonera bekräftade bankkreditfaciliteter som bedöms vara tillräckliga och 
kan användas om villkoren för marknadsrefinansiering är otillfredsställande. TeliaSone-
ras finansieringskostnader kan dock bli högre om förändringar på de globala finans-
marknaderna eller i världsekonomin skulle inträffa. 

 
• Satsningar på framtida tillväxt. TeliaSonera satsar för närvarande på framtida tillväxt 

genom till exempel försäljnings- och marknadsföringsinsatser för att behålla och för-
värva kunder på flertalet marknader, byggande av en kundbas i nyetablerade verksam-
heter samt infrastrukturinvesteringar på alla marknader för att förbättra kapacitet och 
access. TeliaSonera bedömer att dessa satsningar långsiktigt kommer att stärka mark-
nadsposition och resultat men kanske inte redan i det korta perspektivet ge planerade 
positiva effekter och tillhörande kostnader kan komma att påverka resultatet på både 
lång och kort sikt. 

 
• Engångsposter. I enlighet med sin karaktär kan engångsposter som kapitalvinster, 

kapitalförluster, omstruktureringskostnader, nedskrivningar m m kortsiktigt komma att 
belopps- eller tidsmässigt påverka kvartalsresultaten på ett sätt som avviker från vad 
som just nu förväntas. Beroende på externa faktorer eller utvecklingen internt kan  
TeliaSonera också komma att redovisa för närvarande oförutsedda engångsposter. 

 
• Intressebolag. En betydande del av TeliaSoneras resultat genereras av MegaFon och 

Turkcell, över vilka TeliaSonera inte har ett bestämmande inflytande och vilka är verk-
samma på tillväxtmarknader men också i en omgivning som politiskt, ekonomiskt och 
legalt är mer instabil. Resultatsvängningar i dessa intressebolag påverkar TeliaSoneras 
resultat även i det korta perspektivet. 

 
• Förvärv. TeliaSonera har genomfört ett antal målinriktade förvärv i enlighet med sin 

strategi. En effektiv integration av dessa förvärv samt realisering av tillhörande kost-
nads- och intäktssynergier är, liksom en positiv utveckling för de förvärvade verksam-
heterna, betydelsefull för resultatutvecklingen på både lång och kort sikt. 

 
• Reglering. TeliaSonera verkar i en starkt reglerad bransch. De regleringar TeliaSonera 

omfattas av innebär betydande begränsningar av flexibiliteten i hanteringen av dess 
verksamhet. Förändringar i lagstiftning, reglering eller statliga riktlinjer som påverkar  
TeliaSoneras affärsverksamhet, liksom beslut av regleringsmyndigheter eller domstolar, 
inklusive utfärdande, ändring eller återkallande av licenser till TeliaSonera eller andra 
parter, kan ha en negativ effekt på TeliaSoneras affärsverksamhet och resultat. 
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Tidigare utsikter för 2011 (publicerade den 19 oktober 2011) 
 
Omsättningstillväxten i lokala valutor och exklusive förvärv och avyttringar förväntas bli cirka 
3 procent. Valutakursförändringar kan komma att ha en betydande påverkan på redovisade 
belopp i svenska kronor. 
 
Vi förväntar oss att ökningen i påverkbar kostnadsmassa under 2011 kommer att understiga 
tillväxten i nettoomsättning, i lokala valutor och exklusive förvärv. EBITDA-marginalen före 
engångsposter 2011 förväntas förbättras jämfört med 2010. 
 
CAPEX kommer att drivas av fortsatta investeringar i såväl bredbands- och mobilkapacitet 
som nätutbyggnad i Eurasien. CAPEX i förhållande till nettoomsättningen förväntas bli 13-14 
procent 2011, exklusive kostnader för licenser och spektrum. 
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