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TeliaSonera tammi–kesäkuu 2012 
 

 

MegaFon-kauppa paransi vapaata kassavirtaa  
 

Toinen vuosineljännes 

• Liikevaihto paikallisissa valuutoissa ja ilman yritysostoja laskettuna pysyi 

ennallaan. Raportointivaluutassa laskettuna liikevaihto kasvoi 1,1 prosenttia 

26 294 milj. Ruotsin kruunuun (26 003). 

• Säästötoimien kohteena olevat kustannukset paikallisissa valuutoissa ja ilman 

yritysostoja laskettuna laskivat 0,8 prosenttia. Raportointivaluutassa laskettuna 

säästötoimien kohteena olevat kustannukset laskivat 1,2 prosenttia ja olivat 7 679 

milj. kruunua (7 771). 

• Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä laski 3,5 prosenttia paikallisissa valuutoissa 

ja ilman yritysostoja laskettuna. Raportointivaluutassa laskettuna käyttökate 

ennen kertaluonteisia eriä laski 2,0 prosenttia 9 006 milj. kruunuun (9 186), ja 

käyttökateprosentti laski 34,3 prosenttiin (35,3). 

• Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä aleni 6,1 prosenttia 6 561 milj. kruunuun 

(6 985).  

• Nettotuloksen emoyhtiön omistajille kuuluva osuus kasvoi 10,0 prosenttia 4 247 

milj. kruunuun (3 860) ja osakekohtainen tulos 0,98 kruunuun (0,89). Nettotulos 

sisältää 3 013 milj. kruunun nettomyyntivoiton MegaFonista ja 3 070 milj. kruunun 

arvonalentumiskirjauksen Mobility Services -liiketoiminta-alueella.  

• Vapaa kassavirta kasvoi 14 788 milj. kruunuun (1 440). Siihen vaikutti positiivisesti 

MegaFonista saatu osinko, joka oli suuruudeltaan 11 726 milj. kruunua verojen 

jälkeen.  

• Vuosineljänneksen aikana konsolidoitujen toimintojen liittymämäärä kasvoi 1,4 

miljoonalla ja osakkuusyhtiöiden liittymämäärä 0,8 miljoonalla. Liittymien 

kokonaismäärä oli 174,6 miljoonaa. 

• Konsernin kehitysnäkymiä vuonna 2012 on tarkistettu. Liikevaihdon arvioidaan 

kasvavan 0–1 prosenttia paikallisissa valuutoissa ja ilman yritysostoja laskettuna. 

Ennen kertaluonteisia eriä ilmoitetun käyttökateprosentin odotetaan olevan noin 

35 prosenttia. 

 

Ensimmäinen puolivuotiskausi 

• Liikevaihto paikallisissa valuutoissa ja ilman yritysostoja laskettuna kasvoi 1,5 

prosenttia. Raportointivaluutassa laskettuna liikevaihto kasvoi 2,3 prosenttia 

51 987 milj. Ruotsin kruunuun (50 838). 

• Nettotuloksen emoyhtiön omistajille kuuluva osuus laski 4,1 prosenttia 8 155 milj. 

kruunuun (8 506) ja osakekohtainen tulos 1,88 kruunuun (1,93).  

• Vapaa kassavirta kasvoi 16 981 milj. kruunuun (4 087). 
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Taloudellisia tunnuslukuja 
 

MSEK, paitsi suhdeluvut,  

osakekohtaiset tiedot ja muutokset 

Huhti–

kesä 

2012 

Huhti–

kesä 

2011 

Muutos 

(%) 

Tammi–

kesä 

2012 

Tammi–

kesä 

2011 

Muutos 

(%) 

Liikevaihto 26 294 26 003 1 51 987 50 838 2 

Säästötoimien kohteena olevat 

kustannukset1, 2) 7 679 7 771 −1 15 119 15 343 −1 

Käyttökate2) ennen kertaluonteisia eriä3) 9 006 9 186 −2 17 830 18 076 −1 

Käyttökate-% 34,3 35,3  34,3 35,6  

Liiketulos 6 320 6 448 −2 12 847 13 721 −6 

Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä 6 561 6 985 −6 13 202 14 243 −7 

Nettotulos 4 527 4 540 0 8 828 9 780 −10 

josta emoyhtiön omistajille kuuluva osuus 4 247 3 860 10 8 155 8 506 −4 

Tulos/osake (kruunua) 0,98 0,89 10 1,88 1,93 −3 

Oman pääoman tuotto (%, rullaava 12 kk) 18,0 17,5  18,0 17,5  

Käyttöomaisuusinvestoinnit suhteessa 

liikevaihtoon (%) 17,0 15,0  14,7 15,0  

Vapaa kassavirta 14 788 1 440  16 981 4 087  

1) Lisätietoja on saatavana osoitteessa www.teliasonera.com.  2) Määritelmät on esitetty sivulla 19. 3) Kertaluonteiset erät on eritelty 

sivulla 23. 

Tässä osavuosikatsauksessa liiketoiminnallisten ja taloudellisten tulosten jäljessä sulkeissa esitetyt vertailuluvut viittaavat samaan erään 

vuoden 2011 toisella vuosineljänneksellä, ellei toisin ole mainittu. 

 
Toimitusjohtaja Lars Nybergin kommentit 
 

”Liikevaihto paikallisissa valuutoissa laskettuna pysyi toisella neljänneksellä pääosin 

ennallaan edellisvuoden vastaavaan neljännekseen verrattuna. Broadband Services- ja 

Eurasia-liiketoiminta-alueilla kehitys on pääasiassa ollut vakaata, kun taas Mobility Services 

-liiketoiminta-alueella palveluiden liikevaihdon ja laitemyynnin kasvu oli hitaampaa. 

Matkaviestinliiketoiminnan kasvu jatkui Ruotsissa jo 22. peräkkäisenä vuosineljänneksenä, 

joskin aiempaa hitaampana, ja Yoigon kasvu Espanjassa hidastui markkinaosuuden 

kasvusta huolimatta.  

 

Broadband Services -liiketoiminta-alueella kuituliittymien kysyntä on jatkunut vahvana, ja 

neljä kymmenestä ruotsalaistaloudesta, joille palveluitamme on tarjottu, on tehnyt 

kuituliittymäsopimuksen. Olemme parantaneet sisäisiä prosessejamme ja palkanneet lisää 

työntekijöitä vuoden 2012 ensimmäisellä puoliskolla, ja voimme nyt tarjota kuituliittymiä 

uusille asiakkaille.  

 

Tuottaa tyydytystä nähdä, että kasvuveturimme Eurasia-liiketoiminta-alueen kasvu oli 

edelleen kaksinumeroisissa lukemissa ja että kaikki liiketoiminta-alueen maat edesauttoivat 

kasvua. Yhtiön riippuvuus yhdestä markkina-alueesta on vähentynyt, koska liittymien määrä 

on kasvanut nopeasti muun muassa Nepalissa. Kazakstanilaisen Kcellin osuus 

liittymistämme tällä alueella on nyt 30 prosenttia viiden vuoden takaisen 50 prosentin sijaan.  

 

Huhtikuussa saavutettiin tärkeä virstanpylväs, kun TeliaSonera, AF Telecom ja Altimo 

pääsivät sopuun MegaFonin hallintaa koskevissa riita-asioissa. Tämän seurauksena 

saimme 12,4 mrd. kruunun kertaosingon toisella vuosineljänneksellä. Olemme investoineet 

yhtiöön yhteensä vain 1,2 mrd. kruunua sitten sen perustamisen vuonna 1994, joten 

MegaFon on ollut meille todellinen menestystarina. Valitettavasti umpikujatilanne 

Turkcellissä ei ole ratkennut vieläkään. Pettymykseksemme yhtiökokous on siirretty 

myöhempään ajankohtaan. Olemme antaneet täyden tukemme osinkojen jakamiselle sekä 

useampien riippumattomien jäsenten valitsemiselle yhtiön hallitukseen.  
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Asiakaskäyttäytyminen muuttuu alallamme nopeasti. Sen seurauksena operaattoreiden on 

muutettava liiketoimintamallejaan puhekeskeisistä datakeskeisiksi. Uusia palvelujen 

paketoimistapoja ja puheminuuttien sijaan datapalveluiden käyttöön perustuvia 

veloitustapoja otetaan käyttöön. TeliaSonera tulee olemaan johtava dataan perustuvia, 

asiakkaita kiinnostavia palveluja kehittävä operaattori, joka pystyy saamaan riittävän tuoton 

tulevia, pääasiassa datapalveluihin liittyviä investointeja varten. Hyviä esimerkkejä 

tulevaisuuden suunnasta ovat vastikään Yhdysvaltoihin ja Kroatiaan laajentunut 

kansainvälisten dataverkkovierailuhintojen alentamishankkeemme ja kumppanuutemme 

sellaisten palvelutarjoajien kanssa kuin Spotify, jonka palvelu on nyt saatavilla kaikissa 

Pohjoismaissa.  

 

Verkkoyhteydet ovat yhä olennaisempi osa yhteiskuntaa ja ihmisten elämää. Siksi myös 

teknologian käyttöön, tietosuojaan ja sananvapauteen liittyvät kysymykset ovat yhä 

tärkeämpiä. TeliaSonera käynnisti vuosineljänneksen aikana ohjelman, jonka tarkoituksena 

on vahvistaa entisestään panostustamme ja toimenpiteitämme tällä tärkeällä osa-alueella. 

Samaan aikaan olemme olleet käynnistämässä keskustelua yhdentoista alan johtavan 

yrityksen kesken yhteisten periaatteiden laatimisesta näiden kysymysten ratkaisemiseksi. 

 

Edellä kuvaillun muutoksen valossa operaattoreiden, TeliaSonera mukaan lukien, on 

muutettava liiketoimintamallejaan, kiinnitettävä huomiota rakenteellisiin kustannuksiinsa ja 

tarkistettava toimintatapojaan varmistaakseen kannattavuutensa tulevaisuudessa. Vuoden 

2012 kehitysnäkymiä tarkistetaan kuluneen puolivuotiskauden tulosten perusteella. 

Liikevaihdon odotetaan pysyvän lähes ennallaan paikallisissa valuutoissa laskettuna ja 

käyttökateprosentin odotetaan olevan hieman pienempi edellisvuoteen verrattuna.” 

 

 
Konsernin kehitysnäkymät vuonna 2012 (tarkistettu) 
 

Liikevaihdon paikallisissa valuutoissa ja ilman yritysostoja laskettuna arvioidaan kasvavan 

0–1 prosenttia (tammi–kesäkuu 2012: 1,5 prosenttia). Valuuttakurssivaihtelut saattavat 

olennaisesti vaikuttaa Ruotsin kruunuissa ilmoitettuihin lukuihin. 

 

Käyttökateprosentin ennen kertaluonteisia eriä odotetaan olevan noin 35 prosenttia (tammi–

kesäkuu 2012: 34,3 prosenttia).  

 

Käyttöomaisuusinvestointien odotetaan olevan noin 13–14 prosenttia liikevaihdosta, kun 

toimilupa- ja taajuusmaksuja ei oteta huomioon (tammi–kesäkuu 2012: 14,2 percent). 

 

Aiemmat konsernin kehitysnäkymät vuodelle 2012 (julkaistu 2.2.2012) on esitetty sivulla 29. 

 

 

Konsernikatsaus, vuoden 2012 toinen vuosineljännes 
 

Liikevaihto paikallisissa valuutoissa ja ilman yritysostoja laskettuna pysyi ennallaan. 

Raportointivaluutassa laskettuna liikevaihto kasvoi 1,1 prosenttia 26 294 milj. Ruotsin 

kruunuun (26 003). Valuuttakurssivaihteluilla oli liikevaihtoon 1,0 prosentin suuruinen 

positiivinen vaikutus. 

 

Mobility Services -liiketoiminta-alueen liikevaihto paikallisissa valuutoissa ja ilman 

yritysostoja laskettuna laski 2,1 prosenttia. Raportointivaluutassa laskettuna liikevaihto laski 

2,3 prosenttia 12 581 milj. kruunuun (12 879). 

 

Broadband Services -liiketoiminta-alueen liikevaihto paikallisissa valuutoissa ja ilman 

yritysostoja laskettuna laski 1,0 prosenttia. Raportointivaluutassa laskettuna liikevaihto laski 

0,8 prosenttia 9 086 milj. kruunuun (9 155). 
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Eurasia-liiketoiminta-alueen liikevaihto paikallisissa valuutoissa ja ilman yritysostoja 

laskettuna kasvoi 12,2 prosenttia. Raportointivaluutassa laskettuna liikevaihto kasvoi 18,9 

prosenttia 4 930 milj. kruunuun (4 145). 

 

Liittymämäärä kasvoi 15,2 miljoonalla vuoden 2011 toisen neljänneksen lopusta ja oli 174,6 

miljoonaa. Konsolidoitujen yhtiöiden liittymämäärä kasvoi 6,4 miljoonalla 65,5 miljoonaan ja 

osakkuusyhtiöiden 8,8 miljoonalla 109,1 miljoonaan. Toisen vuosineljänneksen aikana 

liittymien kokonaismäärä kasvoi 1,4 miljoonalla konsolidoiduissa yhtiöissä ja 0,8 miljoonalla 

osakkuusyhtiöissä. 

 

Säästötoimien kohteena olevat kustannukset paikallisissa valuutoissa ja ilman 

yritysostoja laskettuna laskivat 0,8 prosenttia. Raportointivaluutassa laskettuna 

säästötoimien kohteena olevat kustannukset laskivat 1,2 prosenttia ja olivat 7 679 milj. 

kruunua (7 771).  

 

Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä laski 3,5 prosenttia paikallisissa valuutoissa ja ilman 

yritysostoja laskettuna. Raportointivaluutassa laskettuna käyttökate ennen kertaluonteisia 

eriä pieneni 2,0 prosenttia 9 006 milj. kruunuun (9 186). Käyttökateprosentti laski 34,3 

prosenttiin (35,3). 

 

Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä aleni 6,1 prosenttia 6 561 milj. kruunuun (6 985).  

 

Liiketulokseen vaikuttavat kertaluonteiset erät olivat yhteensä −242 milj. kruunua (−537). 

Ne liittyivät pääasiassa MegaFonin osakkeiden myyntiin, joka tuotti 3 013 milj. kruunun 

nettomyyntivoiton, ja 3,070 milj. kruunun arvonalentumiskirjaukseen Mobility 

Services -liiketoiminta-alueella Norjassa ja Liettuassa. 

 

Rahoituserät olivat yhteensä −971 milj. kruunua (−584), josta −737 milj. kruunua (−551) 

liittyi nettokorkokuluihin. Nettokorkokulujen kasvu johtuu pääasiassa bruttovelan kasvusta 

85,7 mrd. kruunuun (75,3). Muut nettorahoituserät liittyvät valuuttakurssivaikutuksiin 

pääasiassa Euraasian valuutoissa. 

 

Tuloverot pienenivät 822 milj. kruunuun (1 324). Efektiivinen veroaste oli 15,4 prosenttia 

(22,6). Vähennys johtuu pääasiassa liiketoimesta, jolla yhtiö myi osan omistamistaan 

MegaFonin osakkeista ja keskitti suurimman osan jäljelle jääneestä omistuksestaan 

Alankomaihin. Osakkeiden myynti tuotti verovapaata myyntivoittoa. TeliaSoneran MegaFon-

osakkeet ovat Sonera Holding BV:n suorassa omistuksessa, mikä vaikuttaa myönteisesti 

lähdeveroon. Tällä positiivisella verovaikutuksella on katettu osittain Norjassa ja Liettuassa 

tehdyt vähennyskelvottomat liikearvon alaskirjaukset. Ilman MegaFonin ja alaskirjausten 

vaikutusta efektiivinen veroaste olisi ollut 24,2 prosenttia.  

 
Määräysvallattomien omistajien osuus tytäryhtiöistä pieneni 280 milj. kruunuun (680), 
josta 217 milj. kruunua (607) liittyi Euraasian toimintoihin ja 52 milj. kruunua (63) LMT:hen ja 
TEO:hon. 

 

Nettotuloksen emoyhtiön omistajille kuuluva osuus kasvoi 10,0 prosenttia 4 247 milj. 

kruunuun (3 860) ja osakekohtainen tulos 0,98 kruunuun (0,89). 

 

Käyttöomaisuusinvestoinnit kasvoivat 4 457 milj. kruunuun (3 897) , ja 

käyttöomaisuusinvestoinnit suhteessa liikevaihtoon kasvoivat 17,0 prosenttiin (15,0). 

Käyttöomaisuusinvestoinnit toimilupiin ja taajuusmaksuihin olivat 209 milj. kruunua (401) ja 

liittyivät pääasiassa Mobility Services -liiketoiminta-alueen toimintoihin Tanskassa ja 

Azerbaidžanissa. Käyttöomaisuusinvestoinnit ilman toimilupa- ja taajuusmaksuja olivat 16,2 

prosenttia liikevaihdosta (13,4). 
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Vapaa kassavirta kasvoi 14 788 milj. kruunuun (1 440). Siihen vaikutti positiivisesti 

MegaFonista saatu osinko, joka oli suuruudeltaan verojen jälkeen 11 726 milj. kruunua. 

Ilman MegaFonin vaikutusta vapaa kassavirta kasvoi 3 062 milj. kruunuun pääasiassa 

käyttöpääoman muutosten ja käteisvaroilla tehtyjen käyttöomaisuusinvestointien vuoksi.  

 

Nettovelka oli 73 758 milj. kruunua toisen vuosineljänneksen lopussa (74 112 vuoden 2012 

ensimmäisen neljänneksen lopussa). Nettovelan suhde käyttökatteeseen oli 2,00 (2,01 

vuoden 2012 ensimmäisen neljänneksen lopussa). 

 

Omavaraisuusaste oli 41,2 prosenttia (38,6 prosenttia vuoden 2012 ensimmäisen 

neljänneksen lopussa). 

 

 

Konsernikatsaus, vuoden 2012 ensimmäinen vuosipuolisko 
 

Liikevaihto paikallisissa valuutoissa ja ilman yritysostoja laskettuna kasvoi 1,5 prosenttia. 

Raportointivaluutassa laskettuna liikevaihto kasvoi 2,3 prosenttia 51 987 milj. kruunuun 

(50 838). Valuuttakurssivaihteluilla oli liikevaihtoon 0,8 prosentin suuruinen positiivinen 

vaikutus. 

 

Säästötoimien kohteena olevat kustannukset paikallisissa valuutoissa ja ilman 

yritysostoja laskettuna laskivat 2,0 prosenttia. Raportointivaluutassa laskettuna 

säästötoimien kohteena olevat kustannukset laskivat 1,5 prosenttia 15 119 milj. kruunuun 

(15 343). 

 

Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä laski 2,5 prosenttia paikallisissa valuutoissa ja ilman 

yritysostoja laskettuna. Raportointivaluutassa laskettuna käyttökate ennen kertaluonteisia 

eriä pieneni 1,4 prosenttia 17 830 milj. kruunuun (18 076). Käyttökateprosentti ennen 

kertaluonteisia eriä pieneni 34,3 prosenttiin (35,6). 

 

Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä aleni 7,3 prosenttia 13 202 milj. kruunuun (14 243).  

 

Liiketulokseen vaikuttavat kertaluonteiset erät olivat yhteensä −355 milj. kruunua (−522). 

Ne liittyivät pääasiassa MegaFonin osakkeiden myyntiin, joka tuotti 3 013 milj. kruunun 

nettomyyntivoiton, ja 3 070 milj. kruunun arvonalentumiskirjaukseen Mobility 

Services -liiketoiminta-alueella Norjassa ja Liettuassa. 

 

Rahoituserät olivat yhteensä −2 082 milj. kruunua (−1 186), josta −1 606 milj. kruunua 

(−1 082) liittyi nettokorkokuluihin. Nettokorkokulujen kasvu johtuu pääasiassa bruttovelan 

kasvusta. Muihin rahoituseriin sisältyi Euraasian valuuttojen negatiivisia 

valuuttakurssivaikutuksia ja Kcellin ostoon liittyvä 117 milj. kruunun suuruinen 

kertaluonteinen valuuttavaikutus. 

 

Tuloverot vähenivät 1 937 milj. kruunuun (2 755). Efektiivinen veroaste pieneni 18,0 

prosenttiin (22,0). Matalaan tuloveroon vaikutti pääasiassa MegaFon-liiketoimi, joka kumosi 

liikearvon alaskirjauksen vaikutuksen vuoden 2012 toisella neljänneksellä. Ilman MegaFon-

liiketointa ja liikearvon alaskirjausta efektiivinen veroaste olisi ollut 22,5 prosenttia. 

 

Määräysvallattomien omistajien osuus tytäryhtiöistä pieneni 673 milj. kruunuun (1 274), 

josta 546 milj. kruunua (1 129) liittyi Euraasian toimintoihin ja 108 milj. kruunua (125) 

LMT:hen ja TEO:hon. 

 

Nettotuloksen emoyhtiön omistajille kuuluva osuus laski 4,1 prosenttia 8 155 milj. 

kruunuun (8 506) ja osakekohtainen tulos laski 1,88 kruunuun (1,93). 
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Käyttöomaisuusinvestoinnit pysyivät ennallaan ja olivat 7 632 milj. kruunua (7 628), ja 

käyttöomaisuusinvestoinnit suhteessa liikevaihtoon laskivat 14,7 prosenttiin (15,0). 

Käyttöomaisuusinvestoinnit toimilupiin ja taajuusmaksuihin olivat 227 milj. kruunua (1 338) ja 

liittyivät pääasiassa Mobility Services -liiketoiminta-alueen Tanskan ja Azerbaidžanin 

toimintoihin. Käyttöomaisuusinvestoinnit ilman toimilupa- ja taajuusmaksuja olivat 14,2 

prosenttia liikevaihdosta (12,4) vuoden 2012 ensimmäisellä puoliskolla. 

 

Vapaa kassavirta kasvoi 16 981 milj. kruunuun (4 087) MegaFonista saadun osingon, 

käyttöpääoman muutosten ja tuloverojen pienenemisen seurauksena. Ilman MegaFonin 

vaikutusta vapaa kassavirta kasvoi 5 255 milj. kruunuun pääasiassa käyttöpääoman 

muutosten ja maksettujen tuloverojen vähenemisen seurauksena.  

 

Merkittäviä tapahtumia toisella neljänneksellä 

• TeliaSonera ilmoitti 2.4.2012, että Robert Andersson oli nimitetty Soneran 

toimitusjohtajaksi Suomessa ja TeliaSonera-konsernin johtoryhmän jäseneksi. 

• TeliaSonera ilmoitti 5.4.2012 myyneensä 18,6 prosentin osuutensa Smart Mobilesta 

Kambodžassa ja tehneensä sopimuksen omistuksensa lisäämisestä nepalilaisessa 

Ncellissä. 

• TeliaSonera ilmoitti 24.4.2012, että MegaFonin osakkeenomistajat TeliaSonera, AF 

Telecom ja Altimo olivat päässeet sopuun hallintoon liittyvissä riita-asioissa ja sopineet, 

että yhtiö maksaisi 5,15 mrd. Yhdysvaltain dollarin osingon ja käynnistäisi 

listautumisannin. Osapuolet olivat sopineet myös, että AF Telecom saisi määräysvallan 

MegaFonissa, Altimo luopuisi omistuksestaan ja TeliaSonera pienentäisi omistustaan, 

mutta säilyttäisi pitkällä aikavälillä strategisen 25 prosentin plus yhden osakkeen 

omistuksen MegaFonissa listautumisannin jälkeen. TeliaSonera kirjasi 3 013 milj. 

kruunun suuruisen nettomyyntivoiton ja sai 12 366 milj. kruunun kertaosingon vuoden 

2012 toisella neljänneksellä. Myyntivoitto sisältää 572 milj. kruunun suuruisen 

negatiivisen ei-kassavirtavaikutteisen valuuttakurssivaikutuksen. 

• TeliaSonera osti 26.4.2012 loput 49 prosenttia Airbell Services Ltd.:n osakkeista ja 

äänistä tytäryhtiönsä TeliaSonera Asia Holding B.V.:n kautta, josta TeliaSonera omistaa 

75,45 prosenttia. Airbell Services Ltd. omistaa 75 prosenttia alueellisesta nepalilaisesta 

operaattorista Nepal Satellite Pvt. Ltd.:stä. 

• TeliaSonera ilmoitti 10.5.2012 tehneensä sopimuksen, jolla se ostaa 7,87 prosenttia 

TEO LT:n osakkeista East Capitalilta 0,637 euron (2,20 litin) hintaan osakkeelta. 

Kauppa vietiin päätökseen 10. toukokuuta. Toukokuun 8. päivän jälkeen TeliaSonera on 

lisäksi hankkinut 6,55 prosenttia TEO LT:n ulkona olevista osakkeista ostamalla niitä 

avoimilta markkinoilta samaan hintaan (0,637 euroa / 2,20 litiä), jonka se maksoi East 

Capitalille. TeliaSonera julkisti 5. kesäkuuta vapaaehtoisen julkisen 

käteisostotarjouksen TEO LT:n ulkona olevista osakkeista 0,637 euron hintaan 

osakkeelta. Avoimilta markkinoilta ostetut osakkeet mukaan lukien TeliaSoneralla on 

88,15 prosentin osuus TEO LT:stä. Ostojen kokonaisarvo on 59,3 milj. euroa, ja 

lopullinen suoritus tehtiin 4.7.2012 mennessä.  

• Vastikään tehtyjen arvonalennustestausten jälkeen TeliaSonera on päättänyt tehdä 

liikearvon alaskirjauksen Mobility Services -liiketoimintayksiköissään Norjassa 

(NetCom) ja Liettuassa (Omnitel). Tässä osavuosikatsauksessa ilmoitetaan yhteensä 

3 070 milj. kruunun liikearvon alaskirjauksesta, joka luokitellaan kertaluonteiseksi 

eräksi.  
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Mobility Services -liiketoiminta-alueella siirryttiin 
pakettihintaisiin sopimuksiin  
 
 
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. 

 

 

• Matkaviestinliiketoiminnan kasvu jatkui Ruotsissa jo 22. peräkkäisenä 

vuosineljänneksenä, joskin aiempaa hitaampana, ja Yoigon kasvu Espanjassa hidastui 

markkinaosuuden kasvusta huolimatta. Tanskassa perustettiin Telenorin kanssa verkon 

yhteiskäyttöä varten yhteisyritys TT-Netværket, joka sai toimiluvan 800 MHz:n 

taajuuksille, mikä mahdollistaa 4G-verkon laajentamisen. 

 

• Vuonna 2009 Ruotsissa ja Suomessa aloitettu kumppanuus johtavan musiikin 

suoratoistopalveluita tarjoavan yrityksen Spotifyn kanssa on käynnistetty nyt myös 

Tanskassa, Norjassa ja Espanjassa. Liittymäasiakkaiden siirtyessä pakettihintaisiin 

sopimuksiin on entistä tärkeämpää tarjota enemmän lisäarvopalveluja, joiden ansiosta 

erotumme asiakkaan silmissä kilpailijoistamme.  

 

MSEK, paitsi käyttökateprosentit,  

toiminnan tunnusluvut ja muutokset 

Huhti–

kesä 

2012 

Huhti–

kesä 

2011 

Muutos 

(%) 

Tammi–

kesä 

2012 

Tammi–

kesä 

2011 

Muutos 

(%) 

Liikevaihto 12 581 12 879 −2 25 081 25 028 0 

Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä 3 702 4 069 −9 7 345 7 827 −6 

Käyttökate-% 29,4 31,6  29,3 31,3  

Liiketulos −462 2 864  2 107 5 484 −62 

Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä 2 597 2 904 −11 5 166 5 527 −7 

Käyttöomaisuusinvestoinnit 1 201 1 488 −19 2 184 3 296 −34 

Liittymämäärä (tuhatta) kauden lopussa 19 767 19 013 4 19 767 19 013 4 

Työntekijöitä kauden lopussa 7 416 7 511 −1 7 416 7 511 −1 
 

Lisätietoja segmentistä on saatavana osoitteessa www.teliasonera.com.   

    

 

• Liikevaihto paikallisissa valuutoissa ja ilman yritysostoja laskettuna laski 2,1 prosenttia. 

Raportointivaluutassa laskettuna liikevaihto laski 2,3 prosenttia 12 581 milj. kruunuun 

(12 879). Valuuttakurssivaihteluilla oli liikevaihtoon 0,2 prosentin suuruinen negatiivinen 

vaikutus.  

 

Ruotsissa liikevaihto kasvoi 3,9 prosenttia 4 323 milj. kruunuun (4 160). Ensimmäisen 

vuosineljänneksen aikana järjestettyjen intensiivisten kampanjoiden jälkeen 

aggressiivisimmat tarjoukset vedettiin pois markkinoilta huhtikuussa, ja kilpailutilanne 

rauhoittui vuosineljänneksen loppua kohti. Kasvua vauhdittivat pääasiassa langattomien 

datapalveluiden käyttö, laitemyynti ja kasvava sisältöliiketoiminta.   

 

Suomessa liikevaihto paikallisessa valuutassa laskettuna laski 4,9 prosenttia 2 068 milj. 

kruunuun (2 211), koska yhteenliittämismaksuista saatava liikevaihto aleni ja 

puhepalvelujen liikevaihto pieneni keskimääräisen minuuttihinnan laskun ja 

liittymämäärän vähentymisen seurauksena.  

 

Norjassa liikevaihto paikallisessa valuutassa laskettuna pieneni 6,1 prosenttia 1 979 

milj. kruunuun (2 060), mikä johtui lähes kokonaan tukkumyynnin liikevaihdon 

vähenemisestä. Liittymäasiakkaiden siirtyminen pakettihintaisiin sopimuksiin on 

vaikuttanut positiivisesti liittymän keskimääräiseen kuukausituottoon, joka kasvoi 7 

prosenttia edelliseen vuosineljännekseen verrattuna. Lähes 60 prosenttia 
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kuluttajaliittymistä perustuu nyt pakettihintaisiin sopimuksiin, kun vastaava luku oli 12 

prosenttia edellisvuoden vastaavalla neljänneksellä.   

 

Tanskassa liikevaihto paikallisessa valuutassa laskettuna laski 14,0 prosenttia 1 187 

milj. kruunuun (1 392), josta lähes puolet on selitettävissä yhteenliittämismaksuista 

saatavan liikevaihdon pienenemisellä ja loput liittymäasiakkaiden siirtymisellä 

pakettihintaisiin sopimuksiin, joissa liittymän keskimääräinen kuukausituotto on 

alhaisempi. Ankarasta hintakilpailusta huolimatta liittymämäärän kasvu jatkui ja 

asiakasvaihtuvuus oli alimmillaan vuoden 2005 jälkeen 4G-palveluiden onnistuneen 

markkinoinnin ja Spotifyn sisältävien pakettisopimusten ansiosta.  

 

Liikevaihto paikallisissa valuutoissa laskettuna laski Virossa 3,5 prosenttia 386 milj. 

kruunuun (404), Latviassa 6,8 prosenttia 391 milj. kruunuun (417) ja Liettuassa 8,9 

prosenttia 321 milj. kruunuun (356). Kehitykselle Baltian maissa on yhä ominaista 

langattomien datapalveluiden liikevaihdon kasvun jatkuminen ja puhepalveluiden 

liikevaihdon pieneneminen, koska suurempi käyttö ei täysin kompensoi alempaa 

keskimääräistä minuuttihintaa. Lasku näkyy pääasiassa kuluttajasegmentissä. Sen 

sijaan yrityssegmentissä liittymien määrä on kasvanut kaikissa maissa. 

Yhteenliittämismaksujen aleneminen vaikutti myös liikevaihtoon ja selittää 

kolmanneksen laskusta Virossa ja Latviassa ja peräti puolet liikevaihdon laskusta 

Liettuassa.   

 

Espanjassa liikevaihto paikallisessa valuutassa laskettuna kasvoi 3,8 prosenttia 1 933 

milj. kruunuun (1 882). Useimmat operaattorit lopettivat puhelinten subventoimisen 

toisen vuosineljänneksen aikana, mikä vaikutti uusien liittymien määrään ja 

laitemyyntiin. Puhelinten myynnin liikevaihto pieneni 10 prosenttia edellisvuoden toiseen 

neljännekseen verrattuna. Lisäksi yhteenliittämismaksut alenivat 18 prosenttia 4,07 

eurosenttiin (4,98) 16.4.2012 mennessä. Maan makrotalouden heikosta tilanteesta 

huolimatta Yoigo kasvatti edelleen markkinaosuuttaan, ja liikevaihto paikallisessa 

valuutassa laskettuna, ilman laitemyyntiä ja sääntelyn vaikutusta, kasvoi 18 prosenttia 

edellisvuoden vastaavaan neljännekseen verrattuna. Kesäkuussa markkinoille tuotu 

uusi tarjooma sai hyvän vastaanoton ja vahvisti Yoigon aseman hintajohtajana.  

 

• Liittymämäärä kasvoi 0,8 miljoonalla vuoden 2011 toisen neljänneksen lopusta ja oli 

19,8 miljoonaa. Kasvu oli voimakkainta Espanjassa, missä liittymämäärä kasvoi 0,6 

miljoonalla 3,3 miljoonaan, sekä Ruotsissa, missä liittymämäärä kasvoi 0,3 miljoonalla 

6,4 miljoonaan. Vuosineljänneksen aikana liittymien kokonaismäärä kasvoi 0,2 

miljoonalla. 

 

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

ilman yritysostoja laskettuna. Raportointivaluutassa laskettuna käyttökate ennen 

kertaluonteisia eriä pieneni 9,0 prosenttia 3 702 milj. kruunuun (4 069). 

Käyttökateprosentti laski 29,4 prosenttiin (31,6). 

 

Ruotsissa käyttökate ennen kertaluonteisia eriä pieneni 5,2 prosenttia 1 810 milj. 

kruunuun (1 909) ja käyttökateprosentti laski 41,9 prosenttiin (45,9). Noin 100 milj. 

kruunun varauksen purku vaikutti myönteisesti vuoden 2011 toiseen neljännekseen, ja 

sen ansiosta vertailukelpoinen käyttökateprosentti oli 43,5 prosenttia. Lisäksi ankara 

kilpailu vuosineljänneksen alussa vaikutti negatiivisesti asiakasvaihtuvuuteen, minkä 

vuoksi myös kustannukset liittymien säilyttämiseksi kasvoivat.    

 

Suomessa käyttökateprosentti laski 30,9 prosenttiin (32,2) pääasiassa puhepalveluiden 

liikevaihdon pienenemisen vuoksi, kun taas bruttokate ja säästötoimien kohteena olevat 

kustannukset pysyivät samalla tasolla vuoden 2011 toiseen neljännekseen verrattuna.   

 



 

 

             Osavuosikatsaus tammi–kesäkuu 2012. TeliaSonera AB (publ), rek.nro 556103-4249, kotipaikka: Tukholma 

9 

Norjassa käyttökateprosentti laski 33,5 prosenttiin (35,7) tukkumyynnin liikevaihdon 

pienenemisen seurauksena. Kokonaiskustannukset laskivat 3,6 prosenttia 

edellisvuoden toiseen neljännekseen verrattuina, mikä johtui osittain bruttokatteen 

paranemisesta ja myynnin lisääntymisestä sisäisissä kanavissa.    

 

Tanskassa käyttökateprosentti laski 8,3 prosenttiin (15,7) puhepalveluiden liikevaihdon 

ja yhteenliittämispalveluiden katteen laskusta johtuvan bruttokatteen pienentymisen 

seurauksena. Lisäksi markkinointikulut kasvoivat, kun uusien liittymien määrän kasvu oli 

suurinta viiteen vuoteen.  

 

Virossa käyttökateprosentti laski 31,6 prosenttiin (36,4) bruttokatteen pienenemisen ja 

pienikatteisten laitteiden myynnin vaikutuksen seurauksena. Latviassa 

käyttökateprosentti parani 38,1 prosenttiin (35,3) ja Liettuassa 29,3 prosenttiin (28,1) 

bruttokatteen paranemisen seurauksena. 

 

Espanjassa käyttökate nousi 127 milj. kruunuun (103) käyttökateprosentin ollessa 6,6 

(5,5). Tämä johtui liikevaihdon kasvusta ja puhelinten subventoinnin lopettamisesta.  

 

• Käyttöomaisuusinvestoinnit vähenivät 1 201 milj. kruunuun (1 488), ja 

käyttöomaisuusinvestoinnit suhteessa liikevaihtoon laskivat 9,5 prosenttiin (11,6). 

Käyttöomaisuusinvestoinnit koostuivat pääasiassa 1 800 MHz:n verkon rakentamisesta 

Espanjassa, 3G-verkon vaihdosta Norjassa sekä 4G-investoinneista Ruotsissa ja 

Suomessa. Käyttöomaisuusinvestoinnit ilman toimilupa- ja taajuusmaksuja olivat 1 137 

milj. kruunua (1 104), ja käyttöomaisuusinvestoinnit suhteessa liikevaihtoon olivat 9,0 

prosenttia (8,6). Kassavirta laskettuna ennen kertaluonteisia eriä kirjatun käyttökatteen 

ja käyttöomaisuusinvestointien erotuksena laski 2 501 milj. kruunuun (2 581). 
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MSEK, paitsi käyttökateprosentit  

ja muutokset 

Huhti–

kesä 

2012 

Huhti–

kesä 

2011 

Muutos 

(%) 

Tammi–

kesä 

2012 

Tammi–

kesä 

2011 

Muutos 

(%) 

Liikevaihto 12 581 12 879 −2 25 081 25 028 0 

josta Ruotsin osuus 4 323 4 160 4 8 497 8 121 5 

josta Suomen osuus 2 068 2 211 −6 4 215 4 389 −4 

josta Norjan osuus 1 979 2 060 −4 3 858 4 063 −5 

josta Tanskan osuus 1 187 1 392 −15 2 488 2 784 −11 

josta Liettuan osuus 321 356 −10 632 691 −9 

josta Latvian osuus 391 417 −6 773 797 −3 

josta Viron osuus 386 404 −4 745 757 −2 

josta Espanjan osuus 1 933 1 882 3 3 887 3 443 13 

Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä 3 702 4 069 −9 7 345 7 827 −6 

josta Ruotsin osuus 1 810 1 909 −5 3 697 3 674 1 

josta Suomen osuus 640 711 −10 1 323 1 413 −6 

josta Norjan osuus 662 736 −10 1 234 1 419 −13 

josta Tanskan osuus 99 218 −55 237 419 −43 

josta Liettuan osuus 94 100 −6 182 193 −6 

josta Latvian osuus 149 147 1 289 295 −2 

josta Viron osuus 122 147 −17 222 275 −19 

josta Espanjan osuus 127 103 23 160 140 14 

 Käyttökate-% yhteensä 29,4 31,6  29,3 31,3  

Käyttökate-%, Ruotsi 41,9 45,9  43,5 45,2  

Käyttökate-%, Suomi 30,9 32,2  31,4 32,2  

Käyttökate-%, Norja 33,5 35,7  32,0 34,9  

Käyttökate-%, Tanska 8,3 15,7  9,5 15,1  

Käyttökate-%, Liettua 29,3 28,1  28,8 27,9  

Käyttökate-%, Latvia 38,1 35,3  37,4 37,0  

Käyttökate-%, Viro 31,6 36,4  29,8 36,3  

Käyttökate-%, Espanja 6,6 5,5  4,1 4,1  

 

Liikevaihto paikallisissa valuutoissa ja  

ilman yritysostoja laskettuna 

Huhti–

kesä 

Tammi–

kesä 

 Muutos (%) yhteensä −2,1 0,2 

Muutos (%), Ruotsi 3,9 4,6 

Muutos (%), Suomi −4,9 −2,7 

Muutos (%), Norja −6,1 −7,5 

Muutos (%), Tanska −14,0 −10,3 

Muutos (%), Liettua −8,9 −8,0 

Muutos (%), Latvia −6,8 −3,6 

Muutos (%), Viro −3,5 −0,9 

Muutos (%), Espanja 3,8 13,7 
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Broadband Services -liiketoiminta-alueella IP-palveluiden 
liikevaihto ylitti perinteisten palveluiden liikevaihdon  
 
 
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. 

 

 

• Kansainvälistä verkkokapasiteettiliiketoimintaa lukuun ottamatta Broadband Services  

-liiketoiminta-alueella saavutettiin toisella vuosineljänneksellä merkittävä virstanpylväs, 

kun IP-palveluiden liikevaihto ylitti perinteisten kiinteän verkon palveluiden liikevaihdon. 

Kuituliittymien kysyntä pysyi vahvana, ja nykyisin 23 prosentilla laajakaista-

asiakkaistamme on kuituliittymä. Kuituliittymien osuus on suurin Liettuassa, jossa niiden 

osuus on 40 prosenttia. Ruotsissa neljä kymmenestä omakotitaloudesta, joille 

palveluitamme on tarjottu, on tehnyt kuituliittymäsopimuksen. 

 

• Telia tarjoaa nyt ensimmäisenä palveluntarjoajana Ruotsissa asiakkailleen samat 

palvelut tietokoneelle kuin televisioon kotona. Palvelun nimi on Play+ ja siihen sisältyy 

yhteensä 29 kanavaa, toistotoiminto ja yli 1 300 elokuvan videokirjasto. 

 

MSEK, paitsi käyttökateprosentit,  

toiminnan tunnusluvut ja muutokset 

Huhti–

kesä 

2012 

Huhti–

kesä 

2011 

Muutos 

(%) 

Tammi–

kesä 

2012 

Tammi–

kesä 

2011 

Muutos 

(%) 

Liikevaihto 9 086 9 155 −1 18 107 18 181 0 

Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä 2 802 2 906 −4 5 634 6 000 −6 

Käyttökate-% 30,8 31,7  31,1 33,0  

Liiketulos 1 359 1 280 6 2 946 3 141 −6 

Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä 1 574 1 675 −6 3 192 3 561 −10 

Käyttöomaisuusinvestoinnit 1 451 1 395 4 2 686 2 335 15 

Liittymämäärä (tuhatta) kauden lopussa       

Laajakaista 2 495 2 423 3 2 495 2 423 3 

Kiinteän verkon puhepalvelut ja VoIP 4 425 4 956 −11 4 425 4 956 −11 

TV 1 248 1 105 13 1 248 1 105 13 

Työntekijöitä kauden lopussa 13 560 13 697 −1 13 560 13 697 −1 
 

Lisätietoja segmentistä on saatavana osoitteessa www.teliasonera.com.   

    

 

• Liikevaihto paikallisissa valuutoissa ja ilman yritysostoja laskettuna laski 1,0 prosenttia. 

Raportointivaluutassa laskettuna liikevaihto laski 0,8 prosenttia 9 086 milj. kruunuun 

(9 155). Yrityskaupoilla oli 0,2 prosentin suuruinen positiivinen vaikutus liikevaihtoon. 

 

Ruotsissa liikevaihto laski 3,6 prosenttia 5 051 milj. kruunuun (5 225). TV-palveluiden 

liikevaihto kasvoi 24 prosenttia ja kuitulaajakaistapalveluiden liikevaihto kasvoi 55 

prosenttia, mutta edellisten vuosineljännesten tapaan kasvu ei riittänyt täysin 

kompensoimaan kiinteän verkon puhelinliittymien määrän laskua ja puheluliikenteen 

liikevaihdon vähenemistä. Telia saa suurimman osan kiinteästä puhelinverkosta VoIP-

palveluihin siirtyvistä liittymäasiakkaista, mutta muutoksen vuoksi liittymän 

keskimääräinen kuukausituotto jää alhaisemmaksi. 

 

Suomessa liikevaihto paikallisessa valuutassa laskettuna laski 3,2 prosenttia 1 447 milj. 

kruunuun (1 506). Ulkoinen myynti kuluttajasegmentissä kasvoi yli 9 prosenttia TV-

liittymien 15 prosenttia edellisvuotta suuremman määrän seurauksena. Yrityssegmentin 

liikevaihto laski 4 prosenttia puheluliikenteen liikevaihdon pienenemisen ja perinteisten 

datapalveluiden vähenemisen seurauksena.    
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Norjassa liikevaihto paikallisessa valuutassa laskettuna kasvoi 2,0 prosenttia 273 milj. 

kruunuun (262) liittymän keskimääräisen kuukausituoton paranemisen ja 

yrityssegmentin myynnin kasvun vuoksi. Tanskassa liikevaihto paikallisessa valuutassa 

laskettuna laski 3,9 prosenttia 283 milj. kruunuun (297) perinteisten puhepalvelujen 

liikevaihdon pienenemisen takia, mitä laajakaista- ja IP-palveluiden kasvu ei kyennyt 

täysin kompensoimaan. 

 

Virossa liikevaihto paikallisessa valuutassa laskettuna laski 3,0 prosenttia 441 milj. 

kruunuun (460). Liettuassa liikevaihto paikallisessa valuutassa laskettuna kasvoi 3,4 

prosenttia 491 milj. kruunuun (481) liittymän keskimääräisen kuukausituoton 

paranemisen sekä laajakaista- ja TV-liittymien määrän kasvun ansiosta. 

 

Kansainvälisen verkkokapasiteettiliiketoiminnan liikevaihto paikallisissa valuutoissa 

laskettuna kasvoi 11,2 prosenttia 1 395 milj. kruunuun (1 233) sekä puhe- että IP-

palveluiden liikevaihdon kasvun ansiosta. 

 

• Laajakaistaliittymien määrä kasvoi 2,5 miljoonaan, mikä merkitsee 72 000 liittymän 

lisäystä vuoden 2011 toiseen neljännekseen verrattuna ja 2 000 liittymän lisäystä 

kuluneen vuosineljänneksen aikana. 

 

TV-liittymien kokonaismäärä kasvoi vuoden 2011 toisesta neljänneksestä 143 000:lla ja 

kuluneen vuosineljänneksen aikana 30 000:lla. TV-liittymiä on nyt yhteensä 1,2 

miljoonaa. 

 

Perinteisten kiinteän verkon puhelinliittymien määrä pieneni 675 000:lla vuoden 2011 

toisen neljänneksen lopusta ja oli 3,8 miljoonaa. Vuosineljänneksen aikana määrä 

väheni 121 000:lla. Uusien VoIP-liittymien määrä vuosineljänneksen aikana oli 29 000, 

ja VoIP-liittymien kokonaismäärä kasvoi näin 0,6 miljoonaan. 

 

• Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä laski 4,1 prosenttia paikallisissa valuutoissa ja 

ilman yritysostoja laskettuna. Raportointivaluutassa laskettuna käyttökate ennen 

kertaluonteisia eriä pieneni 3,6 prosenttia 2 802 milj. kruunuun (2 906). 

Käyttökateprosentti laski 30,8 prosenttiin (31,7).  

 

Ruotsissa käyttökateprosentti pysyi ennallaan ja oli 38,4 prosenttia (38,7), kun 

pääasiassa markkinoinnin kustannusten väheneminen kompensoi liikevaihdon 

pienentymisen. Suomessa käyttökateprosentti laski 23,4 prosenttiin (26,8) TV-sisällön 

ja verkkokapasiteetin kustannusten kohoamisesta johtuneen bruttokatteen laskun takia. 

 

Norjassa käyttökateprosentti nousi 17,9 prosenttiin (16,0), mikä johtui etenkin 

liikevaihdon kasvusta ja henkilöstökulujen pienentymisestä. Tanskassa 

käyttökateprosentti nousi 14,5 prosenttiin (7,7) korkeamman bruttokatteen ja 

pienentyneiden henkilöstökulujen seurauksena. 

 

Liettuassa käyttökateprosentti pysyi ennallaan ja oli 41,8 prosenttia (41,8). Virossa 

käyttökateprosentti laski 27,2 prosenttiin (31,5) liikevaihdon pienentymisen takia. 

Kansainvälisen verkkokapasiteettiliiketoiminnan käyttökateprosentti nousi 7,5 

prosenttiin (5,5). 

 

• Käyttöomaisuusinvestoinnit kasvoivat 1 451 milj. kruunuun (1 395), ja 

käyttöomaisuusinvestoinnit suhteessa liikevaihtoon nousivat 16,0 prosenttiin (15,2). 

Kassavirta laskettuna ennen kertaluonteisia eriä kirjatun käyttökatteen ja 

käyttöomaisuusinvestointien erotuksena laski 1 351 milj. kruunuun (1 511). 
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MSEK, paitsi käyttökateprosentit  

ja muutokset 

Huhti–

kesä 

2012 

Huhti–

kesä 

2011 

Muutos 

(%) 

Tammi–

kesä 

2012 

Tammi–

kesä 

2011 

Muutos 

(%) 

Liikevaihto 9 086 9 155 −1 18 107 18 181 0 

josta Ruotsin osuus 5 051 5 225 −3 10 092 10 452 −3 

josta Suomen osuus 1 447 1 506 −4 2 890 3 007 −4 

josta Norjan osuus 273 262 4 541 518 4 

josta Tanskan osuus 283 297 −5 571 583 −2 

josta Liettuan osuus 491 481 2 979 958 2 

josta Viron osuus 441 460 −4 871 890 −2 

josta kansainvälisen verkkokapasiteetti-

liiketoiminnan osuus 1 395 1 233 13 2 741 2 410 14 

Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä 2 802 2 906 −4 5 634 6 000 −6 

josta Ruotsin osuus 1 942 2 023 −4 3 961 4 248 −7 

josta Suomen osuus 339 404 −16 721 830 −13 

josta Norjan osuus 49 42 17 90 81 11 

josta Tanskan osuus 41 23 78 75 34 121 

josta Liettuan osuus 205 201 2 396 391 1 

josta Viron osuus 120 145 −17 228 277 −18 

josta kansainvälisen verkkokapasiteetti-

liiketoiminnan osuus 105 68 54 162 142 14 

 Käyttökate-% yhteensä 30,8 31,7  31,1 33,0  

Käyttökate-%, Ruotsi 38,4 38,7  39,2 40,6  

Käyttökate-%, Suomi 23,4 26,8  24,9 27,6  

Käyttökate-%, Norja 17,9 16,0  16,6 15,6  

Käyttökate-%, Tanska 14,5 7,7  13,1 5,8  

Käyttökate-%, Liettua 41,8 41,8  40,4 40,8  

Käyttökate-%, Viro 27,2 31,5  26,2 31,1  

Käyttökate-%, kansainvälinen 

verkkokapasiteettiliiketoiminta 7,5 5,5  5,9 5,9  

 

Liikevaihto paikallisissa valuutoissa ja  

ilman yritysostoja laskettuna 

Huhti–

kesä 

Tammi–

kesä 

 Muutos (%) yhteensä −1,0 −0,7 

Muutos (%), Ruotsi −3,6 −3,6 

Muutos (%), Suomi −3,2 −3,7 

Muutos (%), Norja 2,0 1,8 

Muutos (%), Tanska −3,9 −1,6 

Muutos (%), Liettua 3,4 3,0 

Muutos (%), Viro −3,0 −1,4 

Muutos (%), kansainvälinen 

verkkokapasiteettiliiketoiminta 11,2 12,4 
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Kaikki maat kasvun vetureina Eurasia-liiketoiminta-alueella 
 
 
Eurasia-liiketoiminta-alue käsittää matkaviestintoiminnan Kazakstanissa, Azerbaidžanissa, Uzbekistanissa, Tadžikistanissa, 

Georgiassa, Moldovassa ja Nepalissa. Liiketoiminta-alue vastaa myös TeliaSoneran osakeomistuksen kehittämisestä venäläisessä 

MegaFonissa (omistusosuus 36 %) ja turkkilaisessa Turkcellissä (omistusosuus 38 %). Päästrategiana on luoda omistaja-arvoa 

kasvattamalla liittymätiheyttä ja tuomalla markkinoille lisäarvopalveluja kyseisissä maissa. 

 

 

• Liikevaihdon kasvu paikallisissa valuutoissa laskettuna oli edelleen kaksinumeroisissa 

lukemissa, ja käyttökateprosentti pysyi yli 50 prosentissa. Kazakstanissa kasvu hidastui 

hintatason laskun ja yhteenliittämismaksujen alenemisen seurauksena, mutta kasvun 

hidastumista kompensoivat Azerbaidžanin parantunut kasvukehitys ja 

markkinaosuuden kasvun jatkuminen Nepalissa. Nepalissa Ncell saavutti 8 miljoonan 

liittymän rajan vuoden 2012 toisella neljänneksellä.  

 

• Merkittävä tavoite saavutettiin, kun MegaFonin osakkeenomistajat TeliaSonera, AF 

Telecom ja Altimo pääsivät sopuun hallintoon liittyvistä riita-asioista ja sopivat, että yhtiö 

maksaa 5,15 mrd. Yhdysvaltain dollarin osingon ja käynnistää listautumisannin heti, kun 

se on käytännössä mahdollista. TeliaSonera pienensi omistusosuutensa 35,6 

prosenttiin, mutta aikoo säilyttää pitkällä aikavälillä strategisen 25 prosentin plus yhden 

osakkeen omistuksen MegaFonissa listautumisannin jälkeen. 

 

MSEK, paitsi käyttökateprosentit,  

toiminnan tunnusluvut ja muutokset 

Huhti–

kesä 

2012 

Huhti–

kesä 

2011 

Muutos 

(%) 

Tammi–

kesä 

2012 

Tammi–

kesä 

2011 

Muutos 

(%) 

Liikevaihto 4 930 4 145 19 9 375 8 008 17 

Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä 2 482 2 149 15 4 740 4 117 15 

Käyttökate-% 50,3 51,8  50,6 51,4  

Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista 3 832 1 069  4 850 2 672 82 

Venäjä 3 208 1 063  3 881 2 157 80 

Turkki 625 8  976 517 89 

Liiketulos 5 699 2 549 124 8 152 5 447 50 

Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä 2 531 2 556 −1 5 060 5 393 −6 

Käyttöomaisuusinvestoinnit 1 609 867 86 2 400 1 717 40 

Liittymämäärä (tuhatta) kauden lopussa       

Tytäryhtiöt 37 528 31 587 19 37 528 31 587 19 

Osakkuusyhtiöt 108 100 99 322 9 108 100 99 322 9 

Työntekijöitä kauden lopussa 5 026 4 963 1 5 026 4 963 1 
 

Lisätietoja segmentistä on saatavana osoitteessa www.teliasonera.com.   

    

 

Konsolidoidut toiminnot 

• Liikevaihto paikallisissa valuutoissa ja ilman yritysostoja laskettuna kasvoi 12,2 

prosenttia. Raportointivaluutassa laskettuna liikevaihto kasvoi 18,9 prosenttia 4 930 milj. 

kruunuun (4 145). Valuuttakurssivaihteluilla oli 6,7 prosentin suuruinen positiivinen 

vaikutus liikevaihtoon.  

 

Kazakstanissa liikevaihto paikallisessa valuutassa laskettuna kasvoi 1,6 prosenttia 

2 078 milj. kruunuun (1 880). Hintakilpailu on edelleen ankaraa, eikä käytön 

lisääntyminen ole kyennyt täysin kompensoimaan liittymän keskimääräisen 

kuukausituoton alenemista. Yhteenliittämismaksuja alennettiin keskimäärin 8,5 

prosenttia 30.3.2012, ja Kcellin ja muiden operaattoreiden välillä sovelletaan nyt 

tasahintaista yhteenliittämishinnoittelua.  

 

Azerbaidžanissa liikevaihto paikallisessa valuutassa laskettuna kasvoi 10,4 prosenttia 

1 030 milj. kruunuun (841). Azercell käynnisti kaupalliset 4G-palvelut ja toi markkinoille 
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useita datapalveluja toukokuussa Bakussa järjestettyjen Euroviisujen yhteydessä. 

Lisäksi on käynnistetty useita onnistuneita kampanjoita, joiden tarkoituksena on lisätä 

olemassa olevien liittymäasiakkaiden aktiivisuutta.  

 

Uzbekistanissa liikevaihto paikallisessa valuutassa laskettuna kasvoi 13,9 prosenttia 

474 milj. kruunuun (414). Hintakilpailu rauhoittui, ja Ucell on nostanut joidenkin 

liittymiensä hintoja. Ucell uudisti myös jälleenmyyjiensä korvausrakennetta niin, että 

siinä painotetaan nyt enemmän asiakasuskollisuutta. Liittymämäärä pieneni hieman 

kaksois-SIM-korttien vähenemisen myötä.    

 

Tadžikistanissa liikevaihto paikallisessa valuutassa laskettuna kasvoi 17,0 prosenttia 

234 milj. kruunuun (191) liittymien määrän lisääntymisen ja yhteenliittämismaksuista 

saatavan liikevaihdon kasvun ansiosta, vaikka kansainvälisen puheluliikenteen hintoihin 

kohdistuu kovaa painetta. 

 

Georgiassa liikevaihto paikallisessa valuutassa laskettuna nousi 3,0 prosenttia 259 milj. 

kruunuun (223). Tämä oli ensimmäinen kasvuneljännes vuoden 2010 toisen 

neljänneksen jälkeen. Kasvu johtui liittymän keskimääräisen kuukausituoton kasvusta, 

joka on osittain seurausta saapuvien ulkomaanpuhelujen hintojen noususta. 

Kesäkuussa Geocell toi Georgian matkaviestinmarkkinoille ensimmäisenä operaattorina 

mahdollisuuden hankkia puhelin osamaksulla.   

 

Moldovassa liikevaihto paikallisessa valuutassa laskettuna kasvoi 0,2 prosenttia 137 

milj. kruunuun (127). Nepalissa liikevaihto paikallisessa valuutassa laskettuna kasvoi 

62,7 prosenttia 718 milj. kruunuun (472) liittymämäärän vahvana jatkuneen kasvun ja 

markkinaosuuden lisääntymisen seurauksena. Liittymän keskimääräisen 

kuukausituoton kehitys on myönteistä lisääntyneen käytön, tehokkaan hinnoittelun ja 

langattomien datapalveluiden liikevaihdon kasvun ansiosta. 

 

• Konsolidoitujen toimintojen liittymämäärä oli 37,5 miljoonaa, eli se kasvoi 5,9 miljoonaa 

vuoden 2011 toisen neljänneksen lopusta. Kasvu oli voimakkainta Nepalissa, jossa 

liittymämäärä kasvoi 2,7 miljoonalla 8,1 miljoonaan, ja Kazakstanissa, jossa 

liittymämäärä kasvoi 2,0 miljoonalla 11,7 miljoonaan. Toisen vuosineljänneksen aikana 

konsolidoitujen toimintojen liittymien kokonaismäärä kasvoi 1,3 miljoonalla. Kasvu oli 

suurinta Nepalissa, jossa se kasvoi 0,6 miljoonalla, Kazakstanissa, jossa lisäystä oli 0,5 

miljoonaa, ja Tadžikistanissa, jossa liittymämäärä kasvoi 0,2 miljoonalla. 

 

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

ilman yritysostoja laskettuna. Raportointivaluutassa laskettuna käyttökate ennen 

kertaluonteisia eriä kasvoi 15,5 prosenttia 2 482 milj. kruunuun (2 149). Käyttökate-

prosentti oli 50,3 prosenttia (51,8). 

 

Kazakstanissa käyttökateprosentti oli edelleen reilusti yli 50 prosenttia, vaikka verkon 

ulkopuolisten puheluiden määrän kasvamisesta johtuva yhteenliittämiskulujen nousu on 

vaikuttanut negatiivisesti kannattavuuteen. Sama selitys pätee myös Azerbaidžanissa, 

jossa yhteenliittämiskulut nousivat huomattavasti edellisvuoteen verrattuna. Myös 

markkinointikustannukset kasvoivat toisella neljänneksellä Euroviisujen sponsoroinnin 

vuoksi. Tästä huolimatta käyttökateprosentti oli noin 50 prosenttia.   

 

Tadžikistanissa käyttökateprosentti parani kahden erillisen juridisen yksikön 

operatiiviseen yhdistämiseen liittyvien tehostumisvaikutusten vuoksi. Uzbekistanissa 

taas liittymäveron käyttöönotto tammikuussa 2012 vaikutti kannattavuuteen 

negatiivisesti.  

 

Georgiassa käyttökateprosentti pysyi ennallaan ja oli noin 40 prosenttia. Moldovassa 

yhteenliittämismaksujen lasku vaikutti käyttökateprosenttiin myönteisesti. Nepalissa 
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käyttökateprosentti on nyt Eurasia-liiketoiminta-alueen konsolidoitujen toimintojen 

korkein, koska liikevaihto on kasvanut ja kustannukset ovat pysyneet hyvin hallinnassa. 

 

• Käyttöomaisuusinvestoinnit kasvoivat 1 609 milj. kruunuun (867), ja 

käyttöomaisuusinvestoinnit suhteessa liikevaihtoon nousivat 32,6 prosenttiin (20,9). 

Käyttöomaisuusinvestoinnit ilman toimilupa- ja taajuusmaksuja olivat 1 470 milj. 

kruunua (850), ja käyttöomaisuusinvestoinnit suhteessa liikevaihtoon olivat 29,8 

prosenttia (20,5). Kassavirta laskettuna ennen kertaluonteisia eriä kirjatun käyttökatteen 

ja käyttöomaisuusinvestointien erotuksena laski 873 milj. kruunuun (1 282). 

 

MSEK, paitsi muutokset 

Huhti–

kesä 

2012 

Huhti–

kesä 

2011 

Muutos 

(%) 

Tammi–

kesä 

2012 

Tammi–

kesä 

2011 

Muutos 

(%) 

Liikevaihto 4 930 4 145 19 9 375 8 008 17 

josta Kazakstanin osuus 2 078 1 880 11 3 966 3 657 8 

josta Azerbaidžanin osuus 1 030 841 22 1 968 1 639 20 

josta Uzbekistanin osuus 474 414 14 936 812 15 

josta Tadžikistanin osuus 234 191 23 441 368 20 

josta Georgian osuus 259 223 16 481 435 11 

josta Moldovan osuus 137 127 8 256 234 9 

josta Nepalin osuus 718 472 52 1 331 870 53 

 

Liikevaihto paikallisissa valuutoissa ja  

ilman yritysostoja laskettuna 

Huhti–

kesä 

Tammi–

kesä 

Muutos (%) yhteensä 12,2 12,7 

Muutos (%), Kazakstan 1,6 2,4 

Muutos (%), Azerbaidžan 10,4 10,7 

Muutos (%), Uzbekistan 13,9 17,6 

Muutos (%), Tadžikistan 17,0 19,2 

Muutos (%), Georgia 3,0 −0,6 

Muutos (%), Moldova 0,2 2,2 

Muutos (%), Nepal 62,7 63,2 

 

Osakkuusyhtiöt – Venäjä 

• Venäjällä MegaFonin (osakkuusyhtiö, josta TeliaSonera omistaa 35.6 prosenttia ja 

konsolidoi 41,6 prosenttia) liittymämäärä oli 63,7 miljoonaa. Lisäystä edellisvuoden 

vastaavasta neljänneksestä oli 6,4 miljoonaa. Edelliseen vuosineljännekseen verrattuna 

liittymämäärä kasvoi 0,6 miljoonalla. 

 

• TeliaSoneran Venäjältä saamat tuotot nousivat 3 208 milj. kruunuun (1 063). Summaan 

sisältyy 3 013 milj. kruunun suuruinen nettomyyntivoitto, joka saatiin myymällä 

Telecominvestista 26,1 prosentin osuus, joka vastaa 8,2 prosentin osuutta 

MegaFonissa. Venäjän rupla heikentyi 1,7 prosenttia Ruotsin kruunuun nähden, millä oli 

tuottoihin 3 milj. kruunun suuruinen negatiivinen vaikutus. 

 

• Ilman myyntivoittoa TeliaSoneran tuotto Venäjältä laski 195 milj. kruunuun (1 063) 

taloudellisen omistusosuuden pienenemisen, MegaFonin suurempien korkokulujen ja 

valuuttakurssitappioiden seurauksena. Uuden, korkokuluiltaan suuremman 

pääomarakenteen vaikutus oli 166 milj. kruunua, mikä aiheutui 5,15 mrd. Yhdysvaltain 

dollarin osingon maksusta. Vuoden 2012 toiseen neljännekseen sisältyi myös 654 milj. 

kruunun valuuttakurssitappio, koska merkittävä osa lainoista on Yhdysvaltain dollarin 

määräisiä. Yhdysvaltain dollari on huhtikuun lopun jälkeen vahvistunut 11 prosenttia 

Venäjän ruplaan nähden. 
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Osakkuusyhtiöt – Turkki 

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

ilmoitetaan yhden neljänneksen viiveellä) liittymämäärä oli 34,5 miljoonaa. 

Liittymämäärä kasvoi 1,3 miljoonalla edellisvuoden vastaavaan neljännekseen 

verrattuna ja oli samalla tasolla edelliseen vuosineljännekseen verrattuna. Ukrainassa 

liittymämäärä kasvoi edellisvuoden vastaavasta neljänneksestä 1,1 miljoonalla 9,9 

miljoonaan. Kuluneen vuosineljänneksen aikana liittymämäärä kasvoi 0,2 miljoonalla. 

 

• TeliaSoneran Turkista saamat tuotot nousivat 625 milj. kruunuun (8). Edellisvuoden 

vastaavaan neljännekseen sisältyi 345 milj. kruunun kertatappio Turkcellin toiminnoista 

Valko-Venäjällä. Turkin liira heikkeni 10,7 prosenttia Ruotsin kruunuun nähden, millä oli 

tuottoihin 67 milj. kruunun suuruinen negatiivinen vaikutus.  
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Muut toiminnot 
 
 
Muut toiminnot koostuu Other Business Services -liiketoimintayksiköstä, TeliaSonera Holdingista ja konsernitoiminnoista. Other 

Business Services -liiketoimintayksikkö vastaa hallintapalveluratkaisujen myynnistä yritysasiakkaille Pohjoismaissa. 

 

 

MSEK, paitsi muutokset 

Huhti–

kesä 

2012 

Huhti–

kesä 

2011 

Muutos 

(%) 

Tammi–

kesä 

2012 

Tammi–

kesä 

2011 

Muutos 

(%) 

Liikevaihto 974 1 001 −3 1 953 1 922 2 

Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä 19 62 −69 111 130 −15 

Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista −16 −57 72 −34 −64 47 

Liiketulos −277 −242 −14 −359 −352 −2 

Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä −140 −148 5 −215 −240 10 

Käyttöomaisuusinvestoinnit 196 147 33 362 279 30 
 

Lisätietoja segmentistä on saatavana osoitteessa www.teliasonera.com.   

    

• Liikevaihto paikallisissa valuutoissa ja ilman yritysostoja laskettuna laski 1,0 prosenttia. 

Raportointivaluutassa laskettuna liikevaihto laski 2,7 prosenttia 974 milj. kruunuun 

(1 001). 

 

• Raportointivaluutassa laskettuna käyttökate ennen kertaluonteisia eriä pieneni 19 milj. 

kruunuun (62). 

 

 

Yhtiön hallitus ja toimitusjohtaja vakuuttavat, että osavuosikatsaus antaa oikeat ja riittävät 
tiedot emoyhtiön ja konsernin toiminnasta, taloudellisesta asemasta ja toiminnan tuloksista 
ja että siinä kuvataan emoyhtiöön ja konsernin muihin yrityksiin kohdistuvat merkittävät riskit 
ja epävarmuustekijät. 

 

Tukholmassa 18.7.2012 

 

 

 

Anders Narvinger 

Hallituksen puheenjohtaja 

 

 

 

Timo Peltola 

Hallituksen 

varapuheenjohtaja 

 

 

 

Agneta Ahlström 

 

 

 

Magnus Brattström 

 

 

 

Stefan Carlsson 

 

 

 

Maija-Liisa Friman 

 

 

 

Ingrid Jonasson Blank 

 

 

 

Olli-Pekka Kallasvuo 

 

 

 

Lars Renström 

 

 

 

Jon Risfelt 

 

 

 

Per-Arne Sandström 

 

 

 

Lars Nyberg 

Toimitusjohtaja 

 

TeliaSoneran tilintarkastajat eivät ole tarkastaneet tätä osavuosikatsausta. 
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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 

18.7.2012 klo 7.00 (CET). 

 

 

 

 

 

 

Taloudelliset tiedot 

Osavuosikatsaus tammi–syyskuu 2012 17.10.2012 

Tilinpäätöstiedote tammi–joulukuu 2012 31.1.2013 

Osavuosikatsaus tammi–maaliskuu 2013 19.4.2013 

Osavuosikatsaus tammi–kesäkuu 2013 17.7.2013 

Osavuosikatsaus tammi–syyskuu 2013 17.10.2013 

Tilinpäätöstiedote tammi–joulukuu 2013  30.1.2014 

 

 

 

 

 

 

Sisältöä koskevat kysymykset: 

TeliaSonera AB 

Investor Relations 

SE-106 63 Stockholm, Sweden 

Puh. +46 8 504 550 00 

Faksi +46 8 611 46 42 

www.teliasonera.com 

 

 

 

 

 

 

Määritelmiä 

Säästötoimien kohteena olevat kustannukset: Sisältää henkilöstökulut, markkinointikulut ja 

kaikki muut liiketoiminnan kulut paitsi tavaroiden ja alihankkijoiden palvelujen ostot sekä 

yhteenliittämis- ja verkkovierailukulut ja muut verkkoihin liittyvät kulut. 

 

Käyttökate: Käyttökate vastaa liiketulosta ennen poistoja ja arvonalennuksia ja osuutta 

osakkuusyhtiöiden tuloksista. 
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Laaja konsernituloslaskelma 
 

MSEK, paitsi osakekohtaiset tiedot, 

osakemäärä ja muutokset 

Huhti–

kesä 

2012 

Huhti–

kesä 

20111) 

Muu-

tos 

(%) 

Tammi–

kesä 

2012 

Tammi–

kesä 

20111) 

Muu-

tos 

(%) 

Liikevaihto 26 294 26 003 1 51 987 50 838 2 

Liikevaihtoa vastaavat kulut −14 531 −14 356 1 −28 816 −27 492 5 

Bruttokate 11 763 11 647 1 23 171 23 346 −1 

Myynti-, hallinto- sekä tutkimus- ja 

kehityskulut −6 242 −5 942 5 −12 238 −12 249 0 

Liiketoiminnan muut tuotot ja kulut, netto −3 050 −286  −2 968 −24  

Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten  

tuloksista 3 849 1 029  4 882 2 648  

Liiketulos 6 320 6 448 −2 12 847 13 721 −6 

Rahoituskulut ja muut rahoituserät, netto −971 −584 66 −2 082 −1 186 76 

Tulos rahoituserien jälkeen 5 349 5 864 −9 10 765 12 535 −14 

Tuloverot −822 −1 324 −38 −1 937 −2 755 −30 

Nettotulos 4 527 4 540 0 8 828 9 780 −10 

Muuntoerot 496 1 435  724 −2 387  

Osuus osakkuusyhtiöiden muista laajan 

tuloksen eristä −17 15  −214 −20  

Kassavirran suojaukset −63 −40  1 21  

Myytävissä olevat rahoitusinstrumentit 0 1  1 1  

Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät tuloverot −80 224  −246 214  

Muut laajan tuloksen erät 336 1 635  266 −2 171  

Laaja tulos yhteensä 4 863 6 175 −21 9 094 7 609 20 

       

Nettotuloksen jakautuminen:       

Emoyhtiön omistajille 4 247 3 860 10 8 155 8 506 −4 

Määräysvallattomille omistajille 280 680 −59 673 1 274 −47 

Laajan tuloksen jakautuminen:       

Emoyhtiön omistajille 4 300 5 397 −20 7 913 6 551 21 

Määräysvallattomille omistajille 563 778 −28 1 181 1 058 12 

       

Tulos/osake (kruunua), laimentamaton ja 

laimennettu 0,98 0,89 10 1,88 1,93 −3 

Osakkeita (1 000 kpl)       

Ulkona olevat osakkeet kauden lopussa 4 330 085 4 490 457  4 330 085 4 330 085  

Painotettu keskiarvo, laimentamaton ja 

laimennettu 4 330 085 4 490 457  4 330 085 4 404 512  

Omia osakkeita (1 000 kpl)       

Ulkona olevat osakkeet kauden lopussa – –  – 160 372  

Painotettu keskiarvo – –  – 85 945  

       

Käyttökate 8 859 8 654 2 17 571 17 573 0 

Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä 9 006 9 186 −2 17 830 18 076 −1 

Poistot ja arvonalennukset −6 389 −3 235 97 −9 606 −6 500 48 

Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä 6 561 6 985 −6 13 202 14 243 −7 

1) Tiettyjä oikaisuja on tehty, ks. sivu 22. 
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Konsernitase 
 

MSEK 30.6.2012 31.12.20111) 

Vastaavaa   

Liikearvo ja muut aineettomat hyödykkeet 89 378 92 016 

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 62 670 61 292 

Osuudet osakkuusyhtiöistä ja yhteisyrityksistä, laskennalliset vero-  

saamiset ja muut pitkäaikaiset sijoitukset 43 422 58 572 

Pitkäaikaiset korolliset saamiset 12 644 5 407 

Pitkäaikaiset varat yhteensä 208 114 217 287 

Vaihto-omaisuus 1 589 1 475 

Myyntisaamiset, lyhytaikaiset verosaamiset ja muut saamiset 21 153 21 151 

Lyhytaikaiset korolliset saamiset 1 354 1 453 

Rahavarat 10 110 12 631 

Lyhytaikaiset varat yhteensä 34 206 36 710 

Vastaavaa yhteensä 242 320 253 997 

   

Vastattavaa   

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma 101 888 116 680 

Määräysvallattomille omistajille kuuluva oma pääoma 4 123 7 353 

Oma pääoma yhteensä 106 011 124 033 

Pitkäaikaiset lainat 73 310 68 108 

Laskennalliset verovelat, muut pitkäaikaiset varaukset 23 623 24 163 

Muut pitkäaikaiset velat 1 178 1 409 

Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä 98 111 93 680 

Lyhytaikaiset lainat 12 352 11 734 

Ostovelat, lyhytaikaiset verovelat, lyhytaikaiset varaukset  

ja muut lyhytaikaiset velat 25 846 24 550 

Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 38 198 36 284 

Vastattavaa yhteensä 242 320 253 997 

1) Tiettyjä oikaisuja on tehty, ks. sivu 22. 

 

 

Konsernin kassavirtalaskelma 
 

MSEK 

Huhti–

kesä 

2012 

Huhti–

kesä 

20111) 

Tammi–

kesä 

2012 

Tammi–

kesä 

20111) 

Kassavirta ennen käyttöpääoman muutosta 18 883 7 487 25 335 13 253 

Käyttöpääoman muutos −10 −1 218 −1 204 −1 799 

Liiketoiminnan kassavirta 18 873 6 269 24 131 11 454 

Käteisvaroilla tehdyt käyttöomaisuusinvestoinnit −4 085 −4 829 −7 150 −7 367 

Vapaa kassavirta 14 7882) 1 440 16 9812) 4 087 

Muu investointien kassavirta 1 219 3 872 519 

Investointien kassavirta yhteensä −2 866 −4 826 −6 278 −6 848 

Kassavirta ennen rahoitusta 16 007 1 443 17 853 4 606 

Rahoituksen kassavirta −24 826 −21 302 −20 382 −14 110 

Kauden kassavirta −8 819 −19 859 −2 529 −9 504 

     

Rahavarat kauden alussa 18 884 25 672 12 631 15 344 

Kirjaamisperiaatteen muutos 0 0 0 25 

Kauden kassavirta −8 819 −19 859 −2 529 −9 504 

Valuuttakurssierot 45 −120 8 −172 

Rahavarat kauden lopussa 10 110 5 693 10 110 5 693 

1) Tiettyjä oikaisuja on tehty, ks. sivu 22. 

2) Sisältää MegaFonista saatuja osinkoja verojen jälkeen 11 726 milj. kruunua. 
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Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 
 

 Tammi–kesä 2012 Tammi–kesä 2011 

MSEK 

Emoyhtiön 

omistajat 

Määräys-

vallattomien 

omistajien 

osuus 

Oma 

pääoma 

yhteensä 

Emoyhtiön 

omistajat 

Määräys-

vallattomien 

omistajien 

osuus 

Oma 

pääoma 

yhteensä 

Kauden alussa 116 680 7 353 124 033 125 907 6 758 132 665 

Turkcelliin liittyvä kauden 

alkusaldon oikaisu (inflaatio-

laskenta Valko-Venäjällä) 110 – 110 – – – 

Osingonjako −12 341 −2 128 −14 469 −12 349 −948 −13 297 

Liiketoimintojen yhdistämiset  – 17 17 – – – 

Takaisinostetut omat osakkeet – – – −9 981 – −9 981 

Määräysvallattomien omistajien 

osuuksien hankinta −10 482 −2 289 −12 771 – – – 

Muut liiketoimet omistajien 

kanssa 0 −11 −11 2 8 10 

Laaja tulos yhteensä 7 913 1 181 9 094 6 551 1 058 7 609 

Osakeperusteiset maksut 8 – 8 4 – 4 

Kauden lopussa 101 888 4 123 106 011 110 134 6 876 117 010 

 

 

Laadintaperiaatteet 
 

Yleistä. Kuten vuoden 2011 tilinpäätös, nämä TeliaSoneran konsernitilinpäätöstiedot 

30.6.2012 päättyneeltä kuuden kuukauden jaksolta on laadittu kansainvälisten IFRS 

(International Financial Reporting Standards) -säännösten ja, TeliaSoneran toimintojen 

luonne huomioiden, Euroopan unionissa käyttöön otettujen IFRS-standardien mukaisesti. 

Emoyhtiö TeliaSonera AB:n tilinpäätös on laadittu Ruotsin kirjanpitolain ja Ruotsin 

kirjanpitoasioiden neuvoston standardien ja muiden lausuntojen mukaisesti. Tämä raportti 

on laadittu kansainvälisen standardin IAS 34 Osavuosikatsaukset mukaisesti. Käytetyt 

laadintaperiaatteet ovat yhdenmukaiset edellisenä tilikautena käytettyjen kanssa, lukuun 

ottamatta jäljempänä kuvailtuja käytäntöjä. 

 

Kirjaamisperiaatteen muutos ja aiempien luokitteluvirheiden oikaisu. Tietoja on TeliaSoneran 

tammi–maaliskuun 2012 osavuosikatsauksen vastaavassa kohdassa. 

 

Uudet kirjanpitostandardit (eivät vielä käytössä EU:ssa) 

Kansainvälinen tilinpäätösstandardilautakunta (IASB) on 28.6.2012 julkaissut asiakirjan 

”Consolidated Financial Statements, Joint Arrangements and Disclosure of Interests in 

Other Entities: Transition Guidance (Amendments to IFRS 10, IFRS 11 and IFRS 12)” 

[Konsernitilinpäätös, yhteisjärjestelyt ja tilinpäätöksessä esitettävät tiedot osuuksista muissa 

yhteisöissä: siirtymisohje (muutokset standardeihin IFRS 10, IFRS 11 ja IFRS 12)]. 

Muutokset koskevat siirtymäkautta koskevia ohjeita, ja niissä annetaan lisähelpotuksia 

täysin takautuvan soveltamisen periaatteesta. Muutosten voimaantuloaika 1.1.2013 tai sen 

jälkeen alkavina tilikausina on yhdenmukaistettu standardien IFRS 10, IFRS 11 ja IFRS 12 

voimaantuloaikojen kanssa. 

 

Lisätietoja on TeliaSoneran vuoden 2011 vuosikertomuksen vastaavassa kohdassa. 
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Kertaluonteiset erät 
 

MSEK 

Huhti–

kesä 

2012 

Huhti–

kesä 

2011 

Tammi–

kesä 

2012 

Tammi–

kesä 

2011 

Käyttökatteeseen sisältyvät −147 −532 −259 −503 

Uudelleenjärjestelykulut, synergiaetujen 

toteutuskulut ym.: 

Mobility Services −22 −61 −22 −64 

Broadband Services −214 −457 −243 −468 

Eurasia −31 −6 −107 −10 

Muut toiminnot −99 −94 −106 −112 

josta TeliaSonera Holdingin osuus −61 8 −61 8 

Myyntivoitot ja -tappiot 219 86 219 151 

Poistoihin ja arvonalennuksiin  

sisältyvät −3 097 −5 −3 098 −19 

Arvonalennukset, nopeutetut poistot: 

Broadband Services −1 −5 −2 −19 

Mobility Services −3 070 − −3 070 − 

Muut toiminnot −26 − −26 − 

Osuuksiin osakkuusyhtiöiden ja 

yhteisyritysten tuloksista sisältyvät 3 002 − 3 002 − 

Myyntivoitot 3 002 − 3 002 − 

Yhteensä −242 −537 −355 −522 

 

 

Laskennalliset verot 
 

MSEK 30.6.2012 31.12.2011 

Laskennalliset verosaamiset 7 369 8 164 

Laskennalliset verovelat −11 895 −13 437 

Laskennalliset verovelat (−) / verosaamiset (+), netto −4 526 −5 273 

 

 

Segmenttien ja konsernin liiketulos 
 

MSEK 

Huhti–

kesä 

2012 

Huhti–

kesä 

20111) 

Tammi–

kesä 

2012 

Tammi–

kesä 

20111) 

Mobility Services −462 2 864 2 107 5 484 

Broadband Services 1 359 1 280 2 946 3 141 

Eurasia 5 699 2 549 8 152 5 447 

Muut toiminnot −277 −242 −359 −352 

Segmentit yhteensä 6 319 6 451 12 846 13 720 

Sisäisten voittojen eliminoinnit 1 −3 1 1 

Konserni 6 320 6 448 12 847 13 721 

1) Tiettyjä oikaisuja on tehty, ks. sivu 22. 
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Investoinnit 
 

MSEK 

Huhti–

kesä 

2012 

Huhti–

kesä 

20111) 

Tammi–

kesä 

2012 

Tammi–

kesä 

20111) 

Käyttöomaisuusinvestoinnit 4 457 3 897 7 632 7 628 

Aineettomat hyödykkeet 662 897 1 077 2 318 

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 3 795 3 000 6 555 5 310 

Yritysostot ja muut investoinnit 1 245 481 1 395 585 

Omaisuuserien käytöstäpoistamisvelvoitteet 104 147 198 251 

Liikearvo ja käyvän arvon oikaisut 1 117 111 1 172 111 

Oman pääoman ehtoiset sijoitukset 24 223 25 223 

Yhteensä 5 702 4 378 9 027 8 213 

1) Tiettyjä oikaisuja on tehty, ks. sivu 22. 

 

 

Norjan ja Liettuan Mobility Services -liiketoimintayksiköiden 
liikearvon alaskirjaukset 
 

Norjan Mobility Services -liiketoimintayksikön kirjanpitoarvo on ollut suhteellisen korkea ja 

siihen on sisältynyt NetComin oston yhteydessä vuonna 2000 muodostunut merkittävä 

liikearvoerä. Johtoryhmä on siksi tämänhetkisen sijoitetun pääoman pitkän aikavälin tuottoa 

koskevan arvionsa perusteella katsonut, ettei nykyinen kirjanpitoarvo ole perusteltu, ja 

30.6.2012 tehty arvonalennustestaus vahvisti tämän arvion. 

 

Kuten TeliaSoneran vuoden 2011 vuosikertomuksessa todettiin, Liettuan Mobility 

Services -liiketoimintayksikön 31.12.2011 arvioitu kerrytettävissä oleva rahamäärä vastasi 

kirjanpitoarvoa. Vuoden 2012 ensimmäisen puoliskon aikana Liettuan matkaviestin-

markkinoiden kokonaisarvo laski edelleen kilpailun ja hintapaineiden takia. Tämän vuoksi 

30.6.2012 tehtiin arvonalennustestaus. 

 

Kummassakin arvonalennustestauksessa kävi ilmi, että kerrytettävissä olevat rahamäärät 

olivat kirjanpitoarvoja pienemmät, ja siksi kyseisiä liikearvoja on alaskirjattu. Tämän vuoksi 

konsernitilinpäätökseen on 30.6.2012 kirjattu kertaluonteisina erinä IAS 36 -standardin 

mukaisesti ei-kassavirtavaikutteiset 2 752 milj. Ruotsin kruunun (2 366 milj. Norjan kruunun) 

ja 318 milj. Ruotsin kruunun (125 milj. litin) suuruiset liikearvon arvonalennuskirjaukset. 

Alaskirjaukset perustuvat pitkän aikavälin arvioihin, eivätkä ne liity erityisesti kyseisten 

liiketoimintayksiköiden lyhyen aikavälin tuloksiin. 

 

 

Liiketoimet osakkuusyhtiöiden ja lähipiirin kanssa 
 

TeliaSonera osti 30.6.2012 päättyneen kuuden kuukauden jakson aikana palveluita 31 milj. 

kruunun arvosta ja myi palveluita 52 milj. kruunun arvosta. Näihin liiketoimiin osallistuivat 

pääasiassa MegaFon, Turkcell ja Lattelecom.  

 

 
Nettovelka 
 

MSEK 30.6.2012 31.12.2011 

Pitkä- ja lyhytaikaiset velat 85 662 79 842 

Vähennetään rahoitusomaisuuteen kirjatut, pitkä- ja lyhytaikaisten 

luottojen suojaamiseksi tarkoitetut johdannaiset −1 637 −2 085 

Vähennetään lyhytaikaiset sijoitukset, rahat ja pankkisaamiset −10 267 −12 709 

Nettovelka 73 758 65 048 

 



 

 

             Osavuosikatsaus tammi–kesäkuu 2012. TeliaSonera AB (publ), rek.nro 556103-4249, kotipaikka: Tukholma 

25 

 

Lainarahoitus ja luottoluokitus 
 

Huhtikuussa maksettiin 12 341 milj. kruunun tavanomainen osinko. Liiketoiminnan 

kassavirta oli positiivinen myös vuoden 2012 toisen vuosineljänneksen aikana. Huhtikuun 

lopussa saatiin osingot ja ensimmäinen erä MegaFonin epäsuoran omistusosuuden 

myynnistä. 

 

Kesäkuussa 2012 Standard & Poor’s vahvisti TeliaSonera AB:lle antamansa 

luottoluokituksen A– pitkäaikaisille ja A–2 lyhytaikaisille luotoille niin, että näkymät ovat 

”Vakaat”. Huhtikuun lopulla MegaFoniin liittyvän lehdistötiedotteen julkaisemisen jälkeen 

Moody’s muutti 4. toukokuuta TeliaSonera AB:n pitkäaikaisille luotoille antamansa 

luokituksen A3 ja lyhytaikaisille luotoille antamansa luokituksen P2 näkymät ”Negatiivisista” 

takaisin ”Vakaiksi”. 

 

Euroopan talous- ja rahaliiton kriisi paheni entisestään vuoden 2012 toisella neljänneksellä, 

ja Kreikkaan, Espanjaan ja Italiaan kohdistuva paine kasvoi. Vaikka puheet Kreikan 

eroamisesta Euroopan talous- ja rahaliitosta ovat lisääntyneet, painopiste on siirtynyt 

Espanjaan, jossa rahoitusmarginaalit ovat nousseet takaisin korkealle tasolle Saksan 

valtionvelkakirjoihin verrattuna. 

 

Yritysluottomarkkinat ovat kestäneet vaikean tilanteen ja pysyneet avoimina koko 

vuosineljänneksen ajan riskihaluttomuudesta huolimatta. TeliaSonera ei ole laskenut 

liikkeeseen merkittäviä joukkovelkakirjalainoja vuosineljänneksen aikana, mutta jatkaa 

rahoitusstrategiaa, jossa se pyrkii hyödyntämään edulliset rahoitusmahdollisuudet niiden 

ilmaantuessa. 

 

 
Taloudelliset tunnusluvut 
 

 30.6.2012 31.12.2011 

Oman pääoman tuotto (%, rullaava 12 kk) 18,0 16,8 

Sijoitetun pääoman tuotto (%, rullaava 12 kk) 16,1 16,4 

Omavaraisuusaste (%) 41,2 44,0 

Nettovelkaantumisaste (%) 73,9 58,2 

Nettovelan suhde käyttökatteeseen (kerrannainen, rullaava 12 kk) 2,00 1,75 

Oma pääoma/osake (kruunua) 23,53 26,95 

 

 

Hallussa olevat vakuudet 
 

TeliaSonera on myynyt kaikki Telecominvest (TCI) -yhtiön osakkeensa AF Telecom Holding 

(AFT) -yhtiölle. AFT ei ole vielä maksanut ostohintaa kokonaisuudessaan. Jotta turvattaisiin 

TeliaSoneran saaminen, joka on tällä hetkellä 8 077 milj. kruunua, TCI:n omistamat 

MegaFon-osakkeet, jotka muodostavat 6,53 prosenttia MegaFonin osakkeista, on pantattu 

TeliaSoneralle. Tietyt AFT-konserniin kuuluvat yritykset ovat taanneet saamisen 

asianmukaisen maksun, ja myös pankkitilit, joille TCI kerää pantatuista osakkeista saatavat 

osingot, on pantattu TeliaSoneralle. 

 

 

Vakuudet ja annetut pantit 
 

Maksut, jotka TeliaSonera saattaa tulevaisuudessa enimmillään joutua maksamaan 

antamistaan takauksista, olivat 30.6.2012 yhteensä 305 milj. kruunua, josta 273 milj. 

kruunua liittyi eläkevastuiden vakuudeksi annettuihin luottotakuisiin. Annettujen panttien 

kokonaismäärä oli 253 milj. kruunua. 
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Sopimusperusteiset velvoitteet ja sitoumukset 
 

Sopimusvelvoitteiden kokonaismäärä 30.6.2012 oli 1 417 milj. kruunua, josta 1 122 milj. 

kruunua liittyi sovittuihin TeliaSoneran kiinteän verkon laajennuksiin Ruotsissa. 

 

 

Liiketoimintojen yhdistämiset toisella vuosineljänneksellä 
 

TeliaSonera otti 26.4.2012 jälleen yhden askelen strategiassaan laajentaa toimintaansa 

uusille kehittyville markkinoille, joilla kasvu on voimakasta, ostamalla 49 prosenttia Airbell 

Services Ltd.:n osakkeista ja äänistä. Airbell Services Ltd. omistaa 75 prosenttia Nepal 

Satellite Telecom Pvt. Ltd.:n osakkeista ja äänistä. Nepal Satellite Telecomilla on toimilupia 

useilla alueilla Nepalissa. Liikearvon taustalla olivat toimintojen uudelleenjärjestelyistä 

jatkossa saatavat synergiaedut sekä toimilupien ja asiakaskunnan tarjoamat markkina-

mahdollisuudet. 

 

Nepal Satellite Telecom -yhtiön toimintojen tulokset on sisällytetty konsernitilinpäätökseen 

26.4.2012 alkaen. 

 

 

Ostohinnan alustava jakautuminen MSEK 

Käteisvastike 295 

Ehdollinen lisäkauppahinta 536 

Nepal Satelliten nykyisen osuuden käypä arvo 359 

Yhdistämisen kokonaiskustannukset 1 190 

Matkaviestinverkot 82 

Vaihto-omaisuus, saamiset ja muut lyhytaikaiset varat 60 

Rahavarat 2 

Vähemmistön osuus 25 

Laskennalliset tuloverovelat −1 

Muut pitkäaikaiset velat −126 

Lyhytaikaiset velat −122 

Hankitun nettovarallisuuden käypä arvo yhteensä −80 

Liikearvo (Eurasia-liiketoiminta-alueelle kohdistettu) 1 270 

 

Kassavirran vaikutukset MSEK 

Käteisvaroilla maksetut yhdistämisen kokonaiskustannukset 295 

Vähennettynä hankitut rahavarat −2 

Nettokassastamaksu yhdistämisestä 293 

 

Yhdistämisten kokonaiskustannukset ja käyvät arvot on määritelty ehdollisiksi, sillä ne 

perustuvat alustaviin arvioihin ja edellyttävät tiettyjen seikkojen vahvistamista. Näin ollen 

ostohinnan kirjaus saattaa muuttua. 

 

Nykyisen Airbell- / Nepal Satellite Telecom -omistuksen uudelleenarvostus tuotti 185 milj. 

kruunun voiton. Tämä summa on lisätty liiketoiminnan muihin tuottoihin laajassa 

konsernituloslaskelmassa. 
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Emoyhtiö 
 

Tiivistetty tuloslaskelma 

MSEK 

Huhti–

kesä 

2012 

Huhti–

kesä 

2011 

Tammi–

kesä 

2012 

Tammi–

kesä 

2011 

Liikevaihto 24 6 31 16 

Liiketulos −2 105 38 −1 283 

Tulos rahoituserien jälkeen 9 166 5 748 10 695 6 744 

Tulos ennen veroja 9 294 5 665 10 908 7 640 

Nettotulos 8 890 5 594 10 069 7 123 

 

Emoyhtiön kiinteän verkon palveluihin ja laajakaistasovelluspalveluihin liittyvä toiminta 

siirrettiin viime vuonna tytäryhtiöön, mikä vaikutti vuoden 2011 liiketulokseen. Tämän 

vuoden rahoituseriä ovat muun muassa 7 481 milj. kruunun myyntivoitto Telecominvestin 

(TCI) osakkeiden myynnistä AF Telecom Holdingille (AFT). AFT ei ole vielä maksanut 

ostohintaa kokonaisuudessaan. Jotta turvattaisiin TeliaSoneran saaminen, joka on tällä 

hetkellä 8 077 milj. kruunua, TCI:n hallussa olevat MegaFon-osakkeet, jotka muodostavat 

6,53 prosenttia MegaFonin osakkeista, on pantattu TeliaSoneralle. Tietyt AFT-konserniin 

kuuluvat yritykset ovat taanneet saamisen asianmukaisen maksun, ja myös pankkitilit, joille 

TCI kerää pantatuista osakkeista saatavat osingot, on pantattu TeliaSoneralle. Vuoden 2012 

ensimmäisen puoliskon aikana Liettuan matkaviestinmarkkinoiden kokonaisarvo laski 

edelleen kilpailun ja hintapaineiden takia. Siksi UAB Omnitelin osakkeiden arvosta on tehty 

674 milj. kruunun alaskirjaus. 

 

Tiivistetty tase 

MSEK 30.6.2012 31.12.2011 

Pitkäaikaiset varat 206 489 177 648 

Lyhytaikaiset varat 34 252 43 661 

Vastaavaa yhteensä 240 741 221 309 

Oma pääoma 79 579 81 848 

Tilinpäätössiirtojen kertymä 13 058 13 271 

Varaukset 1 263 570 

Vieras pääoma 146 841 125 620 

Vastattavaa yhteensä 240 741 221 309 

 

Jakson kokonaisinvestoinnit olivat 21 478 milj. kruunua (4 020), josta 20 472 milj. kruunua 

liittyi tytäryhtiöihin tehtyihin pääomasijoituksiin. 

 

 

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. 
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TeliaSoneran vuoden 2011 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 2011 vuosikertomuksessa 

kuvatusta tilanteesta. 

 

Ainakin seuraavilla riskeillä ja epävarmuustekijöillä saattaa olla vaikutuksia toiminnan 

neljännesvuosittaisiin tuloksiin loppuvuonna 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. 

 

• Kilpailu ja hintapaine. TeliaSoneraan kohdistuu huomattava ja jo pitkään voimistunut 

kilpailu ja hintapaine. Kilpailu, johon vaikuttavat eri tekijät, kuten markkinoilla nykyisin 

toimivat ja niille tulleet uudet toimijat sekä uudet tuotteet ja palvelut, voivat vaikuttaa 

haitallisesti TeliaSoneran toiminnan tuloksiin. 

 

• 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 
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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. 

 

 

Aiemmin esitetyt kehitysnäkymät vuonna 2012 (julkaistu 2.2.2012) 
 

Liikevaihdon arvioidaan kasvavan paikallisissa valuutoissa ja ilman yritysostoja laskettuna 

1–2 prosenttia. Valuuttakurssivaihtelut saattavat vaikuttaa olennaisesti 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. 

 

 

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. 

 

 

 


