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TeliaSonera tammi–syyskuu 2012 
 
 
Osakekohtainen tulos säilyi vakaana ja näkymät pysyvät 
ennallaan 
 
Kolmas vuosineljännes 
• Liikevaihto paikallisissa valuutoissa ja ilman yritysostoja laskettuna pysyi 

ennallaan. Raportointivaluutassa laskettuna liikevaihto laski 3,2 prosenttia 25 842 
milj. Ruotsin kruunuun (26 707). 

• Säästötoimien kohteena olevat kustannukset paikallisissa valuutoissa ja ilman 
yritysostoja laskettuna kasvoivat 4,2 prosenttia. Raportointivaluutassa laskettuna 
säästötoimien kohteena olevat kustannukset kasvoivat 0,4 prosenttia 7 153 milj. 
kruunuun (7 124). 

• Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä laski 4,0 prosenttia paikallisissa 
valuutoissa ja ilman yritysostoja laskettuna. Raportointivaluutassa laskettuna 
käyttökate ennen kertaluonteisia eriä laski 6,3 prosenttia 9 255 milj. kruunuun 
(9 877). Käyttökateprosentti ennen kertaluonteisia eriä aleni 35,8 prosenttiin 
(37,0). 

• Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä laski 4,2 prosenttia 7 676 milj. kruunuun 
(8 013). 

• Nettotuloksen emoyhtiön omistajille kuuluva osuus laski 1,2 prosenttia 4 803 milj. 
kruunuun (4 863) ja osakekohtainen tulos 1,11 kruunuun (1,12). 

• Vapaa kassavirta aleni 3 825 milj. kruunuun (4 776) pääasiassa käyttökatteen 
pienenemisen ja käyttöpääoman muutosten seurauksena. 

• Vuosineljänneksen aikana konsolidoitujen toimintojen liittymämäärä kasvoi 4,0 
miljoonalla ja osakkuusyhtiöiden liittymämäärä 1,4 miljoonalla. Liittymien 
kokonaismäärä oli 180,0 miljoonaa. 

• Konsernin näkymät vuodelle 2012 pysyvät ennallaan. 
 

 
Yhdeksän kuukauden jakso 
• Liikevaihto paikallisissa valuutoissa ja ilman yritysostoja laskettuna kasvoi 1,0 

prosenttia. Raportointivaluutassa laskettuna liikevaihto kasvoi 0,4 prosenttia 
77 829 milj. kruunuun (77 545). 

• Nettotuloksen emoyhtiön omistajille kuuluva osuus laski 3,1 prosenttia 12 958 
milj. kruunuun (13 369) ja osakekohtainen tulos 2,99 kruunuun (3,05). 

• Vapaa kassavirta kasvoi 20 806 milj. kruunuun (8 863). 
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Taloudellisia tunnuslukuja 
 

MSEK, paitsi suhdeluvut,  
osakekohtaiset tiedot ja muutokset 

Heinä–
syys 
2012 

Heinä–
syys 
2011 

Muu-
tos 
(%) 

Tammi–
syys 
2012 

Tammi–
syys 
2011 

Muu-
tos 
(%) 

Liikevaihto 25 842 26 707 −3,2 77 829 77 545 0,4 
Säästötoimien kohteena olevat 
kustannukset1, 2) 7 153 7 124 0,4 22 272 22 467 −0,9 
Käyttökate2) ennen kertaluonteisia eriä3) 9 255 9 877 −6,3 27 085 27 953 −3,1 

Käyttökate-% 35,8 37,0  34,8 36,0  
Liiketulos 7 560 8 058 −6,2 20 407 21 779 −6,3 
Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä 7 676 8 013 −4,2 20 878 22 256 −6,2 
Nettotulos 5 125 5 618 −8,8 13 953 15 398 −9,4 

josta emoyhtiön omistajille kuuluva osuus 4 803 4 863 −1,2 12 958 13 369 −3,1 
Tulos/osake (kruunua) 1,11 1,12 −0,9 2,99 3,05 −2,0 
Oman pääoman tuotto (%, rullaava 12 kk) 18,1 16,9  18,1 16,9  
Käyttöomaisuusinvestoinnit suhteessa 
liikevaihtoon (%) 12,5 13,6  14,0 14,5  
Vapaa kassavirta 3 825 4 776 −19,9 20 806 8 863 134,8 
1) Lisätietoja on saatavana osoitteessa www.teliasonera.com.  2) Määritelmät on esitetty sivulla 18.  3) Kertaluonteiset erät on eritelty 

sivulla 22. 
 

Tässä osavuosikatsauksessa liiketoiminnallisten ja taloudellisten tulosten jäljessä sulkeissa esitetyt vertailuluvut viittaavat samaan erään 
vuoden 2011 kolmannella vuosineljänneksellä, ellei toisin ole mainittu. 

 
 
Toimitusjohtaja Lars Nybergin kommentit 
 
”Liiketoiminnan kehitys oli kolmannella vuosineljänneksellä samansuuntaista kuin toisella 
vuosineljänneksellä. Liikevaihto paikallisissa valuutoissa laskettuna pysyi edellisvuoden 
tasolla. Vaikka kasvu Eurasia-liiketoiminta-alueella jatkuu kaksinumeroisena ja Broadband 
Services -liiketoiminta-alueella lasku on vähäistä, palvelujen liikevaihto on pienentynyt 
Mobility Services -liiketoiminta-alueen monilla markkina-alueilla. Lisäksi kustannukset 
kasvavat tällä hetkellä tuottoja nopeammin, joten meidän on käännettävä tilanne 
päinvastaiseksi. Siksi olemme analysoineet toimintaamme syvällisesti viime kuukausien 
aikana. Tavoitteena on muuttaa liiketoimintaamme perusteellisesti yksinkertaistamalla 
toimintatapaamme. Arvioimme tämän johtavan nettoarvoltaan noin 2 mrd. kruunun 
kustannusvähennyksiin kahden seuraavan vuoden aikana. Tämä merkitsee myös 
henkilöstövähennyksiä, ja alustavan arvion mukaan ne tulevat vaikuttamaan noin 2 000 
työntekijään eli 7 prosenttiin konsernin koko henkilöstöstä. 
 
Meidän on myös kiirehdittävä uuden, kestävän liiketoimintamallin rakentamista 
turvataksemme liikevaihtomme ja kyetäksemme vastaamaan alan kasvaviin haasteisiin. 
Siksi tarvitsemme uudenlaista johtamista, ja Tero Kivisaari on nyt ottanut vastuun Mobility 
Services -liiketoiminta-alueesta Eurasia-liiketoiminta-alueen johtajan roolinsa lisäksi.  
 
Asiakkaiden käyttäytyminen on muuttumassa nopeasti, minkä vuoksi meidän on siirrettävä 
liiketoimintamalliemme painopistettä puhepalveluista datapalveluihin. Toimme esimerkiksi 
syyskuussa Ruotsin markkinoille uusia liittymiä, joilla asiakkaamme voivat käyttää Skypeä ja 
muita IP-puhelinpalveluja entiseen tapaan. Samalla olemme tarkistaneet datahintojamme 
vastataksemme paremmin dataviestinnän kysynnän kasvuun.  
 
Syyskuussa julkisuudessa väitettiin TeliaSoneran syyllistyneen lahjontaan ja rahanpesuun 
vuonna 2007 Uzbekistanissa tehtyjen 3G-toimilupa- ja taajuusinvestointien yhteydessä. 
Vaikka olemmekin vakuuttuneita TeliaSoneraa vastaan esitettyjen väitteiden 

http://www.teliasonera.com/
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perättömyydestä, syytökset ovat vakavia. TeliaSonera on käynnistänyt ulkopuolisen 
juridisen selvityksen selvittääkseen, mitä todella tapahtui ja onko väitteissä perää. 
Selvityksen tulokset julkistetaan ennen vuoden loppua. Ruotsin syyttäjäviraston korruption 
vastainen yksikkö on myös käynnistänyt tutkinnan, mitä pidämme hyvänä asiana. Tulemme 
antamaan tutkinnalle täyden tukemme.  
 
Viime kuukausina TeliaSonera on tehostanut yritysvastuutyötään, jonka painopiste on 
tietosuojassa ja sananvapaudessa. Olemme pyytäneet Tanskan ihmisoikeusinstituuttia 
auttamaan meitä arvioimaan toimintamme ihmisoikeusvaikutuksia kussakin toimintamaassa 
ja laatimaan suunnitelman mahdollisten negatiivisten vaikutusten vähentämiseksi. Todellisia 
edistysaskeleita ala voi kuitenkin ottaa vasta silloin, kun se yhdistää voimansa. 
Matkaviestinoperaattoreita koskeva lainsäädäntö on sama kaikille toimijoille. Yksitoista 
maailman johtavaa televiestintäyhtiötä onkin tiiviissä yhteistyössä ryhtynyt laatimaan 
televiestintäalalle yleisiä periaatteita, jotka koskevat tietosuojaa ja sananvapautta, 
televiestintäalaan läheisesti liittyviä kysymyksiä. Tarkoituksena on löytää hankkeelle 
omistaja ja julkaista lopulliset periaatteet ennen vuoden 2012 loppua. 
 
Lopuksi, pidämme MegaFonin aikomusta käynnistää listautumisanti ja listautua Moskovan ja 
Lontoon pörsseihin tervetulleena hankkeena, jolle annamme tukemme. Jos listautumisanti 
onnistuu, olemme saavuttaneet tavoitteemme, joka on avoin, likvidi ja suora omistus 
Venäjän toiseksi suurimmassa matkaviestinoperaattorissa. Haluamme kuitenkin säilyttää 
pitkän aikavälin strategisena omistuksena 25 prosenttia osakkeista plus yhden osakkeen. 
Kazakstanilaisen Kcellin listautumisannin valmistelut jatkuvat samaan aikaan, ja 25 
prosentin osuutta koskeva anti saadaan markkinaolosuhteiden salliessa saatettua 
päätökseen vuoden loppuun mennessä.”  
 
 
Konsernin kehitysnäkymät vuonna 2012 (ennallaan) 
 
Liikevaihdon paikallisissa valuutoissa ja ilman yritysostoja laskettuna arvioidaan kasvavan 
0–1 prosenttia (tammi–syyskuu 2012: 1,0 prosenttia). Valuuttakurssivaihtelut saattavat 
vaikuttaa olennaisesti Ruotsin kruunuissa ilmoitettuihin lukuihin. 
 
Käyttökateprosentin ennen kertaluonteisia eriä odotetaan olevan noin 35 prosenttia (tammi–
syyskuu 2012: 34,8 prosenttia). 
 
Käyttöomaisuusinvestointien odotetaan olevan noin 13–14 prosenttia liikevaihdosta, kun 
toimilupa- ja taajuusmaksuja ei oteta huomioon (tammi–syyskuu 2012: 13,7 prosenttia). 
 
 
Konsernikatsaus, vuoden 2012 kolmas vuosineljännes 
 
Liikevaihto paikallisissa valuutoissa ja ilman yritysostoja laskettuna pysyi ennallaan. 
Raportointivaluutassa laskettuna liikevaihto laski 3,2 prosenttia 25 842 milj. kruunuun 
(26 707). Valuuttakurssivaihteluilla oli liikevaihtoon 3,2 prosentin suuruinen negatiivinen 
vaikutus. 
 
Mobility Services -liiketoiminta-alueen liikevaihto paikallisissa valuutoissa ja ilman 
yritysostoja laskettuna laski 1,2 prosenttia. Raportointivaluutassa laskettuna liikevaihto laski 
5,9 prosenttia 12 476 milj. kruunuun (13 252). 
 
Broadband Services -liiketoiminta-alueen liikevaihto paikallisissa valuutoissa ja ilman 
yritysostoja laskettuna laski 2,8 prosenttia. Raportointivaluutassa laskettuna liikevaihto laski 
5,3 prosenttia 8 671 milj. kruunuun (9 155). 
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Eurasia-liiketoiminta-alueen liikevaihto paikallisissa valuutoissa ja ilman yritysostoja 
laskettuna kasvoi 12,4 prosenttia. Raportointivaluutassa laskettuna liikevaihto kasvoi 11,2 
prosenttia 5 133 milj. kruunuun (4 614). 
 
Liittymämäärä kasvoi 15,7 miljoonalla vuoden 2011 kolmannen neljänneksen lopusta ja oli 
180,0 miljoonaa. Konsolidoitujen toimintojen liittymämäärä kasvoi 9,1 miljoonalla 69,5 
miljoonaan. Osakkuusyhtiöissä liittymämäärä kasvoi 6,6 miljoonalla 110,5 miljoonaan. 
Kolmannen vuosineljänneksen aikana konsolidoitujen toimintojen liittymämäärä kasvoi 4,0 
miljoonalla ja osakkuusyhtiöiden liittymämäärä 1,4 miljoonalla. 
 
Säästötoimien kohteena olevat kustannukset paikallisissa valuutoissa ja ilman 
yritysostoja laskettuna kasvoivat 4,2 prosenttia. Raportointivaluutassa laskettuna 
säästötoimien kohteena olevat kustannukset kasvoivat 0,4 prosenttia 7 153 milj. kruunuun 
(7 124). 
 
Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä laski 4,0 prosenttia paikallisissa valuutoissa ja ilman 
yritysostoja laskettuna. Raportointivaluutassa laskettuna käyttökate ennen kertaluonteisia 
eriä pieneni 6,3 prosenttia 9 255 milj. kruunuun (9 877). Käyttökateprosentti ennen 
kertaluonteisia eriä pieneni 35,8 prosenttiin (37,0). 
 
Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä aleni 4,2 prosenttia 7 676 milj. kruunuun (8 013). 
Osakkuusyhtiöistä saadut tuotot nousivat 1 659 milj. kruunuun (1 406). 
 
Liiketulokseen vaikuttavat kertaluonteiset erät olivat yhteensä -116 milj. kruunua (44) ja 
liittyivät pääasiassa Mobility Services- ja Broadband Services -liiketoiminta-alueiden 
tehostamistoimiin. 
 
Rahoituserät olivat yhteensä –948 milj. kruunua (–807), josta –722 milj. kruunua (–697) 
liittyi nettokorkokuluihin. 
 
Tuloverot vähenivät 1 487 milj. kruunuun (1 633). Efektiivinen veroaste pysyi ennallaan ja 
oli 22,5 prosenttia (22,5). 
 
Määräysvallattomien omistajien osuus tytäryhtiöistä pieneni 321 milj. kruunuun (755), 
josta 271 milj. kruunua (670) liittyi Euraasian toimintoihin ja 39 milj. kruunua (70) LMT:hen ja 
TEO:hon. 
 
Nettotuloksen emoyhtiön omistajille kuuluva osuus laski 1,2 prosenttia 4 803 milj. 
kruunuun (4 863) ja osakekohtainen tulos 1,11 kruunuun (1,12). 
 
Käyttöomaisuusinvestoinnit vähenivät 3 240 milj. kruunuun (3 639), ja 
käyttöomaisuusinvestoinnit suhteessa liikevaihtoon laskivat 12,5 prosenttiin (13,6). 
Käyttöomaisuusinvestoinnit ilman toimilupa- ja taajuusmaksuja olivat 12,5 prosenttia 
liikevaihdosta (13,5). 
 
Vapaa kassavirta pieneni 3 825 milj. kruunuun (4 776) pääasiassa käyttökatteen 
pienenemisen ja käyttöpääoman negatiivisen muutoksen seurauksena. Vuoden 2012 
kolmannen vuosineljänneksen kuluessa käyttöpääomaan Norjassa vaikuttivat toimittajille 
maksetut kertaluonteiset ennakkomaksut kirjanpitojärjestelmää vaihdettaessa, kun taas 
puhelinten myynnillä oli negatiivinen vaikutus käyttöpääomaan Espanjassa. 
 
Nettovelka pieneni 71 048 milj. kruunuun kolmannen vuosineljänneksen lopussa (73 758 
vuoden 2012 toisen neljänneksen lopussa). Nettovelan suhde käyttökatteeseen oli 1,96 
(2,00 vuoden 2012 toisen neljänneksen lopussa). 
 
Omavaraisuusaste oli 40,6 prosenttia (41,2 prosenttia vuoden 2012 toisen neljänneksen 
lopussa). 
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Konsernikatsaus, vuoden 2012 ensimmäiset yhdeksän 
kuukautta 
 
Liikevaihto paikallisissa valuutoissa ja ilman yritysostoja laskettuna kasvoi 1,0 prosenttia. 
Raportointivaluutassa laskettuna liikevaihto kasvoi 0,4 prosenttia 77 829 milj. kruunuun 
(77 545). Valuuttakurssivaihteluilla oli liikevaihtoon 0,6 prosentin suuruinen negatiivinen 
vaikutus. 
 
Säästötoimien kohteena olevat kustannukset paikallisissa valuutoissa ja ilman 
yritysostoja laskettuna pysyivät ennallaan. Raportointivaluutassa laskettuna säästötoimien 
kohteena olevat kustannukset laskivat 0,9 prosenttia 22 272 milj. kruunuun (22 467). 
 
Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä laski 3,0 prosenttia paikallisissa valuutoissa ja ilman 
yritysostoja laskettuna. Raportointivaluutassa laskettuna käyttökate ennen kertaluonteisia 
eriä aleni 3,1 prosenttia 27 085 milj. kruunuun (27 953). Käyttökateprosentti ennen 
kertaluonteisia eriä pieneni 34,8 prosenttiin (36,0). 
 
Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä aleni 6,2 prosenttia 20 878 milj. kruunuun (22 256). 
Osakkuusyhtiöistä saadut tuotot nousivat 6 541 milj. kruunuun (4 054). Luku sisältää 3 002 
milj. kruunun kertaluonteiset myyntivoitot. Ilman myyntivoittoja osakkuusyhtiöistä saadut 
tuotot pienenivät 3 539 milj. kruunuun. 
 
Liiketulokseen vaikuttavat kertaluonteiset erät olivat yhteensä –471 milj. kruunua (–478). 
Ne liittyivät pääasiassa tehostamistoimiin, MegaFonin osakkeiden myyntiin, joka tuotti 3 013 
milj. kruunun nettomyyntivoiton, ja 3 070 milj. kruunun arvonalentumiskirjauksiin Mobility 
Services -liiketoiminta-alueella Norjassa ja Liettuassa vuoden 2012 toisella neljänneksellä. 
 
Rahoituserät olivat yhteensä –3 030 milj. kruunua (–1 993), josta –2 328 milj. kruunua 
 (–1 751) liittyi nettokorkokuluihin. 
 
Tuloverot vähenivät 3 424 milj. kruunuun (4 388). Efektiivinen veroaste laski 19,7 
prosenttiin (22,2). 
 
Määräysvallattomien omistajien osuus tytäryhtiöistä pieneni 994 milj. kruunuun (2 029), 
josta 817 milj. kruunua (1 799) liittyi Euraasian toimintoihin ja 147 milj. kruunua (195) 
LMT:hen ja TEO:hon. 
 
Nettotuloksen emoyhtiön omistajille kuuluva osuus laski 3,1 prosenttia 12 958 milj. 
kruunuun (13 369) ja osakekohtainen tulos laski 2,99 kruunuun (3,05). 
 
Käyttöomaisuusinvestoinnit vähenivät 10 872 milj. kruunuun (11 267), ja 
käyttöomaisuusinvestoinnit suhteessa liikevaihtoon laskivat 14,0 prosenttiin (14,5). 
Käyttöomaisuusinvestoinnit ilman toimilupa- ja taajuusmaksuja olivat 13,7 prosenttia 
liikevaihdosta (12,8) vuoden 2012 yhdeksän ensimmäisen kuukauden aikana. 
 
Vapaa kassavirta kasvoi 20 806 milj. kruunuun (8 863). Lukuun sisältyy MegaFonilta 
vuoden 2012 toisella neljänneksellä saatu osinko, joka oli suuruudeltaan verojen jälkeen 
11 726 milj. kruunua. Ilman MegaFonin vaikutusta vapaa kassavirta kasvoi 9 080 milj. 
kruunuun. 
 
Merkittäviä tapahtumia kolmannella neljänneksellä 
• TeliaSonera ilmoitti 17.7.2012 pyytäneensä Tanskan ihmisoikeusinstituutilta apua 

yhtiön toiminnan ihmisoikeusvaikutusten arvioinnissa ja arvioinnin valvonnassa. 
Instituutti kehittää työkalun, joka on räätälöity TeliaSoneran ja sen 
ihmisoikeusriskiprofiilin tarpeisiin. Se analysoi sananvapauteen ja tietosuojaan liittyviä 
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kysymyksiä ja käyttää vertailukohtana YK:n liike-elämän ja ihmisoikeuksien 
perusperiaatteita. Instituutti arvioi myös TeliaSoneran suunnitelman negatiivisten 
ihmisoikeusvaikutusten vähentämiseksi.   

• TeliaSonera solmi 13.8.2012 ehdollisen sopimuksen WiMax-toimintojen ostamisesta 
Kazakstanissa. Ostettavat toiminnot sisältävät kuuden suuren kaupungin WiMax-verkon 
ja 2,5/2,6 GHz:n taajuusalueen arvokkaita taajuuksia, jotka ovat yhteensopivia WiMaxin 
ja muiden langattomien tiedonsiirtoteknologioiden kanssa.  Lisäksi TeliaSonera tekee 
välillisen vähemmistöinvestoinnin Kazakstanin pörssissä listattuun KazTransComiin, 
joka omistaa muun liiketoimintansa ohessa kuituverkon Kazakstanissa. Sopimus 
allekirjoitettiin 14.10.2012. Kauppojen toteutuminen edellyttää viranomaisten 
hyväksyntää. 

• TeliaSonera AB laski 31.8.2012 liikkeelle 500 milj. euron suuruisen, syyskuussa 2027 
erääntyvän 15 vuoden joukkovelkakirjalainan osana 11 mrd. euron suuruista EMTN 
(Euro Medium Term Note) -ohjelmaansa. Lainan vuosikoroksi asetettiin 3,07 prosenttia, 
joka vastaa Euro Mid-Swap -korkoa lisättynä 95 korkopisteellä. 

• Ruotsin hallitus esitti 13.9.2012 yritysveron alentamista Ruotsissa 26,3 prosentista 22,0 
prosenttiin. Jos esitys hyväksytään, sillä on positiivinen vaikutus TeliaSoneran 
verotukselliseen kokonaistilanteeseen. Laskennalliseen nettoverovelkaan liittyvän 
kertaluonteisen vaikutuksen odotetaan olevan noin miljardi kruunua, ja konsernin tuleva 
efektiivinen veroaste laskisi noin 1,5 prosenttiyksikköä tulojen jakaantuessa nykyisellä 
tavalla.  

• TeliaSonera ilmoitti 21.9.2012, että Eurasia-liiketoiminta-alueen johtaja Tero Kivisaari 
on nimitetty Mobility Services -liiketoiminta-alueen johtajaksi. Hän seuraa tehtävässä 
Håkan Dahlströmiä, joka on jättänyt tehtävänsä ja lähtenyt TeliaSonera-konsernista. 
Tero Kivisaari jatkaa edelleen myös Eurasia-liiketoiminta-alueen johtajana. 

• TeliaSonera vahvisti 26.9.2012, että Ruotsin syyttäjäviranomainen on käynnistänyt 
Uzbekistania koskevan tutkinnan. TeliaSonera tulee auttamaan tutkinnassa kaikin 
tavoin.  

 
 
Merkittäviä tapahtumia kolmannen vuosineljänneksen jälkeen 
• Edellä mainittujen väitteiden seurauksena TeliaSonera ilmoitti 3.10.2012, että se on 

antanut asianajotoimisto Mannheimer Swartlingille toimeksiannoksi selvittää vuonna 
2007 Uzbekistaniin tehtyä investointia. Samaan aikaan yhtiön hallitus nimitti Ruotsin 
entisen Venäjän-suurlähettilään Tomas Bertelmanin strategiseksi neuvonantajakseen 
yhtiön Keski-Aasian toimintaan liittyvissä asioissa. 

• Venäjän toiseksi suurin matkaviestinoperaattori MegaFon ilmoitti 9.10.2012 aikovansa 
edetä listautumisantihankkeessaan. Sen tuloksena TeliaSonera saattaa pienentää 
omistusosuuttaan nykyisestä 35,6 prosentista, mutta aikoo säilyttää pitkällä aikavälillä 
strategisen vähintään 25 prosentin ja yhden osakkeen omistuksen MegaFonissa 
listautumisannin jälkeen. 
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Mobility Services -liiketoiminta-alueella rikottiin 20 miljoonan 
liittymän raja 
 
 
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. 
 

 
• Runsas vuosi sitten dataverkkovierailuhinnat laskivat merkittävästi, minkä ansiosta 

asiakkaamme voivat matkustaessaan käyttää matkaviestimiään samaan tapaan kuin 
kotimaassaan. Kesäkuukausina dataliikenne tiettyihin kohteisiin kasvoi yli 1 500 
prosenttia.   
 

• Ruotsissa tuotiin markkinoille uusia palveluja syyskuussa, ja langattomat VoIP-palvelut 
sisältyvät nyt yhtä poikkeusta lukuun ottamatta kaikkiin liittymiin. Ruotsissa ja Norjassa 
yli 40 prosenttia kaikista laskutusliittymistä sisältää nyt myös langattoman datapaketin. 
Syyskuussa Pohjoismaiden markkinoille tulivat sekä Applen iPhone 5 että Samsungin 
uusi Galaxy-malli. 

 

MSEK, paitsi käyttökateprosentit,  
toiminnan tunnusluvut ja muutokset 

Heinä–
syys 
2012 

Heinä–
syys 
2011 

Muu-
tos 
(%) 

Tammi–
syys 
2012 

Tammi–
syys 
2011 

Muu-
tos 
(%) 

Liikevaihto 12 476 13 252 −5,9 37 557 38 280 −1,9 
Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä 3 651 4 259 −14,3 10 996 12 086 −9,0 

Käyttökate-% 29,3 32,1  29,3 31,6  
Liiketulos 2 535 3 055 −17,0 4 642 8 539 −45,6 
Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä 2 571 3 056 −15,9 7 737 8 583 −9,9 
Käyttöomaisuusinvestoinnit 944 962 −1,9 3 128 4 258 −26,5 
Liittymämäärä (tuhatta) kauden lopussa 20 170 19 155 5,3 20 170 19 155 5,3 
Työntekijöitä kauden lopussa 7 313 7 446 −1,8 7 313 7 446 −1,8 
 

Lisätietoja segmentistä on saatavana osoitteessa www.teliasonera.com. 
 
• Liikevaihto paikallisissa valuutoissa ja ilman yritysostoja laskettuna laski 1,2 prosenttia. 

Raportointivaluutassa laskettuna liikevaihto laski 5,9 prosenttia 12 476 milj. kruunuun 
(13 252). Valuuttakurssimuutoksilla oli liikevaihtoon 4,7 prosentin suuruinen 
negatiivinen vaikutus. 
 
Ruotsissa liikevaihto pysyi ennallaan ja oli 4 180 milj. kruunua (4 180). Kasvun 
hidastuminen johtui ennen kaikkea yrityssegmentin hintojen laskusta sekä 1.7.2012 
alkaen sovelletuista alhaisemmista terminointimaksuista. Puhe-, viesti- ja 
datapalvelujen liikevaihto kasvoi hieman edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon 
verrattuna, kun taas laitemyynnin liikevaihdon kasvu oli aiempia vuosineljänneksiä 
vähäisempää.   
 
Suomessa liikevaihto paikallisessa valuutassa laskettuna laski 5,6 prosenttia 1 938 milj. 
kruunuun (2 242). Langattomat datapalvelut ja laitemyynti ovat kasvaneet edellisvuoden 
vastaavaan ajanjaksoon verrattuna, mutta kasvu ei riitä kompensoimaan 
yhteenliittämismaksuista ja puhepalveluista saatavan liikevaihdon vähenemistä.  
 
Norjassa liikevaihto paikallisessa valuutassa laskettuna laski 10,8 prosenttia 1 866 milj. 
Ruotsin kruunuun (2 165), josta lähes puolet on selitettävissä tukkumyynnin liikevaihdon 
pienenemisellä. Yhteenliittämismaksujen sääntelyllä oli 40 milj. Norjan kruunun 
negatiivinen vaikutus liikevaihtoon. Laitemyynnin liikevaihto pysyi ennallaan 
edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.  
 

http://www.teliasonera.com/
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Tanskassa liikevaihto paikallisessa valuutassa laskettuna aleni 12,5 prosenttia 1 090 
milj. Ruotsin kruunuun (1 363), mistä puolet johtui yhteenliittämismaksuista saatavan 
liikevaihdon pienenemisestä. Tanskan markkinoille on edelleen luonteenomaista kiivas 
hintakilpailu ja liittymäasiakkaiden siirtyminen pakettihintaisiin sopimuksiin, joiden 
keskimääräinen kuukausituotto on alhaisempi. Uudet musiikin suoratoistopalveluja 
sisältävät liittymät on otettu markkinoilla hyvin vastaan.  
 
Liikevaihto paikallisissa valuutoissa laskettuna laski Virossa 3,9 prosenttia 387 milj. 
kruunuun (437), Latviassa 5,1 prosenttia 395 milj. kruunuun (444) ja Liettuassa 5,8 
prosenttia 313 milj. kruunuun (362). Langattomien datapalvelujen ja laitemyynnin 
jatkuva kasvu vaikuttaa positiivisesti Baltian maissa tapahtuvaan kehitykseen. Se ei 
kuitenkaan riitä kompensoimaan puhepalvelujen liikevaihdon laskua, koska käytön 
kasvu ei kykene täysin kumoamaan alhaisempaa keskimääräistä minuuttihintaa. 
Yhteenliittämismaksujen alenemisella on myös merkittävä negatiivinen vaikutus 
liikevaihtoon kaikissa maissa.   
 
Espanjassa liikevaihto paikallisessa valuutassa laskettuna kasvoi 21,2 prosenttia 2 317 
milj. kruunuun (2 063). Liittymämäärän kasvu oli nopeinta kahteen vuoteen, ja 
liikevaihto ilman laitemyyntiä ja sääntelyn vaikutusta kasvoi 15,6 prosenttia. 
Langattomien datapalvelujen liikevaihto yli kaksinkertaistui edellisvuoden vastaavaan 
ajanjaksoon verrattuna. Yhteenliittämismaksuista saatava liikevaihto oli noin 10 milj. 
euroa alempi kuin vuosi sitten, koska maksut alenivat 4,07 eurosenttiin (4,98) 16.4.2012 
mennessä. 
 

• Liittymämäärä kasvoi 1,0 miljoonalla vuoden 2011 kolmannen neljänneksen lopusta ja 
oli 20,2 miljoonaa. Kasvu oli voimakkainta Espanjassa, missä liittymämäärä kasvoi 0,7 
miljoonalla 3,5 miljoonaan, sekä Ruotsissa, missä liittymämäärä kasvoi 0,3 miljoonalla 
6,5 miljoonaan. Vuosineljänneksen aikana liittymien kokonaismäärä kasvoi 0,4 
miljoonalla. 
 

• Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä laski 11,4 prosenttia paikallisissa valuutoissa ja 
ilman yritysostoja laskettuna. Raportointivaluutassa laskettuna käyttökate ennen 
kertaluonteisia eriä pieneni 14,3 prosenttia 3 651 milj. kruunuun (4 259). 
Käyttökateprosentti laski 29,3 prosenttiin (32,1). 
 
Ruotsissa käyttökateprosentti laski 44,0 prosenttiin (47,9). Tämä johtui alhaisemmasta 
bruttokatteesta sekä kasvaneista subventioista ja jälleenmyyjien provisioista, mikä 
puolestaan johtui kesällä järjestetyistä tavallista aggressiivisemmista 
myyntikampanjoista. Suomessa käyttökateprosentti laski 30,2 prosenttiin (33,4), mikä 
selittyy osittain korkeammilla henkilöstökuluilla ja suuremmilla markkinointipanostuksilla, 
jotka liittyivät uusien hinnoittelumallien markkinoilletuontiin. 
 
Norjassa käyttökateprosentti laski 33,0 prosenttiin (36,5) tukkumyynnin liikevaihdon 
pienenemisen seurauksena. Säästötoimien kohteena olevat kustannukset laskivat 7,4 
prosenttia edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna, mikä johtui pääasiassa 
asiakasvaihtuvuuden vähenemisestä ja myynnin lisääntymisestä sisäisissä kanavissa. 
Tanskassa käyttökateprosentti oli 12,6 prosenttia (15,2) huolimatta siitä, että 
säästötoimien kohteena olevat kustannukset vähenivät 10,5 prosenttia.  
 
Virossa käyttökateprosentti laski 29,2 prosenttiin (35,9), Latviassa 33,2 prosenttiin 
(39,2) ja Liettuassa 27,5 prosenttiin (29,3). Kannattavuuden lasku liittyy lähinnä 
bruttokatteen alenemiseen, mikä johtuu puhepalvelujen liikevaihdon laskusta ja 
laitemyynnin osuuden kasvusta.  
 
Espanjassa käyttökateprosentti nousi 6,2 prosenttiin (3,6) kasvaneen liikevaihdon 
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tuloksena, liittymämäärän nopeasta kasvusta huolimatta, sekä pienentyneiden 
myyntiprovisioiden seurauksena.  
 

• Käyttöomaisuusinvestoinnit vähenivät 944 milj. kruunuun (962), ja 
käyttöomaisuusinvestoinnit suhteessa liikevaihtoon kasvoivat 7,6 prosenttiin (7,3). 
Käyttöomaisuusinvestoinnit ilman toimilupa- ja taajuusmaksuja olivat 944 milj. kruunua 
(939), ja käyttöomaisuusinvestoinnit suhteessa liikevaihtoon olivat 7,6 prosenttia (7,1). 
Kassavirta laskettuna ennen kertaluonteisia eriä kirjatun käyttökatteen ja 
käyttöomaisuusinvestointien erotuksena laski 2 707 milj. kruunuun (3 297). 

 

MSEK, paitsi käyttökateprosentit  
ja muutokset 

Heinä–
syys 
2012 

Heinä–
syys 
2011 

Muu-
tos 
(%) 

Tammi–
syys 
2012 

Tammi–
syys 
2011 

Muu-
tos 
(%) 

Liikevaihto 12 476 13 252 −5,9 37 557 38 280 −1,9 
josta Ruotsin osuus 4 180 4 180 0,0 12 667 12 301 3,0 
josta Suomen osuus 1 938 2 242 −13,6 6 153 6 631 −7,2 
josta Norjan osuus 1 866 2 165 −13,8 5 724 6 228 −8,1 
josta Tanskan osuus 1 090 1 363 −20,0 3 578 4 147 −13,7 
josta Liettuan osuus 313 362 −13,5 945 1 053 −10,3 
josta Latvian osuus 395 444 −11,0 1 168 1 241 −5,9 
josta Viron osuus 387 437 −11,4 1 132 1 194 −5,2 
josta Espanjan osuus 2 317 2 063 12,3 6 204 5 506 12,7 

Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä 3 651 4 259 −14,3 10 996 12 086 −9,0 
josta Ruotsin osuus 1 839 2 001 −8,1 5 536 5 675 −2,4 
josta Suomen osuus 586 748 −21,7 1 909 2 161 −11,7 
josta Norjan osuus 615 790 −22,2 1 849 2 209 −16,3 
josta Tanskan osuus 137 207 −33,8 374 626 −40,3 
josta Liettuan osuus 86 106 −18,9 268 299 −10,4 
josta Latvian osuus 131 174 −24,7 420 469 −10,4 
josta Viron osuus 113 157 −28,0 336 432 −22,2 
josta Espanjan osuus 143 74 93,2 303 214 41,6 

Käyttökate-% yhteensä 29,3 32,1  29,3 31,6  
Käyttökate-%, Ruotsi 44,0 47,9  43,7 46,1  
Käyttökate-%, Suomi 30,2 33,4  31,0 32,6  
Käyttökate-%, Norja 33,0 36,5  32,3 35,5  
Käyttökate-%, Tanska 12,6 15,2  10,5 15,1  
Käyttökate-%, Liettua 27,5 29,3  28,4 28,4  
Käyttökate-%, Latvia 33,2 39,2  36,0 37,8  
Käyttökate-%, Viro 29,2 35,9  29,7 36,2  
Käyttökate-%, Espanja 6,2 3,6  4,9 3,9  

 
Liikevaihto paikallisissa valuutoissa ja  
ilman yritysostoja laskettuna 

Heinä–
syys 

Tammi–
syys 

Muutos (%) yhteensä −1,2 −0,3 
Muutos (%), Ruotsi 0,0 3,1 
Muutos (%), Suomi −5,6 −3,6 
Muutos (%), Norja −10,8 −8,6 
Muutos (%), Tanska −12,5 −11,0 
Muutos (%), Liettua −5,8 −7,3 
Muutos (%), Latvia −5,1 −4,1 
Muutos (%), Viro −3,9 −2,0 
Muutos (%), Espanja 21,2 16,4 
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Broadband Services -liiketoiminta-alueella solmittiin useita 
strategisia TV-sopimuksia  
 
 
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. 
 
 
• Elokuussa TeliaSonera ja Samsung toivat markkinoille älykkään Smart TV -ratkaisun, 

joka on helppokäyttöisyydessään ja käyttäjäystävällisyydessään ainutlaatuinen, koska 
siinä ei tarvita ulkoista digiboksia. Smart TV -ratkaisu tuodaan markkinoille Virossa 
vuoden 2012 lopulla sekä Ruotsissa ja Suomessa vuoden 2013 aikana. TeliaSonera on 
myös solminut sopimuksen HBO Nordicin kanssa. Sen ansiosta TeliaSoneran TV-
asiakkaat voivat katsoa monia maailman parhaista TV-sarjoista heti kunkin jakson 
USA:n ensiesitystä seuraavana päivänä. Palvelu on saatavana lokakuun puolivälistä 
lähtien sekä perinteisen television että internetin välityksellä.  
 

• Vuosineljänneksen kuluessa solmittiin kuituverkkosopimus monen kunnan kanssa 
Ruotsissa, mikä osoittaa, että strategiamme käyttää paikallisten kumppanien tarpeisiin 
sopivia joustavia liiketoimintamalleja toimii hyvin. Vuosineljänneksen aikana solmittiin 
sopimus Alltelen kanssa, joka ryhtyy tarjoamaan palveluja TeliaSoneran 
valokuituverkossa. 
 

MSEK, paitsi käyttökateprosentit,  
toiminnan tunnusluvut ja muutokset 

Heinä–
syys 
2012 

Heinä–
syys 
2011 

Muu-
tos 
(%) 

Tammi–
syys 
2012 

Tammi–
syys 
2011 

Muu-
tos 
(%) 

Liikevaihto 8 671 9 155 −5,3 26 778 27 336 −2,0 
Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä 2 900 3 119 −7,0 8 534 9 119 −6,4 

Käyttökate-% 33,4 34,1  31,9 33,4  
Liiketulos 1 617 1 880 −14,0 4 563 5 021 −9,1 
Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä 1 658 1 910 −13,2 4 850 5 471 −11,4 
Käyttöomaisuusinvestoinnit 1 229 1 454 −15,5 3 915 3 789 3,3 
Liittymämäärä (tuhatta) kauden lopussa       

Laajakaista 2 507 2 453 2,2 2 507 2 453 2,2 
Kiinteän verkon puhepalvelut ja VoIP 4 351 4 889 −11,0 4 351 4 889 −11,0 
TV 1 289 1 137 13,4 1 289 1 137 13,4 

Työntekijöitä kauden lopussa 13 432 13 416 0,1 13 432 13 416 0,1 
 

Lisätietoja segmentistä on saatavana osoitteessa www.teliasonera.com. 
 
• Liikevaihto paikallisissa valuutoissa ja ilman yritysostoja laskettuna laski 2,8 prosenttia. 

Raportointivaluutassa laskettuna liikevaihto laski 5,3 prosenttia 8 671 milj. kruunuun 
(9 155). Valuuttakurssimuutoksilla oli 2,7 prosentin suuruinen negatiivinen vaikutus ja 
yrityskaupoilla 0,2 prosentin suuruinen positiivinen vaikutus liikevaihtoon. 
 
Ruotsissa liikevaihto laski 3,7 prosenttia 4 894 milj. kruunuun (5 084). 
Valokuitutuotteidemme kysyntä on edelleen vilkasta, ja kuitulaajakaistapalvelujen 
liikevaihto kasvoi 66 prosenttia edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. TV-
tuotteidemme liikevaihto kasvoi 18 prosenttia, kun sekä liittymämäärä että liittymän 
keskimääräinen kuukausituotto kasvoivat. Kiinteän puhelinverkon liittymien ja liikenteen 
liikevaihdon lasku jatkui samanlaisena kuin aiempien vuosineljännesten aikana.  
 
Suomessa liikevaihto paikallisessa valuutassa laskettuna laski 4,1 prosenttia 1 346 milj. 
kruunuun (1 531) sekä kiinteän verkon puheliittymien että puheliikenteen liikevaihdon 
vähenemisen johdosta. IPTV-palvelujen liikevaihto kaksinkertaistui edellisvuoden 

http://www.teliasonera.com/
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vastaavaan ajanjakson alhaisesta tasosta, ja kuituyhteyksillä tarjottavien 
laajakaistapalvelujen liikevaihdon kasvu kompensoi kuparikaapelin välityksellä 
tarjottavien laajakaistapalvelujen vähenemisen.  
 
Norjassa liikevaihto paikallisessa valuutassa laskettuna kasvoi 0,9 prosenttia 263 milj. 
Ruotsin kruunuun (270), kun erityisesti kuluttajasegmentin liittymien keskimääräisen 
kuukausituoton vahvana jatkunut kasvu kumosi liittymämäärän pienenemisen 
vaikutuksen. Tanskassa liikevaihto paikallisessa valuutassa laskettuna laski 0,3 
prosenttia 265 milj. Ruotsin kruunuun (289), mikä johtui kiinteän verkon puheliittymien 
vähenemisestä ja liikennetuottojen laskusta. 
 
Liettuassa liikevaihto paikallisessa valuutassa laskettuna kasvoi 2,9 prosenttia 462 milj. 
kruunuun (489) TV- ja kuitupalvelujen liikevaihdon kasvun johdosta. Virossa liikevaihto 
paikallisessa valuutassa laskettuna laski 8,1 prosenttia 439 milj. kruunuun (518) 
pääasiassa pienikatteisen transit-liikenteen vähenemisen takia. 
 
Kansainvälisen verkkokapasiteettiliiketoiminnan liikevaihto paikallisissa valuutoissa 
laskettuna kasvoi 0,7 prosenttia 1 289 milj. kruunuun (1 293). Kasvu oli edellisiä 
vuosineljänneksiä hitaampaa, koska puhepalvelujen liikevaihto laski. 
 

• Laajakaistaliittymien määrä kasvoi 2,5 miljoonaan, mikä merkitsee 54 000 liittymän 
lisäystä vuoden 2011 kolmanteen neljännekseen verrattuna ja 12 000 liittymän lisäystä 
kuluneen vuosineljänneksen aikana.  
 
TV-liittymien kokonaismäärä kasvoi vuoden 2011 kolmannesta neljänneksestä 
152 000:lla ja kuluneen vuosineljänneksen aikana 41 000:lla. TV-liittymiä on nyt 
yhteensä 1,3 miljoonaa. Vuosineljänneksen aikana IPTV-palvelut kasvoivat Ruotsissa 
voimakkaasti, ja kasvua oli sekä videovuokrauspalveluissa (Video on Demand, VoD) 
että ohjelmakirjastoissa (Subscription Video on Demand, SVoD). Asiakkaat vuokraavat 
nykyisin kuukausittain noin 250 000 elokuvaa videovuokrauspalvelustamme. 
 
Kiinteän verkon puheliittymien määrä pieneni 425 000:lla vuoden 2011 kolmannen 
neljänneksen lopusta ja oli 3,1 miljoonaa. Vuosineljänneksen aikana määrä väheni 
99 000:lla. Uusien VoIP-liittymien määrä vuosineljänneksen aikana oli 37 000, ja VoIP-
liittymien kokonaismäärä kasvoi näin 643 000:een. 
 

• Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä laski 5,0 prosenttia paikallisissa valuutoissa ja 
ilman yritysostoja laskettuna. Raportointivaluutassa laskettuna käyttökate ennen 
kertaluonteisia eriä pieneni 7,0 prosenttia 2 900 milj. kruunuun (3 119). 
Käyttökateprosentti oli 33,4 prosenttia (34,1). 
 
Ruotsissa käyttökateprosentti laski 40,9 prosenttiin (43,3) osin asiakaskokemuksen 
parannustoimien vuoksi kasvaneiden henkilöstökulujen seurauksena. Suomessa 
käyttökateprosentti kohosi 28,7 prosenttiin (27,9) pääasiassa markkinointi- ja IT-
kustannusten laskun seurauksena. 
 
Norjassa käyttökateprosentti kohosi 17,5 prosenttiin (17,0) bruttokatteen paranemisen 
myötä. Tanskassa käyttökateprosentti nousi 12,8 prosenttiin (10,7), kun yhteenliittämis- 
ja verkkokapasiteettikustannukset sekä henkilöstö- ja markkinointikustannukset laskivat. 
 
Liettuassa käyttökateprosentti nousi 43,5 prosenttiin (41,7) pääasiassa kasvaneen 
liikevaihdon tuloksena, mutta bruttokate säilyi edellisvuoden tasolla. Virossa 
käyttökateprosentti parani 28,2 prosenttiin (27,0) pääasiassa siksi, että bruttokate 
parani ja säästötoimien kohteena olevat kustannukset laskivat. 
 
Kansainvälisen verkkoliiketoiminnan käyttökateprosentti kohosi 8,3 prosenttiin (5,4), kun 
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bruttokate parani ja puhepalveluja kannattavampien muiden palvelujen osuus kasvoi. 
 

• Käyttöomaisuusinvestoinnit vähenivät 1 229 milj. kruunuun (1 454), ja 
käyttöomaisuusinvestoinnit suhteessa liikevaihtoon laskivat 14,2 prosenttiin (15,9). 
Kassavirta laskettuna ennen kertaluonteisia eriä kirjatun käyttökatteen ja 
käyttöomaisuusinvestointien erotuksena kasvoi 1 671 milj. kruunuun (1 665). 
 

 

MSEK, paitsi käyttökateprosentit  
ja muutokset 

Heinä–
syys 
2012 

Heinä–
syys 
2011 

Muu-
tos 
(%) 

Tammi–
syys 
2012 

Tammi–
syys 
2011 

Muu-
tos 
(%) 

Liikevaihto 8 671 9 155 −5,3 26 778 27 336 −2,0 
josta Ruotsin osuus 4 894 5 084 −3,7 14 986 15 536 −3,5 
josta Suomen osuus 1 346 1 531 −12,1 4 236 4 538 −6,7 
josta Norjan osuus 263 270 −2,6 804 788 2,0 
josta Tanskan osuus 265 289 −8,3 836 872 −4,1 
josta Liettuan osuus 462 489 −5,5 1 441 1 447 −0,4 
josta Viron osuus 439 518 −15,3 1 310 1 408 −7,0 
josta kansainvälisen verkkokapasiteetti-
liiketoiminnan osuus 1 289 1 293 −0,3 4 030 3 703 8,8 

Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä 2 900 3 119 −7,0 8 534 9 119 −6,4 
josta Ruotsin osuus 2 003 2 200 −9,0 5 964 6 448 −7,5 
josta Suomen osuus 386 427 −9,6 1 107 1 257 −11,9 
josta Norjan osuus 46 46 0,0 136 127 7,1 
josta Tanskan osuus 34 31 9,7 109 65 67,7 
josta Liettuan osuus 201 204 −1,5 597 595 0,3 
josta Viron osuus 124 140 −11,4 352 417 −15,6 
josta kansainvälisen verkkokapasiteetti-
liiketoiminnan osuus 107 70 52,9 269 212 26,9 

Käyttökate-% yhteensä 33,4 34,1  31,9 33,4  
Käyttökate-%, Ruotsi 40,9 43,3  39,8 41,5  
Käyttökate-%, Suomi 28,7 27,9  26,1 27,7  
Käyttökate-%, Norja 17,5 17,0  16,9 16,1  
Käyttökate-%, Tanska 12,8 10,7  13,0 7,5  
Käyttökate-%, Liettua 43,5 41,7  41,4 41,1  
Käyttökate-%, Viro 28,2 27,0  26,9 29,6  
Käyttökate-%, kansainvälinen 
verkkokapasiteettiliiketoiminta 8,3 5,4  6,7 5,7  

 
Liikevaihto paikallisissa valuutoissa ja  
ilman yritysostoja laskettuna 

Heinä–
syys 

Tammi–
syys 

Muutos (%) yhteensä −2,8 −1,4 
Muutos (%), Ruotsi −4,0 −3,8 
Muutos (%), Suomi −4,1 −3,8 
Muutos (%), Norja 0,9 1,5 
Muutos (%), Tanska −0,3 −1,2 
Muutos (%), Liettua 2,9 2,9 
Muutos (%), Viro −8,1 −3,9 
Muutos (%), kansainvälinen 
verkkokapasiteettiliiketoiminta 0,7 8,3 
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Yli 40 miljoonaa liittymää 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. 
 
 
• Eurasia-liiketoiminta-alueella rikottiin 40 miljoonan liittymän raja, ja sekä 

kazakstanilainen Kcell että uzbekistanilainen Ucell kasvattivat kolmannella 
vuosineljänneksellä liittymämääriään ennätystahtiin. Liikevaihdon kasvu paikallisissa 
valuutoissa laskettuna oli edelleen kaksinumeroisissa lukemissa, ja käyttökateprosentti 
pysyi yli 50 prosentissa. MegaFonin ja Kcellin listautumisen valmistelut jatkuivat, ja 
tavoitteena on, että markkinaolosuhteiden salliessa listautumiset saatetaan loppuun 
vuoden 2012 kuluessa. 

 
• Vastatakseen langattomien datapalvelujen kasvavaan kysyntään Kazakstanissa 

TeliaSonera hankki omistukseensa 2,5/2,6 GHz:n taajuusalueen arvokkaita taajuuksia, 
jotka ovat yhteensopivia WiMaxin ja muiden langattomien tiedonsiirtoteknologioiden 
kanssa. Lisäksi TeliaSonera teki periaatesopimuksen välillisen vähemmistöinvestoinnin 
tekemisestä KazTransCom-yhtiöön, joka muun liiketoimintansa lisäksi omistaa 
kuituverkon Kazakstanissa.  

 

MSEK, paitsi käyttökateprosentit,  
toiminnan tunnusluvut ja muutokset 

Heinä–
syys 
2012 

Heinä–
syys 
2011 

Muu-
tos 
(%) 

Tammi–
syys 
2012 

Tammi–
syys 
2011 

Muu-
tos 
(%) 

Liikevaihto 5 133 4 614 11,2 14 508 12 622 14,9 
Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä 2 584 2 376 8,8 7 324 6 493 12,8 

Käyttökate-% 50,3 51,5  50,5 51,4  
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista 1 629 1 376 18,4 6 479 4 048 60,1 

Venäjä 999 1 204 −17,0 4 880 3 361 45,2 
Turkki 631 174  1 607 691  

Liiketulos 3 441 3 056 12,6 11 593 8 503 36,3 
Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä 3 478 3 073 13,2 8 538 8 466 0,9 
Käyttöomaisuusinvestoinnit 855 1 067 −19,9 3 255 2 784 16,9 
Liittymämäärä (tuhatta) kauden lopussa       

Tytäryhtiöt 41 152 32 783 25,5 41 152 32 783 25,5 
Osakkuusyhtiöt 109 500 103 000 6,3 109 500 103 000 6,3 

Työntekijöitä kauden lopussa 5 043 4 989 1,1 5 043 4 989 1,1 
 

Lisätietoja segmentistä on saatavana osoitteessa www.teliasonera.com. 
 
Konsolidoidut toiminnot 
• Liikevaihto paikallisissa valuutoissa ja ilman yritysostoja laskettuna kasvoi 12,4 

prosenttia. Raportointivaluutassa laskettuna liikevaihto kasvoi 11,2 prosenttia 5 133 milj. 
kruunuun (4 614). Valuuttakurssivaihteluilla oli 1,2 prosentin suuruinen negatiivinen 
vaikutus. 
 
Kazakstanissa liikevaihto paikallisessa valuutassa laskettuna laski 1,1 prosenttia 2 131 
milj. kruunuun (2 109). Puhe- ja datapalveluihin kohdistuvalla hintapaineella on 
negatiivinen vaikutus liittymän keskimääräiseen kuukausituottoon, mutta Kcell puolusti 
markkinaosuuttaan ja sen liittymämäärä kasvoi 25 prosenttia edellisvuoden vastaavaan 
ajanjaksoon verrattuna. Yhteenliittämismaksuja alennettiin 30.3.2012 keskimäärin 8,5 
prosentilla. Kcellin ja muiden operaattoreiden välillä sovelletaan tasahintaista 
yhteenliittämishinnoittelua. 
 
Azerbaidžanissa liikevaihto paikallisessa valuutassa laskettuna kasvoi 8,8 prosenttia 

http://www.teliasonera.com/
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982 milj. kruunuun (882), kun ponnistuksia nykyisten liittymäasiakkaiden aktiivisuuden 
lisäämiseksi jatkettiin. Azercell toi myös markkinoille useita uusia palveluja 
edistääkseen ja lisätäkseen datapalvelujen käyttöä vuosineljänneksen aikana.  
 
Uzbekistanissa liikevaihto paikallisessa valuutassa laskettuna kasvoi 57,5 prosenttia 
684 milj. kruunuun (456). Liittymämäärän kasvu oli huomattavasti nopeampaa kuin 
viimeisimpien vuosineljännesten aikana, mikä johtui pääasiassa siitä, että viranomaiset 
peruuttivat markkinajohtaja MTS:n toimiluvan. Ei ole varmaa, tuleeko markkinoille 
kolmas operaattori ja milloin se mahdollisesti tapahtuu.  
 
Tadžikistanissa liikevaihto paikallisessa valuutassa laskettuna laski 1,8 prosenttia 242 
milj. kruunuun (234), kun lisäarvopalvelujen kasvanut liikevaihto ei täysin riittänyt 
kompensoimaan ulkomaanliikenteeseen kohdistuvien hintapaineiden vaikutuksia. 
 
Georgiassa liikevaihto paikallisessa valuutassa laskettuna kasvoi 8,8 prosenttia 283 
milj. kruunuun (249), kun saapuvien ulkomaanpuhelujen hinnat nousivat ja langattomien 
datapalvelujen ja verkkovierailujen liikevaihto kasvoi.  
 
Moldovassa liikevaihto paikallisessa valuutassa laskettuna kasvoi 3,0 prosenttia 140 
milj. kruunuun (141) makrotalouden heikosta kehityksestä huolimatta. Nepalissa 
liikevaihto paikallisessa valuutassa laskettuna kasvoi 42,6 prosenttia 669 milj. kruunuun 
(543), kun liittymämäärä kasvoi ja liittymän keskimääräinen kuukausituotto pysyi 
ennallaan. Kaupallinen toiminta on palannut normaalille tasolle kolmannen 
vuosineljänneksen aikana verkon laajentamisessa tapahtuneiden viivästysten jälkeen.  
 

• Konsolidoitujen toimintojen liittymämäärä kasvoi 8,4 miljoonalla vuoden 2011 
kolmannen neljänneksen lopusta ja oli 41,2 miljoonaa. Kasvu oli voimakkainta 
Nepalissa, missä liittymämäärä kasvoi 2,6 miljoonalla 8,6 miljoonaan, ja Kazakstanissa, 
missä se kasvoi 2,5 miljoonalla 12,7 miljoonaan. Kolmannen vuosineljänneksen aikana 
konsolidoitujen toimintojen liittymien kokonaismäärä kasvoi 3,6 miljoonalla. Kasvu oli 
suurinta Uzbekistanissa, missä liittymämäärä kasvoi 1,8 miljoonalla, Kazakstanissa, 
missä se kasvoi 1,0 miljoonalla, ja Nepalissa, missä lisäystä oli 0,5 miljoonaa. 
 

• Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä kasvoi 9,9 prosenttia paikallisissa valuutoissa ja 
ilman yritysostoja laskettuna. Raportointivaluutassa laskettuna käyttökate ennen 
kertaluonteisia eriä kasvoi 8,8 prosenttia 2 584 milj. kruunuun (2 376). 
Käyttökateprosentti oli 50,3 prosenttia (51,5). 
 
Kazakstanissa Kcellin käyttökateprosentti oli edelleen reilusti yli 50 prosenttia, vaikka 
yhteenliittämiskustannusten nousu on vaikuttanut siihen negatiivisesti. Niiden osuus 
liikevaihdosta kasvaa oman verkon ulkopuolisten puheluiden määrän kasvun tuloksena. 
Kcell on allekirjoittanut viisivuotisen vuokrasopimuksen runkoverkkokapasiteetista 
KazTransComin kanssa alentaakseen edelleen siirtokustannuksia. Azerbaidžanilaisen 
Azercellin käyttökateprosentti oli jälleen yli 50 prosenttia kasvaneen liikevaihdon ja 
parantuneen bruttokatteen johdosta.  
 
Uzbekistanilaisen Ucellin käyttökateprosentti parani hieman kasvaneen liikevaihdon 
seurauksena, vaikka tammikuussa 2012 voimaan tulleella liittymäverolla oli negatiivinen 
vaikutus kannattavuuteen. Ucellin käyttökateprosentti on edelleen selvästi pienempi 
kuin Eurasia-liiketoiminta-alueella keskimäärin. Georgialaisen Geocellin kannattavuus 
pysyi yli 40 prosentin tasolla. Tadžikistanilaisen Tcellin ja moldovalaisen Moldcellin 
käyttökateprosentit pysyivät pitkälti ennallaan edellisvuoden vastaavaan neljännekseen 
verrattuna. Nepalilaisen Ncellin käyttökateprosentti oli edelleen selvästi Eurasia-
liiketoiminta-alueen keskiarvoa korkeampi, mikä johtui liikevaihdon kasvusta ja 
kustannusten onnistuneesta kurissa pitämisestä.  
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• Käyttöomaisuusinvestoinnit vähenivät 855 milj. kruunuun (1 067), ja 
käyttöomaisuusinvestoinnit suhteessa liikevaihtoon laskivat 16,7 prosenttiin (23,1). 
Käyttöomaisuusinvestoinnit ilman toimilupa- ja taajuusmaksuja olivat 853 milj. kruunua 
(1 067), ja käyttöomaisuusinvestoinnit suhteessa liikevaihtoon olivat 16,6 prosenttia 
(23,1). Kassavirta laskettuna ennen kertaluonteisia eriä kirjatun käyttökatteen ja 
käyttöomaisuusinvestointien erotuksena kasvoi 1 729 milj. kruunuun (1 309). 
 

MSEK, paitsi muutokset 

Heinä–
syys 
2012 

Heinä–
syys 
2011 

Muu-
tos 
(%) 

Tammi–
syys 
2012 

Tammi–
syys 
2011 

Muu-
tos 
(%) 

Liikevaihto 5 133 4 614 11,2 14 508 12 622 14,9 
josta Kazakstanin osuus 2 131 2 109 1,0 6 097 5 766 5,7 
josta Azerbaidžanin osuus 982 882 11,3 2 950 2 521 17,0 
josta Uzbekistanin osuus 684 456 50,0 1 620 1 268 27,8 
josta Tadžikistanin osuus 242 234 3,4 683 602 13,5 
josta Georgian osuus 283 249 13,7 764 684 11,7 
josta Moldovan osuus 140 141 −0,7 396 375 5,6 
josta Nepalin osuus 669 543 23,2 2 000 1 413 41,5 

 
Liikevaihto paikallisissa valuutoissa ja  
ilman yritysostoja laskettuna 

Heinä–
syys 

Tammi–
syys 

Muutos (%) yhteensä 12,4 12,6 
Muutos (%), Kazakstan −1,1 1,1 
Muutos (%), Azerbaidžan 8,8 10,0 
Muutos (%), Uzbekistan 57,5 32,1 
Muutos (%), Tadžikistan −1,8 10,9 
Muutos (%), Georgia 8,8 2,8 
Muutos (%), Moldova 3,0 2,5 
Muutos (%), Nepal 42,6 55,3 

 
Osakkuusyhtiöt – Venäjä 
• Venäjällä MegaFonin (osakkuusyhtiö, josta TeliaSonera omistaa 35,6 prosenttia ja 

konsolidoi 41,6 prosenttia) liittymämäärä oli 64,7 miljoonaa. Lisäystä edellisvuoden 
vastaavasta neljänneksestä oli 4,5 miljoonaa. Edelliseen vuosineljännekseen verrattuna 
liittymämäärä kasvoi 1,0 miljoonalla. 
 

• TeliaSoneran Venäjältä saamat tuotot laskivat 999 milj. kruunuun (1 204) taloudellisen 
omistusosuuden pienenemisen sekä MegaFonin uuden pääomarakenteen aiheuttamien 
suurempien korkokulujen seurauksena.  

 
• TeliaSoneran Venäjältä vuoden 2012 kolmannen neljänneksen aikana saama tuotto on 

Telia-Soneran arvio, joka perustuu MegaFonin TeliaSoneralle antamiin epätäydellisiin, 
tilintarkastamattomiin ja tarkastamattomiin taloudellisiin tietoihin. Näissä tiedoissa ei 
ollut mukana syyskuun 2012 arvioituja taloudellisia tietoja eikä tietoja MegaFonin 
arvioidusta nettotuloksesta heinä- ja elokuussa 2012. Ei ole varmuutta siitä, että tämä 
luku vastaa lopulta MegaFonin nettotulosta.  
  

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

ilmoitetaan yhden neljänneksen viiveellä) liittymämäärä oli 34,7 miljoonaa. 
Liittymämäärä kasvoi 0,6 miljoonalla edellisvuoden vastaavaan neljännekseen 
verrattuna ja 0,2 miljoonalla edelliseen vuosineljännekseen verrattuna. Ukrainassa 
liittymämäärä kasvoi edellisvuoden vastaavasta neljänneksestä 1,4 miljoonalla 10,1 
miljoonaan. Kuluneen vuosineljänneksen aikana liittymämäärä kasvoi 0,2 miljoonalla. 
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• TeliaSoneran Turkista saamat tuotot nousivat 631 milj. kruunuun (174). Edellisvuoden 
vastaavan neljänneksen luvut sisälsivät noin 400 milj. kruunun suuruiset kertaluonteiset 
tappiot Turkcellin Valko-Venäjän toiminnoista sekä Turkin kilpailuviranomaisten 
langettamaan sakkoon liittyvän varauksen. Turkin liira heikkeni 18,3 prosenttia Ruotsin 
kruunuun nähden, millä oli tuottoihin 115 milj. kruunun suuruinen negatiivinen vaikutus. 

 
 
Muut toiminnot 
 
 
Muut toiminnot koostuu Other Business Services -liiketoimintayksiköstä, TeliaSonera Holdingista ja konsernitoiminnoista. Other 
Business Services -liiketoimintayksikkö vastaa hallintapalveluratkaisujen myynnistä yritysasiakkaille Pohjoismaissa. 
 
 

MSEK, paitsi muutokset 

Heinä–
syys 
2012 

Heinä–
syys 
2011 

Muu-
tos 
(%) 

Tammi–
syys 
2012 

Tammi–
syys 
2011 

Muu-
tos 
(%) 

Liikevaihto 793 968 −18,1 2 746 2 890 −5,0 
Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä 121 125 −3,2 232 255 −9,0 
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista −1 −2  −35 −66  
Liiketulos −32 65  −391 −287  
Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä −31 −25  −246 −265  
Käyttöomaisuusinvestoinnit 221 156 41,7 583 435 34,0 
 

Lisätietoja segmentistä on saatavana osoitteessa www.teliasonera.com. 
 
• Liikevaihto paikallisissa valuutoissa ja ilman yritysostoja laskettuna laski 14,7 

prosenttia. Raportointivaluutassa laskettuna liikevaihto laski 18,1 prosenttia 793 milj. 
kruunuun (968). Elektroniikka- ja kodinkoneketju Veikon Kone osittain myytiin ja osittain 
lakkautettiin vuoden 2012 toisen neljänneksen lopussa. Veikon Koneen liikevaihto 
vuoden 2011 kolmannella neljänneksellä oli noin 200 milj. kruunua. Vuoden 2012 
ensimmäisen puoliskon aikana liikevaihto oli noin 300 milj. kruunua ja käyttökate 
hieman negatiivinen. 

 
• Raportointivaluutassa laskettuna käyttökate ennen kertaluonteisia eriä pieneni 3,2 

prosenttia 121 milj. kruunuun (125). 
 
 

 
 
 
 

Tukholmassa 17.10.2012 
   
   
   

  
 
 
 

Lars Nyberg 
Toimitusjohtaja 

 
 
 
 
 
 

http://www.teliasonera.com/
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Tilintarkastajien lausunto yleisluonteisesta tarkastuksesta 
 
 
Olemme tarkastaneet yleisluonteisesti TeliaSonera AB:n tiivistetyn osavuosikatsauksen 
ajalta 1.1.–30.9.2012. Yhtiön hallituksen ja toimitusjohtajan velvollisuus on laatia ja esittää 
tämä osavuosikatsaus IAS 34 -standardin ja Ruotsin tilinpäätöslain mukaisesti. Meidän 
tehtävämme on antaa lausunto yleisluonteisen tarkastuksemme perusteella. 
 
Yleisluonteinen tarkastus on suoritettu Ruotsin auktorisoitujen tilintarkastajien yhdistyksen 
yleisluonteista tarkastusta koskevan standardin SÖG 2410:n mukaan. Yleisluonteiseen 
tarkastukseen kuuluu tiedustelujen tekeminen lähinnä taloudesta ja laskennasta vastaaville 
yhtiön henkilökuntaan kuuluvilta henkilöiltä sekä analyyttisten ja muiden yleisluonteisten 
tarkastustoimenpiteiden suorittaminen. Yleisluonteinen tarkastus on laajuudeltaan 
olennaisesti rajoitetumpi kuin kansainvälisten tilintarkastusstandardien (ISA) ja muiden 
Ruotsissa yleisesti hyväksyttyjen tilintarkastusstandardien mukaan suoritettu tilintarkastus. 
Tarkastustoimenpiteet yleisluonteisessa tarkastuksessa eivät anna meille varmuutta siitä, 
että kaikki merkittävät asiat, jotka tilintarkastuksessa olisi saatettu havaita, ovat tulleet esille. 
Emme siten anna tilintarkastuskertomusta. 
 
Yleisluonteisen tarkastuksemme perusteella tietoomme ei ole tullut seikkoja, jotka antaisivat 
aihetta olettaa, ettei konsernin osavuosikatsaus ole kaikilta oleellisilta osiltaan IAS 
34 -standardin ja Ruotsin tilinpäätöslain sekä emoyhtiön osavuosikatsaus Ruotsin 
tilinpäätöslain mukainen. 
 
Kuten osavuosikatsauksessa on esitetty, huomautamme, että TeliaSoneran MegaFonista 
vuoden 2012 kolmannella neljänneksellä saama tuotto on TeliaSoneran arvio, eikä ole 
varmuutta siitä, että tämä luku vastaa lopulta MegaFonin nettotulosta. 
 
Tukholmassa 17.10.2012 
 
PricewaterhouseCoopers AB 
 
 
Anders Lundin Jeanette Skoglund 
Auktorisoitu tilintarkastaja 
Päävastuullinen tilintarkastaja 

Auktorisoitu tilintarkastaja 
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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 
17.10.2012 klo 7.00 (CET). 
 
 
 
 
 
 
Taloudelliset tiedot 
Tilinpäätöstiedote tammi–joulukuu 2012 31.1.2013 
Vuoden 2013 yhtiökokous 3.4.2013 
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: Tarkoittaa henkilöstökuluja, markkinointikuluja 
ja kaikkia muita liiketoiminnan kuluja paitsi liikevaihtoa vastaavia kuluja. Liikevaihtoa 
vastaavat kulut tarkoittavat tavaroiden ostoja, yhteenliittämis- ja verkkovierailukuluja ja muita 
verkkoihin liittyviä kuluja. Säästötoimien kohteena olevat kustannukset eivät sisällä 
kertaluonteisia eriä. 
 
Käyttökate: Käyttökate vastaa liiketulosta ennen poistoja ja arvonalennuksia ja osuutta 
osakkuusyhtiöiden tuloksista. 
 
 
 

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

MSEK, paitsi osakekohtaiset tiedot, 
osakemäärä ja muutokset 

Heinä–
syys 
2012 

Heinä–
syys 

20111) 

Muu-
tos 
(%) 

Tammi–
syys 
2012 

Tammi–
syys 

20111) 

Muu-
tos 
(%) 

Liikevaihto 25 842 26 707 −3,2 77 829 77 545 0,4 
Liikevaihtoa vastaavat kulut −14 108 −14 583 −3,3 −42 924 −42 075 2,0 
Bruttokate 11 734 12 124 −3,2 34 905 35 470 −1,6 
Myynti-, hallinto- sekä tutkimus- ja  
kehityskulut −5 826 −5 684 2,5 −18 064 −17 933 0,7 
Liiketoiminnan muut tuotot ja kulut, netto −7 212  −2 975 188  
Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksista 1 659 1 406 18,0 6 541 4 054 61,3 
Liiketulos 7 560 8 058 −6,2 20 407 21 779 −6,3 
Rahoituskulut ja muut rahoituserät, netto −948 −807 17,5 −3 030 −1 993 52,0 
Tulos rahoituserien jälkeen 6 612 7 251 −8,8 17 377 19 786 −12,2 
Tuloverot −1 487 −1 633 −8,9 −3 424 −4 388 −22,0 
Nettotulos 5 125 5 618 −8,8 13 953 15 398 −9,4 
Muuntoerot −4 543 −195  −3 819 −2 582  
Osuus osakkuusyhtiöiden muista laajan 
tuloksen eristä −31 49  −245 29  
Kassavirran suojaukset 65 −128  66 −107  
Myytävissä olevat rahoitusinstrumentit 24 −1  25 0  
Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät tuloverot −554 180  −800 394  
Muut laajan tuloksen erät −5 039 −95  −4 773 −2 266  
Laaja tulos yhteensä 86 5 523  9 180 13 132  
       
Nettotuloksen jakautuminen:       

Emoyhtiön omistajille 4 803 4 863 −1,2 12 958 13 369 −3,1 
Määräysvallattomille omistajille 321 755 −57,5 994 2 029 −51,0 

Laajan tuloksen jakautuminen:       
Emoyhtiön omistajille 438 4 512  8 351 11 063  
Määräysvallattomille omistajille −352 1 011  829 2 069  

       
Tulos/osake (kruunua), laimentamaton ja 
laimennettu 1,11 1,12 −0,9 2,99 3,05 −2,0 
Osakkeita (1 000 kpl)       

Ulkona olevat osakkeet kauden lopussa 4 330 085 4 330 085  4 330 085 4 330 085  
Painotettu keskiarvo, laimentamaton ja 
laimennettu 4 330 085 4 330 085  4 330 085 4 379 430  

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

       
Käyttökate 9 140 9 944 −8,1 26 711 27 517 −2,9 
Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä 9 255 9 877 −6,3 27 085 27 953 −3,1 
Poistot ja arvonalennukset −3 239 −3 293 −1,6 −12 845 −9 793 31,2 
Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä 7 676 8 013 −4,2 20 878 22 256 −6,2 
1) Tiettyjä oikaisuja on tehty, ks. sivu xx. 
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Konsernitase 
 
MSEK 30.9.2012 31.12.20111) 
Vastaavaa   
Liikearvo ja muut aineettomat hyödykkeet 86 240 92 016 
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 60 805 61 292 
Osuudet osakkuusyhtiöistä ja yhteisyrityksistä,  
laskennalliset verosaamiset ja muut pitkäaikaiset sijoitukset 43 720 58 572 
Pitkäaikaiset korolliset saamiset 10 578 5 407 
Pitkäaikaiset varat yhteensä 201 343 217 287 
Vaihto-omaisuus               1 391 1 475 
Myyntisaamiset, lyhytaikaiset verosaamiset ja muut saamiset 21 038 21 151 
Lyhytaikaiset korolliset saamiset 3 087 1 453 
Rahavarat 11 289 12 631 
Lyhytaikaiset varat yhteensä 36 805 36 710 
Vastaavaa yhteensä 238 148 253 997 
   
Vastattavaa   
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma 102 010 116 680 
Määräysvallattomille omistajille kuuluva oma pääoma 3 807 7 353 
Oma pääoma yhteensä 105 817 124 033 
Pitkäaikaiset lainat 75 877 68 108 
Laskennalliset verovelat, muut pitkäaikaiset varaukset 22 922 24 163 
Muut pitkäaikaiset velat 1 157 1 409 
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä 99 956 93 680 
Lyhytaikaiset lainat 8 476 11 734 
Ostovelat, lyhytaikaiset verovelat, lyhytaikaiset varaukset  
ja muut lyhytaikaiset velat 23 899 24 550 
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 32 375 36 284 
Vastattavaa yhteensä 238 148 253 997 
1) Tiettyjä oikaisuja on tehty, ks. sivu 21. 

 
Konsernin kassavirtalaskelma 
 

MSEK 

Heinä–
syys 
2012 

Heinä–
syys 

20111) 

Tammi–
syys 

20122) 

Tammi–
syys 

20111) 
Kassavirta ennen käyttöpääoman muutosta 7 876 8 421 33 211 21 674 
Käyttöpääoman muutos −811 −137 −2 015 −1 936 
Liiketoiminnan kassavirta 7 065 8 284 31 196 19 738 
Käteisvaroilla tehdyt käyttöomaisuusinvestoinnit −3 240 −3 508 −10 390 −10 875 
Vapaa kassavirta 3 825 4 776 20 806 8 863 
Muu investointien kassavirta −153 190 719 709 
Investointien kassavirta yhteensä −3 393 −3 318 −9 671 −10 166 
Kassavirta ennen rahoitusta 3 672 4 966 21 525 9 572 
Rahoituksen kassavirta −2 312 4 352 −22 694 −9 758 
Kauden kassavirta 1 360 9 318 −1 169 −186 
     
Rahavarat kauden alussa 10 110 5 693 12 631 15 344 
Kirjaamisperiaatteen muutos – – – 25 
Kauden kassavirta 1 360 9 318 −1 169 −186 
Valuuttakurssierot −181 −92 −173 −264 
Rahavarat kauden lopussa 11 289 14 919 11 289 14 919 
1) Tiettyjä oikaisuja on tehty, ks. sivu 21. 
2) Sisältää MegaFonista saatuja osinkoja verojen jälkeen 11 726 milj. kruunua. 
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Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 
 
 Tammi–syys 2012 Tammi–syys 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 
(inflaatiolaskenta Valko-
Venäjällä) 110 – 110 – – – 
Osingonjako −12 341 −2 371 −14 712 −12 349 −976 −13 325 
Liiketoimintojen yhdistämiset  – 17 17 – – – 
Takaisinostetut ja mitätöidyt 
omat osakkeet – – – −9 981 – −9 981 
Määräysvallattomien omistajien 
osuuksien hankinta −10 803 −1 986 −12 789 – – – 
Muut liiketoimet omistajien 
kanssa – −35 −35 −2 2 0 
Laaja tulos yhteensä 8 351 829 9 180 11 063 2 069 13 132 
Osakeperusteiset maksut 13 – 13 7 – 7 
Kauden lopussa 102 010 3 807 105 817 114 645 7 853 122 498 
 
 
Laadintaperiaatteet 
 
Yleistä. Kuten vuoden 2011 tilinpäätös, nämä TeliaSoneran konsernitilinpäätöstiedot 
30.9.2012 päättyneeltä yhdeksän kuukauden jaksolta on laadittu kansainvälisten IFRS 
(International Financial Reporting Standards) -säännösten ja, TeliaSoneran toimintojen 
luonne huomioiden, Euroopan unionissa käyttöön otettujen IFRS-standardien mukaisesti. 
Emoyhtiö TeliaSonera AB:n tilinpäätös on laadittu Ruotsin kirjanpitolain ja Ruotsin 
kirjanpitoasioiden neuvoston standardien ja muiden lausuntojen mukaisesti. Tämä raportti 
on laadittu kansainvälisen 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). Lisätietoja on TeliaSoneran vuoden 
2011 vuosikertomuksen vastaavassa kohdassa. 
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Kertaluonteiset erät 
 

MSEK 

Heinä–
syys 
2012 

Heinä–
syys 
2011 

Tammi–
syys 
2012 

Tammi–
syys 
2011 

Käyttökatteeseen sisältyvät −115 66 −374 −437 
Uudelleenjärjestelykulut, synergiaetujen 
toteutuskulut ym.: 

Mobility Services −15 −1 −37 −65 
Broadband Services −40 −8 −283 −476 
Eurasia −37 −16 −144 −26 
Muut toiminnot −2 −14 −108 −126 

josta TeliaSonera Holdingin osuus 2 0 −59 8 
Myyntivoitot ja -tappiot −21 105 198 256 
Poistoihin ja arvonalennuksiin sisältyvät −1 −22 −3 099 −41 
Arvonalennukset, nopeutetut poistot: 

Broadband Services −2 −22 −4 −41 
Mobility Services – – −3 070 – 
Muut toiminnot 1 – −25 – 

Osuuksiin osakkuusyhtiöiden ja  
yhteisyritysten tuloksista sisältyvät – – 3 002 – 
Myyntivoitot – – 3 002 – 
Yhteensä −116 44 −471 −478 
 
 
Laskennalliset verot 
 
MSEK 30.9.2012 31.12.2011 
Laskennalliset verosaamiset 6 944 8 164 
Laskennalliset verovelat −11 902 −13 437 
Laskennalliset verovelat (-) / verosaamiset (+), netto −4 958 −5 273 
 
 
Segmenttien ja konsernin liiketulos 
 

MSEK 

Heinä–
syys 
2012 

Heinä–
syys 

20111) 

Tammi–
syys 
2012 

Tammi–
syys 

20111) 
Mobility Services 2 535 3 055 4 642 8 539 
Broadband Services 1 617 1 880 4 563 5 021 
Eurasia 3 441 3 056 11 593 8 503 
Muut toiminnot −32 65 −391 −287 
Segmentit yhteensä 7 561 8 056 20 407 21 776 
Sisäisten voittojen eliminoinnit −1 2 0 3 
Konserni 7 560 8 058 20 407 21 779 
1) Tiettyjä oikaisuja on tehty, ks. sivu 21. 
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Investoinnit 
 

MSEK 

Heinä–
syys 
2012 

Heinä–
syys 

20111) 

Tammi–
syys 
2012 

Tammi–
syys 

20111) 
Käyttöomaisuusinvestoinnit 3 240 3 639 10 872 11 267 

Aineettomat hyödykkeet 483 340 1 560 2 656 
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 2 757 3 299 9 312 8 611 

Yritysostot ja muut investoinnit 126 9 1 521 594 
Omaisuuserien käytöstäpoistamisvelvoitteet 92 − 290 251 
Liikearvo ja käyvän arvon oikaisut 34 1 1 206 112 
Oman pääoman ehtoiset sijoitukset 0 8 25 231 

Yhteensä 3 366 3 648 12 393 11 861 
1) Tiettyjä oikaisuja on tehty, ks. sivu 21. 

  
 
Liiketoimet osakkuusyhtiöiden ja lähipiirin kanssa 
 
TeliaSonera osti 30.9.2012 päättyneen yhdeksän kuukauden jakson aikana palveluita 50 
milj. kruunun arvosta ja myi palveluita 96 milj. kruunun arvosta. Näihin liiketoimiin 
osallistuivat pääasiassa MegaFon, Turkcell ja Lattelecom.  
 
Nettovelka 
 
MSEK 30.9.2012 31.12.2011 
Pitkä- ja lyhytaikaiset velat 84 353 79 842 
Vähennetään rahoitusomaisuuteen kirjatut, pitkä- ja lyhytaikaisten 
luottojen suojaamiseksi tarkoitetut johdannaiset −1 872 −2 085 
Vähennetään lyhytaikaiset sijoitukset, rahat ja pankkisaamiset −11 433 −12 709 
Nettovelka 71 048 65 048 
 
 
Lainarahoitus ja luottoluokitus 

Liiketoiminnan kassavirta oli positiivinen myös vuoden 2012 kolmannen vuosineljänneksen 
aikana. 

Kesäkuussa 2012 Standard & Poor’s vahvisti TeliaSonera AB:lle antamansa 
luottoluokituksen A– pitkäaikaisille ja A–2 lyhytaikaisille luotoille niin, että näkymät ovat 
”Vakaat”.  

Euroopassa jatkuvan kriisin ja talouden heikon tilan seurauksena keskuspankkien 
elvytystoimet ovat luoneet runsaat luottomarkkinat ja laskeneet tuottoja, mikä on pakottanut 
sijoittajat hakemaan tuottoja erilaisista luotoista ja pidemmistä erääntymisajoista. Sijoittajien 
vilkkaaseen kysyntään on vastattu kolmannella vuosineljänneksellä laskemalla liikkeelle 
ennätysmäärä luottoja, joiden liikkeellelaskijat ovat hyödyntäneet alhaisia tuottoja ja pieniä 
korkoeroja. 
 
Luottomarkkinoiden suotuisten olosuhteiden vuoksi TeliaSonera laski elokuussa liikkeelle 
uuden 500 milj. euron suuruisen 15 vuoden joukkovelkakirjalainan. Kolmen prosentin 
kuponkikorko oli kaikkien aikojen alhaisin 15 vuoden yrityslainalle euromarkkinoilla. 
Rahoitusstrategiassa on tarkoitus edelleen keskittyä pitkiin erääntymisaikoihin ja hyödyntää 
kiinnostavia rahoitusmahdollisuuksia niiden ilmaantuessa.  
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Kolmannen vuosineljänneksen aikana allekirjoitettiin RBS:n ja Citibankin kanssa sopimus 
30 mrd. Kazakstanin tengen suuruisesta yhden vuoden lainajärjestelystä Kcell 
JSC -tytäryhtiötä varten.  
 
Syyskuussa 2013 erääntyvä 665 milj. euron valmiusluottolimiitti lopetettiin syyskuun lopulla 
ennenaikaisesti.  
 
 
Taloudelliset tunnusluvut 
 
 30.9.2012 31.12.2011 
Oman pääoman tuotto (%, rullaava 12 kk) 18,1 16,8 
Sijoitetun pääoman tuotto (%, rullaava 12 kk) 15,5 16,4 
Omavaraisuusaste (%) 40,6 44,0 
Nettovelkaantumisaste (%) 73,6 58,2 
Nettovelan suhde käyttökatteeseen (kerrannainen, rullaava 12 kk) 1,96 1,75 
Oma pääoma/osake (kruunua) 23,56 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 7 574 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 30.9.2012 yhteensä 300 milj. kruunua, josta 273 milj. 
kruunua liittyi eläkevastuiden vakuudeksi annettuihin luottotakuisiin. Annettujen panttien 
kokonaismäärä oli 264 milj. kruunua. 
 
 
Sopimusperusteiset velvoitteet ja sitoumukset 
 
Sopimusvelvoitteiden kokonaismäärä 30.9.2012 oli 2 489 milj. kruunua, josta  
1 112 milj. kruunua liittyi sovittuihin TeliaSoneran kiinteiden verkkojen laajennuksiin 
Ruotsissa. 
 
 
Liiketoimintojen yhdistämiset kolmannella vuosineljänneksellä 
 
Vuoden 2012 kolmannella neljänneksellä tapahtuneen pienimuotoisen liiketoimintojen 
yhdistämisen kokonaiskustannukset olivat 32 milj. kruunua ja vastaava nettokassastamaksu 
27 milj. kruunua. Liikearvo oli 30 milj. kruunua, ja se kirjattiin Muut toiminnot -segmentille. 
Liikearvo selittyy vahvistuneilla markkina-asemilla. Yhdistämisten kokonaiskustannukset ja 
käyvät arvot on määritelty ehdollisiksi, sillä ne perustuvat alustaviin arvioihin ja edellyttävät 
tiettyjen seikkojen vahvistamista. Näin ollen ostohinnan kirjaus saattaa muuttua. 
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Emoyhtiö 
 

Tiivistetty tuloslaskelma 
MSEK 

Heinä–
syys 
2012 

Heinä–
syys 
2011 

Tammi–
syys 
2012 

Tammi–
syys 
2011 

Liikevaihto 16 8 47 24 
Liiketulos −136 192 −98 −1 091 
Tulos rahoituserien jälkeen 3 239 1 616 13 934 8 360 
Tulos ennen veroja 2 926 1 325 13 834 8 965 
Nettotulos 2 169 1 092 12 238 8 215 
 
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 7 574 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.  
 
Tiivistetty tase 
MSEK 30.9.2012 31.12.2011 
Pitkäaikaiset varat 204 187 177 648 
Lyhytaikaiset varat 39 532 43 661 
Vastaavaa yhteensä 243 719 221 309 
Oma pääoma 81 817 81 848 
Tilinpäätössiirtojen kertymä 13 371 13 271 
Varaukset 1 206 570 
Vieras pääoma 147 325 125 620 
Vastattavaa yhteensä 243 719 221 309 
 
Yhdeksän kuukauden jakson kokonaisinvestoinnit olivat 21 479 milj. kruunua (4 033), josta 
21 448 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. 
 
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 
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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. 

 
• Arvonalennukset ja uudelleenjärjestelykulut. TeliaSonera saattaa joutua kirjaamaan 

omaisuuserien arvonalennuksia, mikäli yhtiön johdon odotukset näihin omaisuuseriin 
liittyvistä kassavirroista muuttuvat. Tällaisia omaisuuseriä ovat muun muassa sellaiset 
liikearvot ja käyvän arvon oikaisut, joita TeliaSonera on kirjannut jo tehtyjen tai 
tulevaisuudessa mahdollisesti tehtävien yritysostojen yhteydessä. TeliaSonera on 
toteuttanut useita uudelleenjärjestely- ja tehostamisohjelmia, jotka ovat aiheuttaneet 
huomattavia uudelleenjärjestely- ja tehostamiskustannuksia. Vastaaviin toimiin 
saatetaan ryhtyä myös jatkossa. Sen lisäksi, että ne vaikuttavat TeliaSoneran toiminnan 
tulokseen, arvonalentumiskirjaukset ja uudelleenjärjestelykulut voivat myös heikentää 
TeliaSoneran mahdollisuuksia maksaa osinkoa.  

 
• Osakkuusyhtiöt. Osuudet MegaFonin ja Turkcellin tuloksista muodostavat merkittävän 

osan TeliaSoneran tuloksesta. TeliaSoneralla ei ole määräysvaltaa näissä yhtiöissä, 
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jotka toimivat kasvavilla markkinoilla, mutta myös epävakaammassa poliittisessa, 
taloudellisessa ja lainsäädännöllisessä ympäristössä. Näiden osakkuusyhtiöiden 
taloudellisen tuloksen muutoksilla on vaikutuksia TeliaSoneran toiminnan tulokseen 
myös lyhyellä aikavälillä. 

 
• Yritysostot. TeliaSonera on tehnyt strategiansa mukaisesti useita tarkkaan kohdistettuja 

yritysostoja. Näiden yritysostokohteiden tehokas integrointi ja niihin liittyvien kustannus- 
ja liikevaihtosynergiaetujen realisointi, samoin kuin hankittujen toimintojen positiivinen 
kehitys, ovat merkittäviä toiminnan tuloksellisuuden kannalta sekä pitkällä että lyhyellä 
aikavälillä. TeliaSonera on tehnyt merkittäviä investointeja teleoperaattoreihin 
Kazakstanissa, Azerbaidžanissa, Uzbekistanissa, Tadžikistanissa, Georgiassa, 
Moldovassa, Nepalissa, Venäjällä ja Turkissa. Tähän mennessä näiden maiden 
poliittisten ja taloudellisten järjestelmien sekä oikeus- ja sääntelyjärjestelmien 
ennustettavuus on ollut heikompi kuin maissa, joissa näiden instituutioiden rakenne on 
kehittyneempi. Kaikkien kehittyvien markkina-alueiden maiden poliittinen tilanne voi 
tulevaisuudessa pysyä vaikeasti ennustettavana, ja markkinat, joilla TeliaSonera toimii, 
saattavat menettää vakautensa. 

 
• 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. 

 
• Yritysvastuu: TeliaSoneraan kohdistuu joukko yritysvastuuseen liittyviä riskiä, mukaan 

lukien ympäristöön, verkkojen suojaukseen, tietoturvaan ja ihmisoikeuksiin liittyvät riskit. 
Riski on erityisen suuri kasvavilla markkinoilla, missä poliittiset ja taloudelliset 
järjestelmät sekä oikeus- ja sääntelyjärjestelmät ovat olleet vaikeammin ennustettavia 
kuin maissa, joissa vastaavat instituutiot ovat pidemmälle kehittyneitä. Julkisuudessa on 
esitetty kasvavaa huolta aiheesta. Jos TeliaSonera ei noudata tai sen ei uskota 
noudattavan yritysvastuuseen liittyviä vaatimuksiaan, se voi vahingoittaa asiakkaiden tai 
muiden sidosryhmien käsitystä TeliaSonerasta ja vaikuttaa negatiivisesti TeliaSoneran 
liiketoimintaan ja sen brändiin.  

 
 
Tulevaisuutta arvioivat lausunnot 
 
Tähän katsaukseen sisältyy muun muassa TeliaSoneran taloudellista asemaa ja toiminnan 
tulosta koskevia lausumia, jotka ovat luonteeltaan tulevaisuuteen liittyviä. Tällaiset lausumat 
eivät ole historiallisia tosiseikkoja, vaan ne edustavat TeliaSoneran odotuksia tulevasta 
kehityksestä. TeliaSonera uskoo, että näissä lausumissa esitetyt odotukset pohjautuvat 
perusteltuihin oletuksiin. Näihin lausumiin sisältyy kuitenkin riskejä ja epävarmuustekijöitä. 
Useat merkittävät tekijät saattavat aiheuttaa todellisten tulosten poikkeamisen tässä 
esitetyistä tulevaisuutta koskevista lausumista. Tällaisia merkittäviä tekijöitä voivat olla muun 
muassa TeliaSoneran markkina-asema, televiestintämarkkinoiden kasvu, kilpailun vaikutus 
ja muut taloudelliseen tilanteeseen, liiketoimintaan, kilpailuun ja/tai lainsäädäntöön liittyvät 
tekijät, jotka vaikuttavat TeliaSoneran ja sen osakkuusyhtiöiden ja yhteisyritysten 
liiketoimintaan tai televiestintätoimialaan yleisesti. Tulevaisuutta koskevat lausumat 
kuvaavat tämänhetkistä käsitystä. TeliaSoneralla ei ole velvollisuutta päivittää eikä se 
sitoudu päivittämään näitä lausumia uuden tiedon tai tulevaisuuden tapahtumien valossa 
muutoin kuin lakisääteisen ilmoitusvelvollisuutensa kautta. 
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