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TeliaSonera januari-september 2012 
 
 
Stabil vinst per aktie och upprepade utsikter 
 
Tredje kvartalet 
• Nettoomsättningen i lokala valutor och exklusive förvärv var oförändrad. I rappor-

terad valuta sjönk nettoomsättningen 3,2 procent till 25 842 MSEK (26 707). 
• Påverkbar kostnadsmassa i lokala valutor och exklusive förvärv steg 4,2 procent. 

I rapporterad valuta steg påverkbar kostnadsmassa 0,4 procent till 7 153 MSEK  
(7 124). 

• EBITDA före engångsposter sjönk 4,0 procent i lokala valutor och exklusive för-
värv. I rapporterad valuta sjönk EBITDA före engångsposter 6,3 procent till 9 255 
MSEK (9 877). EBITDA-marginalen före engångsposter sjönk till 35,8 procent 
(37,0). 

• Rörelseresultatet före engångsposter sjönk 4,2 procent till 7 676 MSEK (8 013). 
• Nettoresultat hänförligt till moderbolagets ägare sjönk 1,2 procent till 4 803 MSEK 

(4 863) och vinst per aktie till 1,11 SEK (1,12). 
• Fritt kassaflöde sjönk till 3 825 MSEK (4 776), främst på grund av lägre EBITDA 

och förändring i sysselsatt kapital. 
• Under kvartalet ökade antalet abonnemang med 4,0 miljoner i de konsoliderade 

verksamheterna och med 1,4 miljoner i intressebolagen. Totalt antal abonnemang 
uppgick till 180,0 miljoner. 

• Utsikter för 2012 är oförändrade. 
 
Niomånadersperioden 
• Nettoomsättningen i lokala valutor och exklusive förvärv steg 1,0 procent. I rap-

porterad valuta steg nettoomsättningen 0,4 procent till 77 829 MSEK (77 545). 
• Nettoresultat hänförligt till moderbolagets ägare sjönk 3,1 procent till 12 958 

MSEK (13 369) och vinst per aktie till 2,99 SEK (3,05). 
• Fritt kassaflöde steg till 20 806 MSEK (8 863). 
 
 
Finansiell översikt 
 
MSEK, förutom nyckeltal, uppgifter per 
aktie och förändringar (Δ) 

Jul-sep 
2012 

Jul-sep 
2011 

Δ 
(%) 

Jan-sep 
2012 

Jan-sep 
2011 

Δ 
(%) 

Nettoomsättning 25 842 26 707 -3,2 77 829 77 545 0,4 
Påverkbar kostnadsmassa1, 2) 7 153 7 124 0,4 22 272 22 467 -0,9 
EBITDA2) före engångsposter3) 9 255 9 877 -6,3 27 085 27 953 -3,1 

Marginal (%) 35,8 37,0  34,8 36,0  
Rörelseresultat 7 560 8 058 -6,2 20 407 21 779 -6,3 
Rörelseresultat före engångsposter 7 676 8 013 -4,2 20 878 22 256 -6,2 
Nettoresultat 5 125 5 618 -8,8 13 953 15 398 -9,4 

varav hänförligt till moderbolagets ägare 4 803 4 863 -1,2 12 958 13 369 -3,1 
Resultat per aktie (SEK) 1,11 1,12 -0,9 2,99 3,05 -2,0 
Räntabilitet på eget kapital (%, rullande 12 
månader) 18,1 16,9  18,1 16,9  
CAPEX i % av nettoomsättning 12,5 13,6  14,0 14,5  
Fritt kassaflöde 3 825 4 776 -19,9 20 806 8 863 134,8 
1) Ytterligare information finns tillgänglig på www.teliasonera.com.  2) Se sid. 18 för definitioner.  3) Engångsposter, se tabell sid. 22. 
 

Om inte annat sägs anges jämförelsevärden i denna rapport inom parentes efter operativa och finansiella utfall och hänvisar till motsva-
rande post i tredje kvartalet 2011. 

  

http://www.teliasonera.com/
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Kommentarer av Lars Nyberg, VD och koncernchef 
 
“Det tredje kvartalet liknade trendmässigt det andra kvartalet. Våra intäkter i lokala valutor 
var på samma nivå som förra året. Även om Eurasien fortsatt redovisar tvåsiffrig tillväxt och 
Bredbandstjänster uppvisar en mindre nedgång, ser vi en avmattning i tjänsteintäkter på 
många av våra marknader inom Mobilitetstjänster. Dessutom växer vår kostnadsbas i dags-
läget snabbare än våra intäkter och vi måste vända denna trend. Därför har vi lagt ned 
mycket tid att analysera vår verksamhet på djupet de senaste månaderna. Vår ambition är 
att fundamentalt ändra vårt arbetssätt. Vi bedömer att detta kommer att leda till kostnads-
neddragningar på cirka 2 GSEK netto under de kommande två åren. Det innebär också 
personalneddragningar och vår första bedömning är att cirka 2 000 medarbetare kommer att 
omfattas eller 7 procent av koncernens totala personalstyrka. 
 
Vi måste också skynda på införandet av en ny hållbar affärsmodell för att upprätthålla våra 
intäkter och hantera de tilltagande utmaningar som branschen står inför. Därför behöver vi 
förändra ledarskapet och Tero Kivisaari har fått ansvar för affärsområde Mobilitetstjänster, 
utöver sin roll som chef över affärsområde Eurasien. 
 
Våra kunders beteende ändras snabbt och vi behöver ändra våra affärsmodeller från att 
vara röst- till att bli databaserade. Som ett exempel lanserade vi nya abonnemang i Sverige i 
september med vilka våra kunder kan fortsätta att använda Skype och andra mobila ip-
telefonitjänster, precis som tidigare. Samtidigt anpassade vi våra priser på data för att bättre 
reflektera den ökande efterfrågan på datakommunikation. 
 
I september blev TeliaSonera föremål för anklagelser i media avseende mutbrott och pen-
ningtvätt relaterade till vår investering i en 3G-licens och frekvenser i Uzbekistan 2007. An-
klagelserna som riktas mot TeliaSonera är allvarliga, även om vi är övertygade att de är 
grundlösa. För att klargöra de faktiska omständigheterna och fastställa om det finns någon 
som helst grund för anklagelserna har TeliaSonera initierat en extern juridisk granskning 
som skall presenteras före årsskiftet. Riksenheten för korruption har också inlett en förun-
dersökning, vilken vi välkomnar och som vi kommer att samarbeta med. 
 
De senaste månaderna har TeliaSonera påskyndat sitt hållbarhetsarbete med fokus på 
integritet och yttrandefrihet. Vi har inlett ett samarbete med danska institutet för mänskliga 
rättigheter (DIHR) för att utvärdera vilka risker vi löper att bryta mot mänskliga rättigheter i 
vår verksamhet, land för land, följt av en åtgärdsplan. Men för att få till en reell förändring 
måste branschen samarbeta. Lagstiftningen är densamma för alla mobiloperatörer. Därför 
samarbetar elva av de ledande telekomföretagen i världen för att definiera gemensamma 
principer för hur vår bransch ska förhålla sig till frågor om integritet och yttrandefrihet. Avsik-
ten är att finna en hemvist för initiativet och publicera de slutgiltiga principerna före utgången 
av 2012. 
 
Slutligen välkomnar vi och står bakom MegaFons avsikter att fortsätta med sin börsnotering 
och notera aktien i Moskva och London. Om börsnoteringen blir framgångsrik, har vi nått 
vårt mål att få en likvid tillgång och ett transparent direktägande i Rysslands näst största 
mobiloperatör. Vår ambition är att behålla ett långsiktigt strategiskt innehav om minst 25 
procent plus en aktie. Samtidigt pågår förberedelserna för att börsnotera 25 procent av akti-
erna i Kcell i Kazakstan och kommer, om marknadsförutsättningarna tillåter, slutföras före 
årsskiftet.” 
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Utsikter för 2012 (oförändrade) 
 
Omsättningstillväxten i lokala valutor och exklusive förvärv förväntas bli i spannet 0-1 pro-
cent (januari-september 2012: 1,0 procent). Valutakursförändringar kan komma att ha en 
betydande påverkan på redovisade belopp i svenska kronor. 
 
EBITDA-marginalen före engångsposter förväntas bli cirka 35 procent (januari-september 
2012: 34,8 procent). 
 
CAPEX i förhållande till nettoomsättningen förväntas bli cirka 13-14 procent, exklusive kost-
nader för licenser och frekvenser (januari-september 2012: 13,7 procent). 
 
 
Koncernöversikt, tredje kvartalet 2012 
 
Nettoomsättningen i lokala valutor och exklusive förvärv var oförändrad. I rapporterad 
valuta sjönk nettoomsättningen 3,2 procent till 25 842 MSEK (26 707). Den negativa effek-
ten av valutakursförändringar var 3,2 procent. 
 
Inom Mobilitetstjänster sjönk nettoomsättningen 1,2 procent i lokala valutor och exklusive 
förvärv. I rapporterad valuta sjönk nettoomsättningen 5,9 procent till 12 476 MSEK (13 252). 
 
Inom Bredbandstjänster sjönk nettoomsättningen 2,8 procent i lokala valutor och exklusive 
förvärv. I rapporterad valuta sjönk nettoomsättningen 5,3 procent till 8 671 MSEK (9 155). 
 
I Eurasien steg nettoomsättningen 12,4 procent i lokala valutor och exklusive förvärv. I rap-
porterad valuta steg nettoomsättningen 11,2 procent till 5 133 MSEK (4 614). 
 
Antalet abonnemang steg med 15,7 miljoner från utgången av det tredje kvartalet 2011 till 
180,0 miljoner. I de konsoliderade verksamheterna steg antalet abonnemang med 9,1 miljo-
ner till 69,5 miljoner. I intressebolagen steg antalet abonnemang med 6,6 miljoner till 110,5 
miljoner. Under kvartalet steg antalet abonnemang med 4,0 miljoner i de konsoliderade 
verksamheterna och med och med 1,4 miljoner i intressebolagen. 
 
Påverkbar kostnadsmassa steg 4,2 procent i lokala valutor och exklusive förvärv. I rappor-
terad valuta steg påverkbar kostnadsmassa 0,4 procent till 7 153 MSEK (7 124). 
 
EBITDA före engångsposter sjönk 4,0 procent i lokala valutor och exklusive förvärv. I rap-
porterad valuta sjönk EBITDA före engångsposter 6,3 procent till 9 255 MSEK (9 877). 
EBITDA-marginalen före engångsposter sjönk till 35,8 procent (37,0). 
 
Rörelseresultatet före engångsposter sjönk 4,2 procent till 7 676 MSEK (8 013). Resultat 
från intressebolag steg till 1 659 MSEK (1 406). 
 
Engångsposter som påverkar rörelseresultatet uppgick till -116 MSEK (44), främst hänför-
liga till omstrukturering inom Mobilitetstjänster och Bredbandstjänster. 
 
Finansiella poster uppgick till -948 MSEK (-807) varav -722 MSEK (-697) hänförliga till 
räntenettot. 
 
Skattekostnader sjönk till 1 487 MSEK (1 633). Den effektiva skattesatsen var oförändrad 
på 22,5 procent (22,5). 
 
Innehav utan bestämmande inflytande i dotterbolag sjönk till 321 MSEK (755) varav 271 
MSEK (670) hänförliga till verksamheter i Eurasien och 39 MSEK (70) till LMT och TEO. 
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Nettoresultat hänförligt till moderbolagets ägare sjönk 1,2 procent till 4 803 MSEK  
(4 863) och vinst per aktie till 1,11 SEK (1,12). 
 
CAPEX sjönk till 3 240 MSEK (3 639) och CAPEX i förhållande till nettoomsättningen sjönk 
till 12,5 procent (13,6). CAPEX i förhållande till nettoomsättningen exklusive kostnader för 
licenser och frekvenser uppgick till 12,5 procent (13,5). 
 
Fritt kassaflöde sjönk till 3 825 MSEK (4 776) främst på grund av lägre EBITDA och föränd-
ring i sysselsatt kapital. Under tredje kvartalet 2012 påverkades sysselsatt kapital i Norge av 
en engångseffekt från förskottsbetalningar till leverantörer i samband med förändrade redo-
visningssystem medan sysselsatt kapital i Spanien påverkades negativt av försäljning av 
hårdvara. 
 
Nettoskulden sjönk till 71 048 MSEK vid utgången av tredje kvartalet (73 758 vid utgången 
av det andra kvartalet 2012). Nettoskuld i förhållande till EBITDA var 1,96 (2,00 vid ut-
gången av det andra kvartalet 2012). 
 
Soliditeten var 40,6 procent (41,2 vid utgången av det andra kvartalet 2012). 
 
 
Koncernöversikt, niomånadersperioden 2012 
 
Nettoomsättningen i lokala valutor och exklusive förvärv steg 1,0 procent. I rapporterad 
valuta steg nettoomsättningen 0,4 procent till 77 829 MSEK (77 545). Den negativa effekten 
av valutakursförändringar var 0,6 procent. 
 
Påverkbar kostnadsmassa i lokala valutor och exklusive förvärv var oförändrad. I rapporte-
rad valuta sjönk påverkbar kostnadsmassa 0,9 procent till 22 272 MSEK (22 467). 
 
EBITDA före engångsposter sjönk 3,0 procent i lokala valutor och exklusive förvärv. 
I rapporterad valuta sjönk EBITDA före engångsposter 3,1 procent till 27 085 MSEK  
(27 953). EBITDA-marginalen före engångsposter sjönk till 34,8 procent (36,0). 
 
Rörelseresultatet före engångsposter sjönk 6,2 procent till 20 878 MSEK (22 256). Resultat 
från intressebolag steg till 6 541 MSEK (4 054) inklusive kapitalvinster av engångskaraktär 
om 3 002 MSEK. Exklusive kapitalvinster sjönk resultat från intressebolag till 3 539 MSEK. 
 
Engångsposter som påverkar rörelseresultatet uppgick till -471 MSEK (-478) främst hänför-
liga till omstrukturering och till försäljningen av aktier i MegaFon, vilket ledde till en kapital-
vinst netto om 3 013 MSEK samt goodwillnedskrivning om 3 070 MSEK i Mobilitetstjänster 
Norge och Litauen i det andra kvartalet 2012. 
 
Finansiella poster uppgick till -3 030 MSEK (-1 993) varav -2 328 MSEK (-1 751) hänförliga 
till räntenettot. 
 
Skattekostnader sjönk till 3 424 MSEK (4 388). Den effektiva skattesatsen sjönk till 19,7 
procent (22,2). 
 
Innehav utan bestämmande inflytande i dotterbolag sjönk till 994 MSEK (2 029) varav 
817 MSEK (1 799) relaterade till verksamheter i Eurasien och 147 MSEK (195) till LMT och 
TEO. 
 
Nettoresultat hänförligt till moderbolagets ägare sjönk 3,1 procent till 12 958 MSEK  
(13 369) och vinst per aktie sjönk till 2,99 SEK (3,05). 
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CAPEX sjönk till 10 872 MSEK (11 267) och CAPEX i förhållande till nettoomsättningen 
sjönk till 14,0 procent (14,5). CAPEX i relation till nettoomsättningen exklusive kostnader för 
licenser och frekvenser uppgick till 13,7 procent (12,8) under den första niomånaderspe-
rioden 2012. 
 
Fritt kassaflöde steg till 20 806 MSEK (8 863), inklusive en utdelning från MegaFon om  
11 726 MSEK netto efter skatt i det andra kvartalet 2012. Exklusive effekten från MegaFon 
steg fritt kassaflöde till 9 080 MSEK. 
 
Viktiga händelser i det tredje kvartalet 
• Den 17 juli 2012 tillkännagav TeliaSonera att man inlett ett samarbete med danska 

institutet för mänskliga rättigheter (DIHR) för att få hjälp med kartläggning och analys av 
risker för brott mot mänskliga rättigheter inom TeliaSoneras verksamheter. DIHR skall 
utveckla ett verktyg anpassat för TeliaSonera och dess riskprofil för mänskliga rättig-
heter och skall omfatta yttrandefrihet och integritetsfrågor samt stämmas av mot FN:s 
riktlinjer för affärsverksamhet och mänskliga rättigheter. DIHR skall också utvärdera Te-
liaSoneras åtgärdsplan. 

• Den 13 augusti 2012 ingick TeliaSonera ett villkorat avtal om att förvärva WiMax verk-
samhet i Kazakstan. I förvärvet ingår ett WiMax-nät i sex stora städer och värdefulla 
frekvenser i 2,5/2,6 GHz-bandet, som är lämpliga för WiMax och andra transmissions-
teknologier för mobildata. TeliaSonera kommer dessutom att göra en indirekt minoritets-
investering i KazTransCom, ett bolag som är noterat på den kazakstanska börsen och 
som äger, bland annat, ett fiberoptiskt nät i Kazakstan. Avtalet undertecknades den 14 
oktober 2012. Transaktionerna är föremål för myndighetsgodkännande. 

• Den 31 augusti 2012 emitterade TeliaSonera en 15-årig euro-obligation om 500 MEUR, 
med förfall i september 2027, inom ramen för befintligt 11-miljarder euro EMTN-program 
(Euro Medium Term Note). Räntekostnaden blev 3,07 procent per år motsvarande Euro 
Mid-swaps +95 räntepunkter. 

• Den 13 september 2012 föreslog den svenska regeringen en sänkning av företagsskat-
ten i Sverige från 26,3 procent till 22,0 procent. Om den beslutas kommer den att med-
föra en positiv effekt på TeliaSoneras skattesats. En engångseffekt hänförlig till den 
uppskjutna skatteskulden netto uppskattas till cirka 1 GSEK och koncernens framtida 
effektiva skattesats kommer att sänkas med cirka 1,5 procentenheter baserat på nuva-
rande resultat. 

• Den 21 september 2012 tillkännagav TeliaSonera att Tero Kivisaari, chef för affärsom-
råde Eurasien, hade utsetts till chef för affärsområde Mobilitetstjänster. Han efterträder 
Håkan Dahlström som lämnat sin tjänst och TeliaSonera. Tero Kivisaari fortsätter som 
chef för affärsområde Eurasien utöver sitt nya uppdrag 

• Den 26 september 2012 bekräftade TeliaSonera att den svenska åklagarmyndigheten 
inlett en förundersökning avseende Uzbekistan, i vilken TeliaSonera kommer att sam-
arbeta. 
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Viktiga händelser efter utgången av tredje kvartalet 
• Den 3 oktober 2012, tillkännagav TeliaSonera att man mot bakgrund av ovan nämnd 

förundersökning, anlitat Mannheimer Swartling att granska investeringen som TeliaSo-
nera gjorde i Uzbekistan 2007. Samtidigt uppdrog styrelsen tidigare ambassadören 
Tomas Bertelman att fungera som strategisk rådgivare i frågor som rör bolagets verk-
samhet i Centralasien. 

• Den 9 oktober 2012 tillkännagav MegaFon, Rysslands näst största mobiloperatör, sin 
avsikt att gå vidare med en börsintroduktion. TeliaSonera kan därmed komma att 
minska sin nuvarande ägarandel om 35,6 procent men samtidigt behålla ett långsiktigt 
strategiskt innehav om minst 25 procent plus en aktie i MegaFon efter börsnoteringen. 
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20 miljoner abonnemang har passerats inom Mobilitetstjänster 
 
 
Affärsområde Mobilitetstjänster tillhandahåller mobilitetstjänster för konsument- och företagsmassmarknaden. Tjänsterna 
omfattar mobil röst och data, mobilt innehåll, WLAN Hotspots, mobilt bredband samt trådlösa kontorstjänster. Affärsområdet omfattar 
mobilverksamheten i Sverige, Finland, Norge, Danmark, Litauen, Lettland, Estland och Spanien. 
 
 
• För mer än ett år sedan sänktes priserna markant på data-roaming vilket har inneburit 

att våra kunder kan använda mobilen på samma sätt när de reser som när de är i sitt 
hemland. Under sommarmånaderna steg datatrafiken med mer än 1 500 procent till 
vissa destinationer. 
 

• I Sverige lanserades nya erbjudanden i september och nu ingår mobil ip-telefoni i alla 
abonnemang med undantag för ett. I Sverige och Norge innehåller mer än 40 procent 
av alla abonnemang ett datapaket. I september lanserades Apples iPhone 5 i Norden 
såväl som Samsungs nya modell av Galaxy. 
 

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

Jul-sep 
2012 

Jul-sep 
2011 

Δ 
(%) 

Jan-sep 
2012 

Jan-sep 
2011 

Δ 
(%) 

Nettoomsättning 12 476 13 252 -5,9 37 557 38 280 -1,9 
EBITDA före engångsposter 3 651 4 259 -14,3 10 996 12 086 -9,0 

Marginal (%) 29,3 32,1  29,3 31,6  
Rörelseresultat 2 535 3 055 -17,0 4 642 8 539 -45,6 
Rörelseresultat före engångsposter 2 571 3 056 -15,9 7 737 8 583 -9,9 
CAPEX 944 962 -1,9 3 128 4 258 -26,5 
Abonnemang, periodens utgång (tusental) 20 170 19 155 5,3 20 170 19 155 5,3 
Anställda, periodens utgång 7 313 7 466 -1,8 7 313 7 446 -1,8 
 

Ytterligare segmentinformation finns tillgänglig på www.teliasonera.com. 
 
• Nettoomsättningen i lokala valutor och exklusive förvärv sjönk 1,2 procent. I rapporte-

rad valuta sjönk nettoomsättningen 5,9 procent till 12 476 MSEK (13 252). Den negativa 
effekten från valutakursförändringar var 4,7 procent. 
 
I Sverige var nettoomsättningen oförändrad på 4 180 MSEK (4 180). Avmattningen i till-
växten var primärt driven av prissänkningar inom företagssegmentet och av lägre sam-
trafikavgifter från och den 1 juli 2012. Intäkter från röst, meddelande och data uppvi-
sade en liten ökning jämfört med samma period föregående år medan tillväxten i hård-
varuintäkter var mindre påtaglig än under tidigare kvartal. 
 
I Finland sjönk nettoomsättningen 5,6 procent till motsvarande 1 938 MSEK (2 242). 
Mobildata och hårdvaruförsäljning har ökat jämfört med samma period föregående år 
men inte tillräckligt för att kompensera för lägre samtrafikavgifter och en nedgång i röst-
intäkter. 
 
I Norge sjönk nettoomsättningen i lokal valuta 10,8 procent till motsvarande 1 866 
MSEK (2 165), varav nästan hälften kan förklaras med lägre grossistintäkter. Regle-
ringen på samtrafikavgifter påverkade nettoomsättningen negativt med 40 MNOK. In-
täkter från hårdvaruförsäljning var oförändrade jämfört med samma period föregående 
år. 
 
I Danmark sjönk nettoomsättningen i lokal valuta 12,5 procent till motsvarande 1 090 
MSEK (1 363), varav hälften kan förklaras av lägre samtrafikintäkter. Den danska 
marknaden är fortsatt karaktäriserad av stark priskonkurrens och abonnenter övergår till 
mängdbaserade prisplaner med lägre genomsnittlig intäkt per användare. Lanseringen 
av abonnemang paketerade med tjänster för strömmad musik har mottagits väl på 
marknaden. 

http://www.teliasonera.com/
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Nettoomsättningen i lokal valuta i Estland, Lettland och Litauen sjönk 3,9 procent, 5,1 
procent respektive 5,8 procent till motsvarande 387 MSEK (437), 395 MSEK (444) re-
spektive 313 MSEK (362). Utvecklingen i Baltikum är positivt påverkad av fortsatt tillväxt 
i mobildata och hårdvaruförsäljning, dock inte tillräcklig för att kompensera för en ned-
gång i röstintäkter då lägre genomsnittligt pris per minut inte kan kompenseras av högre 
användande. Lägre samtrafikavgifter har en betydande negativ påverkan på intäkterna i 
alla länder. 
 
I Spanien steg nettoomsättningen 21,2 procent till motsvarande 2 317 MSEK (2 063). 
Abonnemangsintaget var det högsta på två år och intäkterna exklusive hårdvaruförsälj-
ning och regulatorisk påverkan steg 15,6 procent. Intäkter från mobildata mer än för-
dubblades jämfört med samma period föregående år. Samtrafikintäkter var cirka 10 
MEUR lägre än förra året till följd av att avgiften sänktes till 4,07 eurocent (4,98) den 16 
april 2012. 
 

• Antalet abonnemang steg med 1,0 miljoner från utgången av tredje kvartalet 2011 till 
20,2 miljoner. Tillväxten var starkast i Spanien och Sverige med en ökning på 0,7 miljo-
ner respektive 0,3 miljoner till 3,5 miljoner respektive 6,5 miljoner abonnemang. Under 
kvartalet steg totalt antal abonnemang med 0,4 miljoner. 

 
• EBITDA före engångsposter sjönk 11,4 procent i lokala valutor och exklusive förvärv. I 

rapporterad valuta sjönk EBITDA före engångsposter 14,3 procent till 3 651 MSEK  
(4 259). EBITDA-marginalen sjönk till 29,3 procent (32,1). 
 
I Sverige föll EBITDA-marginalen till 44,0 procent (47,9) på grund av lägre bruttomargi-
nal och högre subventioner och återförsäljarprovisioner, till följd av mer offensiva kam-
panjer under sommaren. I Finland sjönk EBITDA-marginalen till 30,2 procent (33,4) del-
vis förklarad av högre personalkostnader och högre marknadsföringskostnader hänför-
liga till lanseringen av nya prisplaner. 
 
I Norge föll EBITDA-marginalen till 33,0 procent (36,5) till följd av lägre grossistintäkter. 
Påverkbar kostnadsmassa har minskat med 7,4 procent jämfört med för ett år sedan, 
främst tack vare en lägre andel förlorade kunder och en större andel försäljning i egna 
kanaler. I Danmark var EBITDA-marginalen 12,6 procent (15,2) trots en 10,5-procentig 
nedgång i påverkbar kostnadsmassa. 
 
I Estland, Lettland och Litauen sjönk EBITDA-marginalen till 29,2 procent (35,9), 33,2 
procent (39,2) respektive 27,5 procent (29,3). Nedgången i lönsamhet är främst hänför-
lig till en nedgång i bruttomarginal till följd av lägre röstintäkter och en större andel 
hårdvaruförsäljning. 
 
I Spanien förbättrades EBITDA-marginalen till 6,2 procent (3,6) tack vare högre intäkter, 
trots det höga abonnemangsintaget, och lägre försäljningsprovisioner. 
 

• CAPEX sjönk till 944 MSEK (962) och CAPEX i förhållande till nettoomsättningen steg 
till 7,6 procent (7,3). CAPEX exklusive kostnader för licenser och frekvenser uppgick till 
944 MSEK (939) och CAPEX i förhållande till nettoomsättningen till 7,6 procent (7,1). 
Kassaflöde mätt som EBITDA före engångsposter minus CAPEX sjönk till 2 707 MSEK 
(3 297). 
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MSEK, förutom marginaler och  
förändringar (Δ) 

Jul-sep 
2012 

Jul-sep 
2011 

Δ 
(%) 

Jan-sep 
2012 

Jan-sep 
2011 

Δ 
(%) 

Nettoomsättning 12 476 13 252 -5,9 37 557 38 280 -1,9 
varav Sverige 4 180 4 180 0,0 12 667 12 301 3,0 
varav Finland 1 938 2 242 -13,6 6 153 6 631 -7,2 
varav Norge 1 866 2 165 -13,8 5 724 6 228 -8,1 
varav Danmark 1 090 1 363 -20,0 3 578 4 147 -13,7 
varav Litauen 313 362 -13,5 945 1 053 -10,3 
varav Lettland 395 444 -11,0 1 168 1 241 -5,9 
varav Estland 387 437 -11,4 1 132 1 194 -5,2 
varav Spanien 2 317 2 063 12,3 6 204 5 506 12,7 

EBITDA före engångsposter 3 651 4 259 -14,3 10 996 12 086 -9,0 
varav Sverige 1 839 2 001 -8,1 5 536 5 675 -2,4 
varav Finland 586 748 -21,7 1 909 2 161 -11,7 
varav Norge 615 790 -22,2 1 849 2 209 -16,3 
varav Danmark 137 207 -33,8 374 626 -40,3 
varav Litauen 86 106 -18,9 268 299 -10,4 
varav Lettland 131 174 -24,7 420 469 -10,4 
varav Estland 113 157 -28,0 336 432 -22,2 
varav Spanien 143 74 93,2 303 214 41,6 

Marginal (%), totalt 29,3 32,1  29,3 31,6  
Marginal (%), Sverige 44,0 47,9  43,7 46,1  
Marginal (%), Finland 30,2 33,4  31,0 32,6  
Marginal (%), Norge 33,0 36,5  32,3 35,5  
Marginal (%), Danmark 12,6 15,2  10,5 15,1  
Marginal (%), Litauen 27,5 29,3  28,4 28,4  
Marginal (%), Lettland 33,2 39,2  36,0 37,8  
Marginal (%), Estland 29,2 35,9  29,7 36,2  
Marginal (%), Spanien 6,2 3,6  4,9 3,9  

 
Nettoomsättning i lokala valutor och  
exklusive förvärv Jul-sep Jan-sep 
Förändring (%), totalt -1,2 -0,3 

Förändring (%), Sverige 0,0 3,1 
Förändring (%), Finland -5,6 -3,6 
Förändring (%), Norge -10,8 -8,6 
Förändring (%), Danmark -12,5 -11,0 
Förändring (%), Litauen -5,8 -7,3 
Förändring (%), Lettland -5,1 -4,1 
Förändring (%), Estland -3,9 -2,0 
Förändring (%), Spanien 21,2 16,4 
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Flera strategiska tv-avtal inom Bredbandstjänster 
 
 
Affärsområde Bredbandstjänster tillhandahåller massmarknadstjänster för att ansluta bostäder och kontor till telekommuni-
kation. Tjänsterna omfattar bredband via koppar, fiber och kabel, tv, bredbandstelefoni, tjänster för kommunikation i hemmet, ip-vpn/-
internet för företag, hyrda förbindelser och traditionell telefoni. Affärsområdet driver koncernens gemensamma transportnät inklusive den 
internationella carrier-verksamhetens datanät. Affärsområdet omfattar verksamhet i Sverige, Finland, Norge, Danmark, Litauen, Lettland 
(49 procent), Estland samt internationell carrier-verksamhet. 
 

 
• I augusti lanserade TeliaSonera och Samsung en Smart tv-lösning, unik med avseende 

på lättanvänd och kundvänlig, då den inte kräver en separat set-top box. Smart tv-
lösningen kommer att lanseras i Estland senare i år och i Sverige och Finland under 
2013. TeliaSonera har även tecknat ett avtal med HBO Nordic som innebär att TeliaSo-
neras tv-kunder kommer att kunna se en rad av världens bästa tv-serier redan dagen 
efter att avsnittet visats i USA. Tjänsten kommer att vara tillgänglig i mitten av oktober, 
både på tv och webben. 
 

• Flera avtal avseende fiber tecknades med svenska kommuner under kvartalet vilket 
visar att vår strategi att arbeta med flexibla affärskoncept som passar våra lokala part-
ners börjar ta fart. Som ny tjänsteleverantör för tjänster över vår kommunikationsplatt-
form för fiber, tecknades avtal med Alltele. 
 

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

Jul-sep 
2012 

Jul-sep 
2011 

Δ 
(%) 

Jan-sep 
2012 

Jan-sep 
2011 

Δ 
(%) 

Nettoomsättning 8 671 9 155 -5,3 26 778 27 336 -2,0 
EBITDA före engångsposter 2 900 3 119 -7,0 8 534 9 119 -6,4 

Marginal (%) 33,4 34,1  31,9 33,4  
Rörelseresultat 1 617 1 880 -14,0 4 563 5 021 -9,1 
Rörelseresultat före engångsposter 1 658 1 910 -13,2 4 850 5 471 -11,4 
CAPEX 1 229 1 454 -15,5 3 915 3 789 3,3 
Abonnemang, periodens utgång (tusental)       

Bredband 2 507 2 453 2,2 2 507 2 453 2,2 
Fast telefoni och ip-telefoni 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 

Anställda, periodens utgång 13 432 13 416 0,1 13 432 13 416 0,1 
 

Ytterligare segmentinformation finns tillgänglig på www.teliasonera.com. 
 
• Nettoomsättningen i lokala valutor och exklusive förvärv sjönk 2,8 procent. Nettoom-

sättningen i rapporterad valuta sjönk 5,3 procent till 8 671 MSEK (9 155). Den negativa 
effekten från valutakursförändringar var 2,7 procent och den positiva effekten från för-
värv och avyttringar var 0,2 procent. 

 
I Sverige sjönk nettoomsättningen 3,7 procent till 4 894 MSEK (5 084). Efterfrågan på 
våra fibererbjudanden är fortsatt stor och intäkter från fiberbredband ökade med 66 pro-
cent jämfört med samma period föregående år. Intäkter från våra tv-erbjudanden steg 
18 procent, gynnat av både ett ökat antal abonnemang och högre genomsnittlig intäkt 
per användare. Nedgången i intäkter från traditionella fasttelefoni-abonnemang och tra-
fikintäkter förblev på samma nivå som föregående kvartal. 
 
I Finland sjönk nettoomsättningen 4,1 procent i lokal valuta till motsvarande 1 346 
MSEK (1 531) på grund av lägre intäkter från fasttelefoni-anslutningar och trafik. Intäk-
ter från ip-tv fördubblades från låga nivåer jämfört med samma period föregående år 
medan nedgången i kopparbredband uppvägdes av en intäktsökning från fiberbred-
band. 
 

http://www.teliasonera.com/
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I Norge steg nettoomsättningen 0,9 procent i lokal valuta till motsvarande 263 MSEK 
(270) då minskningen i antal abonnemang kunde uppvägas av en fortsatt stark utveckl-
ing i genomsnittlig intäkt per användare, speciellt inom konsumentsegmentet. I Dan-
mark sjönk nettoomsättningen 0,3 procent i lokal valuta till motsvarande 265 MSEK 
(289) på grund av färre fasttelefoniabonnenter och lägre trafikintäkter. 
 
I Litauen steg nettoomsättningen 2,9 procent i lokal valuta till motsvarande 462 MSEK 
(489) tack vare högre intäkter från tv och fiber. I Estland sjönk nettoomsättningen 8,1 
procent i lokal valuta till motsvarande 439 MSEK (518), främst på grund av en nedgång 
i transittrafik med låg marginal. 
 
I International Carrier steg nettoomsättningen 0,7 procent i lokal valuta till motsvarande 
1 289 MSEK (1 293), en avmattning jämfört med tidigare kvartal på grund av lägre röst-
intäkter.  
 

• Antalet abonnemang för bredbandaccesser steg till 2,5 miljoner, en ökning med  
54 000 från tredje kvartalet 2011 och med 12 000 under kvartalet. 
 
Totalt antal tv-abonnemang steg med 152 000 från det tredje kvartalet 2011 och med  
41 000 under kvartalet till 1,3 miljoner. I Sverige var det en stark tillväxt inom iptv-
tjänster under kvartalet, såväl inom video-on-demand som utnyttjandet av Play-tjänster 
(programbibliotek). För närvarande hyr kunderna cirka 250 000 filmer per månad i vår  
”videobutik”. 
 
Antalet traditionella fasttelefoniabonnemang sjönk med 425 000 från utgången av tredje 
kvartalet 2011 till 3,1 miljoner och minskade med 99 000 under kvartalet. Ökningen av 
antalet abonnemang för bredbandstelefoni var 37 000 i kvartalet vilket medför att totalt 
antal abonnemang för bredbandstelefoni uppgår till 643 000. 
 

• EBITDA före engångsposter sjönk 5,0 procent i lokala valutor och exklusive förvärv. I 
rapporterad valuta sjönk EBITDA före engångsposter 7,0 procent till 2 900 MSEK  
(3 119). EBITDA-marginalen var 33,4 procent (34,1). 
 
I Sverige föll EBITDA-marginalen till 40,9 procent (43,3) delvis på grund av högre per-
sonalkostnader som ett led att förbättra kundupplevelsen. I Finland steg EBITDA-
marginalen till 28,7 procent (27,9) främst tack vare lägre marknadsförings- och it-
kostnader. 
 
I Norge steg EBITDA-marginalen till 17,5 procent (17,0) till följd av en förbättrad brut-
tomarginal. I Danmark steg EBITDA-marginalen till 12,8 procent (10,7) tack var lägre 
kostnader för samtrafik och nätkapacitet såväl som lägre personal- och marknadsfö-
ringskostnader. 
 
I Litauen steg EBITDA-marginalen till 43,5 procent (41,7) främst tack vare högre intäkter 
medan bruttomarginalen förblev på samma nivå som föregående år. I Estland förbättra-
des EBITDA-marginalen till 28,2 procent (27,0) främst tack vare en förbättrad brut-
tomarginal och lägre påverkbar kostnadsmassa. 
 
I International Carrier steg EBITDA-marginalen till 8,3 procent (5,4) lyft av en högre 
bruttomarginal och en större andel intäkter från icke-röst med högre lönsamhet. 
 

• CAPEX sjönk till 1 229 MSEK (1 454) och CAPEX i förhållande till nettoomsättningen 
sjönk till 14,2 procent (15,9). Kassaflöde mätt som EBITDA före engångsposter minus 
CAPEX steg till 1 671 MSEK (1 665). 
 

  



 

 

                                                 Delårsrapport januari-september 2012. TeliaSonera AB (publ), Org.nr 556103-4249, Säte: Stockholm 

12 

 
MSEK, förutom marginaler och  
förändringar (Δ) 

Jul-sep 
2012 

Jul-sep 
2011 

Δ 
(%) 

Jan-sep 
2012 

Jan-sep 
2011 

Δ 
(%) 

Nettoomsättning 8 671 9 155 -5,3 26 778 27 336 -2,0 
varav Sverige 4 894 5 084 -3,7 14 986 15 536 -3,5 
varav Finland 1 346 1 531 -12,1 4 236 4 538 -6,7 
varav Norge 263 270 -2,6 804 788 2,0 
varav Danmark 265 289 -8,3 836 872 -4,1 
varav Litauen 462 489 -5,5 1 441 1 447 -0,4 
varav Estland 439 518 -15,3 1 310 1 408 -7,0 
varav International Carrier 1 289 1 293 -0,3 4 030 3 703 8,8 

EBITDA före engångsposter 2 900 3 119 -7,0 8 534 9 119 -6,4 
varav Sverige 2 003 2 200 -9,0 5 964 6 448 -7,5 
varav Finland 386 427 -9,6 1 107 1 257 -11,9 
varav Norge 46 46 0,0 136 127 7,1 
varav Danmark 34 31 9,7 109 65 67,7 
varav Litauen 201 204 -1,5 597 595 0,3 
varav Estland 124 140 -11,4 352 417 -15,6 
varav International Carrier 107 70 52,9 269 212 26,9 

Marginal (%), totalt 33,4 34,1  31,9 33,4  
Marginal (%), Sverige 40,9 43,3  39,8 41,5  
Marginal (%), Finland 28,7 27,9  26,1 27,7  
Marginal (%), Norge 17,5 17,0  16,9 16,1  
Marginal (%), Danmark 12,8 10,7  13,0 7,5  
Marginal (%), Litauen 43,5 41,7  41,4 41,1  
Marginal (%), Estland 28,2 27,0  26,9 29,6  
Marginal (%), International Carrier 8,3 5,4  6,7 5,7  

 
Nettoomsättning i lokala valutor och  
exklusive förvärv Jul-sep Jan-sep 
Förändring (%), totalt -2,8 -1,4 

Förändring (%), Sverige -4,0 -3,8 
Förändring (%), Finland -4,1 -3,8 
Förändring (%), Norge 0,9 1,5 
Förändring (%), Danmark -0,3 -1,2 
Förändring (%), Litauen 2,9 2,9 
Förändring (%), Estland -8,1 -3,9 
Förändring (%), International Carrier 0,7 8,3 
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Fler än 40 miljoner abonnemang i Eurasien 
 
 
Affärsområde Eurasien omfattar mobilverksamheter i Kazakstan, Azerbajdzjan, Uzbekistan, Tadzjikistan, Georgien, Moldavien 
och Nepal. Affärsområdet är även ansvarigt för utveckling av TeliaSoneras innehav i ryska MegaFon (36 procent) och turkiska Turkcell (38 
procent). Strategin är att skapa värde för aktieägarna genom att öka mobilpenetrationen och introducera nya tjänster i respektive land. 
 
 
• Inom affärsområde Eurasien passerades 40 miljoner abonnemang och både Kcell i 

Kazakstan och Ucell i Uzbekistan rapporterade rekordhöga abonnemangsintag i det 
tredje kvartalet. Intäktstillväxten i lokala valutor förblev tvåsiffrig och EBITDA-marginalen 
var alltjämt över 50 procent. Förberedelser för att börsintroducera MegaFon och Kcell 
fortsätter med målet att, om marknadsförutsättningarna tillåter, slutföras under 2012. 
 

• För att möta den ökande efterfrågan på mobildatatjänster I Kazakstan, förvärvade  
TeliaSonera värdefulla frekvenser i 2,5/2,6 GHz-banden som är lämpliga för WiMax och 
andra transmissionsteknologier för mobildata. Dessutom tecknade TeliaSonera en prin-
cipöverenskommelse att göra en indirekt minoritetsinvestering i KazTransCom, ett 
börsnoterat bolag som äger, bland annat, ett fiberoptiskt nät i Kazakstan. 
 

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

Jul-sep 
2012 

Jul-sep 
2011 

Δ 
(%) 

Jan-sep 
2012 

Jan-sep 
2011 

Δ 
(%) 

Nettoomsättning 5 133 4 614 11,2 14 508 12 622 14,9 
EBITDA före engångsposter 2 584 2 376 8,8 7 324 6 493 12,8 

Marginal (%) 50,3 51,5  50,5 51,4  
Resultat från intressebolag 1 629 1 376 18,4 6 479 4 048 60,1 

varav Ryssland 999 1 204 -17,0 4 880 3 361 45,2 
varav Turkiet 631 174  1 607 691  

Rörelseresultat 3 441 3 056 12,6 11 593 8 503 36,3 
Rörelseresultat före engångsposter 3 478 3 073 13,2 8 538 8 466 0,9 
CAPEX 855 1 067 -19,9 3 255 2 784 16,9 
Abonnemang, periodens utgång (tusental)       

Dotterbolag 41 152 32 783 25,5 41 152 32 783 25,5 
Intressebolag 109 500 103 000 6,3 109 500 103 000 6,3 

Anställda, periodens utgång 5 043 4 989 1,1 5 043 4 989 1,1 
 

Ytterligare segmentinformation finns tillgänglig på www.teliasonera.com. 
 
Konsoliderade verksamheter 
• Nettoomsättningen steg 12,4 procent i lokala valutor och exklusive förvärv. I rapporte-

rad valuta steg nettoomsättningen 11,2 procent till 5 133 MSEK (4 614). Den negativa 
effekten från valutakursförändringar var 1,2 procent. 
 
I Kazakstan föll nettoomsättningen 1,1 procent till motsvarande 2 131 MSEK (2 109). 
Genomsnittlig intäkt per användare är negativt påverkad av prispress på röst- och data-
tjänster men Kcell försvarade sin marknadsandel och antalet abonnemang ökade med 
25 procent jämfört med samma period föregående år. Samtrafikavgifterna sänktes med 
i genomsnitt 8,5 procent den 30 mars 2012. Samtrafikavgifterna är symmetriska mellan 
Kcell och övriga operatörer. 
 
I Azerbajdzjan steg nettoomsättningen 8,8 procent i lokal valuta till motsvarande 982 
MSEK (882) till följd av ett fortsatt fokus på att öka aktiviteterna bland befintliga kunder. 
Azercell lanserade också flera nya erbjudanden under kvartalet i syfte att marknadsföra 
och öka datapenetrationen. 
 

  

http://www.teliasonera.com/
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I Uzbekistan steg nettoomsättningen 57,5 procent i lokal valuta till motsvarande 684 
MSEK (456). Abonnemangsintaget var markant högre än tidigare kvartal, främst till följd 
av att marknadsledaren MTS fått sin licens återkallad av myndigheterna. Det är oklart 
när eller om en tredje operatör kommer att återkomma på marknaden. 
 
I Tadzjikistan sjönk nettoomsättningen 1,8 procent i lokal valuta till motsvarande 242 
MSEK (234), då intäkter från mervärdestjänster inte kompenserade fullt ut för prispres-
sen på internationell trafik. 
 
I Georgien steg nettoomsättningen 8,8 procent i lokal valuta till motsvarande 283 MSEK 
(249), drivet av såväl en prisökning på inkommande internationella samtal som av 
högre intäkter från mobildata och roaming. 
 
I Moldavien steg nettoomsättningen 3,0 procent i lokal valuta till motsvarande 140 
MSEK (141) trots den svaga konjunkturutvecklingen. I Nepal steg nettoomsättningen 
42,6 procent i lokal valuta till motsvarande 669 MSEK (543) till följd av en abonne-
mangsökning och stabil genomsnittlig intäkt per användare. Försäljningsaktiviteter har 
återgått till normala nivåer efter smärre förseningar i utbyggnaden av nätet under det 
tredje kvartalet. 
 

• Antalet abonnemang i de konsoliderade verksamheterna uppgick till 41,2 miljoner, en 
ökning med 8,4 miljoner från utgången av det tredje kvartalet 2011. Tillväxten var stark-
ast i Nepal och Kazakstan med en ökning på 2,6 miljoner respektive 2,5 miljoner till 8,6 
miljoner respektive 12,7 miljoner. Under tredje kvartalet steg antalet abonnemang i de 
konsoliderade verksamheterna med 3,6 miljoner. Uzbekistan, Kazakstan och Nepal 
uppvisade de största ökningarna med 1,8 miljoner, 1,0 miljoner respektive 0,5 miljoner 
abonnemang. 
 

• EBITDA före engångsposter steg 9,9 procent i lokala valutor och exklusive förvärv. I 
rapporterad valuta steg EBITDA före engångsposter 8,8 procent till 2 584 MSEK  
(2 376). EBITDA-marginalen var 50,3 procent (51,5). 
 
EBITDA-marginalen för Kcell i Kazakstan förblev väl över 50 procent även om den på-
verkats negativt av högre samtrafikkostnader, vars andel av intäkterna ökar på grund av 
ökande volymer av samtal till andras nät. Kcell har tecknat ett femårigt leasingavtal med 
KazTransCom avseende kapacitet i transportnätet för att sänka transmissionskostna-
derna ytterligare. EBITDA-marginalen i Azercell i Azerbajdzjan var återigen över 50 
procent tack vare högre intäkter och förbättrad bruttomarginal. 
 
EBITDA-marginalen i Ucell i Uzbekistan förbättrades något tack vare högre intäkter, 
trots att införandet av en abonnemangsskatt i januari 2012 hade en motsatt effekt på 
lönsamheten. EBITDA-marginalen för Ucell förblev väl under genomsnittlig marginal i 
Eurasien. Lönsamheten i Geocell i Georgien förblev över 40 procent. EBITDA-
marginalen för Tcell i Tadzjikistan och för Moldcell i Moldavien förblev i stort oförändrad 
jämfört med samma period föregående år. EBITDA-marginalen för Ncell i Nepal var 
fortsatt väl över genomsnittsmarginalen i Eurasien tack vare ökande intäkter och god 
kostnadskontroll. 
 

• CAPEX sjönk till 855 MSEK (1 067) och CAPEX i förhållande till nettoomsättningen 
sjönk till 16,7 procent (23,1). CAPEX exklusive kostnader för licenser och frekvenser 
uppgick till 853 MSEK (1 067) och CAPEX i förhållande till nettoomsättningen till 16,6 
procent (23,1). Kassaflöde mätt som EBITDA före engångsposter minus CAPEX steg till 
1 729 MSEK (1 309). 
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MSEK, förutom förändringar (Δ) 
Jul-sep 

2012 
Jul-sep 

2011 
Δ 

(%) 
Jan-sep 

2012 
Jan-sep 

2011 
Δ 

(%) 
Nettoomsättning 5 133 4 614 11,2 14 508 12 622 14,9 

varav Kazakstan 2 131 2 109 1,0 6 097 5 766 5,7 
varav Azerbajdzjan 982 882 11,3 2 950 2 521 17,0 
varav Uzbekistan 684 456 50,0 1 620 1 268 27,8 
varav Tadzjikistan 242 234 3,4 683 602 13,5 
varav Georgien 283 249 13,7 764 684 11,7 
varav Moldavien 140 141 -0,7 396 375 5,6 
varav Nepal 669 543 23,2 2 000 1 413 41,5 

 
Nettoomsättning i lokala valutor och  
exklusive förvärv Jul-sep Jan-sep 
Förändring (%), totalt 12,4 12,6 

Förändring (%), Kazakstan -1,1 1,1 
Förändring (%), Azerbajdzjan 8,8 10,0 
Förändring (%), Uzbekistan 57,5 32,1 
Förändring (%), Tadzjikistan -1,8 10,9 
Förändring (%), Georgien 8,8 2,8 
Förändring (%), Moldavien 3,0 2,5 
Förändring (%), Nepal 42,6 55,3 

 
Intressebolag – Ryssland 
• MegaFon (intressebolag i vilket TeliaSonera äger 35,6 procent och konsoliderar 41,6 

procent) i Ryssland rapporterade en abonnemangsbas på 64,7 miljoner, en ökning med 
4,5 miljoner jämfört med motsvarande kvartal föregående år och 1,0 miljoner högre än 
föregående kvartal. 
 

• TeliaSoneras resultat från Ryssland sjönk till 999 MSEK (1 204) till följ av en lägre eko-
nomisk ägarandel och högre räntekostnader som en effekt av den nya kapitalstrukturen 
i MegaFon. 
 

• TeliaSoneras resultat från Ryssland i det tredje kvartalet är en uppskattning av Telia-
Sonera baserad på ofullständig, icke reviderad, icke granskad finansiell information om 
MegaFon tillhandahållen av MegaFon till TeliaSonera. Denna information innehöll inte 
några uppskattningar avseende september 2012 och innehöll inga uppskattningar av-
seende nettoresultat för MegaFon avseende juli eller augusti 2012. Det finns ingen ga-
ranti för att dessa siffror slutligt är representativa för MegaFons nettoresultat. 

 
Intressebolag – Turkiet 
• Turkcell (intressebolag i vilket TeliaSonera äger 38,0 procent, rapporterat med ett kvar-

tals fördröjning) i Turkiet rapporterade en abonnemangsbas på 34,7 miljoner, en ökning 
med 0,6 miljoner jämfört med motsvarande kvartal föregående år och en ökning med 
0,2 miljoner jämfört med föregående kvartal. I Ukraina steg antalet abonnemang med 
1,4 miljoner till 10,1 miljoner jämfört med motsvarande kvartal föregående år och steg 
med 0,2 miljoner under kvartalet. 
 

• TeliaSoneras resultat från Turkiet steg till 631 MSEK (174). Motsvarande kvartal för ett 
år sedan inkluderade en engångsförlust om cirka 400 MSEK i Turkcells verksamhet i 
Vitryssland och en reservering hänförlig till ett vite utdömt av en turkiska konkurrens-
myndigheten. Den turkiska liran försvagades 18,3 procent mot den svenska kronan vil-
ket hade en negativ påverkan om 115 MSEK. 
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Övrig verksamhet 
 
 
Övrig verksamhet omfattar Other Business Services, TeliaSonera Holding samt Koncernfunktioner. Other Business Services 
ansvarar för försäljning av kommunikationslösningar som tjänster till företagskunder i de nordiska länderna. 
 
 

MSEK, förutom förändringar (Δ) 
Jul-sep 

2012 
Jul-sep 

2011 
Δ 

(%) 
Jan-sep 

2012 
Jan-sep 

2011 
Δ 

(%) 
Nettoomsättning 793 968 -18,1 2 746 2 890 -5,0 
EBITDA före engångsposter 121 125 -3,2 232 255 -9,0 
Resultat från intressebolag -1 -2  -35 -66  
Rörelseresultat -32 65  -391 -287  
Rörelseresultat före engångsposter -31 -25  -246 -265  
CAPEX 221 156 41,7 583 435 34,0 
 

Ytterligare segmentinformation finns tillgänglig på www.teliasonera.com. 
 
• Nettoomsättningen i lokala valutor och exklusive förvärv sjönk 14,7 procent. I rappor-

terad valuta sjönk nettoomsättningen 18,1 procent till 793 million (968). Veikon Kone, 
en finsk elektronikkedja, såldes delvis och lades ned delvis i slutet på det andra kvarta-
let 2012. Veikon Kone redovisade intäkter på cirka 200 MSEK i det tredje kvartalet 
2011. För det första halvåret 2012 uppgick intäkterna till cirka 300 MSEK med en liten 
underliggande EBITDA-förlust. 

 
• EBITDA före engångsposter minskade 3,2 procent i rapporterad valuta till 121 MSEK 

(125). 
 
 
 
Stockholm den 17 oktober 2012 
 
 
 
Lars Nyberg 
VD och koncernchef 
 
 
  

http://www.teliasonera.com/


 

 

                                                 Delårsrapport januari-september 2012. TeliaSonera AB (publ), Org.nr 556103-4249, Säte: Stockholm 

17 

Granskningsrapport 
 
Vi har utfört en översiktlig granskning av den finansiella delårsinformationen i sammandrag 
för TeliaSonera AB för perioden 1 januari – 30 september 2012. Det är styrelsen och verk-
ställande direktören som har ansvaret för att upprätta och presentera denna finansiella de-
lårsinformation i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen. Vårt ansvar är att uttala en 
slutsats om denna finansiella delårsinformation grundad på vår översiktliga granskning. 
 
Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med Standard för översiktlig granskning 
(SÖG) 2410, Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda 
revisor. En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer 
som är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk gransk-
ning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en 
annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfatt-
ning som en revision enligt International Standards on Auditing, ISA, och god revisionssed i 
övrigt har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte 
möjligt för oss att skaffa oss en sådan säkerhet att vi blir medvetna om alla viktiga omstän-
digheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade slutsat-
sen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slut-
sats grundad på en revision har. 
 
Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som 
ger oss anledning att anse att den finansiella delårsinformationen inte, i allt väsentligt, är 
upprättad för koncernens del i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen samt för mo-
derbolagets del i enlighet med årsredovisningslagen. 
 
Som framgår av delårsrapporten vill vi fästa uppmärksamheten på att TeliaSoneras resultat 
från MegaFon i det tredje kvartalet är en uppskattning av TeliaSonera och att det inte finns 
någon garanti för att dessa siffror slutligt är representativa för MegaFons nettoresultat. 
 
 
 
Stockholm den 17 oktober 2012 
 
PricewaterhouseCoopers AB 
 
 
 
Anders Lundin Jeanette Skoglund 
Auktoriserad revisor 
Huvudansvarig revisor 

Auktoriserad revisor 
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Denna rapport innehåller sådan information som TeliaSonera AB (publ) ska offentliggöra 
enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instru-
ment. Informationen lämnades för offentliggörande den 17 oktober 2012 kl. 07.00 svensk tid. 
 
 
 
 
 
 
Finansiell information 
Bokslutskommuniké januari – december 2012 2013-01-31 
Årsstämma 2013 2013-04-03 
Delårsrapport januari – mars 2013 2013-04-19 
Delårsrapport januari – juni 2013 2013-07-17 
Delårsrapport januari – september 2013 2013-10-17 
Bokslutskommuniké januari – december 2013 2014-01-30 
 
 
 
 
 
 
Frågor om rapporterna: 
TeliaSonera AB 
Investor Relations 
106 63 Stockholm 
Tfn 08-504 550 00 
Fax 08-611 46 42 
www.teliasonera.com 
 
 
 
 
 
 
Definitioner 
Påverkbar kostnadsmassa är definierad som personalkostnader, marknadsföringskostnader 
och alla övriga rörelsekostnader exklusive kostnader för sålda tjänster och varor. Kostnader 
för sålda varor och tjänster är definierat som inköp av varor och samtrafik-, roaming och 
övriga nätkostnader. Påverkbar kostnadsmassa innefattar inte engångsposter.  
 
EBITDA: Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization. Rörelseresultat före 
av- och nedskrivningar samt före resultat från intressebolag. 
 
 
 

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

Jul-sep 
2012 

Jul-sep 
20111) 

Δ 
(%) 

Jan-sep 
2012 

Jan-sep 
20111) 

Δ 
(%) 

Nettoomsättning 25 842 26 707 -3,2 77 829 77 545 0,4 
Kostnader för sålda tjänster och varor -14 108 -14 583 -3,3 -42 924 -42 075 2,0 
Bruttoresultat 11 734 12 124 -3,2 34 905 35 470 -1,6 
Försäljnings-/administrations-/FoU-kostnader -5 826 -5 684 2,5 -18 064 -17 933 0,7 
Övriga rörelseintäkter/-kostnader, netto -7 212  -2 975 188  
Resultat från intressebolag och joint ventures 1 659 1 406 18,0 6 541 4 054 61,3 
Rörelseresultat 7 560 8 058 -6,2 20 407 21 779 -6,3 
Finansieringskostnader och övriga finansiella 
poster, netto -948 -807 17,5 -3 030 -1 993 52,0 
Resultat efter finansiella poster 6 612 7 251 -8,8 17 377 19 786 -12,2 
Skatter -1 487 -1 633 -8,9 -3 424 -4 388 -22,0 
Nettoresultat 5 125 5 618 -8,8 13 953 15 398 -9,4 
Valutakursdifferenser -4 543 -195  -3 819 -2 582  
Resultat från intressebolag -31 49  -245 29  
Kassaflödessäkringar 65 -128  66 -107  
Finansiella instrument som kan säljas 24 -1  25 0  
Skatter avseende övrigt totalresultat -554 180  -800 394  
Övrigt totalresultat -5 039 -95  -4 773 -2 266  
Summa totalresultat 86 5 523  9 180 13 132  
       
Nettoresultat hänförligt till:       

Moderbolagets ägare 4 803 4 863 -1,2 12 958 13 369 -3,1 
Innehav utan bestämmande inflytande 321 755 -57,5 994 2 029 -51,0 

Summa totalresultat hänförligt till:       
Moderbolagets ägare 438 4 512  8 351 11 063  
Innehav utan bestämmande inflytande -352 1 011  829 2 069  

       
Resultat per aktie, före och efter utspädning (SEK) 1,11 1,12 -0,9 2,99 3,05 -2,0 
Antal aktier (1000-tal)       

Utestående vid periodens utgång 4 330 085 4 330 085  4 330 085 4 330 085  
Genomsnitt, före och efter utspädning 4 330 085 4 330 085  4 330 085 4 379 430  

Antal egna aktier (1000-tal)       
Utestående vid periodens utgång – –  – –  
Genomsnitt – 31 377  – 67 556  

       
EBITDA 9 140 9 944 -8,1 26 711 27 517 -2,9 
EBITDA före engångsposter 9 255 9 877 -6,3 27 085 27 953 -3,1 
Av- och nedskrivningar -3 239 -3 293 -1,6 -12 845 -9 793 31,2 
Rörelseresultat före engångsposter 7 676 8 013 -4,2 20 878 22 256 -6,2 
1) Vissa omräkningar har gjorts; se sid 21. 
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Koncernens balansrapporter 
 

MSEK 
30 sep 

2012 
31 dec 
20111) 

Tillgångar   
Goodwill och övriga immateriella tillgångar 86 240 92 016 
Materiella anläggningstillgångar 60 805 61 292 
Andelar i intressebolag och joint ventures, uppskjutna  
skattefordringar och övriga anläggningstillgångar 43 720 58 572 
Långfristiga räntebärande fordringar 10 578 5 407 
Summa anläggningstillgångar 201 343 217 287 
Varulager 1 391 1 475 
Kundfordringar, aktuella skattefordringar och övriga fordringar 21 038 21 151 
Kortfristiga räntebärande fordringar 3 087 1 453 
Likvida medel 11 289 12 631 
Summa omsättningstillgångar 36 805 36 710 
Summa tillgångar 238 148 253 997 
Eget kapital och skulder   
Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare 102 010 116 680 
Eget kapital hänförligt till innehav utan bestämmande inflytande 3 807 7 353 
Summa eget kapital 105 817 124 033 
Långfristiga lån 75 877 68 108 
Uppskjutna skatteskulder, övriga långfristiga avsättningar 22 922 24 163 
Övriga långfristiga skulder 1 157 1 409 
Summa långfristiga skulder 99 956 93 680 
Kortfristiga lån 8 476 11 734 
Leverantörsskulder, aktuella skatteskulder, kortfristiga avsättningar  
och övriga kortfristiga skulder 23 899 24 550 
Summa kortfristiga skulder 32 375 36 284 
Summa eget kapital och skulder 238 148 253 997 
1) Vissa omräkningar har gjorts; se sid 21. 

 
 
Koncernens kassaflödesrapporter 
 

MSEK 
Jul-sep 

2012 
Jul-sep 

20111) 
Jan-sep 

20122) 
Jan-sep 

20111) 
Kassaflöde före förändring av rörelsekapital 7 876 8 421 33 211 21 674 
Förändring av rörelsekapital -811 -137 -2 015 -1 936 
Kassaflöde från löpande verksamhet 7 065 8 284 31 196 19 738 
Betald CAPEX -3 240 -3 508 -10 390 -10 875 
Fritt kassaflöde 3 825 4 776 20 806 8 863 
Kassaflöde från övrig investeringsverksamhet -153 190 719 709 
Summa kassaflöde från investeringsverksamhet -3 393 -3 318 -9 671 -10 166 
Kassaflöde före finansieringsverksamhet 3 672 4 966 21 525 9 572 
Kassaflöde från finansieringsverksamhet -2 312 4 352 -22 694 -9 758 
Periodens kassaflöde 1 360 9 318 -1 169 -186 
     
Likvida medel, IB 10 110 5 693 12 631 15 344 
Byte av redovisningsprincip – – – 25 
Periodens kassaflöde 1 360 9 318 -1 169 -186 
Kursdifferens i likvida medel -181 -92 -173 -264 
Likvida medel, UB 11 289 14 919 11 289 14 919 
1) Vissa omräkningar har gjorts; se sid 21. 
2) Inklusive utdelning från MegaFon efter avdrag för skatt, 11 726 MSEK. 

  



 

 

                                                 Delårsrapport januari-september 2012. TeliaSonera AB (publ), Org.nr 556103-4249, Säte: Stockholm 

21 

Koncernens rapporter över förändringar i eget kapital 
 
 Jan-sep 2012 Jan-sep 2011 

MSEK 

Moder- 
bolagets 

ägare 

Innehav utan 
bestämmande 

inflytande 

Summa 
eget  

kapital 

Moder- 
bolagets 

ägare 

Innehav utan 
bestämmande 

inflytande 

Summa 
eget  

kapital 

Ingående balans 116 680 7 353 124 033 125 907 6 758 132 665 
Justerad IB avseende 
Turkcell (inflationsredovisning 
i Vitryssland) 110 − 110 − − − 
Utdelningar -12 341 -2 371 -14 712 -12 349 -976 -13 325 
Rörelseförvärv − 17 17 − − − 
Återköpta och indragna egna 
aktier − − − -9 981 − -9 981 
Förvärv av innehav utan 
bestämmande inflytande -10 803 -1 986 -12 789 − − − 
Övriga transaktioner med 
ägare − -35 -35 -2 2 0 
Summa totalresultat 8 351 829 9 180 11 063 2 069 13 132 
Aktierelaterade ersättningar 13 − 13 7 − 7 
Utgående balans 102 010 3 807 105 817 114 645 7 853 122 498 
 
 
Redovisningsnorm 
 
Allmänt. TeliaSoneras koncernredovisning för niomånadersperioden 2012 har, liksom års-
bokslutet för 2011, upprättats i enlighet med International Financial Reporting Standards 
(IFRS) och, givet karaktären hos TeliaSoneras transaktioner, med IFRS sådana de antagits 
av EU. De finansiella rapporterna för moderbolaget TeliaSonera AB har upprättats i enlighet 
med årsredovisningslagen samt rekommendationen RFR 2 Redovisning för juridiska perso-
ner och uttalanden utgivna av Rådet för finansiell rapportering. Denna rapport har upprättats 
i enlighet med IAS 34 Interim Financial Reporting. Tillämpade redovisningsprinciper är 
samma som föregående år med undantag för det nedan beskrivna. 
 
Byte av redovisningsprincip och rättelse av klassificeringsfel i tidigare perioder. För informa-
tion, se motsvarande avsnitt i TeliaSoneras Delårsrapport januari-mars 2012. 
 
Nya redovisningsregler (ännu ej antagna av EU). Ytterligare information återfinns i motsva-
rande avsnitt i TeliaSoneras Årsredovisning 2011. 
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Engångsposter 
 

MSEK 
Jul-sep 

2012 
Jul-sep 

2011 
Jan-sep 

2012 
Jan-sep 

2011 
Inom EBITDA -115 66 -374 -437 
Omstrukturering, kostnader för synergi-
implementering m m: 

Mobilitetstjänster -15 -1 -37 -65 
Bredbandstjänster -40 -8 -283 -476 
Eurasien -37 -16 -144 -26 
Övrig verksamhet -2 -14 -108 -126 

varav TeliaSonera Holding 2 0 -59 8 
Kapitalvinster/förluster -21 105 198 256 
Inom Av- och nedskrivningar -1 -22 -3 099 -41 
Nedskrivningar, förkortade avskrivningstider: 

Bredbandstjänster -2 -22 -4 -41 
Mobilitetstjänster − − -3 070 − 
Övrig verksamhet 1 − -25 − 

Inom Resultat från intressebolag och joint 
ventures − − 3 002 − 

Kapitalvinster − − 3 002 − 
Summa -116 44 -471 -478 
 
 
Uppskjuten skatt 
 

MSEK 
30 sep 

2012 
31 dec 

2011 
Uppskjutna skattefordringar 6 944 8 164 
Uppskjutna skatteskulder -11 902 -13 437 
Netto uppskjutna skatteskulder (-)/skattefordringar (+) -4 958 -5 273 
 
 
Rörelseresultat för segment och koncernen 
 

MSEK 
Jul-sep 

2012 
Jul-sep 

20111) 
Jan-sep 

2012 
Jan-sep 

20111) 
Mobilitetstjänster 2 535 3 055 4 642 8 539 
Bredbandstjänster 1 617 1 880 4 563 5 021 
Eurasien 3 441 3 056 11 593 8 503 
Övrig verksamhet -32 65 -391 -287 
Summa segment 7 561 8 056 20 407 21 776 
Eliminering av internvinster mellan segment -1 2 0  3 
Koncernen 7 560 8 058 20 407 21 779 
1) Vissa omräkningar har gjorts; se sid 21. 
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Investeringar 
 

MSEK 
Jul-sep 

2012 
Jul-sep 

20111) 
Jan-sep 

2012 
Jan-sep 

20111) 
CAPEX 3 240 3 639 10 872 11 267 

Immateriella tillgångar 483 340 1 560 2 656 
Materiella tillgångar 2 757 3 299 9 312 8 611 

Förvärv och övriga investeringar 126 9 1 521 594 
Återställningsåtaganden 92 – 290 251 
Goodwill och andra övervärden 34 1 1 206 112 
Aktier och andelar 0 8 25 231 

Summa 3 366 3 648 12 393 11 861 
1) Vissa omräkningar har gjorts; se sid 21. 

 
 
Transaktioner med närstående 
 
Under jan-sep 2012 köpte TeliaSonera tjänster för 50 MSEK och sålde tjänster för 96 
MSEK. Tjänsterna avser huvudsakligen MegaFon, Turkcell och Lattelecom. 
 
 
Nettoskuldsättning 
 

MSEK 
30 sep 

2012 
31 dec 

2011 
Lång- och kortfristiga lån 84 353 79 842 
Avgår derivat vilka redovisas som finansiella tillgångar och säkrar 
lång- och kortfristig upplåning -1 872 -2 085 
Avgår kortfristiga placeringar, kassa och bank -11 433 -12 709 
Nettolåneskuld 71 048 65 048 
 
 
Lånefinansiering och kreditvärdering 
Det underliggande operativa kassaflödet fortsatte att vara positivt under tredje kvartalet 
2012. 
 
I juli 2012 bekräftade Standard & Poor’s sina utsikter för TeliaSonera AB som stabila för de 
givna kreditbetygen A- och A-2 för lång- respektive kortfristig upplåning. 
 
Den europeiska krisen fortsätter med ytterligare ekonomisk nedgång. Stimulans från olika 
centralbanker har pressat ner räntor och har tvingat investerare att söka sig till placeringar 
med lägre kreditkvalitet och med längre löptider i jakt på avkastning. Pådrivet av stor efter-
frågan från investerare har det tredje kvartalet inneburit rekord avseende emissionsvolymer 
på företagsobligationsmarknaden när emittenter dragit fördel av låga räntor och låga kredit-
marginaler. 
 
Baserat på dessa gynnsamma förhållanden på kreditmarknaderna emitterade TeliaSonera 
en ny publik femtonårig 500 MEUR-obligation. Kupongen på 3 procent är den lägsta för en 
femtonårig företagsobligationsemission i EUR någonsin. TeliaSoneras finansieringsstrategi 
är fortsatt inriktad på långa löptider och att dra fördel av bra finansieringsmöjligheter när de 
uppstår. 
 
Under tredje kvartalet tecknades en ettårig lånefacilitet uppgående till 30 GKZT med RBS 
och Citibank för dotterbolaget Kcell JSC. 
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I slutet av september avslutades i förtid en kreditfacilitet om 665 MEUR med slutförfall i 
september 2013. 
 
 
Finansiella nyckeltal 
 

 
30 sep 

2012 
31 dec 

2011 
Räntabilitet på eget kapital (%, rullande 12 månader) 18,1 16,8 
Räntabilitet på sysselsatt kapital (%, rullande 12 månader) 15,5 16,4 
Soliditet (%) 40,6 44,0 
Skuldsättningsgrad (%) 73,6 58,2 
Nettolåneskuld/EBITDA (ggr, rullande 12 månader) 1,96 1,75 
Eget kapital per aktie, moderbolagets ägare (SEK) 23,56 26,95 
 
 
Erhållna säkerheter 
 
TeliaSonera har sålt aktierna i Telecominvest (TCI) till AF Telecom Holding (AFT). Köpeskil-
lingen har inte betalts i sin helhet och för att säkerställa värdet på TeliaSonera’s fordran, för 
närvarande 7 574 MSEK, så är 6,53 procent av TCIs aktier i Megafon pantsatta till förmån 
för TeliaSonera. Fullständig betalning av fordran är också garanterad av vissa bolag inom 
AFT koncernen och de bankkonton som TCI kommer att erhålla utdelning till avseende de 
pantsatta aktierna är också lämnade som säkerhet till förmån för TeliaSonera. 
 
 
Ansvarsförbindelser och ställda säkerheter 
 
De maximala framtida betalningar som TeliaSonera eventuellt skulle kunna tvingas göra 
enligt utställda ansvarsförbindelser uppgick per den 30 september 2012 till 300 MSEK, 
varav 273 MSEK avsåg garantier för pensionsförpliktelser. Ställda säkerheter uppgick till 
264 MSEK. 
 
 
Kontraktsförpliktelser och åtaganden 
 
Kontraktsförpliktelser uppgick per den 30 september 2012 till 2 489 MSEK, varav 1 112 
MSEK avsåg kontrakterad utbyggnad av TeliaSoneras fasta nät i Sverige. 
 
 
Rörelseförvärv i tredje kvartalet 
 
För ett mindre rörelseförvärv under det tredje kvartalet 2012 blev anskaffningsvärdet 32 
MSEK och netto kassautflöde 27 MSEK. Goodwill blev 30 MSEK allokerad till rapportseg-
mentet Övrig verksamhet. Goodwill förklaras av stärkta marknadspositioner. Totalt anskaff-
ningsvärde och verkliga värden har fastställts tillfälligt, då de baseras på preliminära värde-
ringar och är beroende av att vissa sakförhållanden bekräftas. Förvärvsredovisningen kan 
därför komma att justeras. 
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Moderbolaget 
 
Resultaträkningar i sammandrag 
MSEK 

Jul-sep 
2012 

Jul-sep 
2011 

Jan-sep 
2012 

Jan-sep 
2011 

Nettoomsättning 16 8 47 24 
Rörelseresultat -136 192 -98 -1 091 
Resultat efter finansiella poster 3 239 1 616 13 934 8 360 
Resultat före skatt 2 926 1 325 13 834 8 965 
Nettoresultat 2 169 1 092 12 238 8 215 
 
Förra året överfördes moderbolagets verksamhet avseende fastnät och bredbandstjänster 
till ett dotterbolag vilket påverkade rörelseresultatet för 2011. I årets finansnetto ingår en 
kapitalvinst på 7 481 MSEK avseende försäljningen av aktierna i Telecominvest (TCI) till AF 
Telecom Holding (AFT). Köpeskillingen har inte betalats i sin helhet och för att säkerställa 
värdet på TeliaSonera’s fordran, för närvarande 7 574 MSEK, är 6,53 procent av TCI:s ak-
tier i Megafon pantsatta till förmån för TeliaSonera. Fullständig betalning av fordran är också 
garanterad av vissa bolag inom AFT-koncernen och de bankkonton som TCI kommer att 
erhålla utdelning till avseende de pantsatta aktierna är också lämnade som säkerhet till 
förmån för TeliaSonera.  
 
Balansräkningar i sammandrag 
MSEK 

30 sep 
2012 

31 dec 
2011 

Anläggningstillgångar 204 187 177 648 
Omsättningstillgångar 39 532 43 661 
Summa tillgångar 243 719 221 309 
Eget kapital 81 817 81 848 
Obeskattade reserver 13 371 13 271 
Avsättningar 1 206 570 
Skulder 147 325 125 620 
Summa eget kapital och skulder 243 719 221 309 
 
Investeringarna uppgick under perioden till 21 479 MSEK (4 033), varav 21 448 MSEK av-
såg aktieägartillskott till dotterbolag. 
 
 
Risker och osäkerhetsfaktorer 
 
TeliaSonera verkar på en rad olika geografiska produkt- och tjänstemarknader i den starkt 
konkurrensutsatta och reglerade telekombranschen. Detta medför att TeliaSonera expone-
ras för ett antal risker och osäkerhetsfaktorer. Ledningen har definierat begreppet risk som 
allt som kan få en väsentligt negativ effekt på uppnåendet av TeliaSoneras mål. Risker kan 
vara hot, osäkerhetsfaktorer eller förlorade möjligheter som hör samman med TeliaSoneras 
nuvarande eller framtida verksamheter eller aktiviteter. Dessa risker kan dessutom påverka 
TeliaSoneras aktiekurs från tid till annan. 
 
TeliaSonera har ett etablerat ramverk för riskhantering för att regelbundet identifiera, analy-
sera och bedöma samt rapportera verksamhetsrisker, finansiella risker och osäkerhetsfak-
torer, samt minska dessa risker när så är lämpligt. Riskhantering är en integrerad del av  
TeliaSoneras affärsplaneringsprocess och uppföljning av affärsprestationer. 
 
Noterna K27 och K35 till koncernredovisningen i TeliaSoneras Årsredovisning 2011 ger en 
detaljerad beskrivning av vissa av de faktorer som kan påverka TeliaSoneras affärsverk-
samhet, finansiella ställning och resultat. TeliaSonera bedömer att riskförhållandena inte på 
något avgörande sätt har förändrats jämfört med beskrivningen i årsredovisningen för 2011. 
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Risker och osäkerhetsfaktorer som särskilt kan komma att påverka kvartalsresultat under 
återstoden av 2012 innefattar, men behöver inte begränsas till: 
 
• Förändringar i världsekonomin. Förändringar på de globala finansmarknaderna och i 

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

 
• Konkurrens och prispress. TeliaSonera är föremål för avsevärd och historiskt ökande 

konkurrens och prispress. Konkurrens från en rad olika håll, inklusive nuvarande mark-
nadsaktörer, nya aktörer och nya produkter och tjänster, kan få en negativ effekt på Te-
liaSoneras resultat.  

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

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

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

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

 
• Nedskrivningar och omstruktureringskostnader. TeliaSonera kan behöva skriva ned 

sina tillgångar med hänsyn till förändringar i av ledningen förväntade framtida kassaflö-
den hänförliga till dessa tillgångar, vilket inkluderar, men inte begränsas till, goodwill 
och andra övervärden som TeliaSonera har redovisat i samband med förvärv som har 
gjorts eller kan komma att göras i framtiden. TeliaSonera har tidigare genomfört ett an-
tal omstruktureringar och rationaliseringar, vilket lett till avsevärda omstrukturerings- 
och rationaliseringskostnader. Liknande åtgärder kan komma att genomföras i framti-
den. Förutom att påverka TeliaSoneras resultat skulle sådana nedskrivningar och om-
struktureringskostnader kunna negativt påverka TeliaSoneras förmåga att lämna utdel-
ning. 

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

Turkcell, över vilka TeliaSonera inte har ett bestämmande inflytande och vilka är verk-
samma på tillväxtmarknader men också i en omgivning som politiskt, ekonomiskt och 
legalt är mer instabil. Resultatsvängningar i dessa intressebolag påverkar TeliaSoneras 
resultat även i det korta perspektivet. 
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• Förvärv. TeliaSonera har genomfört ett antal målinriktade förvärv i enlighet med sin 
strategi. En effektiv integration av dessa förvärv samt realisering av tillhörande kost-
nads- och intäktssynergier är, liksom en positiv utveckling för de förvärvade verksam-
heterna, betydelsefull för resultatutvecklingen på både lång och kort sikt. TeliaSonera 
har gjort ett antal stora investeringar i telekomoperatörer i Kazakstan, Azerbajdzjan, 
Uzbekistan, Tadzjikistan, Georgien, Moldavien, Nepal, Ryssland och Turkiet. De poli-
tiska, ekonomiska, legala och regulatoriska systemen i dessa länder har historiskt varit 
mindre förutsägbara än i länder med mer utvecklad institutionell struktur. Den framtida 
politiska situationen i vart och ett av tillväxtländerna kan förbli oförutsägbar och mark-
nader där TeliaSonera har verksamhet kan komma att bli instabila. 

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

omfattas av innebär betydande begränsningar av flexibiliteten i hanteringen av dess 
verksamhet. Förändringar i lagstiftning, reglering eller statliga riktlinjer som påverkar  
TeliaSoneras affärsverksamhet, liksom beslut av regleringsmyndigheter eller domstolar, 
inklusive utfärdande, ändring eller återkallande av licenser till TeliaSonera eller andra 
parter, kan ha en negativ effekt på TeliaSoneras affärsverksamhet och resultat. 

 
• Hållbarhet. TeliaSonera är utsatt för ett antal risker relaterade till hållbarhet, inkluderat 

med inte begränsat till miljö, nätintegritet, datasäkerhet och mänskliga rättigheter. Ris-
kerna är särskilt höga i tillväxtmarknader där historiskt sett, de politiska, ekonomiska, ju-
ridiska och regulatoriska systemen i dessa länder varit mindre förutsägbara än i länder 
med mer utvecklad institutionell struktur. I media har rapporteringen av dessa ämnen 
ökat. Misslyckande eller en upplevelse av misslyckande att följa TeliaSoneras riktlinjer 
för hållbart företagande kan påverka kunder och andra intressenters upplevelse av Te-
liaSonera och därmed påverka TeliaSoneras affärsverksamhet och varumärke negativt. 
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