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TeliaSonera tammi–joulukuu 2012 
 
 
MegaFon vaikutti ennätyssuureen vapaaseen kassavirtaan 
vuonna 2012 
 
Neljäs vuosineljännes 
• Liikevaihto paikallisissa valuutoissa ja ilman yritysostoja laskettuna kasvoi 1,8 

prosenttia. Raportointivaluutassa laskettuna liikevaihto laski 0,7 prosenttia 27 069 
milj. Ruotsin kruunuun (27 259). 

• Säästötoimien kohteena olevat kustannukset paikallisissa valuutoissa ja ilman 
yritysostoja laskettuna laskivat 0,8 prosenttia. Raportointivaluutassa laskettuna 
säästötoimien kohteena olevat kustannukset laskivat 3,2 prosenttia 7 399 milj. 
kruunuun (7 646). 

• Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä laski 0,6 prosenttia paikallisissa 
valuutoissa ja ilman yritysostoja laskettuna. Raportointivaluutassa laskettuna 
käyttökate ennen kertaluonteisia eriä pieneni 3,2 prosenttia 8 974 milj. kruunuun 
(9 269). Käyttökateprosentti ennen kertaluonteisia eriä aleni 33,2 prosenttiin 
(34,0). 

• Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä aleni 0,8 prosenttia 7 608 milj. kruunuun 
(7 671). 

• Nettotuloksen emoyhtiön omistajille kuuluva osuus kasvoi 34,9 prosenttia 6 880 
milj. kruunuun (5 100) ja osakekohtainen tulos 1,59 kruunuun (1,18). 

• Vapaa kassavirta kasvoi 2 934 milj. kruunuun (552) pääasiassa käteisvaroilla 
tehtyjen käyttöomaisuusinvestointien pienenemisen ja käyttöpääoman 
muutosten seurauksena. 

• Vuosineljänneksen aikana konsolidoitujen toimintojen liittymämäärä kasvoi 1,7 
miljoonalla ja osakkuusyhtiöiden liittymämäärä 2,3 miljoonalla. Liittymien 
kokonaismäärä oli 183,0 miljoonaa. 

 
Koko vuosi 
• Liikevaihto paikallisissa valuutoissa ja ilman yritysostoja laskettuna kasvoi 1,2 

prosenttia. Raportointivaluutassa laskettuna liikevaihto pysyi ennallaan ja oli 
104 898 milj. kruunua (104 804). 

• Nettotuloksen emoyhtiön omistajille kuuluva osuus kasvoi 8,1 prosenttia 19 886 
milj. kruunuun (18 388) ja osakekohtainen tulos 4,59 kruunuun (4,21). 

• Vapaa kassavirta kasvoi 23 740 milj. kruunuun (9 415). Lukuun sisältyy 
MegaFonilta saatu osinko, joka oli verojen jälkeen 11 726 milj. kruunua.  

• Yhtiön hallitus ehdottaa, että tavanomaisena osinkona maksetaan 2,85 kruunua 
osakkeelta (2,85) eli yhteensä 12,3 mrd. kruunua (12,3), joka on 62 prosenttia (68) 
nettotuloksen emoyhtiön omistajille kuuluvasta osuudesta. 

 
  



 

 

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

2 

Taloudellisia tunnuslukuja 
 

MSEK, paitsi suhdeluvut, osakekohtaiset 
tiedot ja muutokset 

Loka–
joulu 
2012 

Loka–
joulu 
2011 

Muu-
tos 
(%) 

Tammi–
joulu 
2012 

Tammi–
joulu 
2011 

Muu-
tos 
(%) 

Liikevaihto 27 069 27 259 −0,7 104 898 104 804 0,1 
Säästötoimien kohteena olevat 
kustannukset1, 2) 7 399 7 646 −3,2 29 671 30 113 −1,5 
Käyttökate2) ennen kertaluonteisia eriä3) 8 974 9 269 −3,2 36 059 37 222 −3,1 

Käyttökate-% 33,2 34,0  34,4 35,5  
Liiketulos 7 798 7 979 −2,3 28 288 29 720 −4,8 
Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä 7 608 7 671 −0,8 28 570 29 889 −4,4 
Nettotulos 7 168 5 802 23,5 21 168 21 119 0,2 

josta emoyhtiön omistajille kuuluva osuus 6 880 5 100 34,9 19 886 18 388 8,1 
Tulos/osake (kruunua) 1,59 1,18 34,7 4,59 4,21 9,0 
Oman pääoman tuotto (%, rullaava 12 kk) 19,8 17,1  19,8 17,1  
Käyttöomaisuusinvestoinnit suhteessa 
liikevaihtoon (%) 17,8 22,4  15,0 16,6  
Vapaa kassavirta 2 934 552  23 740 9 415  
1) Lisätietoja on saatavana osoitteessa www.teliasonera.com.  
2) Määritelmät on esitetty sivulla 22.  
3) Kertaluonteiset erät on eritelty sivulla 27.  

Tässä tilinpäätöstiedotteessa liiketoiminnallisten ja taloudellisten tulosten jäljessä sulkeissa esitetyt vertailuluvut viittaavat samaan erään 
vuoden 2011 neljännellä vuosineljänneksellä tai koko vuonna 2011, ellei toisin ole mainittu. 

 
 
Toimitusjohtaja Lars Nybergin kommentit 
 
“Kehitys parani viimeisen vuosineljänneksen aikana, minkä ansiosta koko vuoden liikevaihto 
paikallisissa valuutoissa laskettuna kasvoi 1,2 prosenttia – hieman enemmän kuin olimme 
arvioineet. Liikevaihto kasvoi jälleen kaikissa Eurasia-liiketoiminta-alueen maissa viimeisen 
vuosineljänneksen aikana, minkä seurauksena liikevaihdon kokonaiskasvu oli yli 16 
prosenttia. Mobility Services -liiketoiminta-alueella laitemyynti kasvoi ja lisäksi palvelujen 
liikevaihto kehittyi paremmin monilla markkina-alueilla. Broadband Services -liiketoiminta-
alueella kuituasiakkaiden määrän kasvu kiihtyi vuoden loppua kohden ja asiakastoiminnot 
kehittyivät myönteisesti, kun turhien puhelujen määrä väheni merkittävästi. 
 
Saavutimme vuonna 2012 toiseksi suurimman nettotuloksen sen jälkeen, kun Telia ja 
Sonera yhdistyivät vuonna 2002. Vaikka osa tuloksesta johtuu positiivisista kertaeristä, 
säilytimme terveen tasapainon liikevaihdon kasvun ja kustannusten välillä. Kannattavuuden 
säilyttämiseksi olemme päättäneet muuttaa liiketoimintaamme perusteellisesti ja 
yksinkertaistaa toimintatapaamme. Olemme jo ryhtyneet toimiin, jotka johtavat 
nettoarvoltaan 2 mrd. kruunun kustannusvähennyksiin kahden seuraavan vuoden aikana, 
mukaan lukien lokakuussa ilmoitetut 2 000 työntekijän henkilöstövähennykset. Viimeisellä 
vuosineljänneksellä nämä toimet vaikuttivat 300 työpaikkaan Ruotsissa ja Suomessa. 
Vuonna 2013 tehostamistoimet koskevat 1 800 työntekijää Pohjoismaissa ja Baltian maissa 
ja vähennysten kokonaiskustannusten arvioidaan olevan 1,7 mrd. kruunua. Samaan aikaan 
meillä on tarve rekrytoida uutta osaamista. 
 
Neljännellä vuosineljänneksellä ja melko tiukassa osakemarkkinatilanteessa onnistuimme 
toteuttamaan menestyksekkäästi MegaFonin ja Kcellin listautumisannit sekä myymään 
NextGenTelin Norjassa. MegaFonin omistuksesta usean vuoden ajan käytyjen kiistojen 
jälkeen olemme sopineet omistajien väliset erimielisyydet ja saavuttaneet tavoitteemme 
mukaisesti avoimen, likvidin ja suoran omistuksen Venäjän toiseksi suurimmassa 
matkaviestinoperaattorissa. Yhtiö perustettiin vuonna 1994, ja olemme sijoittaneet siihen 
koko aikana yhteensä vain 1,2 mrd. kruunua, mikä on tuottanut hämmästyttävät noin 55 

http://www.teliasonera.com/
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mrd. kruunua, kun mukaan lasketaan osingot, osakkeiden myyntitulot ja jäljellä olevan 25 
prosentin omistusosuutemme arvo. 
 
MegaFonin ja Kcellin listautumisantien tuloksen ansiosta olemme saavuttaneet 
tavoitteemme velkatason suhteen. Moni kaltaisemme alan toimija on leikannut osinkoja tai 
jopa luopunut kokonaan niistä makrotalouden ja toimialan haasteiden takia. Sen sijaan 
TeliaSoneran hallitus on ehdottanut, että vakaan taloudellisen tilanteemme ansiosta 
tavanomainen osinko säilytetään ennallaan, 2,85 kruunussa osakkeelta. 
 
Syksyllä 2012 julkisuudessa esitettiin vakavia väitteitä TeliaSoneran syyllistymisestä 
korruptioon ja rahanpesuun vuonna 2007 Uzbekistanissa tehtyjen investointien yhteydessä. 
Olemme varmoja, ettei syytöksillä ole laillista perustetta. Suhtaudumme kuitenkin väitteisiin 
vakavasti, ja yhtiön hallitus on käynnistänyt ulkopuolisen selvityksen, jonka tekee Ruotsin 
hyvämaineisimpiin kuuluva asianajotoimisto. Ruotsin syyttäjäviranomainen on käynnistänyt 
asiasta erillisen tutkinnan, jonka valmistuminen voi kestää vuoden tai kaksi. 
 
Yritysvastuun tärkeys kasvaa jatkuvasti kaikilla toimialoilla ja kaikissa yrityksissä. Vuonna 
2012 TeliaSonera sai yhteistyökumppanikseen Tanskan ihmisoikeusinstituutin, joka auttaa 
meitä laatimaan sisäisen analyysin tekijöistä, joihin saattaa liittyä riski joutua osalliseksi 
ihmisoikeuksia rikkovaan toimintaan. Tanskan ihmisoikeusinstituutti laatii puolueettoman 
asiantuntijaselvityksen analyysista ja arvioi negatiivisten vaikutusten vähentämiseksi tehdyn 
TeliaSoneran suunnitelman ensimmäiset toteutusvaiheet.  Erityisesti sananvapautta ja 
tietosuojaa painotetaan jatkuvasti yhä enemmän tietotekniikka- ja televiestintäalan 
yrityksissä. Industry Dialogue -yhteenliittymän perustajajäsenenä TeliaSonera on yhdessä 
yhdeksän muun jäsenenä olevan johtavan teleyrityksen kanssa tehnyt aktiivisesti työtä 
yhteisten periaatteiden määrittämiseksi televiestintäalalle. Osallistujat esittelevät lähiaikoina 
nämä periaatteet, jotka pohjustavat tietä muiden yritysten liittymiselle mukaan hankkeeseen. 
 
Vuonna 2013 odotamme liikevaihdon paikallisissa valuutoissa laskettuna pysyvän 
edellisvuoden tasolla ja käyttökateprosentin ennen kertaluonteisia eriä kasvavan hieman.” 
 
 
Konsernin kehitysnäkymät vuonna 2013 
 
Liikevaihdon paikallisissa valuutoissa ja ilman yritysostoja laskettuna arvioidaan pysyvän 
ennallaan. Valuuttakurssivaihtelut saattavat vaikuttaa olennaisesti Ruotsin kruunuissa 
ilmoitettuihin lukuihin. 
 
Käyttökateprosentin ennen kertaluonteisia eriä odotetaan nousevan hieman edellisvuoteen 
verrattuna (2012: 34,4 prosenttia). 
 
Käyttöomaisuusinvestointien odotetaan olevan noin 14 prosenttia liikevaihdosta, kun 
toimilupa- ja taajuusmaksuja ei oteta huomioon (2012: 14,6 prosenttia). 
 
Aiemmat konsernin kehitysnäkymät vuodelle 2012 (julkaistu 17.10.2012) ovat sivulla 33. 

 
 
Tehostamistoimet 
 
Kuten vuoden 2012 kolmannella neljänneksellä ilmoitettiin, tehostamistoimet – mukaan 
lukien 2 000 työntekijän henkilöstövähennykset – johtavat kahden seuraavan vuoden aikana 
nettoarvoltaan 2 mrd. kruunun kustannusvähennyksiin, joista noin 0,2 mrd. kruunua on 
kirjattu vuoden 2012 viimeiselle neljännekselle.   
 
Säästötoimien kohteena olevien kustannusten ilman Mobility Services -liiketoiminta-alueen 
Espanjan toimintoja odotetaan laskevan vuonna 2013 paikallisissa valuutoissa ja ilman 
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yritysostoja laskettuna 26,3 mrd. kruunuun (säästötoimien kohteena olevat kustannukset 
ilman Mobility Services -liiketoiminta-alueen Espanjan toimintoja vuonna 2012: 27,1 mrd. 
kruunua). Vuonna 2014 ne laskevat 25,3 mrd. kruunuun. 
 
Vuonna 2013 tehostamistoimet koskevat 1 800 työntekijää Pohjoismaissa ja Baltian maissa 
(henkilöstön kokonaismäärä vuonna 2012: 27 838, joista 22 537 Pohjoismaissa ja Baltian 
maissa). Tehostamistoimet saadaan toteutettua viimeistään alkuvuoteen 2014 mennessä. 
Näiden vähennysten kokonaiskustannusten arvioidaan olevan 1,7 mrd. kruunua vuonna 
2013. Samaan aikaan meillä on tarve rekrytoida uutta osaamista. 
 
 
Konsernikatsaus, vuoden 2012 neljäs vuosineljännes 
 
Liikevaihto paikallisissa valuutoissa ja ilman yritysostoja laskettuna kasvoi 1,8 prosenttia. 
Raportointivaluutassa laskettuna liikevaihto laski 0,7 prosenttia 27 069 milj. kruunuun 
(27 259). Valuuttakurssivaihteluilla oli 2,6 prosentin suuruinen negatiivinen vaikutus ja 
yrityskaupoilla 0,1 prosentin suuruinen positiivinen vaikutus liikevaihtoon. 
 
Mobility Services -liiketoiminta-alueen liikevaihto paikallisissa valuutoissa ja ilman 
yritysostoja laskettuna kasvoi 1,3 prosenttia. Raportointivaluutassa laskettuna liikevaihto 
laski 1,5 prosenttia 13 080 milj. kruunuun (13 276). 
 
Broadband Services -liiketoiminta-alueen liikevaihto paikallisissa valuutoissa ja ilman 
yritysostoja laskettuna laski 2,7 prosenttia. Raportointivaluutassa laskettuna liikevaihto laski 
4,1 prosenttia 9 039 milj. kruunuun (9 427). 
 
Eurasia-liiketoiminta-alueen liikevaihto paikallisissa valuutoissa ja ilman yritysostoja 
laskettuna kasvoi 16,3 prosenttia. Raportointivaluutassa laskettuna liikevaihto kasvoi 10,9 
prosenttia 5 223 milj. kruunuun (4 708). 
 
Liittymämäärä kasvoi 14,8 miljoonalla vuoden 2011 viimeisen neljänneksen lopusta ja oli 
183,0 miljoonaa. Konsolidoitujen toimintojen liittymämäärä kasvoi 8,4 miljoonalla 71,2 
miljoonaan. Osakkuusyhtiöissä liittymämäärä kasvoi 6,4 miljoonalla 111,8 miljoonaan. 
Neljännen vuosineljänneksen aikana konsolidoitujen toimintojen liittymämäärä kasvoi 1,7 
miljoonalla ja osakkuusyhtiöiden liittymämäärä 2,3 miljoonalla. 
 
Säästötoimien kohteena olevat kustannukset paikallisissa valuutoissa ja ilman yritysostoja 
laskettuna laskivat 0,8 prosenttia. Raportointivaluutassa laskettuna säästötoimien kohteena 
olevat kustannukset laskivat 3,2 prosenttia 7 399 milj. kruunuun (7 646). 
 
Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä laski 0,6 prosenttia paikallisissa valuutoissa ja ilman 
yritysostoja laskettuna. Raportointivaluutassa laskettuna käyttökate ennen kertaluonteisia 
eriä pieneni 3,2 prosenttia 8 974 milj. kruunuun (9 269). Käyttökateprosentti ennen 
kertaluonteisia eriä aleni 33,2 prosenttiin (34,0). 
 
Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä aleni 0,8 prosenttia 7 608 milj. kruunuun (7 671). 
Osakkuusyhtiöistä saadut tuotot ennen kertaluonteisia eriä pysyivät ennallaan ja olivat 1 866 
milj. kruunua (1 847). 
 
Liiketulokseen vaikuttavat kertaluonteiset erät olivat yhteensä 189 milj. kruunua (308). 
Ne liittyivät pääasiassa MegaFonin osakkeiden myyntiin, joka tuotti 5 378 milj. kruunun 
nettomyyntivoiton, Mobility Services -liiketoiminta-alueen Norjan toimintojen 2 914 milj. 
kruunun arvonalennuksiin ja Broadband Services -liiketoiminta-alueen Norjan toimintojen 
liikearvon arvonalennukseen 1 550 milj. kruunulla. 
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Rahoituserät olivat yhteensä –775 milj. kruunua (–855), josta –741 milj. kruunua (–668) 
liittyi nettokorkokuluihin. 
 
Tuloverot vähenivät –145 milj. kruunuun (1 322). Vuosineljänneksen efektiivinen veroaste 
oli –2,0 prosenttia (18,6), mikä selittyi pääasiassa MegaFonin osakkeiden myynnistä 
saaduilla verottomilla myyntivoitoilla ja laskennalliseen verovelkaan liittyvällä 1 225 milj. 
kruunun kertaluontoisella vaikutuksella yhteisöveron laskettua Ruotsissa 26,3 prosentista 
22,0 prosenttiin. Efektiivistä veroastetta toisaalta tasapainottivat Norjan toiminnoista kirjatut 
arvonalennukset, jotka eivät ole vähennyskelpoisia verotuksessa. 
 
Määräysvallattomien omistajien osuus tytäryhtiöistä laski 288 milj. kruunuun (702), josta 
225 milj. kruunua (621) liittyi Euraasian toimintoihin – pääasiassa 49 prosentin omistuksen 
ostoon Kcellistä vuoden 2012 ensimmäisen vuosineljänneksen aikana – ja 50 milj. kruunua 
(67) LMT:hen ja TEO:hon. 
 
Nettotuloksen emoyhtiön omistajille kuuluva osuus kasvoi 34,9 prosenttia 6 880 milj. 
kruunuun (5 100) ja osakekohtainen tulos 1,59 kruunuun (1,18). 
 
Käyttöomaisuusinvestoinnit vähenivät 4 813 milj. kruunuun (6 117), ja käyttöomaisuus-
investoinnit suhteessa liikevaihtoon laskivat 17,8 prosenttiin (22,4). Ilman toimilupa- ja 
taajuusmaksuja käyttöomaisuusinvestoinnit olivat 17,3 prosenttia liikevaihdosta (17,6). 
 
Vapaa kassavirta kasvoi 2 934 milj. kruunuun (552) pääasiassa käteisvaroilla tehtyjen 
käyttöomaisuusinvestointien pienenemisen ja käyttöpääoman muutosten seurauksena.  
 
MegaFonin ja Kcellin listautumisantien tuottoa ei ole sisällytetty vapaaseen kassavirtaan. 
MegaFonin osakkeiden myynnistä saatu 8 581 milj. kruunun tuotto, josta on vähennetty 
transaktiokulut omistuksen laskemisesta 25,2 prosenttiin (35,6) listautumisannissa, on 
esitetty kassavirtalaskelman kohdassa ”Investointien kassavirta”. 
 
Kcellin osakkeiden myynnistä saatu 3 406 milj. kruunun tuotto, josta on vähennetty 
transaktiokulut suoran ja välillisen omistuksen laskemisesta 61,9 prosenttiin (86,9) 
listautumisannissa, on esitetty kassavirtalaskelman kohdassa ”Rahoituksen kassavirta”. 
 
Nettovelka pieneni 59 443 milj. kruunuun neljännen vuosineljänneksen lopussa (71 048 
vuoden 2012 kolmannen neljänneksen lopussa). Nettovelan suhde käyttökatteeseen oli 1,65 
(1,96 vuoden 2012 kolmannen neljänneksen lopussa). 
 
Omavaraisuusaste oli 39,7 prosenttia (40,6 prosenttia vuoden 2012 kolmannen 
neljänneksen lopussa). 
 
 
Konsernikatsaus, koko vuosi 2012 
 
Liikevaihto paikallisissa valuutoissa ja ilman yritysostoja laskettuna kasvoi 1,2 prosenttia. 
Raportointivaluutassa laskettuna liikevaihto pysyi ennallaan ja oli 104 898 milj. kruunua 
(104 804). Valuuttakurssivaihteluilla oli liikevaihtoon 1,1 prosentin suuruinen negatiivinen 
vaikutus. 
 
Mobility Services -liiketoiminta-alueen liikevaihto paikallisissa valuutoissa ja ilman 
yritysostoja laskettuna pysyi ennallaan. Raportointivaluutassa laskettuna liikevaihto laski 1,8 
prosenttia 50 637 milj. kruunuun (51 556). 
 
Broadband Services -liiketoiminta-alueen liikevaihto paikallisissa valuutoissa ja ilman 
yritysostoja laskettuna laski 1,7 prosenttia. Raportointivaluutassa laskettuna liikevaihto laski 
2,6 prosenttia 35 723 milj. kruunuun (36 677). 
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Eurasia-liiketoiminta-alueen liikevaihto paikallisissa valuutoissa ja ilman yritysostoja 
laskettuna kasvoi 13,5 prosenttia. Raportointivaluutassa laskettuna liikevaihto kasvoi 13,9 
prosenttia 19 731 milj. kruunuun (17 330). 
 
Säästötoimien kohteena olevat kustannukset paikallisissa valuutoissa ja ilman yritysostoja 
laskettuna laskivat 0,3 prosenttia. Raportointivaluutassa laskettuna säästötoimien kohteena 
olevat kustannukset laskivat 1,5 prosenttia 29 671 milj. kruunuun (30 113). 
  
Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä laski 2,4 prosenttia paikallisissa valuutoissa ja ilman 
yritysostoja laskettuna. Raportointivaluutassa laskettuna käyttökate ennen kertaluonteisia 
eriä pieneni 3,1 prosenttia 36 059 milj. kruunuun (37 222). Käyttökateprosentti ennen 
kertaluonteisia eriä aleni 34,4 prosenttiin (35,5). 
 
Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä aleni 4,4 prosenttia 28 570 milj. kruunuun (29 889). 
Tuotot osakkuusyhtiöistä ennen kertaluonteisia eriä laskivat 5 488 milj. kruunuun (5 864). 
 
Liiketulokseen vaikuttavat kertaluonteiset erät olivat yhteensä –282 milj. kruunua (–170). 
Ne liittyivät pääasiassa MegaFonin osakkeiden myyntiin, joka tuotti 8 391 milj. kruunun 
nettomyyntivoiton, Mobility Services -liiketoiminta-alueen Norjan ja Liettuan toimintojen 
5 984 milj. kruunun arvonalennuksiin ja Broadband Services -liiketoiminta-alueen Norjan 
toimintojen liikearvon arvonalennukseen 1 550 milj. kruunulla. 
 
Rahoituserät olivat yhteensä –3 806 milj. kruunua (–2 848), josta –3 069 milj. kruunua  
(–2 419) liittyi nettokorkokuluihin. 
 
Tuloverot vähenivät 3 314 milj. kruunuun (5 753). Efektiivinen veroaste oli 13,6 prosenttia 
(21,4). Vuoden 2012 neljännelle vuosineljännekselle kirjattiin laskennalliseen verovelkaan 
liittyvä 1 225 milj. kruunun kertaluonteinen vaikutus Ruotsin yhteisöveron laskettua 26,3 
prosentista 22,0 prosenttiin. Efektiivisen veroasteen odotetaan olevan noin 20 prosenttia.  
 
Määräysvallattomien omistajien osuus tytäryhtiöistä pieneni 1 282 milj. kruunuun (2 731), 
josta 1 042 milj. kruunua (2 420) liittyi Euraasian toimintoihin ja 197 milj. kruunua (262) 
LMT:hen ja TEO:hon. 
 
Nettotuloksen emoyhtiön omistajille kuuluva osuus kasvoi 8,1 prosenttia 19 886 milj. 
kruunuun (18 388) ja osakekohtainen tulos 4,59 kruunuun (4,21). 
 
Käyttöomaisuusinvestoinnit vähenivät 15 685 milj. kruunuun (17 384), ja käyttöomaisuus-
investoinnit suhteessa liikevaihtoon laskivat 15,0 prosenttiin (16,6). Ilman toimilupa- ja 
taajuusmaksuja käyttöomaisuusinvestoinnit olivat 14,6 prosenttia liikevaihdosta (14,0). 
 
Vapaa kassavirta kasvoi 23 740 milj. kruunuun (9 415) pääasiassa siksi, että osakkuus-
yhtiöiltä saadut osingot kasvoivat ja käteisenä maksetut käyttöomaisuusinvestoinnit 
vähenivät. Vuoden 2012 toisella vuosineljänneksellä MegaFon maksoi osinkoa, joka oli 
suuruudeltaan verojen jälkeen 11 726 milj. kruunua. Ilman MegaFonin osingon vaikutusta 
vapaa kassavirta kasvoi 12 014 milj. kruunuun.  
 
MegaFonin ja Kcellin omistusten muutoksista vuonna 2012 aiheutuneita kassavirtoja ei ole 
sisällytetty vapaaseen kassavirtaan. MegaFonin osalta Telecominvestin osakkeiden 
myynnistä huhtikuussa 2012 ja omistusosuuden laskemisesta 25,2 prosenttiin (35,6) 
listautumisannissa marraskuussa 2012 saatu 9 170 milj. kruunun tuotto on esitetty 
kassavirtalaskelman kohdassa ”Investointien kassavirta”. 
 
Kcellin osalta 49 prosentin omistusosuuden ostosta tammikuussa 2012 ja 25 prosentin 
omistusosuuden myynnistä listautumisannissa joulukuussa 2012 aiheutunut 7 021 milj. 
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kruunun negatiivinen nettovaikutus kassavirtaan transaktiokulujen vähentämisen jälkeen on 
esitetty kassavirtalaskelman kohdassa ”Rahoituksen kassavirta”. 
 
Yritysostot ja -myynnit 
• TeliaSonera ilmoitti 2.2.2012 saaneensa päätökseen ensimmäisen vaiheen aiemmin 

julkistetusta liiketoimesta, jolla se kasvattaa omistustaan Kcell-nimellä toimivasta GSM 
Kazakhstan LLP:stä ostamalla Kazakhtelecomilta 49 prosenttia Kcellin osakkeista 1,519 
mrd. Yhdysvaltain dollarin (noin 10,5 mrd. kruunun) kauppahintaan. Lisäksi TeliaSonera 
sitoutui myymään 25 prosenttia miinus yhden osakkeen osuuden Kcellista 
listautumisannissa. TeliaSonera vahvisti Kcellin listautumisannin Kazakstanissa 
12.12.2012. Listautumisanti tuotti 525 milj. Yhdysvaltain dollaria (noin 3,5 mrd. kruunua) 
voittoa. TeliaSonera omistaa nyt suoraan ja välillisesti yhteensä 61,9 prosenttia (86,9) 
Kcellistä. 

• TeliaSonera ilmoitti 1.3.2012, että se oli ostanut Svenska Stadsnät AB:n kaikki 
osakkeet. Yhtiö toimittaa kuitukapasiteettia kunnille, yrityksille ja kotitalouksille.  

• TeliaSonera ilmoitti 5.4.2012, että se oli myynyt 18,6 prosentin omistuksensa 
kambodžalaisesta Smart Mobile -yhtiöstä ja allekirjoittanut sopimuksen, jolla se 
kasvattaa omistustaan nepalilaisesta Ncellistä. 

• TeliaSonera ilmoitti 24.4.2012, että MegaFonin osakkeenomistajat TeliaSonera, AF 
Telecom ja Altimo olivat päässeet sopuun Venäjän toiseksi suurimman matkaviestin-
operaattorin hallintoon liittyvissä riita-asioissa ja sopineet 5,15 mrd. Yhdysvaltain 
dollarin suuruisen osingon maksamisesta sekä listautumisannin käynnistämisestä. 
TeliaSonera vahvisti 28.11.2012 MegaFonin listautumisannin, jonka tuotto 
TeliaSoneralle oli noin 8,5 mrd. kruunua. TeliaSonera omistaa nyt 25,2 prosenttia 
MegaFonista (35,6). 

• TeliaSonera solmi 26.4.2012 sopimuksen, jolla se osti jäljellä olevat 49 prosenttia 
Airbell Services Ltd.:n osakkeista ja äänistä 75,45-prosenttisesti omistamansa 
tytäryhtiön TeliaSonera Asia Holding B.V.:n kautta. Airbell Services Ltd omistaa 75 
prosenttia Nepal Satellite Pvt. Ltd.:stä, joka on alueellinen operaattori Nepalissa. 

• TeliaSonera julkisti 5.6.2012 vapaaehtoisen julkisen ostotarjouksen, jossa se tarjoutui 
maksamaan TEO LT:n ulkona olevista osakkeista 0,637 euroa osakkeelta 
käteissuorituksena. Avoimilta markkinoilta ostetut osakkeet mukaan lukien TeliaSonera 
omistaa nyt 88,15 prosenttia TEO LT:stä. 

• TeliaSonera ilmoitti 20.12.2012, että se on allekirjoittanut sopimuksen norjalaisen 
tytäryhtiönsä NextGenTelin myymisestä Oslon pörssissä listatulle Teliolle. Myyntihinta 
oli 601 milj. Norjan kruunua (noin 700 milj. Ruotsin kruunua), kun hinnassa oli huomioitu 
ostettavan yhtiön käteisvarat ja velat. Yhtiö odottaa saavansa liiketoimen päätökseen 
vuoden 2013 ensimmäisen neljänneksen aikana. 

• TeliaSonera ilmoitti 28.12.2012 muodollisten ehtojen täyttymisestä liiketoimissa, joilla 
TeliaSonera ostaa kazakstanilaisen Alem Communicationsin WiMax-toiminnot yhtiön 
omistajalta Midas Telecomilta ja tekee välillisen vähemmistöinvestoinnin 
KazTransComiin ostamalla sen osakkeita Alatau LLP:ltä. Liiketoimet saatiin päätökseen 
tammikuun 2013 alussa. 

 
Merkittäviä tapahtumia vuonna 2012 
• TeliaSonera ilmoitti 2.4.2012, että Robert Andersson on nimitetty Soneran 

toimitusjohtajaksi ja TeliaSonera-konsernin johtoryhmän jäseneksi.  
• TeliaSonera ilmoitti 17.7.2012 pyytäneensä Tanskan ihmisoikeusinstituutilta apua 

yhtiön toiminnan ihmisoikeusvaikutusten arvioinnissa ja arvioinnin valvonnassa. 
Tanskan ihmisoikeusinstituutti on kehittänyt yhdessä TeliaSoneran kanssa työkalun, 
joka on räätälöity TeliaSoneralle ja riskiprofiilin luomiseen toiminnan 
ihmisoikeusvaikutuksista televiestintäalalla. Se analysoi sananvapauteen ja 
tietosuojaan liittyviä kysymyksiä ja käyttää vertailukohtana YK:n liike-elämän ja 
ihmisoikeuksien perusperiaatteita. Instituutti arvioi myös TeliaSoneran suunnitelman 
negatiivisten ihmisoikeusvaikutusten vähentämiseksi vuonna 2013. 
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• 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 
Uzbekistanissa tehtyjä investointeja koskevan tutkinnan. 

• Ruotsin hallitus teki 21.11.2012  päätöksen yhteisöveron alentamista Ruotsissa 26,3 
prosentista 22,0 prosenttiin. Tällä on positiivinen vaikutus TeliaSoneran 
verotukselliseen kokonaistilanteeseen. Laskennalliseen nettoverovelkaan liittyvä 
kertaluonteinen vaikutus oli 1 225 milj. kruunua vuoden 2012 neljännellä 
vuosineljänneksellä, ja konsernin efektiivisen veroasteen odotetaan laskevan noin 1,5 
prosenttiyksikköä tuottojen jakaantuessa nykyisellä tavalla. 

 
TeliaSoneran osake 
TeliaSoneran osake noteerataan Tukholman ja Helsingin pörsseissä (NASDAQ OMX 
Stockholm ja NASDAQ OMX Helsinki). Vuonna 2012 osakkeen hinta Tukholman pörssissä 
laski 5,8 prosenttia 46,77 kruunusta 44,06 kruunuun. Korkeimmillaan osakkeen hinta oli 
49,33 kruunua (55,70) ja alimmillaan 41,43 kruunua (40,60). Osakkeenomistajien määrä 
pieneni 580 076:sta 553 631:een. Ruotsin valtio omisti 37,3 prosenttia ja Suomen valtio 11,7 
prosenttia yhtiön osakkeista. Ruotsin ja Suomen ulkopuolinen omistus kasvoi 18,2 
prosentista 22,4 prosenttiin. 
 
Osingonjakopolitiikka 
TeliaSonera tavoittelee vakaaseen investointiluokkaan kuuluvaa pitkäaikaista luotto-
luokitusta (välillä A– ja BBB+). Näin halutaan turvata yhtiölle strategisesti tärkeä 
rahoituksellinen joustavuus investoitaessa sekä orgaaniseen että yritysostojen kautta 
tapahtuvaan kasvuun. Yhtiö jakaa tavanomaisina osinkoina vähintään 50 prosenttia 
nettotuloksen emoyhtiön omistajille kuuluvasta osuudesta. Tämän lisäksi ylimääräinen 
pääoma palautetaan osakkeenomistajille hallituksen otettua huomioon yhtiön käteisvarat, 
kassavirtaennusteet ja keskipitkän aikavälin investointisuunnitelmat sekä tilanteen 
pääomamarkkinoilla. 
 
Osakkeenomistajille maksettava tavanomainen osinko 
Yhtiön hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että vuodelta 2012 maksetaan 
tavanomaisena osinkona 2,85 kruunua osakkeelta (2,85) eli yhteensä 12,3 mrd. kruunua 
(12,3), joka on 62 prosenttia (68) nettotuloksen emoyhtiön omistajille kuuluvasta osuudesta. 
 
Hallitus esittää, että viimeinen kaupankäyntipäivä osinkoon oikeuttavilla osakkeilla on 
3.4.2013 ja että ensimmäinen osinkoon oikeuttamaton kaupankäyntipäivä on 4.4.2013. 
Euroclear Swedenin suosittelema osingonmaksun täsmäytyspäivä on 8.4.2013. Mikäli 
varsinainen yhtiökokous hyväksyy hallituksen esitykset, osingonmaksun odotetaan 
tapahtuvan Euroclear Swedenin kautta 11.4.2013. 
 
 
Yhtiökokous 2013 
 
Varsinainen yhtiökokous järjestetään 3.4.2013 kello 14.00 (CET) Cirkusessa Tukholmassa. 
Kokouskutsu julkaistaan internetosoitteessa www.teliasonera.com sekä sanomalehdissä 
helmikuun 2013 lopussa. Osallistumisoikeus on osakkeenomistajilla, jotka on rekisteröity 
osakkeenomistajiksi yhtiön osakasluetteloon 26.3.2013. Osakkeenomistajat voivat 
ilmoittautua yhtiökokoukseen helmikuun 2013 lopusta alkaen. Ilmoittautumiset tulee 
toimittaa TeliaSoneralle viimeistään 26.3.2013. 
 
 

http://www.teliasonera.com/
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Liikevaihto kasvoi Mobility Services -liiketoiminta-alueella 
 
 
Mobility Services -liiketoiminta-alue tarjoaa liikkuvuuspalveluja kuluttaja- ja yrityssegmentin massamarkkinoille. Sen 
palveluja ovat langattomat puhe- ja datapalvelut ja sisältöpalvelut, WLAN-palvelualueet, liikkuva laajakaista ja Wireless Office. 
Liiketoiminta-alueeseen kuuluu matkaviestinliiketoiminta Ruotsissa, Suomessa, Norjassa, Tanskassa, Liettuassa, Latviassa, Virossa ja 
Espanjassa. 
 

 
• Liikevaihdon kasvu paikallisissa valuutoissa laskettuna oli jälleen positiivista neljännellä 

vuosineljänneksellä, mitä vauhditti kasvanut laitemyynti sekä palvelujen liikevaihdon 
myönteinen kehitys monilla markkina-alueilla. Langattomien datapalvelujen liikevaihto 
kasvoi yli 30 prosenttia liikennemäärien lähes kaksinkertaistuessa neljännen vuosi-
neljänneksen aikana.  
 

• Älypuhelimilla käytettävien langattomien internetpalvelujen kysyntä vauhdittaa edelleen 
langattomien datapalvelujen kasvua. Datapaketti sisältyy nyt yli kolmannekseen kaikista 
laskutusliittymistä, kun edellisvuonna vastaava osuus oli 25 prosenttia. Espanjassa 
osuus on suurin, sillä siellä 60 prosenttia kaikista laskutusliittymistä sisältää 
langattoman datapaketin. Seuraavina tulevat Ruotsi ja Norja noin 45 prosentin 
osuudella. 

 

MSEK, paitsi käyttökateprosentit, 
toiminnan tunnusluvut ja muutokset 

Loka–
joulu 
2012 

Loka–
joulu 
2011 

Muutos 
(%) 

Tammi–
joulu 
2012 

Tammi–
joulu 
2011 

Muutos 
(%) 

Liikevaihto 13 080 13 276 −1,5 50 637 51 556 −1,8 
Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä 3 693 3 967 −6,9 14 689 16 053 −8,5 

Käyttökate-% 28,2 29,9  29,0 31,1  
Liiketulos −442 2 583 −117,1 4 200 11 122 −62,2 
Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä 2 663 2 739 −2,8 10 400 11 322 −8,1 
Käyttöomaisuusinvestoinnit 1 368 2 484 −44,9 4 496 6 742 −33,3 
Liittymämäärä (tuhatta) kauden lopussa 20 537 19 520 5,2 20 537 19 520 5,2 
Työntekijöitä kauden lopussa 7 245 7 456 −2,8 7 245 7 456 −2,8 
 

Lisätietoja segmentistä on saatavana osoitteessa www.teliasonera.com. 
 
Neljäs vuosineljännes 
• Liikevaihto paikallisissa valuutoissa ja ilman yritysostoja laskettuna kasvoi 1,3 

prosenttia. Raportointivaluutassa laskettuna liikevaihto laski 1,5 prosenttia 13 080 milj. 
kruunuun (13 276). Valuuttakurssivaihteluilla oli 2,8 prosentin suuruinen negatiivinen 
vaikutus liikevaihtoon. 
 
Ruotsissa liikevaihto kasvoi 5,1 prosenttia 4 620 milj. kruunuun (4 394). Puhe-, viesti- ja 
datapalvelujen liikevaihto kasvoi edelliseen vuosineljännekseen verrattuna. Tämä johtui 
pääasiassa liittymien keskimääräisen tuoton ja liittymien määrän kasvusta 
kuluttajasegmentissä. Myös yrityssegmentissä kehitys vakaantui hieman vuosi-
neljänneksen aikana. Uusien puhelinmallien markkinoilletulo vaikutti myönteisesti 
laitemyyntiin, joka kasvoi 20 prosenttia edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna.   
 
Suomessa liikevaihto paikallisessa valuutassa laskettuna laski 5,4 prosenttia 2 020 milj. 
Ruotsin kruunuun (2 254), josta puolet on selitettävissä yhteenliittämismaksuista 
saatavan liikevaihdon pienenemisellä. Lisäksi alhaisempi keskimääräinen minuuttihinta 
ja liittymien alentunut määrä kuluttajasegmentissä vaikuttivat negatiivisesti 
puhepalvelujen liikevaihtoon. Langattomien datapalvelujen ja laitemyynnin liikevaihto 
kasvoi edelleen.  
 
Norjassa liikevaihto paikallisissa valuutoissa laski 8,6 prosenttia 1 858 milj. Ruotsin 
kruunuun (2 033), mikä johtui tukkumyynnin liikevaihdon pienenemisestä. Puhe-, viesti- 

http://www.teliasonera.com/
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ja datapalvelujen liikevaihto pysyi lähes edellisvuoden tasolla, mikä johtui liittymien 
keskimääräisen tuoton kasvusta yhä useamman liittymäasiakkaan siirtyessä 
kiinteähintaisiin sopimuksiin. Laitemyynti aleni edellisvuoden vastaavaan jaksoon 
verrattuna. 
 
Tanskassa liikevaihto paikallisessa valuutassa laskettuna laski 3,6 prosenttia 1 257 milj. 
Ruotsin kruunuun (1 378). Laitemyynnin ja langattomien datapalvelujen kasvu ei 
kompensoinut täysin yhteenliittämismaksuista ja puhepalveluista saadun liikevaihdon 
pienenemistä. 
 
Liikevaihto paikallisissa valuutoissa laskettuna laski Virossa 2,4 prosenttia 383 milj. 
kruunuun (414), Latviassa 4,6 prosenttia 440 milj. kruunuun (481) ja Liettuassa 12,2 
prosenttia 332 milj. kruunuun (398). Langattomien datapalvelujen ja laitemyynnin 
liikevaihdon kasvu ei kompensoinut täysin yhteenliittämismaksuista saatavan 
liikevaihdon pienenemistä ja puhe- ja viestipalveluihin edelleen kohdistuvaa 
hintapainetta. 
 
Espanjassa liikevaihto paikallisessa valuutassa laskettuna kasvoi 18,1 prosenttia 2 178 
milj. kruunuun (1 945), mikä johtui pääasiassa laitemyynnin kehityksestä ja 
langattomien datapalvelujen lähes kaksinkertaistuneesta liikevaihdosta edellisvuoteen 
verrattuna. Yhteenliittämismaksuista saatavan liikevaihdon pieneneminen alensi 
liikevaihtoa noin 10 milj. euroa edellisvuoden vastaavaan neljännekseen verrattuna. 
 

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

 
• Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä laski 5,1 prosenttia paikallisissa valuutoissa ja 

ilman yritysostoja laskettuna. Raportointivaluutassa laskettuna käyttökate ennen 
kertaluonteisia eriä pieneni 6,9 prosenttia 3 693 milj. kruunuun (3 967). Käyttökate-
prosentti aleni 28,2 prosenttiin (29,9). 
 
Ruotsissa käyttökateprosentti laski 39,6 prosenttiin (42,6), mikä johtui bruttokatteen 
alenemisesta pienikatteisten laitteiden myynnin kasvun seurauksena sekä 
säästötoimien kohteena olevien henkilöstö- ja IT-kulujen kasvusta. Suomessa 
käyttökateprosentti laski 26,2 prosenttiin (30,3) bruttokatteen laskun ja kasvaneiden 
henkilöstökulujen takia. 
 
Norjassa käyttökateprosentti laski 30,1 prosenttiin (33,5) pääasiassa tukkumyynnin 
liikevaihdon pienenemisen seurauksena. Tanskassa käyttökateprosentti nousi 13,9 
prosenttiin (8,6) bruttokatteen kasvun sekä henkilöstökulujen, subventioiden ja 
myyntiprovisioiden pienenemisen seurauksena. 
 
Virossa käyttökateprosentti laski 21,1 prosenttiin (29,2), Latviassa 28,0 prosenttiin 
(38,3) ja Liettuassa 21,4 prosenttiin (26,6). Syynä kannattavuuden heikentymiseen oli 
pääasiassa bruttokatteen pienentyminen, yhteenliittämis- ja verkkovierailupalvelujen 
katteen pienentyminen ja laitemyynnin osuuden kasvu. 
 
Espanjassa käyttökateprosentti kasvoi 14,9 prosenttiin (10,6) liikevaihdon kasvun ja 
subventioiden pienentymisen seurauksena. 
 

• Käyttöomaisuusinvestoinnit vähenivät 1 368 milj. kruunuun (2 484) ja käyttö-
omaisuusinvestoinnit suhteessa liikevaihtoon laskivat 10,5 prosenttiin (18,7). Ilman 
toimilupa- ja taajuusmaksuja käyttöomaisuusinvestoinnit olivat 1 341 milj. kruunua 
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(1 554) ja käyttöomaisuusinvestoinnit suhteessa liikevaihtoon olivat 10,3 prosenttia 
(11,7). Kassavirta laskettuna ennen kertaluonteisia eriä kirjatun käyttökatteen ja 
käyttöomaisuusinvestointien erotuksena kasvoi 2 325 milj. kruunuun (1 483). 

 
Koko vuosi 
• Liikevaihto paikallisissa valuutoissa ja ilman yritysostoja laskettuna pysyi ennallaan. 

Raportointivaluutassa laskettuna liikevaihto laski 1,8 prosenttia 50 637 milj. kruunuun 
(51 556). Valuuttakurssivaihteluilla oli liikevaihtoon 1,9 prosentin suuruinen negatiivinen 
vaikutus. 

 
• Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä laski 7,4 prosenttia paikallisissa valuutoissa ja 

ilman yritysostoja laskettuna. Raportointivaluutassa laskettuna käyttökate ennen 
kertaluonteisia eriä pieneni 8,5 prosenttia 14 689 milj. kruunuun (16 053). Käyttökate-
prosentti laski 29,0 prosenttiin (31,1). 

 
• Käyttöomaisuusinvestoinnit vähenivät 4 496 milj. kruunuun (6 742) ja 

käyttöomaisuusinvestoinnit suhteessa liikevaihtoon laskivat 8,9 prosenttiin (13,1). Ilman 
toimilupa- ja taajuusmaksuja käyttöomaisuusinvestoinnit olivat 4 397 milj. kruunua 
(4 468), ja käyttöomaisuusinvestoinnit suhteessa liikevaihtoon olivat 8,7 prosenttia (8,7). 
Kassavirta laskettuna ennen kertaluonteisia eriä kirjatun käyttökatteen ja käyttö-
omaisuusinvestointien erotuksena kasvoi 10 193 milj. kruunuun (9 311). 
 

MSEK, paitsi käyttökateprosentit ja 
muutokset 

Loka–
joulu 
2012 

Loka–
joulu 
2011 

Muu-
tos 
(%) 

Tammi–
joulu 
2012 

Tammi–
joulu 
2011 

Muu-
tos 
(%) 

Liikevaihto 13 080 13 276 −1,5 50 637 51 556 −1,8 
josta Ruotsin osuus 4 620 4 394 5,1 17 297 16 695 3,6 
josta Suomen osuus 2 020 2 254 −10,4 8 173 8 885 −8,0 
josta Norjan osuus 1 858 2 033 −8,6 7 582 8 261 −8,2 
josta Tanskan osuus 1 257 1 378 −8,8 4 835 5 525 −12,5 
josta Liettuan osuus 332 398 −16,6 1 277 1 451 −12,0 
josta Latvian osuus 440 481 −8,5 1 608 1 722 −6,6 
josta Viron osuus 383 414 −7,5 1 515 1 608 −5,8 
josta Espanjan osuus 2 178 1 945 12,0 8 382 7 451 12,5 

Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä 3 693 3 967 −6,9 14 689 16 053 −8,5 
josta Ruotsin osuus 1 831 1 870 −2,1 7 367 7 545 −2,4 
josta Suomen osuus 529 682 −22,4 2 438 2 843 −14,2 
josta Norjan osuus 560 682 −17,9 2 409 2 891 −16,7 
josta Tanskan osuus 175 118 48,3 549 744 −26,2 
josta Liettuan osuus 71 106 −33,0 339 405 −16,3 
josta Latvian osuus 123 184 −33,2 543 653 −16,8 
josta Viron osuus 81 121 −33,1 417 553 −24,6 
josta Espanjan osuus 324 206 57,3 627 420 49,3 

Käyttökate-% yhteensä 28,2 29,9  29,0 31,1  
Käyttökate-%, Ruotsi 39,6 42,6  42,6 45,2  
Käyttökate-%, Suomi 26,2 30,3  29,8 32,0  
Käyttökate-%, Norja 30,1 33,5  31,8 35,0  
Käyttökate-%, Tanska 13,9 8,6  11,4 13,5  
Käyttökate-%, Liettua 21,4 26,6  26,5 27,9  
Käyttökate-%, Latvia 28,0 38,3  33,8 37,9  
Käyttökate-%, Viro 21,1 29,2  27,5 34,4  
Käyttökate-%, Espanja 14,9 10,6  7,5 5,6  
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Liikevaihto paikallisissa valuutoissa ja 
ilman yritysostoja laskettuna 

Loka–
joulu 

Tammi–
joulu 

Muutos (%) yhteensä 1,3 0,1 
Muutos (%), Ruotsi 5,1 3,6 
Muutos (%), Suomi −5,4 −4,1 
Muutos (%), Norja −8,6 −8,6 
Muutos (%), Tanska −3,6 −9,2 
Muutos (%), Liettua −12,2 −8,6 
Muutos (%), Latvia −4,6 −4,3 
Muutos (%), Viro −2,4 −2,1 
Muutos (%), Espanja 18,1 16,9 

 
 
Kuituasiakkaiden määrän kasvu kiihtyi Broadband 
Services -liiketoiminta-alueella 
 
 
Broadband Services -liiketoiminta-alue tarjoaa massamarkkinoiden palveluja kotien ja toimistojen yhteyksiin. Sen 
palveluja ovat kupari-, kuitu- ja kaapeliyhteyksillä tarjottavat laajakaistapalvelut, TV, internetpuhelut, kodin viestintäpalvelut, IP-VPN / 
Business Internet, vuokrajohdot ja perinteiset puhepalvelut. Liiketoiminta-alue vastaa konsernin runkoverkosta, mukaan lukien 
kansainvälisen verkkokapasiteettitoiminnan dataverkko. Liiketoiminta-alueeseen kuuluu toimintoja Ruotsissa, Suomessa, Norjassa, 
Tanskassa, Liettuassa, Latviassa (49 prosenttia) ja Virossa sekä kansainvälinen verkkokapasiteettiliiketoiminta. 
 
 
• Kuituasiakkaiden määrän kasvu kiihtyi neljännellä vuosineljänneksellä, ja 

kuituasiakkaita on jo 643 000, mikä tarkoittaa 23 prosentin kasvua edellisvuoteen 
verrattuna. Ruotsissa lähes 600 000 Telian TV-asiakasta voi seurata HBO:n suosittujen 
sarjojen jaksoja jo seuraavana päivänä niiden maailman ensi-illasta. Palvelu toimii 
monissa eri laitteissa: television lisäksi tietokoneissa, älypuhelimessa ja tableteissa. 
 

• TeliaSonera totesi joulukuussa, että yhtiön norjalainen tytäryhtiö NextGenTel ei ole 
riittävän vahva kilpailemaan Norjan laajakaistamarkkinoilla, ja päätti priorisoida 
liiketoiminnan muita osia. Myynnin seurauksena TeliaSonera kirjasi 1,6 mrd. kruunun 
tappion vuoden 2012 neljännelle vuosineljännekselle liikearvon arvonalennuksesta. 

 

MSEK, paitsi käyttökateprosentit, 
toiminnan tunnusluvut ja muutokset 

Loka–
joulu 
2012 

Loka–
joulu 
2011 

Muu-
tos 
(%) 

Tammi
–joulu 

2012 

Tammi–
joulu 
2011 

Muu-
tos 
(%) 

Liikevaihto 9 039 9 427 −4,1 35 723 36 677 −2,6 
Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä 2 527 2 951 −14,4 10 953 11 961 −8,4 

Käyttökate-% 28,0 31,3  30,7 32,6  
Liiketulos −560 1 561 −135,9 4 003 6 582 −39,2 
Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä 1 341 1 697 −21,0 6 191 7 168 −13,6 
Käyttöomaisuusinvestoinnit 1 640 1 599 2,6 5 445 5 263 3,5 
Liittymämäärä (tuhatta) kauden lopussa       

Laajakaista 2 532 2 481 2,1 2 532 2 481 2,1 
Kiinteän verkon puhepalvelut ja VoIP 4 269 4 805 −11,2 4 269 4 805 −11,2 
TV 1 332 1 177 13,2 1 332 1 177 13,2 

Työntekijöitä kauden lopussa 13 277 13 071 1,6 13 277 13 071 1,6 
 

Lisätietoja segmentistä on saatavana osoitteessa www.teliasonera.com. 
 
Neljäs vuosineljännes 
• Liikevaihto paikallisissa valuutoissa ja ilman yritysostoja laskettuna laski 2,7 prosenttia. 

Raportointivaluutassa laskettuna liikevaihto laski 4,1 prosenttia 9 039 milj. kruunuun 
(9 427). Valuuttakurssimuutoksilla oli 1,6 prosentin suuruinen negatiivinen vaikutus ja 
yrityskaupoilla 0,2 prosentin suuruinen positiivinen vaikutus liikevaihtoon. 

http://www.teliasonera.com/
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Ruotsissa liikevaihto laski 3,5 prosenttia 5 102 milj. kruunuun (5 269). 
Vuosineljänneksen aikana saatiin 21 000 uutta kuituasiakasta, joita on nyt yhteensä 
lähes neljännesmiljoona. Kuitulaajakaistapalvelujen liikevaihto kasvoi lähes 60 
prosenttia verrattuna vastaavaan jaksoon edellisvuonna. TV-liittymien määrän kasvu oli 
suurinta kahteen vuoteen, ja TV-liittymiä on nyt yhteensä 580 000. Kiinteän 
puhelinverkon liittymien ja puheliikenteen liikevaihdon lasku jatkui samanlaisena kuin 
aiempien vuosineljännesten aikana.  
 
Suomessa liikevaihto paikallisessa valuutassa laskettuna laski 6,1 prosenttia 1 385 milj. 
kruunuun (1 555). TV-asiakkaiden kokonaismäärä ylitti 400 000 asiakkaan rajan ja 
liikevaihto kasvoi lähes 50 prosenttia verrattuna vastaavaan jaksoon edellisvuonna. 
Laajakaistaliiketoiminnan – mukaan lukien sekä kupari- että kuituyhteydet – liikevaihto 
pysyi ennallaan. Kiinteän verkon puheliittymien ja puheliikenteen liikevaihto puolestaan 
laski edelleen.  
 
Norjassa liikevaihto paikallisessa valuutassa laskettuna kasvoi 1,4 prosenttia 279 milj. 
Ruotsin kruunuun (275) pääasiassa yrityssegmentin myönteisen kehityksen ja liittymän 
keskimääräisen tuoton kasvun seurauksena. Tanskassa liikevaihto paikallisessa 
valuutassa laskettuna laski 2,1 prosenttia 267 milj. kruunuun (289) kiinteän verkon 
puheliikenteen ja -liittymien liikevaihdon laskun takia. 
 
Liettuassa liikevaihto paikallisessa valuutassa laskettuna laski 3,0 prosenttia 474 milj. 
kruunuun (515), mikä selittyy kiinteän verkon puhepalveluiden liikevaihdon laskulla, jota 
TV- ja kuitupalvelujuen kasvu ei pystynyt täysin kompensoimaan.  
 
Virossa liikevaihto paikallisessa valuutassa laskettuna laski 3,9 prosenttia 451 milj. 
kruunuun (495) pienikatteisen transit-liikenteen ja laitemyynnin vähenemisen takia. 
IPTV-palvelujen liikevaihto jatkoi vahvaa kasvua ja yli kaksinkertaistui verrattuna 
vastaavaan jaksoon edellisvuonna. Neljännen vuosineljänneksen aikana markkinoille 
tuotiin Smart TV -ratkaisu yhdessä Samsungin kanssa. Palvelu on ainutlaatuisen 
helppokäyttöinen ja käyttäjäystävällinen, koska siinä ei tarvita ulkoista digisovitinta.  
 
Kansainvälisen verkkokapasiteettiliiketoiminnan liikevaihto paikallisissa valuutoissa 
laskettuna kasvoi 2,5 prosenttia 1 358 milj. kruunuun (1 333), kun sekä pienikatteisten 
puhepalvelujen liikevaihto että IP-palvelujen liikevaihto kasvoivat hieman verrattuna 
vastaavaan vuosineljännekseen edellisvuonna. 
 

• Laajakaistaliittymien määrä kasvoi 2,5 miljoonaan, mikä merkitsee 51 000 liittymän 
lisäystä vuoden 2011 viimeiseen neljännekseen verrattuna ja 25 000 liittymän lisäystä 
kuluneen vuosineljänneksen aikana.  
 
TV-liittymien kokonaismäärä kasvoi vuoden 2011 viimeisestä neljänneksestä 
155 000:lla ja kuluneen vuosineljänneksen aikana 43 000:lla. TV-liittymiä on nyt 
yhteensä 1,3 miljoonaa.  
 
Kiinteän verkon puheliittymien määrä pieneni 416 000:lla vuoden 2011 viimeisen 
neljänneksen lopusta ja oli 3,0 miljoonaa. Vuosineljänneksen aikana määrä väheni 
106 000 liittymällä. Uusien VoIP-liittymien määrä vuosineljänneksen aikana oli 32 000, 
ja VoIP-liittymien kokonaismäärä kasvoi näin 675 000 liittymään. 
 

• Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä laski 13,3 prosenttia paikallisissa valuutoissa ja 
ilman yritysostoja laskettuna. Raportointivaluutassa laskettuna käyttökate ennen 
kertaluonteisia eriä pieneni 14,4 prosenttia 2 527 milj. kruunuun (2 951). 
Käyttökateprosentti oli 28,0 prosenttia (31,3). 
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Ruotsissa käyttökateprosentti laski 35,7 prosenttiin (39,8) asiakaskokemuksen 
parannustoimien vuoksi kasvaneiden henkilöstökulujen, tuotevalikoiman muutoksen ja 
kasvaneiden IT-kustannusten takia. Edellisvuoden vastaavaan vuosineljännekseen 
vaikutti positiivisesti riita-asioiden vuoksi aiemmin tehtyjen noin 70 milj. kruunun 
suuruisten varausten purkaminen. 
 
Suomessa käyttökateprosentti laski 18,3 prosenttiin (24,2) bruttokatteen laskun takia. 
Kannattavuuteen neljännellä vuosineljänneksellä vaikuttivat negatiivisesti myös 
luottotappiovaraukset ja kertaluonteiset muutokset eläkekuluissa.  
 
Norjassa ja Tanskassa käyttökateprosentti pysyi lähes ennallaan. Norjassa 
käyttökateprosentti oli 16,8 (17,1) ja Tanskassa 11,2 (10,7). Liettuassa 
käyttökateprosentti laski 37,3 prosenttiin (38,1) pääasiassa henkilöstökulujen takia. 
Virossa käyttökateprosentti pysyi ennallaan ja oli 24,6 prosenttia (24,6), kun 
säästötoimien kohteena olevien kustannusten lasku kompensoi bruttokatteen laskun. 
 
Kansainvälisen verkkokapasiteettiliiketoiminnan käyttökateprosentti kasvoi hieman 
bruttokatteen paranemisen myötä ja oli 6,5 prosenttia (6,1). 
  

• Käyttöomaisuusinvestoinnit kasvoivat 1 640 milj. kruunuun (1 599), ja 
käyttöomaisuusinvestoinnit suhteessa liikevaihtoon kasvoivat 18,1 prosenttiin (17,0). 
Kassavirta laskettuna ennen kertaluonteisia eriä kirjatun käyttökatteen ja 
käyttöomaisuusinvestointien erotuksena laski 887 milj. kruunuun (1 352). 

 
Koko vuosi 
• Liikevaihto paikallisissa valuutoissa ja ilman yritysostoja laskettuna laski 1,7 prosenttia. 

Raportointivaluutassa laskettuna liikevaihto laski 2,6 prosenttia 35 723 milj. kruunuun 
(36 677). Valuuttakurssivaihteluilla oli 1,1 prosentin suuruinen negatiivinen vaikutus ja 
yrityskaupoilla 0,2 prosentin suuruinen positiivinen vaikutus liikevaihtoon. 
 
Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä laski 7,8 prosenttia paikallisissa valuutoissa ja 
ilman yritysostoja laskettuna. Raportointivaluutassa laskettuna käyttökate ennen 
kertaluonteisia eriä pieneni 8,4 prosenttia 10 953 milj. kruunuun (11 961). 
Käyttökateprosentti laski 30,7 prosenttiin (32,6). 
 

• Käyttöomaisuusinvestoinnit kasvoivat 5 445 milj. kruunuun (5 263), ja 
käyttöomaisuusinvestoinnit suhteessa liikevaihtoon kasvoivat 15,2 prosenttiin (14,3). 
Kassavirta laskettuna ennen kertaluonteisia eriä kirjatun käyttökatteen ja 
käyttöomaisuusinvestointien erotuksena laski 5 508 milj. kruunuun (6 698). 
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MSEK, paitsi käyttökateprosentit ja  
muutokset 

Loka–
joulu 
2012 

Loka–
joulu 
2011 

Muu-
tos 
(%) 

Tammi–
joulu 
2012 

Tammi–
joulu 
2011 

Muu-
tos 
(%) 

Liikevaihto 9 039 9 427 −4,1 35 723 36 677 −2,6 
josta Ruotsin osuus 5 102 5 269 −3,2 20 043 20 767 −3,5 
josta Suomen osuus 1 385 1 555 −10,9 5 584 6 055 −7,8 
josta Norjan osuus 279 275 1,5 1 083 1 063 1,9 
josta Tanskan osuus 267 289 −7,6 1 092 1 150 −5,0 
josta Liettuan osuus 474 515 −8,0 1 915 1 962 −2,4 
josta Viron osuus 451 495 −8,9 1 761 1 903 −7,5 
josta kansainvälisen verkko-
kapasiteettiliiketoiminnan osuus 1 358 1 333 1,9 5 388 5 036 7,0 

Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä 2 527 2 951 −14,4 10 953 11 961 −8,4 
josta Ruotsin osuus 1 821 2 098 −13,2 7 715 8 473 −8,9 
josta Suomen osuus 253 376 −32,7 1 336 1 608 −16,9 
josta Norjan osuus 47 47 − 183 174 5,2 
josta Tanskan osuus 30 31 −3,2 125 83 50,6 
josta Liettuan osuus 177 196 −9,7 774 791 −2,1 
josta Viron osuus 111 122 −9,0 463 539 −14,1 
josta kansainvälisen verkko-
kapasiteettiliiketoiminnan osuus 88 81 8,6 357 293 21,8 

Käyttökate-% yhteensä 28,0 31,3  30,7 32,6  
Käyttökate-%, Ruotsi 35,7 39,8  38,5 40,8  
Käyttökate-%, Suomi 18,3 24,2  23,9 26,6  
Käyttökate-%, Norja 16,8 17,1  16,9 16,4  
Käyttökate-%, Tanska 11,2 10,7  11,4 7,2  
Käyttökate-%, Liettua 37,3 38,1  40,4 40,3  
Käyttökate-%, Viro 24,6 24,6  26,3 28,3  
Käyttökate-%, kansainvälinen verkko-
kapasiteettiliiketoiminta 6,5 6,1  6,6 5,8  

 
Liikevaihto paikallisissa valuutoissa ja 
ilman yritysostoja laskettuna 

Loka–
joulu 

Tammi–
joulu 

Muutos (%) yhteensä −2,7 −1,7 
Muutos (%), Ruotsi −3,5 −3,7 
Muutos (%), Suomi −6,1 −4,4 
Muutos (%), Norja 1,4 1,5 
Muutos (%), Tanska −2,1 −1,4 
Muutos (%), Liettua −3,0 1,4 
Muutos (%), Viro −3,9 −3,9 
Muutos (%), kansainvälinen verkko-
kapasiteettiliiketoiminta 2,5 6,8 
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Liikevaihto kasvaa kaikissa Eurasia-liiketoiminta-alueen maissa 
 
 
Eurasia-liiketoiminta-alue käsittää matkaviestintoiminnan Kazakstanissa, Azerbaidžanissa, Uzbekistanissa, Tadžikistanissa, 
Georgiassa, Moldovassa ja Nepalissa. Liiketoiminta-alue vastaa myös TeliaSoneran osakeomistuksen kehittämisestä venäläisessä 
MegaFonissa (omistusosuus 25 %) ja turkkilaisessa Turkcellissä (omistusosuus 38 %). Päästrategiana on luoda omistaja-arvoa 
kasvattamalla liittymätiheyttä ja tuomalla markkinoille lisäarvopalveluja kyseisissä maissa. 
 
 
• Liikevaihto kasvoi kaikissa Eurasia-liiketoiminta-alueen maissa. Liikevaihdon kasvun 

kiihtyminen paikallisissa valuutoissa laskettuna johtui ennen kaikkea Kazakstanin ja 
Uzbekistanin hyvästä kehityksestä neljännen vuosineljänneksen aikana. Verkon 
käytettävyys on edelleen ongelma alueen joissakin osissa. Tilannetta pyritään kuitenkin 
parantamaan esimerkiksi investoimalla aurinkopaneeleihin ja uuden sukupolven 
akkuihin.  

 
• MegaFonin ja Kcellin listautumisannit toteutettiin menestyksekkäästi vuosineljänneksen 

aikana. Antien yhteydessä TeliaSoneran omistus MegaFonista pieneni 25,2 prosenttiin 
(35,6) ja Kcellistä 61,9 prosenttiin (86,9). TeliaSonera vei myös menestyksekkäästi 
loppuun kazakstanilaisen Alem Communicationsin WiMax-toimintojen oston ja 
KazTransComiin tekemänsä välillisen vähemmistöinvestoinnin, mikä takaa yhtiölle 
arvokkaita taajuuksia ja tiedonsiirtokapasiteettia. TeliaSoneran kazakstanilainen 
tytäryhtiö Kcell voi hyödyntää näiden yhtiöiden kapasiteettia täysimääräisesti kaupallisin 
ehdoin. Tämä on tärkeää vastattaessa langattomien datapalvelujen kysynnän 
odotettuun kasvuun.  

 

MSEK, paitsi käyttökateprosentit,  
toiminnan tunnusluvut ja muutokset 

Loka–
joulu 
2012 

Loka–
joulu 
2011 

Muu-
tos 
(%) 

Tammi–
joulu 
2012 

Tammi–
joulu 
2011 

Muu-
tos 
(%) 

Liikevaihto 5 223 4 708 10,9 19 731 17 330 13,9 
Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä 2 652 2 357 12,5 9 976 8 850 12,7 

Käyttökate-% 50,8 50,1  50,6 51,1  
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista 7 252 1 819  13 815 5 828 137,0 

Venäjä 6 579 1 181  11 542 4 504 156,3 
Turkki 673 640 5,2 2 280 1 331 71,3 

Liiketulos 8 952 4 128 116,9 20 629 12 593 63,8 
Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä 3 718 3 415 8,9 12 340 11 842 4,2 
Käyttöomaisuusinvestoinnit 1 484 1 754 −15,4 4 739 4 538 4,4 
Liittymämäärä (tuhatta) kauden lopussa       

Tytäryhtiöt 42 535 34 840 22,1 42 535 34 840 22,1 
Osakkuusyhtiöt 110 700 104 325 6,1 110 700 104 325 6,1 

Työntekijöitä kauden lopussa 4 980 4 994 −0,3 4 980 4 994 −0,3 
 

Lisätietoja segmentistä on saatavana osoitteessa www.teliasonera.com. 
 
Konsolidoidut toiminnot 
Neljäs vuosineljännes 
• Liikevaihto paikallisissa valuutoissa ja ilman yritysostoja laskettuna kasvoi 16,3 

prosenttia. Raportointivaluutassa laskettuna liikevaihto kasvoi 10,9 prosenttia 5 223 milj. 
kruunuun (4 708). Valuuttakurssivaihteluilla oli 5,4 prosentin suuruinen negatiivinen 
vaikutus. 
 
Kazakstanissa liikevaihto paikallisessa valuutassa laskettuna kasvoi 3,7 prosenttia 
2 159 milj. kruunuun (2 147). Puhe- ja datapalveluihin kohdistuvan hintapaineen 
seurauksena liittymän keskimääräinen tuotto laski, minkä kuitenkin kompensoivat 
liittymämäärän 24 prosentin kasvu ja käyttöminuuttien 14 prosentin kasvu. Kazakstanin 
kolme suurinta matkaviestinoperaattoria sopivat 26. marraskuuta, että 
yhteenliittämismaksuja alennetaan 15 prosenttia vuodessa seuraavan kolmen vuoden 

http://www.teliasonera.com/
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ajan. Kcellin ja muiden operaattoreiden välillä sovelletaan tasahintaista 
yhteenliittämishinnoittelua. 

 
Azerbaidžanissa liikevaihto paikallisessa valuutassa laskettuna kasvoi 7,6 prosenttia 
984 milj. kruunuun (928). Azercell toi markkinoille useita uusia palveluja edistääkseen ja 
lisätäkseen langattomien datapalvelujen käyttöä, ja datapalvelujen liikevaihdon osuus 
kokonaisliikevaihdosta on nyt 9 prosenttia. Azercellilla on nyt käytössä 1 000 3G-
tukiasemaa. Neljännen vuosineljänneksen aikana yhtiö käynnisti myös kampanjan, 
jossa tarjottiin subventoituja puhelinlaitteita valikoiduille laskutusliittymäasiakkaille 
ensimmäistä kertaa.  
 
Uzbekistanissa liikevaihto paikallisessa valuutassa laskettuna kasvoi 76,7 prosenttia 
749 milj. kruunuun (470). Markkinoihin on vaikuttanut viranomaisten päätös peruuttaa 
markkinajohtaja MTS:n toimilupa. Ucell onnistui lisäämään liittymiensä määrää 23 
prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Samaan aikaan liittymän keskimääräinen tuotto 
kasvoi 46 prosenttia, mikä selittyy osittain hintojen nousulla. Aktiivisten liittymien 
kasvavan määrän ja merkittävästi kasvaneiden liikkennemäärien hallitsemiseksi Ucell 
sulki 0,6 miljoonaa käyttämätöntä liittymää neljännen vuosineljänneksen aikana.  
 
Tadžikistanissa liikevaihto paikallisessa valuutassa laskettuna kasvoi 3,3 prosenttia 244 
milj. kruunuun (232) pääasiassa lisäarvopalvelujen liikevaihdon kasvun seurauksena. 
Ulkomaanliikenteeseen kohdistuva hintapaine on hellittänyt sääntelyviranomaisen 
määrättyä, että Venäjälle soitettuihin puheluihin sovelletaan 1.11.2012 alkaen 0,1 
Yhdysvaltain dollarin vähimmäisminuuttihintaa. 
 
Georgiassa liikevaihto paikallisessa valuutassa laskettuna kasvoi 3,8 prosenttia 247 
milj. kruunuun (242), kun saapuvien ulkomaanpuhelujen hinnat nousivat ja langattomien 
datapalvelujen liikevaihto kasvoi.   
 
Moldovassa liikevaihto paikallisessa valuutassa laskettuna kasvoi 4,0 prosenttia 140 
milj. kruunuun (143). Moldcellista tuli neljännen vuosineljänneksen aikana ensimmäinen 
moldovalainen operaattori, jolla on 4G-toimilupa. Palveluja alettiin tarjota 
yritysasiakkaille marraskuussa 2012. Sääntelyviranomainen on ehdottanut 
matkapuhelinnumeroiden siirrettävyyden käyttöönottoa toukokuussa 2013, mutta 
yksityiskohdat ovat vielä auki.  
 
Nepalissa liikevaihto paikallisessa valuutassa laskettuna kasvoi 41,4 prosenttia 716 milj. 
kruunuun (547), kun liittymämäärä ja liittymän keskimääräinen tuotto kasvoivat.  
 

• Konsolidoitujen toimintojen liittymämäärä oli 42,5 miljoonaa, eli se kasvoi 7,7 miljoonaa 
vuoden 2011 neljännen vuosineljänneksen lopusta. Kasvu oli voimakkainta 
Kazakstanissa, jossa liittymämäärä kasvoi 2,6 miljoonalla 13,5 miljoonaan, ja 
Nepalissa, jossa se kasvoi 2,2 miljoonalla 9,0 miljoonaan. Neljännen vuosineljänneksen 
aikana konsolidoitujen toimintojen kokonaisliittymämäärä kasvoi 1,4 miljoonalla. Kasvu 
oli suurinta Kazakstanissa, jossa se kasvoi 0,8 miljoonalla, ja Nepalissa, jossa se kasvoi 
0,4 miljoonalla liittymällä. 
 

• Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä kasvoi 18,5 prosenttia paikallisissa valuutoissa ja 
ilman yritysostoja laskettuna. Raportointivaluutassa laskettuna käyttökate ennen 
kertaluonteisia eriä kasvoi 12,5 prosenttia 2 652 milj. kruunuun (2 357). 
Käyttökateprosentti oli 50,8 prosenttia (50,1). 
 
Kazakstanissa käyttökateprosentti laski 53,6 prosenttiin (57,0), mikä selittyi kasvaneilla 
yhteenliittämiskuluilla oman verkon ulkopuolisten puheluiden määrän lisäännyttyä. 
Lisäksi myynti- ja markkinointikulut kasvoivat verrattuna vastaavaan jaksoon 
edellisvuonna, kun Kcell puolusti menestyksekkäästi markkinaosuuttaan. 
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Azerbaidžanissa käyttökateprosentti kasvoi 49,2 prosenttiin (45,2), mikä selittyi 
pääasiassa yhteenliittämismaksujen laskulla, joka vaikutti positiivisesti 
bruttokatteeseen. Uzbekistanissa käyttökateprosentti kasvoi 43,0 prosenttiin (40,2), kun 
alentuneet kustannukset ja jälleenmyyjien uusi provisiorakenne kompensoivat 
tammikuussa 2012 voimaan tulleen liittymäveron vaikutuksen.  
  
Tadžikistanissa käyttökateprosentti laski 50,8 prosenttiin (51,7) yhteenliittämiskulujen 
kasvun seurauksena. Georgiassa käyttökateprosentti kasvoi 39,7 prosenttiin (37,2), 
mikä selittyi osaksi jälleenmyyjien uuden provisiorakenteen tuottamilla säästöillä. 
Moldovassa käyttökateprosentti pysyi lähes ennallaan ja oli 37,9 prosenttia (37,8). 
 
Nepalissa käyttökateprosentti kasvoi 62,8 prosenttiin (55,0) liikevaihdon kasvun ja 
kustannusten hyvän hallinnan johdosta. Osana uutta taajuuspolitiikkaa 
sääntelyviranomainen otti käyttöön 3G-taajuusmaksut. Maksuja oli määrä suorittaa 
myös takautuvasti 3G-toimintojen vuonna 2007 tapahtuneesta käynnistymisestä alkaen, 
ja tähän liittyen kirjattiin yhteensä 104 milj. kruunun kertaluonteinen erä vuoden 2012 
neljännelle vuosineljännekselle.  

 
• Käyttöomaisuusinvestoinnit vähenivät 1 484 milj. kruunuun (1 754), ja 

käyttöomaisuusinvestoinnit suhteessa liikevaihtoon laskivat 28,4 prosenttiin (37,3). 
Ilman toimilupa- ja taajuusmaksuja käyttöomaisuusinvestoinnit olivat 1 387 milj. kruunua 
(1 362) ja käyttöomaisuusinvestoinnit suhteessa liikevaihtoon olivat 26,6 prosenttia 
(28,9). Kassavirta laskettuna ennen kertaluonteisia eriä kirjatun käyttökatteen ja 
käyttöomaisuusinvestointien erotuksena kasvoi 1 168 milj. kruunuun (603). 

 
Koko vuosi 
• Liikevaihto paikallisissa valuutoissa ja ilman yritysostoja laskettuna kasvoi 13,5 

prosenttia. Raportointivaluutassa laskettuna liikevaihto kasvoi 13.9 prosenttia 19 731 
milj. kruunuun (17 330). Valuuttakurssivaihteluilla oli liikevaihtoon 0,4 prosentin 
suuruinen positiivinen vaikutus. 
 

• Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä kasvoi 12,7 prosenttia paikallisissa valuutoissa ja 
ilman yritysostoja laskettuna. Raportointivaluutassa laskettuna käyttökate ennen 
kertaluonteisia eriä kasvoi 12,7 prosenttia 9 976 milj. kruunuun (8 850). 
Käyttökateprosentti oli 50,6 prosenttia (51,1). 

 
• Käyttöomaisuusinvestoinnit kasvoivat 4 739 milj. kruunuun (4 538) ja käyttö-

omaisuusinvestoinnit suhteessa liikevaihtoon laskivat 24,0 prosenttiin (26,2). Ilman 
toimilupa- ja taajuusmaksuja käyttöomaisuusinvestoinnit olivat 4 486 milj. kruunua (4 
129) ja käyttöomaisuusinvestoinnit suhteessa liikevaihtoon olivat 22,7 prosenttia (23,8). 
Kassavirta laskettuna ennen kertaluonteisia eriä kirjatun käyttökatteen ja käyttö-
omaisuusinvestointien erotuksena kasvoi 5 237 milj. kruunuun (4 312).  
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MSEK, paitsi käyttökateprosentit ja 
muutokset 

Loka–
joulu 
2012 

Loka–
joulu 
2011 

Muu-
tos 
(%) 

Tammi–
joulu 
2012 

Tammi–
joulu 
2011 

Muu-
tos 
(%) 

Liikevaihto 5 223 4 708 10,9 19 731 17 330 13,9 
josta Kazakstanin osuus 2 159 2 147 0,6 8 256 7 913 4,3 
josta Azerbaidžanin osuus 984 928 6,0 3 934 3 449 14,1 
josta Uzbekistanin osuus 749 470 59,4 2 369 1 738 36,3 
josta Tadžikistanin osuus 244 232 5,2 927 834 11,2 
josta Georgian osuus 247 242 2,1 1 011 926 9,2 
josta Moldovan osuus 140 143 −2,1 536 518 3,5 
josta Nepalin osuus 716 547 30,9 2 716 1 960 38,6 

Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä 2 652 2 357 12,5 9 976 8 850 12,7 
josta Kazakstanin osuus 1 158 1 223 −5,3 4 602 4 687 −1,8 
josta Azerbaidžanin osuus 484 419 15,5 1 964 1 682 16,8 
josta Uzbekistanin osuus 322 189 70,4 904 688 31,4 
josta Tadžikistanin osuus 124 120 3,3 470 384 22,4 
josta Georgian osuus 98 90 8,9 397 362 9,7 
josta Moldovan osuus 53 54 −1,9 193 179 7,8 
josta Nepalin osuus 450 301 49,5 1 614 1 084 48,9 

Käyttökate-% yhteensä 50,8 50,1  50,6 51,1  
Käyttökate-%, Kazakstan 53,6 57,0  55,7 59,2  
Käyttökate-%, Azerbaidžan 49,2 45,2  49,9 48,8  
Käyttökate-%, Uzbekistan 43,0 40,2  38,2 39,6  
Käyttökate-%, Tadžikistan 50,8 51,7  50,7 46,0  
Käyttökate-%, Georgia 39,7 37,2  39,3 39,1  
Käyttökate-%, Moldova 37,9 37,8  36,0 34,6  
Käyttökate-%, Nepal 62,8 55,0  59,4 55,3  

 
Liikevaihto paikallisissa valuutoissa ja 
ilman yritysostoja laskettuna 

Loka–
joulu 

Tammi–
joulu 

Muutos (%) yhteensä 16,3 13,5 
Muutos (%), Kazakstan 3,7 1,8 
Muutos (%), Azerbaidžan 7,6 9,4 
Muutos (%), Uzbekistan 76,7 44,1 
Muutos (%), Tadžikistan 3,3 8,8 
Muutos (%), Georgia 3,8 3,0 
Muutos (%), Moldova 4,0 2,9 
Muutos (%), Nepal 41,4 51,3 

 
Osakkuusyhtiöt – Venäjä 
Neljäs vuosineljännes 
• Venäjällä MegaFonin (osakkuusyhtiö, josta TeliaSonera omistaa 25,2 prosenttia ja 

konsolidoi 27,6 prosenttia; tiedot ilmoitetetaan yhden neljänneksen viiveellä vuoden 
2012 neljännestä vuosineljänneksestä alkaen; aiempia lukuja on oikaistu) liittymämäärä 
oli 64,8 miljoonaa. Lisäystä edellisvuoden vastaavasta neljänneksestä oli 4,2 miljoonaa 
ja edellisestä neljänneksestä 1,2 miljoonaa. 
 

• TeliaSoneran Venäjältä saamat tuotot kasvoivat 6 579 miljoonaan kruunuun (1 181). 
Tuottoihin sisältyy 5 378 milj. kruunun nettomyyntivoitto, joka saatiin myymällä 10,4 
prosenttia MegaFonin osakkeista listautumisannissa. 
 

• Ilman myyntivoittoja TeliaSoneran Venäjältä saamat tuotot kasvoivat 1 201 milj. 
kruunuun (1 181), vaikka efektiivinen omistusosuus pieneni. Venäjän rupla heikkeni 6,5 
prosenttia Ruotsin kruunuun nähden, millä oli tuottoihin 74 milj. kruunun suuruinen 
negatiivinen vaikutus. 
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Koko vuosi 
• TeliaSoneran Venäjältä saamat tuotot kasvoivat 11 542 milj. kruunuun (4 504), johon 

sisältyy 8 391 milj. kruunun nettomyyntivoitto. Ilman myyntivoittoa TeliaSoneran 
Venäjältä saamat tuotot pienenivät 3 151 milj. kruunuun (4 504). Venäjän rupla heikkeni 
2,7 prosenttia Ruotsin kruunuun nähden, millä oli tuottoihin 85 milj. kruunun suuruinen 
negatiivinen vaikutus.  
 

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

ilmoitetaan yhden neljänneksen viiveellä) liittymämäärä oli 35,2 miljoonaa. 
Liittymämäärä kasvoi 0,8 miljoonalla edellisvuoden vastaavaan neljännekseen 
verrattuna ja 0,5 miljoonalla edelliseen vuosineljännekseen verrattuna. Ukrainassa 
liittymämäärä kasvoi edellisvuoden vastaavasta neljänneksestä 1,4 miljoonalla 10,7 
miljoonaan. Kuluneen vuosineljänneksen aikana liittymämäärä kasvoi 0,6 miljoonalla. 
 

• TeliaSoneran Turkista saamat tuotot kasvoivat 673 milj. kruunuun (640). Turkin liira 
vahvistui 9,2 prosenttia Ruotsin kruunuun nähden, millä oli tuottoihin 62 milj. kruunun 
suuruinen positiivinen vaikutus. 

 
Koko vuosi 
• TeliaSoneran Turkista saamat tuotot kasvoivat 2 280 milj. kruunuun (1 331). Turkin liira 

heikkeni 9,1 prosenttia Ruotsin kruunuun nähden, millä oli tuottoihin 209 milj. kruunun 
suuruinen negatiivinen vaikutus. 
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Muut toiminnot 
 
 
Muut toiminnot koostuu Other Business Services -liiketoimintayksiköstä, TeliaSonera Holdingista ja konsernitoiminnoista. Other 
Business Services -liiketoimintayksikkö vastaa hallintapalveluratkaisujen myynnistä yritysasiakkaille Pohjoismaissa. 
 
 

MSEK, paitsi muutokset 

Loka–
joulu 
2012 

Loka–
joulu 
2011 

Muu-
tos 
(%) 

Tammi–
joulu 
2012 

Tammi–
joulu 
2011 

Muu-
tos 
(%) 

Liikevaihto 1 053 1 102 −4,4 3 799 3 992 −4,8 
Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä 134 34  451 397 13,6 
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista −15 −50 –70,0 −50 −114 –56,1 
Liiketulos −121 −254 –52,4 −534 −541 –1,3 
Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä −82 −142 –42,3 −351 −408 –14,0 
Käyttöomaisuusinvestoinnit 321 281 14,2 1 014 842 20,4 
 

Lisätietoja segmentistä on saatavana osoitteessa www.teliasonera.com. 
 
• Liikevaihto paikallisissa valuutoissa ja ilman yritysostoja laskettuna laski 4,6 prosenttia. 

Raportointivaluutassa laskettuna liikevaihto laski 4,4 prosenttia 1 053 milj. kruunuun 
(1 102). 

 
• Raportointivaluutassa laskettuna käyttökate ennen kertaluonteisia eriä kasvoi 134 milj. 

kruunuun (34). 
 
 
 
 
 
Tukholmassa 31.1.2013 
 
 
 
Lars Nyberg 
Toimitusjohtaja 
 
 
 
 
 
 
TeliaSoneran tilintarkastajat eivät ole tarkastaneet tätä tilinpäätöstiedotetta. 
 
 
 
 
 
 
 
TeliaSonera AB julkaisee tämän tiedotteen Ruotsin arvopaperimarkkinalain (lagen om 
värdepappersmarknaden) ja/tai Ruotsin rahoitusvälineiden kaupankäynnistä annetun lain 
(lagen om handel med finansiella instrument) perusteella. Tiedote on annettu julkaistavaksi 
31.1.2013 klo 7.00 (CET). 
 
 
  

http://www.teliasonera.com/
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Taloudelliset tiedot 
Yhtiökokous 2013 Tukholmassa 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: Tarkoittavat 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 

Loka–
joulu 
2012 

Loka–
joulu 

20111) 

Muu-
tos 
(%) 

Tammi–
joulu 
2012 

Tammi–
joulu 

20111) 

Muu-
tos 
(%) 

Liikevaihto 27 069 27 259 −0,7 104 898 104 804 0,1 
Liikevaihtoa vastaavat kulut −15 463 −15 287 1,2 −58 388 −57 362 1,8 
Bruttokate 11 606 11 972 −3,1 46 510 47 442 −2,0 
Myynti-, hallinto- sekä tutkimus- ja 
kehityskulut −6 047 −6 354 −4,8 −24 111 −24 287 −0,7 
Liiketoiminnan muut tuotot ja kulut, netto −5 004 575  −7 979 763  
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista 7 243 1 786  13 868 5 802 139,0 
Liiketulos 7 798 7 979 −2,3 28 288 29 720 −4,8 
Rahoituskulut ja muut rahoituserät, netto −775 −855 −9,4 −3 806 −2 848 33,6 
Tulos rahoituserien jälkeen 7 023 7 124 −1,4 24 482 26 872 −8,9 
Tuloverot 145 −1 322  −3 314 −5 753 −42,4 
Nettotulos 7 168 5 802 23,5 21 168 21 119 0,2 
Muuntoerot 1 122 −2 986  −2 432 −5 319  
Osuus osakkuusyhtiöiden muista laajan 
tuloksen eristä 63 62  −260 92  
Kassavirran suojaukset −38 −11  28 −118  
Myytävissä olevat rahoitusinstrumentit −1 −1  24 −1  
Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät tuloverot 361 −389  −439 5  
Muut laajan tuloksen erät 1 507 −3 325  −3 079 −5 341 −42,4 
Laaja tulos yhteensä 8 675 2 477  18 089 15 778 14,6 
       
Nettotuloksen jakautuminen:       

Emoyhtiön omistajille 6 880 5 100  19 886 18 388  
Määräysvallattomille omistajille 288 702  1 282 2 731  

Laajan tuloksen jakautuminen:       
Emoyhtiön omistajille 8 486 1 935  17 071 13 167  
Määräysvallattomille omistajille 189 542  1 018 2 611  

       
Tulos/osake (kruunua), laimentamaton ja 
laimennettu 1,59 1,18  4,59 4,21  
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 4 366 992  

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

       
Käyttökate 8 251 9 663 −14,6 34 962 37 180 −6,0 
Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä 8 974 9 269 −3,2 36 059 37 222 −3,1 
Poistot ja arvonalennukset −7 697 −3 470 121,8 −20 542 −13 263 54,9 
Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä 7 608 7 671 −0,8 28 570 29 889 −4,4 
1) Tiettyjä oikaisuja on tehty, ks. sivu 25. 
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Konsernitase 
 
MSEK 31.12.2012 31.12.20111) 
Vastaavaa   
Liikearvo ja muut aineettomat hyödykkeet 83 278 92 016 
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 62 657 61 292 
Osuudet osakkuusyhtiöistä, laskennalliset verosaamiset ja muut 
pitkäaikaiset sijoitukset 40 153 57 458 
Pitkäaikaiset korolliset saamiset 10 880 5 407 
Pitkäaikaiset varat yhteensä 196 968 216 173 
Vaihto-omaisuus 1 623 1 475 
Myyntisaamiset, lyhytaikaiset verosaamiset ja muut saamiset 22 298 21 151 
Lyhytaikaiset korolliset saamiset 3 647 1 453 
Rahavarat 29 805 12 631 
Lyhytaikaiset varat yhteensä 57 373 36 710 
Vastaavaa yhteensä 254 341 252 883 
Vastattavaa   
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma 109 440 115 589 
Määräysvallattomille omistajille kuuluva oma pääoma 3 956 7 353 
Oma pääoma yhteensä 113 396 122 942 
Pitkäaikaiset lainat 82 184 68 108 
Laskennalliset verovelat, muut pitkäaikaiset varaukset 22 012 24 140 
Muut pitkäaikaiset velat 1 190 1 409 
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä 105 386 93 657 
Lyhytaikaiset lainat 9 403 11 734 
Ostovelat, lyhytaikaiset verovelat, lyhytaikaiset varaukset ja muut 
lyhytaikaiset velat 26 156 24 550 
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 35 559 36 284 
Vastattavaa yhteensä 254 341 252 883 
1) Tiettyjä oikaisuja on tehty, ks. sivu 25. 

 
 
Konsernin kassavirtalaskelma 
 

MSEK 

Loka–
joulu 
2012 

Loka–
joulu 
20111 

Tammi–
joulu 
20122 

Tammi–
joulu 
20111 

Kassavirta ennen käyttöpääoman muutosta 6 877 7 058 40 088 28 732 
Käyttöpääoman muutos 806 154 −1 209 −1 782 
Liiketoiminnan kassavirta 7 683 7 212 38 879 26 950 
Käteisvaroilla tehdyt käyttöomaisuusinvestoinnit −4 749 −6 660 −15 139 −17 535 
Vapaa kassavirta 2 934 552 23 740 9 415 
Muu investointien kassavirta 8 061 859 8 780 1 568 
Investointien kassavirta yhteensä 3 312 −5 801 −6 359 −15 967 
Kassavirta ennen rahoitusta 10 995 1 411 32 520 10 983 
Rahoituksen kassavirta 7 463 −3 537 −15 231 −13 295 
Kauden kassavirta 18 458 −2 126 17 289 −2 312 
     
Rahavarat kauden alussa 11 289 14 919 12 631 15 344 
Kirjaamisperiaatteen muutos – – – 25 
Kauden kassavirta 18 458 −2 126 17 289 −2 312 
Valuuttakurssierot 58 −162 −115 −426 
Rahavarat kauden lopussa 29 805 12 631 29 805 12 631 
1) Tiettyjä oikaisuja on tehty, ks. sivu 25. 
2) Sisältää MegaFonista saatuja osinkoja verojen jälkeen 11 726 milj. kruunua. 
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Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 
 
 Tammi–joulu 2012 Tammi–joulu 2011 

MSEK 
Emoyhtiön 

omistajat 

Määräys-
vallatto-

mien 
omistajien 

osuus 

Oma 
pääoma 

yhteensä 
Emoyhtiön 

omistajat 

Määräys-
vallatto-

mien 
omistajien 

osuus 

Oma 
pääoma 

yhteensä 

Kauden alussa 115 589 7 353 122 942 125 907 6 758 132 665 
Kirjaamisperiaatteen muutos – – – −1 162 – −1 162 
Turkcelliin liittyvä kauden 
alkusaldon oikaisu 
(inflaatiolaskenta Valko-
Venäjällä) 110 – 110 – – – 
Osingonjako −12 341 −3 127 −15 468 −12 349 −2 018 −14 367 
Liiketoimintojen yhdistämiset  – −9 −9 – – – 
Takaisinostetut ja mitätöidyt 
omat osakkeet – – – −9 983 – −9 983 
Määräysvallattomien omistajien 
osuuksien hankinta −10 724 −1 970 −12 694 −2 2 0 
Määräysvallattomien omistajien 
osuuksien myynti 2 639 748 3 387 – – – 
Muut liiketoimet omistajien 
kanssa – −57 −57 – – – 
Laaja tulos yhteensä 17 071 1 018 18 089 13 167 2 611 15 778 
Osakeperusteiset maksut 16 – 16 11 – 11 
Oman pääoman muutosten 
vaikutus osakkuusyhtiöissä −2 920 – −2 920 – – – 
Kauden lopussa 109 440 3 956 113 396 115 589 7 353 122 942 
 
 
Laadintaperiaatteet 
 
Yleistä. Kuten vuoden 2011 tilinpäätös, nämä TeliaSoneran konsernitilinpäätöstiedot 
31.12.2012 päättyneeltä vuoden 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 tilinpäätöslain ja Ruotsin kirjanpitoasioiden 
neuvoston standardien ja muiden lausuntojen mukaisesti. Tämä raportti on laadittu 
kansainvälisen standardin IAS 34 Osavuosikatsaukset mukaisesti. Käytetyt laadinta-
periaatteet ovat yhdenmukaiset edellisenä tilikautena käytettyjen kanssa, lukuun ottamatta 
jäljempänä kuvailtuja käytäntöjä. 
 
Uudet kirjanpitostandardit (eivät vielä käytössä EU:ssa). Kansainvälinen tilinpäätös-
standardilautakunta IASB esitti 31.10. sijoitusyhtiöitä koskevia muutoksia seuraaviin 
standardeihin: IFRS 10 Konsernitilinpäätökset, IFRS 12 Tilinpäätöksissä esitettävät tiedot 
osuuksista muissa yhtiöissä ja IAS 27 Erillistilinpäätös (2011) koskien tilikausia, jotka alkavat 
1.1.2014 tai sen jälkeen. Näillä muutoksilla ei ole vaikutusta TeliaSoneraan. 
 
Lisätietoja on TeliaSoneran vuoden 2011 vuosikertomuksen vastaavassa kohdassa. 
 
Kirjaamisperiaatteen muutos ja aiempien luokitteluvirheiden oikaisu. Tietoja ensimmäisen 
vuosineljänneksen muutoksista on TeliaSoneran tammi–maaliskuun 2012 
osavuosikatsauksen vastaavassa kohdassa. 
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Vuoden 2012 neljännellä vuosineljänneksellä TeliaSonera muutti oman pääoman 
kirjaamisperiaatettaan, joka koskee omistusta venäläisestä osakkuusyhtiöstä OAO 
MegaFonista siten, että TeliaSoneran konsernitilinpäätöksen tiettyä vuosineljännestä 
koskevat tiedot perustuvat MegaFonin viimeisimmän käytettävissä olevan neljänneksen 
tietoihin. TeliaSoneran osuus MegaFonin nettotuloksesta ilmoitetaan siten vuosi-
neljänneksen viiveellä. Aiemmin TeliaSoneran konsernitilinpäätöstiedot vuosineljänneksen 
osalta sisälsivät TeliaSoneran osuuden MegaFonin alustavasti arvioidusta nettotuloksesta 
kyseisen jakson aikana. Muutos tehtiin vuoden 2012 marraskuussa sen jälkeen, kun 
MegaFon listautui Moskovan ja Lontoon pörsseihin. TeliaSonera ei ole sen jälkeen saanut 
konsernitilinpäätöksen laatimista varten muita tietoja kuin MegaFonin samanaikaisesti 
kaikille osakkeenomistajilleen julkaisemat tiedot. Edellisten jaksojen vertailutiedot on 
oikaistu, ja ne viittaavat Eurasia-liiketoiminta-alueeseen. TeliaSonera luopui vuoden 2012 
toisella vuosineljänneksellä investoinnistaan OAO Telecominvestiin, jonka omistuksessa oli 
OAO MegaFonin osakkeita. Sellaisten aiempien jaksojen nettotuloksia ei kuitenkaan ole 
oikaistu, jotka liittyvät tähän välilliseen omistukseen MegaFonista, koska omistuksesta 
luovuttiin ennen MegaFonin listautumista pörssiin. 
 
Server Operations siirrettiin Broadband Services -liiketoiminta-alueelta Muut 
toiminnot -segmenttiin neljännellä vuosineljänneksellä. Server Operations tuottaa koko 
TeliaSoneran IT-infrastruktuurin päivittäispalvelut, mukaan lukien toimituspalvelut, 
tapahtumakäsittely ja muutoshallinta. Oikaisu vaikuttaa Broadband Services -liiketoiminta-
alueeseen ja Muihin toimintoihin sekä liikevaihdon eliminointeihin, käyttökatteeseen, 
käyttökatteeseen ennen kertaluonteisia eriä, poistoihin ja arvonalennuksiin, 
käyttöomaisuusinvestointeihin ja henkilöstömäärään. 
 
MegaFonin aiheuttamat erillisvaikutukset olivat seuraavat: 
 

Laaja konsernituloslaskelma 
MSEK 

Tammi–
maalis 

2012 

Huhti–
kesä 
2012 

Heinä–
syys 
2012 

Tammi–
joulu 
2012 

Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista  213 697 −826 84 
Liiketulos 213 697 −826 84 
Rahoituskulut ja muut rahoituserät, netto – – – – 
Tulos rahoituserien jälkeen 213 697 −826 84 
Tuloverot 2 −92 55 −35 
Nettotulos 215 605 −771 49 
Muuntoerot 174 22 68 264 
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista 10 −82 −5 −77 
Muut laajan tuloksen erät 184 −60 63 187 
Laaja tulos yhteensä 399 545 −708 236 
 

Laaja konsernituloslaskelma 
MSEK 

Tammi–
maalis 

2011 

Huhti–
kesä 
2011 

Heinä–
syys 
2011 

Loka–
joulu 
2011 

Tammi–
joulu 
2011 

Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista  104 −63 −79 132 94 
Liiketulos 104 −63 −79 132 94 
Rahoituskulut ja muut rahoituserät, netto – – – – – 
Tulos rahoituserien jälkeen 104 −63 −79 132 94 
Tuloverot −47 2 2 −4 −47 
Nettotulos 57 −62 −76 128 47 
Muuntoerot 342 −586 494 −230 20 
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista 4 −3 −1 4 4 
Muut laajan tuloksen erät 346 −589 493 −226 24 
Laaja tulos yhteensä 403 −651 417 −98 71 
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Konsernitase 
MSEK 

31.3. 
2012 

30.6. 
2012 

30.9. 
2012 

Vastaavaa    
Osuudet osakkuusyhtiöistä −716 −90 −850 
Pitkäaikaiset varat yhteensä −716 −90 −850 
Vastaavaa yhteensä −716 −90 −850 
Vastattavaa    
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma −692 −147 −855 
Oma pääoma yhteensä −692 −147 −855 
Laskennalliset verovelat −24 57 5 
Vastattavaa yhteensä −716 −90 −850 
 
Konsernitase 
MSEK 

31.3. 
2011 

30.6. 
2011 

30.9. 
2011 

31.12. 
2011 

Vastaavaa     
Osuudet osakkuusyhtiöistä ja yhteisyrityksistä −781 −1 434 −1 020 −1 114 
Pitkäaikaiset varat yhteensä −781 −1 434 −1 020 −1 114 
Vastaavaa yhteensä −781 −1 434 −1 020 −1 114 
Vastattavaa     
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma −760 −1 410 −993 −1 091 
Oma pääoma yhteensä −760 −1 410 −993 −1 091 
Laskennalliset verovelat −21 −23 −26 −23 
Vastattavaa yhteensä −781 −1 434 −1 020 −1 114 
 
 
Kertaluonteiset erät 
 

MSEK 

Loka–
joulu 
2012 

Loka–
joulu 
2011 

Tammi–
joulu 
2012 

Tammi–
joulu 
2011 

Käyttökatteeseen sisältyvät −723 396 −1 097 −41 
Uudelleenjärjestelykulut, synergiaetujen 
toteutuskulut ym.: 

Mobility Services −191 −156 −228 −221 
Broadband Services −350 −99 −633 −575 
Eurasia −143 7 −287 −19 
Muut toiminnot −39 −51 −147 −177 

josta TeliaSonera Holdingin osuus 11 20 −48 28 
Myyntivoitot ja -tappiot 0 695 198 951 
Poistoihin ja arvonalennuksiin sisältyvät −4 466 −25 −7 565 −66 
Arvonalennukset, nopeutetut poistot: 

Broadband Services −1 551 −25 −1 555 −66 
Mobility Services −2 914 – −5 984 – 
Muut toiminnot −1 – −26 – 

Osuuksiin osakkuusyhtiöiden ja 
yhteisyritysten tuloksista sisältyvät 5 378 −63 8 380 −63 
Arvonalennukset – −63 – −63 
Myyntivoitot ja -tappiot 5 378 – 8 3801) – 
Rahoituskuluihin ja muihin rahoituseriin 
sisältyvät, netto – – – – 
Yhteensä 189 308 −282 −170 
1) Myyntivoitto sisältää 1 441 milj. kruunun suuruisen negatiivisen ei-kassavirtavaikutteisen valuuttakurssivaikutuksen. 
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Laskennalliset verot 
 
MSEK 31.12.2012 31.12.2011 
Laskennalliset verosaamiset 6 722 8 164 
Laskennalliset verovelat −10 758 −13 414 
Laskennalliset verovelat (-) / verosaamiset (+), netto −4 036 −5 250 
 
 
Segmenttien ja konsernin liiketulos 
 

MSEK 

Loka–
joulu 
2012 

Loka–
joulu 

20111) 

Tammi–
joulu 
2012 

Tammi–
joulu 

20111) 
Mobility Services −442 2 583 4 200 11 122 
Broadband Services −560 1 561 4 003 6 582 
Eurasia 8 952 4 128 20 629 12 593 
Muut toiminnot −121 −254 −534 −541 
Segmentit yhteensä 7 829 8 018 28 298 29 756 
Sisäisten voittojen eliminoinnit −31 −39 −10 −36 
Konserni 7 798 7 979 28 288 29 720 
1) Tiettyjä oikaisuja on tehty, ks. sivu 25. 
 
 
Investoinnit 
 

MSEK 

Loka–
joulu 
2012 

Loka–
joulu 

20111) 

Tammi–
joulu 
2012 

Tammi–
joulu 

20111) 
Käyttöomaisuusinvestoinnit 4 813 6 117 15 685 17 384 

Aineettomat hyödykkeet 614 2 106 2 174 4 762 
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 4 199 4 011 13 511 12 622 

Yritysostot ja muut investoinnit 384 78 1 905 672 
Omaisuuserien käytöstäpoistamisvelvoitteet 361 72 651 323 
Liikearvo ja käyvän arvon oikaisut 0 – 1 206 112 
Oman pääoman ehtoiset sijoitukset 23 6 48 237 

Yhteensä 5 197 6 195 17 590 18 056 
1) Tiettyjä oikaisuja on tehty, ks. sivu 25. 

 
 
Mobility Services- ja Broadband Services -liiketoiminta-alueiden 
Norjan toimintojen liikearvon arvonalennukset 
 
Vuosittaisissa arvonalentumistesteissä Mobility Services -liiketoiminta-alueen Norjan 
toimintojen kerrytettävissä olevat rahamäärät alittivat kirjanpitoarvon, minkä perusteella 
liikearvoa alennettiin. IAS 36 -standardin mukaisesti neljännellä vuosineljänneksellä kirjattiin 
tämän johdosta 2 914 milj. kruunun suuruinen liikearvon arvonalennus. Mobility 
Services -liiketoiminta-alueen Norjan toimintojen liikearvo aleni vuonna 2012 yhteensä 5 666 
milj. kruunua, joka on luokiteltu kertaeräksi. Liikearvon arvonalennukset perustuvat pitkän 
aikavälin arvioihin. 
 
TeliaSonera on allekirjoittanut sopimuksen, jolla se myy norjalaisen tytäryhtiönsä 
NextGenTelin (Broadband Services -liiketoiminta-alueen Norjan toiminnot). TeliaSonera 
kirjasi 1 550 milj. kruunun negatiivisen erän vuoden 2012 neljännellä vuosineljänneksellä 
NextGenTelin liikearvon arvonalennuksen takia. 
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Liiketoimet osakkuusyhtiöiden ja lähipiirin kanssa 
 
Koko vuoden 2012 aikana TeliaSonera osti palveluja 88 milj. kruunun arvosta ja myi 
palveluja 114 milj. kruunun arvosta. Näihin liiketoimiin osallistuivat pääasiassa MegaFon, 
Turkcell ja Lattelecom. 
 
 
Nettovelka 
 
MSEK 31.12.2012 31.12.2011 
Pitkä- ja lyhytaikaiset velat 91 586 79 842 
Vähennetään rahoitusomaisuuteen kirjatut, pitkä- ja lyhytaikaisten 
luottojen suojaamiseksi tarkoitetut johdannaiset ja niihin liittyvät 
luottovakuudet −2 175 −2 085 
Vähennetään lyhytaikaiset sijoitukset, rahat ja pankkisaamiset −29 968 −12 709 
Nettovelka 59 443 65 048 
 
 
Lainarahoitus ja luottoluokitus 
 
Liiketoiminnan kassavirta oli positiivinen myös vuoden 2012 neljännen vuosineljänneksen 
aikana. 
 
Standard & Poor’s ja Moody´s pitivät TeliaSonera AB:n luottoluokituksen vakaana: A–/A3 
pitkäaikaisille ja A–2/P–2 lyhytaikaisille luotoille (vakaat näkymät). 
 
Luottomarkkinat tarjosivat edelleen rahoitusta edullisilla ehdoilla neljännellä vuosi-
neljänneksellä. Keskuspankin ennätyssuuret elvytystoimet ovat luoneet tilanteen, jossa 
likviditeetti on erityisen hyvä rahoitusmarkkinoilla ja tuotot ja korkoerot ovat ennätyksellisen 
pienet, kun sijoittajat hakevat runsaille käteisvaroilleen tuottoja.  
 
Marraskuun lopussa TeliaSonera laski liikkeelle yhtiön kaikkien aikojen ensimmäisen GBP-
joukkovelkakirjalainan. Liikkeelle laskettu 400 milj. punnan arvoinen 30 vuoden GBP-
joukkovelkakirjalaina, jonka kuponkikorko oli 4,375 prosenttia, sai erittäin hyvän 
vastaanoton. Koko summa on muunnettu euromääräiseksi rahoitukseksi. 
 
Rahoitusstrategia on sama kuin aiempina jaksoina, ja siinä keskitytään pitkän aikavälin 
rahoitukseen ja pyritään monipuolistamaan sijoittajapohjaa ja hyödyntämään erityisesti 
Pohjoismaissa avautuvat mahdollisuudet. 
 
 
Taloudelliset tunnusluvut 
 
 31.12.2012 31.12.2011 
Oman pääoman tuotto (%, rullaava 12 kk) 19,8 17,1 
Sijoitetun pääoman tuotto (%, rullaava 12 kk) 15,1 16,5 
Omavaraisuusaste (%) 39,7 43,7 
Nettovelkaantumisaste (%) 58,8 58,8 
Nettovelan suhde käyttökatteeseen (kerrannainen, rullaava 12 kk) 1,65 1,75 
Oma pääoma/osake (kruunua) 25,27 26,69 
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Saadut vakuudet 
 
TeliaSonera on myynyt kaikki Telecominvest (TCI) -yhtiön osakkeensa AF Telecom Holding 
(AFT) -yhtiölle. AFT ei ole vielä maksanut ostohintaa kokonaisuudessaan. TeliaSoneran 
saamisten (tällä hetkellä 7 559 milj. kruunua) turvaamiseksi 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 31.12.2012 yhteensä 344 milj. kruunua, josta 318 milj. 
kruunua liittyi eläkevastuiden vakuudeksi annettuihin luottotakuisiin. Annettujen panttien 
kokonaismäärä oli 387 milj. kruunua. 
 
 
Sopimusperusteiset velvoitteet ja sitoumukset 
 
Sopimusvelvoitteiden kokonaismäärä 31.12.2012 oli 2 462 milj. kruunua, josta 800 milj. 
kruunua liittyi sovittuihin TeliaSoneran kiinteiden verkkojen laajennuksiin Ruotsissa. 
 
 
Liiketoimintojen yhdistämiset 
 
Tietoja vuoden aikana tapahtuneista liiketoimintojen yhdistämisistä on TeliaSoneran tammi–
syyskuun 2012, tammi–kesäkuun 2012 ja tammi–maaliskuun 2012 osavuosikatsausten 
vastaavissa kohdissa. 
 
 
Emoyhtiö 
 

Tiivistetty tuloslaskelma 
(MSEK) 

Loka– 
joulu 
2012 

Loka– 
joulu 
2011 

Tammi–
joulu 
2012 

Tammi–
joulu 
2011 

Liikevaihto 14 6 61 30 
Liiketulos −338 −525 −436 −1 616 
Tulos rahoituserien jälkeen −520 2 674 13 414 11 034 
Tulos ennen veroja 120 2 007 13 954 10 972 
Nettotulos 89 1 476 12 327 9 691 
 
Emoyhtiön kiinteän verkon palveluihin ja laajakaistasovelluspalveluihin liittyvä toiminta 
siirrettiin edellisvuonna tytäryhtiöön, mikä vaikutti vuoden 2011 liiketulokseen. Vuoden 2012 
rahoituseriin sisältyy 7 481 milj. kruunun myyntivoitto Telecominvestin (TCI:n) osakkeiden 
myynnistä AF Telecom Holdingille (AFT:lle). AFT ei ole vielä maksanut ostohintaa 
kokonaisuudessaan. TeliaSoneran saamisten (tällä hetkellä 7 559 milj. kruunua) 
turvaamiseksi 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. 
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Tiivistetty tase 
(MSEK) 31.12.2012 31.12.2011 
Pitkäaikaiset varat 202 089 177 648 
Lyhytaikaiset varat 63 876 43 661 
Vastaavaa yhteensä 265 965 221 309 
Oma pääoma 81 871 81 848 
Tilinpäätössiirtojen kertymä 12 730 13 271 
Varaukset 539 570 
Vieras pääoma 170 825 125 620 
Vastattavaa yhteensä 265 965 221 309 
 
Vuoden kokonaisinvestoinnit olivat 21 723 milj. kruunua (4 042), josta 20 695 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. 
 
Ainakin seuraavilla riskeillä ja epävarmuustekijöillä saattaa olla vaikutuksia toiminnan 
neljännesvuosittaisiin tuloksiin vuonna 2013: 
 
• 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 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. 
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• 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, voi vaikuttaa 
haitallisesti TeliaSoneran toiminnan tuloksiin. 

 
• Sijoitukset tulevaisuuden kasvuun. Parhaillaan TeliaSonera sijoittaa tulevaisuuden 

kasvuun esimerkiksi panostamalla myyntiin ja markkinointiin 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 olla vaikutusta myös sellaisilla kertaluonteisilla erillä, 
joita ei vielä osata odottaa. 

 
• Kehittyvät markkinat. 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. Jokaisen kehittyvien markkinoiden maan poliittinen tilanne voi 
tulevaisuudessa pysyä vaikeasti ennustettavana, ja markkinat, joilla TeliaSonera toimii, 
saattavat menettää vakautensa. Muita kehittyvien markkinoiden maissa toimimiseen 
liittyviä riskejä ovat muun muassa ulkomaanvaluuttaan liityvät rajoitukset, jotka voivat 
käytännössä estää TeliaSoneraa kotiuttamasta esimerkiksi osinkoina ja lainojen 
takaisinmaksuina saatavia kassavirtoja tai myymästä sijoituksiaan. Esimerkki tästä ovat 
TeliaSoneran Uzbekistanin toiminnot, joihin TeliaSonera on investoinut noin 6 mrd. 
kruunua. Toinen riski on mahdollinen ulkomaista omistusta koskevien rajoitusten 
säätäminen tai muut mahdolliset viralliset tai epäviralliset toimet, jotka kohdistuvat 
ulkomaisessa omistuksessa oleviin yhteisöihin. Jos näiden maiden taloudet tai valuutat 
heikkenevät tai markkinat muutoin kehittyvät epäsuotuisasti, tämä saattaa vaikuttaa 
huomattavankin kielteisesti TeliaSoneran toiminnan tulokseen. 

 
• 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. 

 
• Osakkuuteen liittyvät asiat osaomisteisissa tytäryhtiöissä. Erityisesti Pohjoismaiden 

ulkopuolella TeliaSonera hoitaa eräitä liiketoimintojaan sellaisten tytäryhtiöiden kautta, 
joita se ei omista kokonaan. Joissain näistä yhtiöistä hallintoasiakirjat suojaavat 
määräysvallattomien osuuksien omistajien oikeuksia tietyissä asioissa, kuten osinkojen 
hyväksymisessä, omistussuhteiden muutoksissa ja muissa osakkeenomistajille 



 

 

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

33 

kuuluvissa asioissa. TeliaSonera on riippuvainen vähemmistöomistajista esimerkiksi 
Fintur Holdings B.V.:ssä, joka omistaa toiminnot Kazakstanissa, Azerbaidžanissa, 
Georgiassa ja Moldovassa. Tämän seurauksena TeliaSoneran määräysvallan 
ulkopuolella olevat ja sen edun vastaiset toimet saattavat vaikuttaa TeliaSoneran 
mahdollisuuksiin toimia suunnitellusti näissä osittain omistetuissa tytäryhtiöissä. 

 
• Osakkuusyhtiöt. Osuudet MegaFonin ja Turkcellin tuloksista muodostavat merkittävän 

osan TeliaSoneran tuloksesta. TeliaSoneralla ei ole määräysvaltaa näissä yhtiöissä, 
jotka toimivat kasvavilla markkinoilla, mutta myös epävakaammassa poliittisessa, 
taloudellisessa ja lainsäädännöllisessä ympäristössä. TeliaSoneran mahdollisuudet 
vaikuttaa liiketoiminnan hoitamiseen niissä ovat rajoitetut. Tietyissä näistä yhtiöistä 
TeliaSoneran yhtiökumpaneilla on hallintoasiakirjojen nojalla yksinomainen tai jaettu 
määräysvalta keskeisissä asioissa, joita ovat esimerkiksi liiketoimintasuunnitelmien ja 
budjettien hyväksyminen sekä osingonjaon suuruus ja ajankohta. Osakkuusyhtiöissä ja 
yhteisomistuksessa olevissa yhtiöissä on aina olemassa vaara, että ryhdytään toimiin, 
jotka ovat TeliaSoneran tai sen osakkuusyhtiöiden määräysvallan ulkopuolella ja 
TeliaSoneran edun vastaisia, tai että syntyy erimielisyyksiä tai joudutaan umpikujaan. 
Esimerkki tästä on nykyinen umpikujatilanne Turkcellin hallituksen työskentelyssä. 
TeliaSonera ei välttämättä pysty varmistamaan, että osakkuusyhtiöt soveltavat samoja 
yritysvastuuperiaatteita, mikä kasvattaa väärinkäytösten sekä maineenmenetyksen ja 
rahallisten menetysten riskiä. Näiden osakkuusyhtiöiden taloudellisen tuloksen 
muutoksilla on vaikutuksia TeliaSoneran toiminnan tulokseen myös lyhyellä aikavälillä. 

 
• Sääntely. TeliaSonera toimii erittäin säännellyllä alalla. TeliaSoneran toimintaa koskevat 

säännökset rajoittavat huomattavasti sen liiketoiminnan hoitamisen joustavuutta. 
TeliaSoneran liiketoimintaan vaikuttavat lainsäädännön, sääntelyn tai hallituspolitiikan 
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 riskejä, mukaan 

lukien ympäristöön, verkkojen suojaukseen, tietoturvaan, korruptioon 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. 

 
 
Aiemmin esitetyt konsernin kehitysnäkymät vuonna 2012 
(julkaistu 17.10.2012) 
 
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). 
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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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