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Tässä osavuosikatsauksessa liiketoiminnallisten ja taloudellisten tulosten jäljessä sulkeissa esitetyt vertailuluvut viittaavat samaan 
erään vuoden 2013 kolmannella neljänneksellä, ellei toisin ole mainittu.  

Uuden organisaationsa johdosta TeliaSonera otti käyttöön uuden segmentti- ja raportointirakenteen 1.4.2014. Lisätietoja on sivulla 25.  

Vakaa tulos 

YHTEENVETO KOLMANNESTA VUOSINELJÄNNEKSESTÄ 

• Liikevaihto paikallisissa valuutoissa ilman yritysostoja ja -myyntejä laski 2,0 prosenttia. 

Raportointivaluutassa laskettuna liikevaihto kasvoi 0,2 prosenttia ja oli 25 464 milj. kruunua (25 416). 

Palvelujen liikevaihto paikallisissa valuutoissa ilman yritysostoja ja -myyntejä laski 0,6 prosenttia. 

• Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä laski 0,9 prosenttia paikallisissa valuutoissa ilman yritysostoja 

ja -myyntejä. Raportointivaluutassa laskettuna käyttökate ennen kertaluonteisia eriä kasvoi 0,2 prosenttia 

ja oli 9 439 milj. kruunua (9 419). Käyttökateprosentti ennen kertaluonteisia eriä pysyi 37,1 prosentissa 

(37,1). 

• Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä laski 5,9 prosenttia ja oli 7 266 milj. kruunua (7 721). 

• Nettotuloksen emoyhtiön omistajille kuuluva osuus laski 12,2 prosenttia ja oli 4 073 milj. kruunua (4 641), 

ja osakekohtainen tulos laski 0,94 kruunuun (1,07). 

• Vapaa kassavirta laski 6 387 milj. kruunuun (7 308) käteisvaroilla tehtyjen käyttöomaisuusinvestointien 

kasvun myötä. 

• Konsernin kehitysnäkymät vuodelle 2014 pysyvät ennallaan. 

 

TALOUDELLISIA TUNNUSLUKUJA 

MSEK, paitsi suhdeluvut,  
osakekohtaiset tiedot ja muutokset 

Heinä– 
syys 
2014 

Heinä– 
syys 
2013 

Muutos 
(%) 

Tammi–
syys 
2014 

Tammi–
syys 
2013 

Muutos 
(%) 

Liikevaihto 25 464 25 416 0,2 74 454 75 311 −1,1 

Muutos (%) paik. valuutoissa, orgaaninen −2,0      −1,7      

josta palvelujen liikevaihto (ulkoinen) 23 165 22 819 1,5 67 687 67 831 −0,2 

Käyttökate1) ennen kertaluonteisia eriä²) 9 439 9 419 0,2 26 620 26 856 −0,9 

Käyttökate-% 37,1 37,1   35,8 35,7   

Liiketulos 6 333 7 130 −11,2 18 154 19 902 −8,8 

Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä 7 266 7 721 −5,9 19 898 21 434 −7,2 

Tulos rahoituserien jälkeen 5 664 6 378 −11,2 16 080 17 547 −8,4 

Nettotulos 4 433 5 135 −13,7 12 728 14 072 −9,5 

josta emoyhtiön omistajille kuuluva 

osuus 
4 073 4 641 −12,2 11 563 12 780 −9,5 

Tulos/osake (kruunua) 0,94 1,07 −12,2 2,67 2,95 −9,5 

Sij. pääoman tuotto (%, rullaava 12 kk) 14,4 16,2  14,4 16,2  

Käyttöomaisuusinvestoinnit suhteessa 

liikevaihtoon (%) 
19,4 15,8  14,8 13,7  

Nettovelka 59 301 56 782  59 301 56 782  

Vapaa kassavirta 6 387 7 308 −12,6 11 412 14 184 −19,5 

 

Lisätietoja on osoitteessa www.teliasonera.com. 

1) Määritelmät on esitetty sivulla 35. 

2) Kertaluonteiset erät on eritelty taulukossa sivulla 26. 
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”Liiketoiminnan tulos pysyi vakaana kolmannella 

neljänneksellä. Palvelujen orgaaninen liikevaihto ja 

käyttökate pysyivät lähes ennallaan edellisvuoden 

vastaavaan jaksoon verrattuna, ja käyttökateprosentti 

oli 37,1 eli sama kuin vuotta aiemmin. 

 

Ruotsissa kuluttajasegmentin tulos pysyi vakaana ja 

palvelujen liikevaihto kasvoi datapainotteisiin 

hinnoittelumalleihin siirtymisen ja kiinteän verkon 

nopeiden laajakaistaliittymien vahvan kysynnän vuoksi. 

Kuituverkkojen rakentaminen eteni entistä nopeammin 

kolmannella neljänneksellä, ja 4G-verkkomme kattaa 

nyt yli 96 prosenttia väestöstä. Ankara kilpailu yritys-

puolella vaikuttaa kuitenkin edelleen tulokseemme. 

 

Euroopan alueella on rohkaisevaa, että Suomen liike-

toiminnassamme palvelujen liikevaihto kääntyi taas 

kasvuun ja kannattavuus parani huolimatta matka-

viestinnän terminointimaksujen laskusta ja vaikeasta 

makrotaloudellisesta tilanteesta. Espanjassa laite-

myynnin lasku vaikutti edelleen liikevaihdon kasvuun, 

mutta kannattavuus parani asiakashankintakustannus-

ten laskun ja datapalvelujen osuuden kasvun ansiosta. 

 

Euraasiassa kannattavuus pysyi vakaana ja liittymä-

määrien kasvu nopeutui kaikkien seitsemän markkina-

alueemme liittymämäärien nettolisäyksen seuraukse-

na. Kazakstanissa palvelujen liikevaihdon kasvu hidas-

tui kolmannella vuosineljänneksellä mutta kannattavuus 

parani kulujen laskun myötä. Kazakstanissa tehdään 

parhaillaan muutoksia johtotasolla hyvän hallintotavan 

ja liiketoiminnan valvonnan vahvistamiseksi. Lisäksi 

jatkoimme liiketoimintaomaisuuden arviointia Euraasi-

assa ja, kuten jokin aikaa sitten tiedotimme, teimme 

sen seurauksena vuosineljänneksen aikana alas-

kirjauksen, jolla ei ole kassavirtavaikutusta. 

 

Syyskuussa pidetyssä Capital Markets Day -tapahtu-

massa esittelimme tarkemmin strategiaamme Telia-

Soneran lähivuosien muutoksesta, jonka tavoitteena on 

hyödyntää yhtiön mahdollisuudet täysipainoisesti ja 

valmistautua data-aikakauteen. Saavuttaaksemme 

tavoitteemme panostamme uusiin kasvu- ja säästö-

hankkeisiin. 

   

Lisäksi investoimme vuosina 2015 ja 2016 yhteensä  

4–5 mrd. kruunua kasvun edistämiseen ja kilpailu-

kykymme vahvistamiseen pääasiassa nopeuttamalla 

kuituverkon rakentamista Ruotsissa, lanseeraamalla 

uusia palveluja yritysasiakkaille ja uudistamalla data-

verkkoja Euraasiassa. Ruotsissa tavoitteena on 

kasvattaa TeliaSoneran kuitupalvelujen tavoittamien 

kotitalouksien määrää 1,1 miljoonasta 1,9 miljoonaan 

vuoteen 2018 mennessä. 

 

Voimme saavuttaa kestäviä kustannussäästöjä vain 

luopumalla perinteisistä rakenteista ja selkeyttämällä 

toimintoja kaikkialla konsernissa. Siksi liiketoiminnan 

muutokseen investoidaan vuosina 2015 ja 2016 

yhteensä 2 mrd. kruunua. Tavoitteena on saavuttaa 

vuositasolla 2 mrd. kruunun nettosäästöt vuonna 2017. 

 

Vakaan taseen ja luottoluokituksen säilyttäminen on 

meille tärkeää. Tavoitteenamme on edelleen tarjota 

houkutteleva tuotto osakkeenomistajille ja vähintään 3 

kruunun osakekohtainen osinko tilikausilta 2014 ja 

2015 uuden osinkopolitiikkamme mukaisesti. 

 

Vuoden yhdeksän ensimmäisen kuukauden tuloksen 

perusteella koko vuoden 2014 kehitysnäkymämme 

pysyvät ennallaan. Odotamme liikevaihdon paikallisissa 

valuutoissa olevan hieman pienempi kuin vuonna 2013. 

Käyttökateprosentin odotamme olevan suunnilleen 

edellisvuoden tasolla, ja käyttöomaisuusinvestointien 

odotamme olevan noin 15 prosenttia liikevaihdosta.” 

 

Tukholmassa 17.10.2014 

 
Johan Dennelind Toimitusjohtaja

Toimitusjohtaja  

Johan Dennelindin 

kommentit 

Toimitusjohtaja  

Johan Dennelindin 

kommentit 
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Konsernin kehitysnäkymät vuodelle 2014 

(ennallaan) 

 

Liikevaihdon paikallisissa valuutoissa ilman yritysostoja 

ja -myyntejä arvioidaan jäävän hieman pienemmäksi 

kuin vuonna 2013. Valuuttakurssivaihtelut saattavat 

vaikuttaa olennaisesti Ruotsin kruunuissa ilmoitettuihin 

lukuihin.  (Ennen toisen vuosineljänneksen 

osavuosikatsausta: ”pysyvän suunnilleen samalla 

tasolla”) 

Käyttökateprosentin ennen kertaluonteisia eriä 

arvioidaan pysyvän suunnilleen samalla tasolla kuin 

vuonna 2013 (35 prosenttia). (Ennallaan) 

 

Käyttöomaisuusinvestointien odotetaan olevan noin 

15 prosenttia liikevaihdosta, kun toimilupa- ja 

taajuusmaksuja ei oteta huomioon. (Ennallaan) 
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Konsernikatsaus, kolmas neljännes 2014  

LIIKEVAIHTO JA TULOS 

Liikevaihto paikallisissa valuutoissa ilman yritysostoja 

ja -myyntejä laski 2,0 prosenttia. Raportointivaluutassa 

laskettuna liikevaihto kasvoi 0,2 prosenttia 25 464 milj. 

kruunuun (25 416). Valuuttakurssivaihteluilla oli 1,8 

prosentin ja yritysostoilla ja -myynneillä 0,4 prosentin 

suuruinen positiivinen vaikutus liikevaihtoon. Palvelujen 

liikevaihto paikallisissa valuutoissa ilman yritysostoja ja 

-myyntejä laski 0,6 prosenttia. 

 

Ruotsin alueella liikevaihto ilman yritysostoja 

ja -myyntejä kasvoi 0,2 prosenttia. Liikevaihto 

yritysostot ja -myynnit mukaan lukien kasvoi 1,1 

prosenttia ja oli 8 985 milj. kruunua (8 883). 

 

Euroopan alueella liikevaihto paikallisissa valuutoissa 

ilman yritysostoja ja -myyntejä laski 8,1 prosenttia. 

Raportointivaluutassa laskettuna liikevaihto laski 2,8 

prosenttia ja oli 9 982 milj. kruunua (10 275). 

 

Euraasian alueella liikevaihto paikallisissa valuutoissa 

ilman yritysostoja ja -myyntejä kasvoi 5,4 prosenttia. 

Raportointivaluutassa laskettuna liikevaihto kasvoi 3,3 

prosenttia ja oli 5 467 milj. kruunua (5 291). 

 

Liittymämäärä kasvoi tytäryhtiöissä 0,4 miljoonalla 

vuoden 2013 kolmannen neljänneksen lopusta ja oli 

72,4 miljoonaa. Kolmannen vuosineljänneksen aikana 

liittymien kokonaismäärä kasvoi 1,1 miljoonalla. 

 

Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä laski 0,9 

prosenttia paikallisissa valuutoissa ilman yritysostoja ja 

-myyntejä. Raportointivaluutassa laskettuna käyttökate 

ennen kertaluonteisia eriä kasvoi 0,2 prosenttia ja oli 

9 439 milj. kruunua (9 419). Käyttökateprosentti ennen 

kertaluonteisia eriä pysyi 37,1 prosentissa (37,1). 

 

Osakkuusyhtiöistä ja yhteisyrityksistä saadut tuototOsakkuusyhtiöistä ja yhteisyrityksistä saadut tuototOsakkuusyhtiöistä ja yhteisyrityksistä saadut tuototOsakkuusyhtiöistä ja yhteisyrityksistä saadut tuotot 

laskivat 1 201 milj. kruunuun (1 503). 

 

Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä laski 5,9 

prosenttia ja oli 7 266 milj. kruunua (7 721). 

 

Liiketulokseen vaikuttavat kertaluonteiset erät olivat 

−933 milj. kruunua (−591). 

 

Rahoituserät olivat yhteensä −669 milj. kruunua 

(−752), josta −609 milj. kruunua (−670) liittyi 

nettokorkokuluihin. 

 

Tuloverot laskivat −1 231 milj. kruunuun (−1 243). 

Efektiivinen veroaste oli 21,7 prosenttia (19,5). 

Efektiiviseen veroasteeseen vaikutti osakkuusyhtiöiden 

ja Euraasian matalamman veroasteen yhtiöiden 

tuloksen heikentyminen. 

 

Määräysvallattomien omistajien osuus tytäryhtiöistä 

laski 360 milj. kruunuun (494). 

 

Nettotuloksen emoyhtiön omistajille kuuluva osuus 
laski 12,2 prosenttia ja oli 4 073 milj. kruunua (4 641), ja 

osakekohtainen tulos laski 0,94 kruunuun (1,07). 

 

Käyttöomaisuusinvestoinnit kasvoivat 4 929 milj. 

kruunuun (4 027), ja käyttöomaisuusinvestoinnit 

suhteessa liikevaihtoon kasvoivat 19,4 prosenttiin 

(15,8). Ilman toimilupa- ja taajuusmaksuja 

käyttöomaisuusinvestoinnit kasvoivat 3 782 milj. 

kruunuun (3 641), ja ilman toimilupa- ja taajuusmaksuja 

käyttöomaisuusinvestoinnit suhteessa liikevaihtoon 

kasvoivat 14,9 prosenttiin (14,3). 

 

Vapaa kassavirta laski 6 387 milj. kruunuun (7 308) 

käteisvaroilla tehtyjen käyttöomaisuusinvestointien 

kasvun vuoksi. 

 

Nettovelka laski 59 301 milj. kruunuun kolmannen 

vuosineljänneksen lopussa (67 097 vuoden 2014 toisen 

vuosineljänneksen lopussa). Nettovelan suhde 

käyttökatteeseen oli 1,68 (1,90 vuoden 2014 toisen 

vuosineljänneksen lopussa).  

 

Omavaraisuusaste oli 40,1 prosenttia (41,0 prosenttia 

vuoden 2014 toisen vuosineljänneksen lopussa). 

 

LIIKEVAIHTO ALUEITTAIN

 

Ruotsi

Eurooppa

Euraasia

Muut toiminnot
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Konsernikatsaus, vuoden 2014 

ensimmäiset yhdeksän kuukautta 

 

LIIKEVAIHTO JA TULOS 

Liikevaihto paikallisissa valuutoissa ilman yritysostoja 

ja -myyntejä laski 1,7 prosenttia. Raportointivaluutassa 

laskettuna liikevaihto laski 1,1 prosenttia ja oli 74 454 

milj. kruunua (75 311). Valuuttakurssivaihtelujen 

positiivinen vaikutus liikevaihtoon oli 0,5 prosenttia, ja 

yritysostojen ja -myyntien positiivinen vaikutus 

liikevaihtoon oli 0,1 prosenttia. Palvelujen liikevaihto 

paikallisissa valuutoissa ilman yritysostoja ja -myyntejä 

laski 0,5 prosenttia. 

 

Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä laski 0,2 

prosenttia paikallisissa valuutoissa ilman yritysostoja 

ja -myyntejä. Raportointivaluutassa laskettuna käyttö-

kate ennen kertaluonteisia eriä pieneni 0,9 prosenttia ja 

oli 26 620 milj. kruunua (26 856). Käyttökateprosentti 

ennen kertaluonteisia eriä nousi 35,8 prosenttiin (35,7). 

 

Osakkuusyhtiöistä ja yhteisyrityksistä saadut tuototOsakkuusyhtiöistä ja yhteisyrityksistä saadut tuototOsakkuusyhtiöistä ja yhteisyrityksistä saadut tuototOsakkuusyhtiöistä ja yhteisyrityksistä saadut tuotot 

laskivat 3 048 milj. kruunuun (4 297). 

 

Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä laski 7,2 

prosenttia ja oli 19 898 milj. kruunua (21 434). 

 

Liiketulokseen vaikuttavat kertaluonteiset erät olivat 

−1 744 milj. kruunua (−1 532).  

Rahoituserät olivat yhteensä −2 074 milj. kruunua 

(−2 355), josta −1 964 milj. kruunua (−2 197) liittyi 

nettokorkokuluihin. 

 

Tuloverot laskivat −3 352 milj. kruunuun (−3 475). 

Efektiivinen veroaste oli 20,8 prosenttia (19,8). 

Efektiiviseen veroasteeseen vaikuttivat osakkuus-

yhtiöiden tuloksen heikentyminen sekä kirjaamattomien 

tappioiden lisääntyminen pääasiassa Espanjassa.  

 

Määräysvallattomien omistajien osuus tytäryhtiöistä 

laski 1 165 milj. kruunuun (1 292). 

 

Nettotuloksen emoyhtiön omistajille kuuluva osuus 
laski 9,5 prosenttia ja oli 11 563 milj. kruunua (12 780), 

ja osakekohtainen tulos laski 2,67 kruunuun (2,95). 

 

Käyttöomaisuusinvestoinnit kasvoivat 11 027 milj. 

kruunuun (10 285), ja käyttöomaisuusinvestoinnit 

suhteessa liikevaihtoon kasvoivat 14,8 prosenttiin 

(13,7). Ilman toimilupa- ja taajuusmaksuja käyttö-

omaisuusinvestoinnit kasvoivat 9 861 milj. kruunuun 

(9 549), ja ilman toimilupa- ja taajuusmaksuja käyttö-

omaisuusinvestoinnit suhteessa liikevaihtoon kasvoivat 

13,2 prosenttiin (12,7). 

 

Vapaa kassavirta laski 11 412 milj. kruunuun (14 184) 

lähinnä käteisvaroilla tehtyjen käyttöomaisuus-

investointien kasvun seurauksena.
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MERKITTÄVIÄ TAPAHTUMIA KOLMANNEN 
VUOSINELJÄNNEKSEN AIKANA 

• TeliaSonera ilmoitti 7.7.2014 ostaneensa 

Tele2:n Norjan-toiminnot. Velaton 

kauppahinta ilman kassavaroja oli 5,1 mrd. 

Ruotsin kruunua. Yhtiö on myös sitoutunut 

laajentamaan 4G-verkkoa siten, että sen 

piirissä on 98 prosenttia väestöstä vuoteen 

2016 mennessä eli kaksi vuotta velvoitettua 

aiemmin. Kauppa edellyttää Norjan 

kilpailuviranomaisten hyväksyntää. 

• TeliaSonera ilmoitti 13.8.2014 Moldovassa 

toimivan Moldcell-tytäryhtiönsä ostaneen 

uusia toimilupia ja radiotaajuuksia, jotka ovat 

voimassa 15 vuotta 6.11.2014 alkaen. 

• TeliaSonera ilmoitti 20.8.2014 Soneran 

sopineen DNA:n kanssa matkaviestinverkon 

yhteiskäytöstä harvaanasutussa Pohjois- ja 

Itä-Suomessa. Yhteisyritys mahdollistaa 

radioverkkojen tehokkaamman rakentamisen 

ja operoinnin alueella, joka kattaa 50 

prosenttia Suomen pinta-alasta mutta jolla 

asuu vain noin 15 prosenttia maan väestöstä. 

Yhteistyö myös parantaa asiakaskokemusta 

kuuluvuuden, nopeuden ja laadun osalta. 

• TeliaSonera ilmoitti 29.9.2014, että Kcellin 

hallitus oli ilmoittanut alustavien tutkimusten 

paljastaneen, että jotkut sopimukset 

ulkopuolisten toimittajien kanssa olivat yhtiön 

sisäisten ohjeiden ja menettelytapojen 

vastaisia. Kyseiseen päivään mennessä ei ollut 

mitään viitteitä siitä, että millään tutkinnan alla 

olevalla asialla olisi mitään olennaista 

vaikutusta yhtiön taseeseen tai toiminnan 

tulokseen.

 

• TeliaSonera ilmoitti 30.9.2014 järjestetyn 

Capital Markets Day -tapahtuman yhteydessä 

yhtiön hallituksen päättäneen, että yhtiön 

uuden osingonjakopolitiikan mukaan 

tavoitteena on jakaa osinkoa tilikausilta 2014 ja 

2015 vähintään 3 kruunua osakkeelta. Yhtiön 

tavoitteena on edelleen vakaa pitkäaikainen 

luottoluokitus (välillä A– ja BBB+). TeliaSonera 

ilmoitti myös, että sen ydintoimintojen 

käyttöomaisuusinvestointien odotetaan olevan 

noin 15 prosenttia palvelujen liikevaihdosta 

seuraavan kahden vuoden aikana. Lisäksi 

TeliaSonera investoi vuosina 2015 ja 2016 

yhteensä jopa 6–7 mrd. kruunua kilpailukyvyn 

parantamiseen ja kustannusten 

pienentämiseen sekä Ruotsin kuituverkon 

laajentamisen nopeuttamiseen, uusiin 

yritysasiakkaille suunnattuihin tarjoomiin ja 

Euraasian dataverkkojen uudistamiseen. 
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KOLMANNEN VUOSINELJÄNNEKSEN JÄLKEISIÄ 
MERKITTÄVIÄ TAPAHTUMIA 

• TeliaSonera ilmoitti 1.10.2014 alle-

kirjoittaneensa sopimuksen Ipeer AB:n 

ostamisesta Applewise AB:ltä. Ipeer on 

Ruotsin johtavia pilvipalvelujen ja verkko-

isännöintipalvelujen tuottajia. Kaupan 

seurauksena TeliaSoneran verkko- ja 

liittymäpalvelujen valikoima monipuolistuu ja 

yhtiö pystyy tarjoamaan yritysasiakkailleen 

Ruotsissa aivan uudenlaisia kokonais-

ratkaisuja. 
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Vakaata liikevaihtoa Ruotsissa 

• Orgaaninen liikevaihto ja palvelujen liikevaihto pysyivät ennallaan edellisvuoden vastaavaan jaksoon 

verrattuna. Käyttökateprosentti laski 2,7 prosenttiyksikköä ja oli 40,5 prosenttia. Palvelujen liikevaihto 

kasvoi kuluttajasegmentissä, mutta sen vaikutuksen kumosi lasku yrityssegmentissä. 

 

• Kuitupalvelujen kysyntä jatkuu vahvana, ja palvelujen laajentaminen pientaloihin nopeutui vuosineljännek-

sen aikana. 4G-verkon laajentaminen jatkui, ja verkko kattaa nyt yli 96 prosenttia väestöstä. Noin 48 

prosenttia kuluttajaliittymäkannasta on jo siirtynyt datapainotteiseen hinnoitteluun, ja matkaviestin-

liittymien keskimääräinen kuukausituotto parani edelleen. 

TALOUDELLISIA TUNNUSLUKUJA 

MSEK, paitsi käyttökateprosentit,  
toiminnan tunnusluvut ja muutokset 

Heinä– 
syys 
2014 

Heinä– 
syys 
2013 

Muutos 
(%) 

Tammi–
syys 
2014 

Tammi–
syys 
2013 

Muutos 
(%) 

Liikevaihto 8 985 8 883 1,1 26 795 26 813 −0,1 

Muutos (%) paik. valuutassa, orgaaninen 0,2      −0,5      

josta palvelujen liikevaihto (ulkoinen) 8 179 8 197 −0,2 24 469 24 742 −1,1 

Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä 3 637 3 840 −5,3 10 850 11 068 −2,0 

Käyttökate-% 40,5 43,2   40,5 41,3   

Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista −1 −1 −51,9 −6 −11 −47,0 

Liiketulos 2 503 2 706 −7,5 7 599 7 508 1,2 

Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä 2 501 2 813 −11,1 7 773 7 935 −2,0 

Käyttöomaisuusinvestoinnit 1 184 1 150 2,9 3 363 3 317 1,4 

Käyttöomaisuusinvestoinnit suhteessa 

liikevaihtoon 
13,2 12,9   12,6 12,4   

Käyttökate – käyttöomaisuusinvestoinnit 2 453 2 689 −8,8 7 487 7 751 −3,4 

Liittymämäärä (tuhatta)             

Matkaviestintä 6 560 6 607 −0,7 6 560 6 607 −0,7 

Kiinteä verkko 2 093 2 242 −6,6 2 093 2 242 −6,6 

Laajakaista 1 242 1 199 3,6 1 242 1 199 3,6 

TV 681 621 9,7 681 621 9,7 

Työntekijöitä 6 638 6 748 −1,6 6 638 6 748 −1,6 

 

Liikevaihto ilman yritysostoja ja -myyntejä kasvoi 0,2 

prosenttia. Yritysostot ja -myynnit mukaan lukien 

liikevaihto kasvoi 1,1 prosenttia 8 985 milj. kruunuun 

(8 883). Yritysostojen ja -myyntien positiivinen vaikutus 

liikevaihtoon oli 0,9 prosenttia. Palvelujen liikevaihto 

ilman yritysostoja ja -myyntejä laski 1,2 prosenttia. 

 

Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä ja ilman 

yritysostoja ja -myyntejä laski 6,0 prosenttia. Käyttö-

kate ennen kertaluonteisia eriä laski 5,3 prosenttia 

3 637 milj. kruunuun (3 840). Tulosta rasittivat noin 65 

milj. kruunun ylläpitokulut, jotka liittyivät ukkosmyrskyi-

hin ja tulviin. Käyttökateprosentti laski 40,5 prosenttiin 

(43,2) edellä mainittujen kulujen, laitemyynnin kasvun 

ja tuoterakenteen muutoksen seurauksena.  

 

Käyttöomaisuusinvestoinnit nousivat 1 184 milj. 

kruunuun (1 150), ja ilman toimilupa- ja taajuusmaksuja 

ne nousivat 1 184 milj. kruunuun (1 150). 

 

Matkaviestinpalvelujen liikevaihto pieneni 0,5 prosent-

tia yhteenliittämismaksujen ja muiden matkaviestinpal-

velujen liikevaihdon laskun vuoksi. Laskutusliikevaihto 

pysyi ennallaan. Yrityssegmentin hintapaineiden jatku-

misella oli negatiivinen vaikutus laskutusliikevaihtoon.  

 

Matkaviestinliittymien määrä kasvoi 49 000:lla vuosi-

neljänneksen aikana ja asiakasvaihtuvuus pysyi 17 

prosentissa. Matkaviestinliittymien keskimääräinen 

kuukausituotto kasvoi 3,1 prosenttia ja oli 191 kruunua. 

 

Kiinteän verkon palvelujen liikevaihto laski 2,2 

prosenttia, kun kuituverkon asennusten liikevaihdossa 

ja laajakaista- ja TV-palveluissa tapahtunut kasvu ei 

täysin kumonnut puhepalvelujen liikevaihdon laskua. 

 

Kiinteän verkon laajakaistaliittymien määrä kasvoi 

12 000:lla ja TV-liittymien määrä kasvoi 18 000:lla 

vuosineljänneksen aikana. 
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Kannattavuus parani Euroopassa 

• Orgaaninen liikevaihto laski 8,1 prosenttia pääasiassa laitemyynnin laskun seurauksena. Palvelujen 

orgaaniseen liikevaihtoon kohdistunut paine hellitti, ja palvelujen liikevaihto laski vain 2,6 prosenttia. 

Käyttökateprosentti nousi 2,3 prosenttiyksikköä ja oli 27,2. 

 

• Suomessa palvelujen liikevaihto kääntyi taas kasvuun ja kannattavuus parani asiakaskannan kasvun 

myötä. Espanjassa laitemyynnin lasku heikensi edelleen liikevaihdon kasvua, mutta kannattavuus parani 

merkittävästi asiakashankintakustannusten laskun ja datapalvelujen osuuden kasvun seurauksena.  

 

 

TALOUDELLISIA TUNNUSLUKUJA 

MSEK, paitsi käyttökateprosentit,  
toiminnan tunnusluvut ja muutokset 

Heinä– 
syys 
2014 

Heinä– 
syys 
2013 

Muutos 
(%) 

Tammi–
syys 
2014 

Tammi–
syys 
2013 

Muutos 
(%) 

Liikevaihto 9 982 10 275 −2,8 29 455 30 526 −3,5 

Muutos (%) paik. valuutoissa, orgaaninen −8,1      −7,1      

josta palvelujen liikevaihto (ulkoinen) 8 406 8 162 3,0 24 628 24 549 0,3 

Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä 2 716 2 555 6,3 7 305 7 292 0,2 

Käyttökate-% 27,2 24,9   24,8 23,9   

Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista 36 26 38,9 83 76 9,3 

Liiketulos 1 396 1 429 −2,3 3 522 3 612 −2,5 

Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä 1 436 1 436 0,0 3 705 3 918 −5,4 

Käyttöomaisuusinvestoinnit 1 152 1 096 5,1 2 972 2 782 6,8 

Käyttöomaisuusinvestoinnit suhteessa 

liikevaihtoon 
11,5 10,7   10,1 9,1   

Käyttökate – käyttöomaisuusinvestoinnit 1 564 1 459 7,2 4 333 4 509 −3,9 

Liittymämäärä (tuhatta)             

Matkaviestintä 14 104 14 111 −0,1 14 104 14 111 −0,1 

Kiinteä verkko 999 1 034 −3,4 999 1 034 −3,4 

Laajakaista 1 377 1 252 10,0 1 377 1 252 10,0 

TV 841 777 8,2 841 777 8,2 

Työntekijöitä 10 807  11 324  −4,6  10 807  11 324  −4,6  

 

 

Liikevaihto paikallisissa valuutoissa ilman yritysostoja 

ja -myyntejä laski 8,1 prosenttia. Raportointivaluutassa 

laskettuna liikevaihto laski 2,8 prosenttia ja oli 9 982 

milj. kruunua (10 275). Valuuttakurssivaihtelujen 

positiivinen vaikutus liikevaihtoon oli 5,0 prosenttia, ja 

yritysostojen ja -myyntien positiivinen vaikutus 

liikevaihtoon oli 0,3 prosenttia. Palvelujen liikevaihto 

paikallisissa valuutoissa ilman yritysostoja ja -myyntejä 

laski 2,6 prosenttia. 

 

Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä kasvoi 1,1 

prosenttia paikallisissa valuutoissa ilman yritysostoja ja 

-myyntejä. Raportointivaluutassa laskettuna käyttökate 

ennen kertaluonteisia eriä kasvoi 6,3 prosenttia ja oli 

2 716 milj. kruunua (2 555). Käyttökateprosentti nousi 

27,2 prosenttiin (24,9). 

 
Käyttöomaisuusinvestoinnit nousivat 1 152 milj. 

kruunuun (1 096), ja käyttöomaisuusinvestoinnit ilman 

toimilupa- ja taajuusmaksuja nousivat 1 152 milj. 

kruunuun (1 096). 
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Myönteinen kehitys jatkui Suomessa 

TALOUDELLISIA TUNNUSLUKUJA 

MSEK, paitsi käyttökateprosentit,  
toiminnan tunnusluvut ja muutokset 

Heinä– 
syys 
2014 

Heinä– 
syys 
2013 

Muutos 
(%) 

Tammi–
syys 
2014 

Tammi–
syys 
2013 

Muutos 
(%) 

Liikevaihto 3 222 3 059 5,3 9 545 9 318 2,4 

Muutos (%) paik. valuutassa, orgaaninen −0,7      −2,8     

josta palvelujen liikevaihto (ulkoinen) 2 910 2 734 6,4 8 641 8 343 3,6 

Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä 1 064 979 8,7 3 049 2 918 4,5 

Käyttökate-% 33,0 32,0   31,9 31,3   

Liittymämäärä (tuhatta)             

Matkaviestintä 3 362 3 298 2,0 3 362 3 298 2,0 

Kiinteä verkko 104 111 −6,3 104 111 −6,3 

Laajakaista 553 520 6,3 553 520 6,3 

TV 477 429 11,2 477 429 11,2 

 

 

Palvelujen liikevaihto paikallisessa valuutassa ilman 

yritysostoja ja -myyntejä kasvoi 0,3 prosenttia. 

Matkaviestinpalvelujen liikevaihto laski hieman, kun 

laskutusliikevaihdon kasvu ei täysin kumonnut 

yhteenliittämismaksujen laskun vaikutusta. 

 

Matkaviestinliittymien keskimääräinen kuukausituotto 

(blended ARPU) laski 5 prosenttia. Osa laskusta selittyy 

terminointimaksujen pienenemisellä. 

Käyttökateprosentti ennen kertaluonteisia eriä nousi 

33,0 prosenttiin (32,0) bruttokatteen kasvun 

seurauksena. 

 

Kiinteän verkon laajakaistaliittymien ja TV-liittymien 

määrä kasvoi hieman vuosineljänneksen aikana ja 

matkaviestinliittymien määrä pysyi vakaana. 

Liittymämäärä kasvoi kilpailluilla markkinoilla Norjassa 

TALOUDELLISIA TUNNUSLUKUJA 

MSEK, paitsi käyttökateprosentit,  
toiminnan tunnusluvut ja muutokset 

Heinä– 
syys 
2014 

Heinä– 
syys 
2013 

Muutos 
(%) 

Tammi–
syys 
2014 

Tammi–
syys 
2013 

Muutos 
(%) 

Liikevaihto 1 773 1 747 1,5 5 065 5 314 −4,7 

Muutos (%) paik. valuutassa, orgaaninen −0,4      −0,7      

josta palvelujen liikevaihto (ulkoinen) 1 481 1 480 0,1 4 238 4 496 −5,7 

Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä 588 593 −0,9 1 587 1 633 −2,8 

Käyttökate-% 33,2 34,0   31,3 30,7   

Liittymämäärä (tuhatta)             

Matkaviestintä 1 611 1 632 −1,3 1 611 1 632 −1,3 

 

 

Matkaviestinpalvelujen liikevaihto paikallisessa 

valuutassa ilman yritysostoja ja -myyntejä pieneni 1,8 

prosenttia. Lasku johtui pääasiassa liittymäkannan ja 

matkaviestinliittymien keskimääräisen kuukausituoton 

laskusta edellisvuoden vastaavaan neljännekseen 

verrattuna. 

 

Käyttökateprosentti ennen kertaluonteisia eriä laski 

33,2 prosenttiin (34,0) laitemyynnin kasvun 

seurauksena. 

 

Matkaviestinliittymien määrä kasvoi 5 200 liittymällä 

vuosineljänneksen aikana laskutusliittymien 

myönteisen kehityksen seurauksena. 
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Haasteelliset markkinat Tanskassa  

TALOUDELLISIA TUNNUSLUKUJA 

MSEK, paitsi käyttökateprosentit,  
toiminnan tunnusluvut ja muutokset 

Heinä– 
syys 
2014 

Heinä– 
syys 
2013 

Muutos 
(%) 

Tammi–
syys 
2014 

Tammi–
syys 
2013 

Muutos 
(%) 

Liikevaihto 1 464 1 321 10,9 4 187 3 894 7,5 

Muutos (%) paik. valuutassa, orgaaninen 2,2      0,5      

josta palvelujen liikevaihto (ulkoinen) 1 113 1 054 5,6 3 179 3 065 3,7 

Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä 204 198 2,9 557 532 4,6 

Käyttökate-% 13,9 15,0   13,3 13,7   

Liittymämäärä (tuhatta)             

Matkaviestintä 1 566 1 497 4,6 1 566 1 497 4,6 

Kiinteä verkko 125 122 2,5 125 122 2,5 

Laajakaista 112 97 16,0 112 97 16,0 

TV 19 17 12,1 19 17 12,1 

 

 

Palvelujen liikevaihto paikallisessa valuutassa ilman 

yritysostoja ja -myyntejä laski 3,3 prosenttia. 

Matkaviestinpalvelujen liikevaihtoa rasitti laskutus-

liikevaihdon ja yhteenliittämismaksujen aleneminen. 

Kiinteän verkon palvelujen liikevaihto kasvoi äskettäin 

tehdyn Síminn Danmark A/S -yritysoston myötä. 

Käyttökateprosentti ennen kertaluonteisia eriä laski 

13,9 prosenttiin (15,0) laitemyynnin kasvun takia 

pienentyneen bruttokatteen seurauksena. 

 

Matkaviestinliittymien määrä kasvoi 9 200 liittymällä 

vuosineljänneksen aikana.

Hintapaineet jatkuvat Liettuassa 

TALOUDELLISIA TUNNUSLUKUJA 

MSEK, paitsi käyttökateprosentit,  
toiminnan tunnusluvut ja muutokset 

Heinä– 
syys 
2014 

Heinä– 
syys 
2013 

Muutos 
(%) 

Tammi–
syys 
2014 

Tammi–
syys 
2013 

Muutos 
(%) 

Liikevaihto 733 734 −0,2 2 153 2 167 −0,7 

Muutos (%) paik. valuutassa, orgaaninen −5,9      −5,7      

josta palvelujen liikevaihto (ulkoinen) 618 636 −2,8 1 839 1 884 −2,4 

Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä 262 271 −3,1 747 797 −6,3 

Käyttökate-% 35,8 36,9   34,7 36,8   

Liittymämäärä (tuhatta)             

Matkaviestintä 1 555 1 927 −19,3 1 555 1 927 −19,3 

Kiinteä verkko 475 514 −7,6 475 514 −7,6 

Laajakaista 489 416 17,5 489 416 17,5 

TV 180 170 5,9 180 170 5,9 

 

 

Palvelujen liikevaihto paikallisessa valuutassa ilman 

yritysostoja ja -myyntejä laski 8,5 prosenttia. 

Markkinoiden voimakkaiden hintapaineiden jatkuminen 

heikensi matkaviestinpalvelujen liikevaihtoa. Kiinteän 

verkon palvelujen liikevaihtoa rasitti puhepalvelujen 

liikevaihdon lasku.  

 

Käyttökateprosentti ennen kertaluonteisia eriä laski 

35,8 prosenttiin (36,9) pääasiassa bruttokatteen 

pienenemisen seurauksena. 

 

Matkaviestinliittymien määrä laski 24 000 liittymällä, 

mutta kiinteän verkon laajakaistaliittymien määrä kasvoi 

28 000 liittymällä vuosineljänneksen aikana. 
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Käyttökateprosentti parani Latviassa 

TALOUDELLISIA TUNNUSLUKUJA 

MSEK, paitsi käyttökateprosentit,  
toiminnan tunnusluvut ja muutokset 

Heinä– 
syys 
2014 

Heinä– 
syys 
2013 

Muutos 
(%) 

Tammi–
syys 
2014 

Tammi–
syys 
2013 

Muutos 
(%) 

Liikevaihto 363 386 −6,0 1 108 1 117 −0,8 

Muutos (%) paik. valuutassa, orgaaninen −11,5      −5,6     

josta palvelujen liikevaihto (ulkoinen) 285 277 2,9 849 821 3,5 

Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä 114 118 −3,5 343 322 6,8 

Käyttökate-% 31,5 30,7   31,0 28,8   

Liittymämäärä (tuhatta)             

Matkaviestintä 1 122 1 087 3,2 1 122 1 087 3,2 

 

 

Matkaviestinpalvelujen liikevaihto paikallisessa 

valuutassa ilman yritysostoja ja -myyntejä laski 3,0 

prosenttia.  

 

Matkaviestinliittymien keskimääräinen kuukausituotto 

(blended ARPU) laski 2 prosenttia edellisvuoden 

vastaavaan jaksoon verrattuna. 

 

Käyttökateprosentti ennen kertaluonteisia eriä nousi 

31,5 prosenttiin (30,7), koska bruttokate kasvoi 

laitemyynnin laskun seurauksena. 

 

Liittymämäärä kasvoi 31 000 liittymällä 

vuosineljänneksen aikana. 

 

 

 

 

Datapalvelut kasvoivat ja käyttökateprosentti vahvistui 

Virossa 

TALOUDELLISIA TUNNUSLUKUJA 

MSEK, paitsi käyttökateprosentit,  
toiminnan tunnusluvut ja muutokset 

Heinä– 
syys 
2014 

Heinä– 
syys 
2013 

Muutos 
(%) 

Tammi–
syys 
2014 

Tammi–
syys 
2013 

Muutos 
(%) 

Liikevaihto 661 655 1,0 1 935 1 916 1,0 

Muutos (%) paik. valuutassa, orgaaninen −4,8      −4,1      

josta palvelujen liikevaihto (ulkoinen) 526 520 1,1 1 551 1 528 1,5 

Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä 240 231 3,7 664 650 2,2 

Käyttökate-% 36,2 35,3   34,3 33,9   

Liittymämäärä (tuhatta)             

Matkaviestintä 857 844 1,5 857 844 1,5 

Kiinteä verkko 295 287 2,8 295 287 2,8 

Laajakaista 223 219 1,8 223 219 1,8 

TV 165 161 2,5 165 161 2,5 

 

 

Palvelujen liikevaihto paikallisessa valuutassa ilman 

yritysostoja ja -myyntejä laski 4,7 prosenttia. 

Matkaviestinpalvelujen liikevaihto kasvoi datapalvelujen 

vakaan kasvun myötä. Kiinteän verkon palvelujen 

liikevaihto pieneni kiinteän verkon puheliikenteen 

vähenemisen ja liittymäliikevaihdon laskun 

seurauksena.

Käyttökateprosentti ennen kertaluonteisia eriä nousi 

36,2 prosenttiin (35,3), mikä selittyy bruttokatteen 

kasvulla. Bruttokatetta paransi laitemyynnin osuuden 

pieneneminen tuotevalikoimassa. 

 

Laajakaistaliittymien ja TV-liittymien määrä pysyi 

vakaana, mutta matkaviestinliittymien määrä laski 

hieman vuosineljänneksen aikana. 
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Liikevaihto laski mutta kannattavuus parani Espanjassa 

TALOUDELLISIA TUNNUSLUKUJA 

MSEK, paitsi käyttökateprosentit,  
toiminnan tunnusluvut ja muutokset 

Heinä– 
syys 
2014 

Heinä– 
syys 
2013 

Muutos 
(%) 

Tammi–
syys 
2014 

Tammi–
syys 
2013 

Muutos 
(%) 

Liikevaihto 1 790 2 395 −25,3 5 530 6 865 −19,4 

Muutos (%) paik. valuutassa, orgaaninen −29,7      −23,6     

josta palvelujen liikevaihto (ulkoinen) 1 474 1 462 0,8 4 330 4 413 −1,9 

Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä 245 164 48,9 358 439 −18,4 

Käyttökate-% 13,7 6,9   6,5 6,4   

Liittymämäärä (tuhatta)             

Matkaviestintä 4 031 3 826 5,4 4 031 3 826 5,4 

 

 

Matkaviestinpalvelujen liikevaihto paikallisessa 

valuutassa ilman yritysostoja ja -myyntejä pieneni 4,9 

prosenttia. Lasku selittyy pääasiassa sekä laskutus- 

että prepaid-liittymien keskimääräisen kuukausituoton 

pienenemisellä.  

 

Laitemyynnin liikevaihto pieneni kahdella kolmasosalla 

edellisvuoden vastaavaan neljännekseen verrattuna ja 

oli 307 milj. kruunua. Laskua selittävät uusien liittymä-

asiakkaiden määrän pieneneminen ja painopisteen 

siirtyminen edullisempiin matkapuhelinmalleihin.  

 

 

 

Käyttökateprosentti ennen kertaluonteisia eriä nousi 

13,7 prosenttiin (6,9) matalakatteisten matka-

puhelinten myynnin laskun sekä subventiokulujen ja 

asiakashankintakustannusten pienenemisen 

seurauksena. 

 

Liittymämäärä kasvoi edelleen, ja asiakasvaihtuvuus oli 

selvästi pienempää kuin edellisvuoden vastaavalla 

neljänneksellä. 

 

TeliaSonera jatkaa Espanjan toimintojensa strategista 

arviointia. 
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Kasvu jatkui ja käyttökateprosentti oli 

korkea Euraasiassa 

• Liikevaihdon orgaaninen kasvu oli 5,4 prosenttia, ja palvelujen orgaaninen liikevaihto kasvoi 3,0 prosenttia. 

Käyttökateprosentti laski 1,0 prosenttiyksikköä ja oli 52,9. 

 

• Liittymämäärän kasvu voimistui, ja liittymämäärä kasvoi 1,0 miljoonalla liittymällä vuosineljänneksen 

aikana. Niistä 260 000 oli aiemmin raportoimattomia laitteiden välisiä M2M-liittymiä. Liittymämäärän 

kasvua tuki liittymämäärän nettolisäys kaikissa seitsemässä toimintamaassa.  

 

 

TALOUDELLISIA TUNNUSLUKUJA 

MSEK, paitsi käyttökateprosentit,  
toiminnan tunnusluvut ja muutokset 

Heinä– 
syys 
2014 

Heinä– 
syys 
2013 

Muutos 
(%) 

Tammi–
syys 
2014 

Tammi–
syys 
2013 

Muutos 
(%) 

Liikevaihto 5 467 5 291 3,3 15 130 15 173 −0,3 

Muutos (%) paik. valuutoissa, orgaaninen 5,4     6,1      

josta palvelujen liikevaihto (ulkoinen) 5 171 5 128 0,8 14 426 14 712 −1,9 

Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä 2 890 2 854 1,3 8 158 8 026 1,6 

Käyttökate-% 52,9 53,9   53,9 52,9   

Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista 4 9 −61,6 26 13 95,1 

Liiketulos 1 469 1 706 −13,9 4 805 5 099 −5,8 

Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä 2 097 2 107 −0,4 5 865 5 711 2,7 

Käyttöomaisuusinvestoinnit 2 122 1 473 44,1 3 147 3 445 −8,6 

Käyttöomaisuusinvestoinnit suhteessa 

liikevaihtoon 
38,8 27,8   20,8 22,7   

Käyttökate – käyttöomaisuusinvestoinnit 767 1 381 −44,4 5 011 4 581 9,4 

Liittymämäärä (tuhatta)             

Matkaviestintä 44 529 44 138 0,9 44 529 44 138 0,9 

Työntekijöitä 5 149 5 007 2,8 5 149 5 007 2,8 

 

Liikevaihto paikallisissa valuutoissa ilman yritysostoja 

ja -myyntejä kasvoi 5,4 prosenttia. Raportointi-

valuutassa laskettuna liikevaihto kasvoi 3,3 prosenttia 

ja oli 5 467 milj. kruunua (5 291). Valuuttakurssi-

vaihtelujen negatiivinen vaikutus liikevaihtoon oli 2,1 

prosenttia. Palvelujen liikevaihto paikallisissa 

valuutoissa ilman yritysostoja ja -myyntejä kasvoi 3,0 

prosenttia. 

 

Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä kasvoi 4,5 

prosenttia paikallisissa valuutoissa ilman yritysostoja ja 

-myyntejä. Raportointivaluutassa laskettuna käyttökate 

ennen kertaluonteisia eriä kasvoi 1,3 prosenttia ja oli 

2 890 milj. kruunua (2 854). Käyttökateprosentti laski 

52,9 prosenttiin (53,9). 

 

Käyttöomaisuusinvestoinnit nousivat 2 122 milj. 

kruunuun (1 473), ja käyttöomaisuusinvestoinnit ilman 

toimilupa- ja taajuusmaksuja laskivat 975 milj. 

kruunuun (1 087). 

 

Euraasian toiminnoissa johdon painopisteenä on 

parantaa liiketoiminnan valvontaa, kuten vuoden 2014 

toisen vuosineljänneksen osavuosikatsauksessa 

kerrottiin. TeliaSonera antoi ennen kesää 

riippumattomalle ulkopuoliselle neuvonantajalle 

toimeksiannon arvioida tasetta lähinnä keskeneräisten 

investointien ja varaston arvon osalta yhtiön kaikissa 

Euraasian liiketoimintayksiköissä. Arvioinnin tuloksena 

TeliaSonera kirjaa Euraasiassa kolmannella 

vuosineljänneksellä 615 milj. kruunua kertaluonteisia 

kuluja, joilla ei ole kassavirtavaikutusta. 
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Liikevaihdon kasvu hidastui mutta käyttökateprosentti 

parani Kazakstanissa 

TALOUDELLISIA TUNNUSLUKUJA 

MSEK, paitsi käyttökateprosentit,  
toiminnan tunnusluvut ja muutokset 

Heinä– 
syys 
2014 

Heinä– 
syys 
2013 

Muutos 
(%) 

Tammi–
syys 
2014 

Tammi–
syys 
2013 

Muutos 
(%) 

Liikevaihto 1 897 2 098 −9,6 5 396 6 000 −10,1 

Muutos (%) paik. valuutassa, orgaaninen 0,5      1,9      

josta palvelujen liikevaihto (ulkoinen) 1 822 2 097 −13,1 5 273 5 996 −12,1 

Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä 1 054 1 146 −8,0 3 058 3 275 −6,6 

Käyttökate-% 55,6 54,6   56,7 54,6   

Liittymämäärä (tuhatta)             

Matkaviestintä 13 109 14 251 −8,0 13 109 14 251 −8,0 

 

 

Matkaviestinpalvelujen liikevaihto paikallisessa 

valuutassa ilman yritysostoja ja -myyntejä pieneni 3,5 

prosenttia. Lasku selittyy pääasiassa yhteenliittämis-

maksujen ja laskutusliikevaihdon alenemisella.  

 

Toukokuussa käynnistynyt iPhone-myyntikampanja 

vauhdittui kolmannen vuosineljänneksen aikana. 

 

Käyttökateprosentti ennen kertaluonteisia eriä parani 

55,6 prosenttiin (54,6) subventiokulujen ja 

myyntipalkkioiden laskun seurauksena. 

 

Liittymämäärä kasvoi 226 000 liittymällä 

vuosineljänneksen aikana. 

 

Kcellin hallitus ilmoitti 29.9.2014, että alustavat 

tutkimukset ovat paljastaneet joidenkin ulkopuolisten 

toimittajien kanssa solmittujen sopimusten olevan 

yhtiön sisäisten ohjeiden ja menettelytapojen vastaisia. 

Yhtiön johdossa tehdään parhaillaan muutoksia hyvän 

hallintotavan ja liiketoiminnan valvonnan 

vahvistamiseksi. 

 

Liittymämäärä kasvoi Azerbaidžanissa 

TALOUDELLISIA TUNNUSLUKUJA 

MSEK, paitsi käyttökateprosentit,  
toiminnan tunnusluvut ja muutokset 

Heinä– 
syys 
2014 

Heinä– 
syys 
2013 

Muutos 
(%) 

Tammi–
syys 
2014 

Tammi–
syys 
2013 

Muutos 
(%) 

Liikevaihto 1 058 1 001 5,7 2 810 2 866 −2,0 

Muutos (%) paik. valuutassa, orgaaninen 0,2      −4,3      

josta palvelujen liikevaihto (ulkoinen) 1 057 998 5,9 2 801 2 855 −1,9 

Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä 589 549 7,2 1 546 1 408 9,8 

Käyttökate-% 55,6 54,8   55,0 49,1   

Liittymämäärä (tuhatta)             

Matkaviestintä 4 542 4 405 3,1 4 542 4 405 3,1 

 

 

Matkaviestinpalvelujen liikevaihto paikallisessa 

valuutassa ilman yritysostoja ja -myyntejä pieneni 0,7 

prosenttia, kun datapalvelujen liikevaihdon 17 

prosentin kasvu ei täysin kumonnut puhe- ja 

viestipalvelujen liikevaihdon laskun vaikutusta. 

 

Käyttökateprosentti ennen kertaluonteisia eriä nousi 

55,6 prosenttiin (54,8) kustannussäästötoimien myötä. 

 

Liittymämäärä kasvoi 253 000 liittymällä 

vuosineljänneksen aikana. Näistä 96 000 on aiemmin 

raportoimattomia laitteiden välisiä M2M-liittymiä. 
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Vahva kasvu jatkui Uzbekistanissa 

TALOUDELLISIA TUNNUSLUKUJA 

MSEK, paitsi käyttökateprosentit,  
toiminnan tunnusluvut ja muutokset 

Heinä– 
syys 
2014 

Heinä– 
syys 
2013 

Muutos 
(%) 

Tammi–
syys 
2014 

Tammi–
syys 
2013 

Muutos 
(%) 

Liikevaihto 964 813 18,6 2 650 2 297 15,4 

Muutos (%) paik. valuutassa, orgaaninen 22,9      24,0     

josta palvelujen liikevaihto (ulkoinen) 962 812 18,4 2 646 2 295 15,3 

Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä 505 457 10,5 1 449 1 277 13,4 

Käyttökate-% 52,4 56,2   54,7 55,6   

Liittymämäärä (tuhatta)             

Matkaviestintä 8 435 8 552 −1,4 8 435 8 552 −1,4 

 

 

Matkaviestinpalvelujen liikevaihto paikallisessa 

valuutassa ilman yritysostoja ja -myyntejä kasvoi 22,7 

prosenttia datapalvelujen liikevaihdon kasvun myötä. 

Käyttökateprosentti ennen kertaluonteisia eriä laski 

52,4 prosenttiin (56,2) siirtokustannusten ja 

myyntipalkkioiden kasvun seurauksena. 

 

Liittymämäärä kasvoi 25 000 liittymällä 

vuosineljänneksen aikana. 

 

Hintakilpailua ulkomaanpuheluissa Tadžikistanissa 

TALOUDELLISIA TUNNUSLUKUJA 

MSEK, paitsi käyttökateprosentit,  
toiminnan tunnusluvut ja muutokset 

Heinä– 
syys 
2014 

Heinä– 
syys 
2013 

Muutos 
(%) 

Tammi–
syys 
2014 

Tammi–
syys 
2013 

Muutos 
(%) 

Liikevaihto 230 251 −8,5 640 698 −8,3 

Muutos (%) paik. valuutassa, orgaaninen −10,8     −8,5      

josta palvelujen liikevaihto (ulkoinen) 182 213 −14,3 524 588 −10,8 

Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä 109 132 −17,7 292 357 −18,2 

Käyttökate-% 47,3 52,7   45,7 51,2   

Liittymämäärä (tuhatta)             

Matkaviestintä 3 275 3 304 −0,9 3 275 3 304 −0,9 

 

 

Matkaviestinpalvelujen liikevaihto paikallisessa 

valuutassa ilman yritysostoja ja -myyntejä laski 16,6 

prosenttia. Lasku selittyy ankaralla ulkomaanpuhelujen 

hintakilpailulla, jonka seurauksena yhteenliittämis-

maksut pienenivät noin 70 prosenttia. 

  

Käyttökateprosentti ennen kertaluonteisia eriä laski 

47,3 prosenttiin (52,7) ulkomaanliikenteen 

vähenemisen seurauksena. 

 

Liittymämäärä kasvoi 10 000 liittymällä 

vuosineljänneksen aikana.
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Datapalvelut kasvattivat laskutusliikevaihtoa Georgiassa 

TALOUDELLISIA TUNNUSLUKUJA 

MSEK, paitsi käyttökateprosentit,  
toiminnan tunnusluvut ja muutokset 

Heinä– 
syys 
2014 

Heinä– 
syys 
2013 

Muutos 
(%) 

Tammi–
syys 
2014 

Tammi–
syys 
2013 

Muutos 
(%) 

Liikevaihto 236 248 −4,7 647 688 −6,0 

Muutos (%) paik. valuutassa, orgaaninen −6,0     −2,9      

josta palvelujen liikevaihto (ulkoinen) 225 244 −7,8 599 677 −11,5 

Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä 97 108 −10,3 262 299 −12,4 

Käyttökate-% 41,1 43,6   40,5 43,4   

Liittymämäärä (tuhatta)             

Matkaviestintä 2 046 1 842 11,1 2 046 1 842 11,1 

 

 

Matkaviestinpalvelujen liikevaihto paikallisessa 

valuutassa ilman yritysostoja ja -myyntejä pieneni 8,8 

prosenttia säänneltyjen terminointimaksujen laskun 

seurauksena.  

 

Laskutusliikevaihto kasvoi 2,7 prosenttia datapalvelujen 

vahvan kasvun myötä. 

 

Käyttökateprosentti ennen kertaluonteisia eriä laski 

41,1 prosenttiin (43,6). 

 

Liittymämäärä kasvoi 180 000 liittymällä vuosi-

neljänneksen aikana. Näistä 164 000 on aiemmin 

raportoimattomia laitteiden välisiä M2M-liittymiä. 

 

Yhteenliittämismaksut laskivat Moldovassa 

TALOUDELLISIA TUNNUSLUKUJA 

MSEK, paitsi käyttökateprosentit,  
toiminnan tunnusluvut ja muutokset 

Heinä– 
syys 
2014 

Heinä– 
syys 
2013 

Muutos 
(%) 

Tammi–
syys 
2014 

Tammi–
syys 
2013 

Muutos 
(%) 

Liikevaihto 133 135 −1,9 366 383 −4,3 

Muutos (%) paik. valuutassa, orgaaninen 1,5      2,6      

josta palvelujen liikevaihto (ulkoinen) 112 125 −10,2 328 356 −7,8 

Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä 43 51 −16,1 98 139 −29,3 

Käyttökate-% 32,0 37,5   26,8 36,3   

Liittymämäärä (tuhatta)             

Matkaviestintä 1 093 1 024 6,7 1 093 1 024 6,7 

 

 

Matkaviestinpalvelujen liikevaihto paikallisessa 

valuutassa ilman yritysostoja ja -myyntejä pieneni 7,2 

prosenttia. Lasku selittyy säänneltyjen yhteenliittämis-

maksujen alenemisella.  

 

Laskutusliikevaihto pieneni 1,3 prosenttia, kun 

datapalvelujen liikevaihdon kasvu ei täysin kumonnut 

puhe- ja viestipalvelujen liikevaihdon laskua. 

 

 

Käyttökateprosentti ennen kertaluonteisia eriä laski 

32,0 prosenttiin (37,5) pääasiassa yhteenliittämis-

kulujen ja luottotappioiden kasvun seurauksena. 

 

Liittymämäärä kasvoi 55 000 liittymällä vuosi-

neljänneksen aikana, kun uudet palvelut otettiin 

markkinoilla hyvin vastaan. 
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Kasvu jatkui ja käyttökateprosentti parani Nepalissa 

TALOUDELLISIA TUNNUSLUKUJA 

MSEK, paitsi käyttökateprosentit,  
toiminnan tunnusluvut ja muutokset 

Heinä– 
syys 
2014 

Heinä– 
syys 
2013 

Muutos 
(%) 

Tammi–
syys 
2014 

Tammi–
syys 
2013 

Muutos 
(%) 

Liikevaihto 941 749 25,6 2 624 2 256 16,3 

Muutos (%) paik. valuutassa, orgaaninen 16,4      20,4      

josta palvelujen liikevaihto (ulkoinen) 809 638 26,8 2 248 1 942 15,8 

Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä 547 425 28,6 1 583 1 344 17,8 

Käyttökate-% 58,1 56,8   60,3 59,6   

Liittymämäärä (tuhatta)             

Matkaviestintä 12 028 10 760 11,8 12 028 10 760 11,8 

 

 

Matkaviestinpalvelujen liikevaihto paikallisessa 

valuutassa ilman yritysostoja ja -myyntejä kasvoi 17,4 

prosenttia, kun laskutusliikevaihto nousi 21,0 

prosenttia puhe-, viesti- ja datapalvelujen kasvaessa 

edelleen. 

 

 

 

Käyttökateprosentti ennen kertaluonteisia eriä nousi 

58,1 prosenttiin (56,8). Nousu selittyy liittymäkannan 

kasvulla ja kustannussäästötoimilla. 

 

Liittymämäärä kasvoi 231 000 liittymällä 

vuosineljänneksen aikana ja 1,3 miljoonalla 

edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. 

 



 

 

TeliaSoneran osavuosikatsaus  

Tammi–syyskuu 2014 Q3

20 

Muut toiminnot 

TALOUDELLISIA TUNNUSLUKUJA 

MSEK, paitsi käyttökateprosentit,  
toiminnan tunnusluvut ja muutokset 

Heinä– 
syys 
2014 

Heinä– 
syys 
2013 

Muutos 
(%) 

Tammi–
syys 
2014 

Tammi–
syys 
2013 

Muutos 
(%) 

Liikevaihto 1 801 1 687 6,7 5 252 4 843 8,4 

Muutos (%) paik. valuutoissa, orgaaninen 2,3      5,3      

josta kansainvälisen 

verkkokapasiteettiliiketoiminnan osuus 
1 524 1 422 7,2 4 438 4 052 9,5 

Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä 196 168 17,1 307 461 −33,4 

josta kansainvälisen 

verkkokapasiteettiliiketoiminnan osuus 
90 81 11,4 259 274 −5,4 

Käyttökate-% 10,9 9,9   5,9 9,5   

Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista 1 161 1 469 −20,9 2 944 4 218 −30,2 

josta Venäjän osuus 678 793 −14,5 1 601 2 238 −28,5 

josta Turkin osuus 484 675 −28,4 1 339 1 979 −32,4 

Liiketulos 964 1 286 −25,0 2 229 3 673 −39,3 

Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä 1 232 1 361 −9,5 2 556 3 861 −33,8 

Käyttöomaisuusinvestoinnit 472 313 50,8 1 545 762 102,9 

Työntekijöitä 3 375  3 322 1,6  3 375  3 322 1,6  

 

Liikevaihto paikallisissa valuutoissa ilman yritysostoja 

ja -myyntejä kasvoi 2,3 prosenttia. Raportointi-

valuutassa laskettuna liikevaihto kasvoi 6,7 prosenttia 

ja oli 1 801 milj. kruunua (1 687). Valuuttakurssi-

vaihtelujen positiivinen vaikutus liikevaihtoon oli 4,4 

prosenttia. 

 
KäyttökateKäyttökateKäyttökateKäyttökate ennen kertaluonteisia eriä nousi 196 milj. 

kruunuun (168). Käyttökateprosentti nousi 10,9 

prosenttiin (9,9). 

Kansainvälisen verkkokapasiteettiliiketoiminnan 

liikevaihto kasvoi 7,2 prosenttia ja oli 1 524 milj. 

kruunua (1 422), ja käyttökate ennen kertaluonteisia 

eriä nousi 5,9 prosenttiin (5,7). 

 

Osakkuusyhtiöistä saadut tuotot ennen kertaluonteisia 

eriä laskivat 1 161 milj. kruunuun (1 469). MegaFonista 

ja Turkcellista saatujen tuottojen pieneneminen selittyy 

pääasiassa valuuttakurssivaikutuksilla ja 

kertaluonteisilla erillä. 
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Lausunto osavuosikatsauksen 

yleisluonteisesta tarkastuksesta 

 

Johdanto 

Olemme tarkastaneet yleisluonteisesti TeliaSonera AB:n osavuosikatsauksen ajalta 1.1.–30.9.2014. Yhtiön 

hallituksen ja toimitusjohtajan velvollisuus on laatia ja esittää tämä osavuosikatsaus IAS 34 -standardin ja Ruotsin 

tilinpäätöslain mukaisesti. Meidän tehtävämme on antaa lausunto yleisluonteisen tarkastuksemme perusteella. 

 

Tarkastuksen laajuus 

Yleisluonteinen tarkastus on suoritettu Ruotsin auktorisoitujen tilintarkastajien yhdistyksen yleisluonteista 

tarkastusta koskevan standardin ISRE 2410:n mukaan. Yleisluonteiseen tarkastukseen kuuluu tiedustelujen 

tekeminen lähinnä taloudesta ja laskennasta vastaavilta yhtiön henkilökuntaan kuuluvilta henkilöiltä sekä 

analyyttisten ja muiden yleisluonteisten tarkastustoimenpiteiden suorittaminen. Yleisluonteinen tarkastus on 

laajuudeltaan olennaisesti rajoitetumpi kuin kansainvälisten tilintarkastusstandardien (ISA) ja muiden Ruotsissa 

yleisesti hyväksyttyjen tilintarkastusstandardien mukaan suoritettu tilintarkastus. Tarkastustoimenpiteet 

yleisluonteisessa tarkastuksessa eivät anna meille varmuutta siitä, että kaikki merkittävät asiat, jotka 

tilintarkastuksessa olisi saatettu havaita, ovat tulleet esille. Emme siten anna tilintarkastuskertomusta.  

 

Lausunto 

Yleisluonteisen tarkastuksemme perusteella tietoomme ei ole tullut seikkoja, jotka antaisivat aihetta olettaa, ettei 

konsernin osavuosikatsaus ole kaikilta oleellisilta osiltaan IAS 34 -standardin ja Ruotsin tilinpäätöslain sekä 

emoyhtiön osavuosikatsaus Ruotsin tilinpäätöslain mukainen. 

 

 

Tukholmassa 17.10.2014 

 

Deloitte AB 

 

(Allekirjoitus alkuperäisessä ruotsinkielisessä) 

 

Jan Palmqvist 

Auktorisoitu tilintarkastaja 
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Laaja konsernituloslaskelma 

MSEK, paitsi osakekohtaiset tiedot, 
osakemäärät ja muutokset 

Heinä–
syys 
2014 

Heinä–
syys1) 

2013 

Muutos 
(%) 

Tammi–
syys 

2014 

Tammi–
syys1) 
2013 

Muutos 
(%) 

Liikevaihto 25 464 25 416 0,2 74 454 75 311 −1,1 

Liikevaihtoa vastaavat kulut −14 296 −13 823 3,4 −41 457 −41 775 −0,8 

BruttokateBruttokateBruttokateBruttokate    11111111    168168168168    11111111    593593593593    −−−−3,73,73,73,7    32323232    997997997997    33333333    536536536536    −−−−1,61,61,61,6    

Myynti-, hallinto- sekä tutkimus- ja 

kehityskulut 
−5 483 −5 482 0,0 −16 846 −16 710 0,8 

Liiketoiminnan muut tuotot ja kulut, netto −553 −484 14,3 −1 044 −1 221 −14,5 

Osuus osakkuusyhtiöiden ja yhteisyritysten 

tuloksista 
1 201 1 503 −20,1 3 048 4 297 −29,1 

LiiketulosLiiketulosLiiketulosLiiketulos    6666    333333333333    7777    130130130130    −−−−11,211,211,211,2    18181818    154154154154    19191919    902902902902    −−−−8,88,88,88,8    

Rahoituskulut ja muut rahoituserät, netto −669 −752 −11,0 −2 074 −2 355 −11,9 

Tulos rahoituserien jälkeenTulos rahoituserien jälkeenTulos rahoituserien jälkeenTulos rahoituserien jälkeen    5555    664664664664    6666    378378378378    −−−−11,211,211,211,2    16161616    080080080080    17171717    547547547547    −−−−8,48,48,48,4    

Tuloverot −1 231 −1 243 −1,0 −3 352 −3 475 −3,5 

NettotulosNettotulosNettotulosNettotulos    4444    433433433433    5555    135135135135    −−−−13,713,713,713,7    12121212    728728728728    14141414    072072072072    −−−−9,59,59,59,5    

Nettotulokseen uudelleen luokiteltavissa olevat 

erät: 

      

Muuntoerot 801 −4 178  2 525 −4 708  

Osuus osakkuusyhtiöiden ja yhteisyritysten 

tuloksista 

61 −46  57 −120  

Kassavirran suojaukset 212 132  −262 402  

Myytävissä olevat rahoitusinstrumentit 0 1  2 1  

Uudelleenluokiteltaviin eriin liittyvä tulovero −37 −162  420 47  

Erät, joita ei uudelleenluokitella nettotulokseen 

kuuluviksi: 

      

Etuusperusteisten eläkejärjestelmien 

uudelleenarvostukset 

−1 884 1 257  −3 587 3 052  

Muihin kuin uudelleenluokiteltaviin eriin 

liittyvä tulovero 

391 −291  763 −686  

Osakkuusyhtiöiden etuusperusteisten 

eläkejärjestelmien uudelleenarvostukset 

1 −18  5 −9  

Muut laajan tuloksen erätMuut laajan tuloksen erätMuut laajan tuloksen erätMuut laajan tuloksen erät    −−−−455455455455    −−−−3333    305305305305        −−−−77777777    −−−−2222    021021021021        

Laaja tulos yhteensäLaaja tulos yhteensäLaaja tulos yhteensäLaaja tulos yhteensä    3333    978978978978    1111    830830830830        12121212    651651651651    12121212    051051051051        

       

Nettotuloksen jakautuminen:       

Emoyhtiön omistajille 4 073 4 641  11 563 12 780  

Määräysvallattomille omistajille 360 494  1 165 1 292  

Laajan tuloksen jakautuminen:       

Emoyhtiön omistajille 3 409 1 556  11 336 10 950  

Määräysvallattomille omistajille 568 274  1 315 1 101  

       

Tulos/osake (kruunua), laimentamaton ja 

laimennettu 

0,94 1,07  2,67 2,95  

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 4 330 085  

       

Käyttökate 8 803 8 829 −0,3 25 266 25 347 −0,3 

Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä 9 439 9 419 0,2 26 620 26 856 −0,9 

Poistot ja arvonalennukset −3 670 −3 201 14,7 −10 159 −9 742 4,3 

Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä 7 266 7 721 −5,9 19 898 21 434 −7,2 

 
1) Tiettyjä oikaisuja on tehty, ks. sivu 25.
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Konsernitase 

MSEK 30.9.2014 31.12.20131) 

VastaavaaVastaavaaVastaavaaVastaavaa      

Liikearvo ja muut aineettomat hyödykkeet 85 712 81 522 

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 67 038 64 792 

Osuudet osakkuusyhtiöistä ja yhteisyrityksistä, laskennalliset verosaamiset ja 

muut pitkäaikaiset sijoitukset 

39 168 37 202 

Pitkäaikaiset korolliset saamiset 8 161 9 479 

Pitkäaikaiset varat yhteensä 200 079 192 995 

Vaihto-omaisuus 1 790 1 582 

Myyntisaamiset, lyhytaikaiset verosaamiset ja muut saamiset 17 609 20 217 

Lyhytaikaiset korolliset saamiset 6 329 6 313 

Rahavarat 31 031 31 721 

Lyhytaikaiset varat yhteensä 56 760 59 833 

Vastaavaa yhteensäVastaavaa yhteensäVastaavaa yhteensäVastaavaa yhteensä    256256256256    839839839839    252252252252    828828828828    

VastattavaaVastattavaaVastattavaaVastattavaa      

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma 107 673 108 324 

Määräysvallattomille omistajille kuuluva oma pääoma 4 965 4 610 

Oma pääoma yhteensä 112 638 112 934 

Pitkäaikaiset lainat 83 693 80 089 

Laskennalliset verovelat, muut pitkäaikaiset varaukset 24 471 21 781 

Muut pitkäaikaiset velat 2 038 1 356 

Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä 110 202 103 226 

Lyhytaikaiset lainat 10 266 10 634 

Ostovelat, lyhytaikaiset verovelat, lyhytaikaiset varaukset ja muut lyhytaikaiset 

velat 

23 733 26 034 

Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 33 999 36 668 

Vastattavaa yhteensäVastattavaa yhteensäVastattavaa yhteensäVastattavaa yhteensä    256256256256    839839839839    252252252252    828828828828    

 

1) Oikaistu vertailukelpoisiksi.  
 

Konsernin kassavirtalaskelma 

MSEK 
Heinä–
syys 
2014 

Heinä–
syys 
2013 

Tammi–
syys 
2014 

Tammi–
syys 
2013 

Kassavirta ennen käyttöpääoman muutosta 10 016 10 472 22 965 23 800 

Käyttöpääoman muutos 693 590 −359 −133 

Liiketoiminnan kassavirtaLiiketoiminnan kassavirtaLiiketoiminnan kassavirtaLiiketoiminnan kassavirta    10101010    709709709709    11111111    062062062062    22222222    606606606606    23232323    667667667667    

Käteisvaroilla tehdyt käyttöomaisuusinvestoinnit −4 321 −3 754 −11 194 −9 483 

Vapaa kassavirtaVapaa kassavirtaVapaa kassavirtaVapaa kassavirta    6666    387387387387    7777    308308308308    11111111    412412412412    14141414    184184184184    

Muu investointien kassavirta 2 138 1 077 1 220 193 

Investointien kassavirta yhteensäInvestointien kassavirta yhteensäInvestointien kassavirta yhteensäInvestointien kassavirta yhteensä    −−−−2222    184184184184    −−−−2222    677677677677    −−−−9999    974974974974    −−−−9999    290290290290    

Kassavirta ennen Kassavirta ennen Kassavirta ennen Kassavirta ennen rahoitustarahoitustarahoitustarahoitusta    8888    525525525525    8888    385385385385    12121212    632632632632    14141414    377377377377    

Rahoituksen kassavirtaRahoituksen kassavirtaRahoituksen kassavirtaRahoituksen kassavirta    1111    315315315315    505505505505    −−−−13131313    639639639639    −−−−17171717    061061061061    

Kauden kassavirtaKauden kassavirtaKauden kassavirtaKauden kassavirta    9999    840840840840    8888    890890890890    −−−−1111    007007007007    −−−−2222    684684684684    

     

Rahavarat kauden alussaRahavarat kauden alussaRahavarat kauden alussaRahavarat kauden alussa    21212121    091091091091    18181818    128128128128    31313131    721721721721    29292929    805805805805    

Kauden kassavirta 9 840 8 890 −1 007 −2 684 

Valuuttakurssierot 101 193 317 90 

Rahavarat kauden lopussaRahavarat kauden lopussaRahavarat kauden lopussaRahavarat kauden lopussa    31313131    031031031031    27272727    211211211211    31313131    031031031031    27272727    211211211211    
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Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 

 Tammi–syys 2014  Tammi–syys 2013 

MSEK 
Emoyhtiön 
omistajille 

Määräys-
vallattomille 
omistajille 

Oma 
pääoma 
yhteensä 

 
Emoyhtiön 
omistajille 

Määräys-
vallattomille 
omistajille 

Oma 
pääoma 
yhteensä 

Kauden alussa 108 324 4 610 112 934  105 149 3 956 109109109109    105105105105    

Osingonjako −12 990 −960 −13 950  −12 340 −749 −−−−13131313    089089089089    

Takaisinostetut omat osakkeet  −6 − −6  −4 – −−−−4444    

Laaja tulos yhteensä 11 336 1 315 12 651  10 950 1 101 12121212    051051051051    

Osakeperusteiset maksut 14 – 14  14 – 14141414    

Omaan pääomaan kohdistuvien 

liiketoimien vaikutus osakkuusyhtiöihin 

996 – 996  240 – 240240240240    

Kauden lopussaKauden lopussaKauden lopussaKauden lopussa    107107107107    673673673673    4444    965965965965    112112112112    638638638638        104104104104    009009009009    4444    308308308308    108108108108    317317317317    

 

Laadintaperiaatteet 

YLEISTÄ 

Kuten vuoden 2013 tilinpäätös, nämä TeliaSoneran 

konsernitilinpäätöstiedot 30.9.2014 päättyneeltä 

yhdeksän kuukauden jaksolta on laadittu 

kansainvälisten IFRS (International Financial Reporting 

Standards) säännösten ja, TeliaSoneran toimintojen 

luonteesta johtuen, 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 

laadintaperiaatteet ovat yhdenmukaiset edellisenä 

tilikautena käytettyjen kanssa, lukuun ottamatta 

jäljempänä kuvailtuja käytäntöjä. Kaikki tässä 

katsauksessa esitetyt luvut ovat miljoonia kruunuja, 

ellei toisin mainita. Pyöristyseroja saattaa esiintyä. 

 

UUDET KIRJANPITOSTANDARDIT (EI VIELÄ 
HYVÄKSYTTY EU:SSA) 

IASB julkaisi kolmannen vuosineljänneksen aikana 

standardin IFRS 9 Rahoitusinstrumentit. Se tulee 

voimaan 1.1.2018 ja korvaa standardin IAS 39 

Rahoitusinstrumentit: Kirjaaminen ja arvostaminen. 

Uudistuksen kolme päähanketta ovat olleet luokittelu ja 

arvostaminen, arvonalentuminen sekä suojauslaskenta. 

Luokittelu ja arvostaminen: Rahoitusvarat luokitellaan ja 

arvostetaan kolmeen luokkaan sen mukaan, miten 

tietyt ehdot täyttyvät varojen sopimukseen perustuvien 

kassavirtaominaisuuksien ja varojen hallintaan 

sovellettavan liiketoimintamallin arvioinnin jälkeen: 

jaksotettuun hankintamenoon arvostettavat, käypään 

arvoon muiden laajan tuloksen erien kautta kirjattavat 

tai tulosvaikutteisesti käypään arvoon kirjattavat.  

Rahoitusvelkojen luokittelu pysyy pitkälti ennallaan. 

Alustavan tarkastelun perusteella muutoksella ei 

useimmissa tapauksissa ole merkittävää vaikutusta 

tietyn rahoitusvaran arvostukseen, koska 

arvostusperiaatteena käytetään jo nyt jaksotettua 

hankintamenoa tai käypää arvoa. Rahoitusvarojen 

osalta muutoksilla ei ole vaikutusta TeliaSoneraan.  

Arvonalentuminen: IFRS 9 sisältää yleisen 

kolmivaiheisen arvonalentumismallin (odotetut 

luottotappiot), joka perustuu luoton laadun muutoksiin 

alkuperäisen kirjauksen jälkeen. Jaksotetun 

hankintamenon / efektiivisen koron laskenta eroaa eri 

vaiheissa, koska se joko sisältää arvonalennuksen tai ei 

sisällä sitä. Arvonalentumismallia on kuitenkin 

yksinkertaistettu sellaisten myyntisaamisten osalta, 

jotka eivät sisällä merkittävää rahoituskomponenttia. 

Lisäksi se sisältää vaihtoehtoisen menettelytavan 

sellaisten myyntisaamisten osalta, jotka sisältävät 

merkittävän rahoituskomponentin, sekä 

vuokrasaamisten osalta. Niihin voidaan soveltaa joko 

yksinkertaistettua menetelmää tai yleistä mallia. 

Joissakin tapauksissa malli todennäköisesti johtaa 

tappioiden kirjaamiseen tähänastista aiemmin. Lisäksi 

on julkistettava laajasti tietoja odotetuista 

luottotappioista johtuvien summien tunnistamiseksi ja 

selvittämiseksi sekä luottoriskin kasvamisen tai 

pienenemisen vaikutusten osalta.  

Suojauslaskenta: IFRS 9 koskee kaikkia 

suojaussuhteita käyvän arvon makrosuojauksia lukuun 

ottamatta. Koska IASB on käynnistänyt makrosuojausta 

koskevan hankkeen, IFRS 9 sisältää vaihtoehtoisen 

kirjanpitomenettelyn suojauslaskentaa varten: 

suojauslaskentaa voidaan jatkaa IAS 39 -standardin 

mukaisesti, kunnes makrosuojausta koskeva hanke 

saadaan päätökseen, tai suojauslaskentaan voidaan 

soveltaa IFRS 9 -standardia.  IFRS 9 ei tuo merkittäviä 

muutoksia suojauslaskentaan verrattuna IAS 

39 -standardiin, joka kuitenkin sisälsi vaihtoehtoisen 

menetelmän sellaista ennakoidun tapahtuman 
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kassavirtasuojausta varten, jonka seurauksena 

kirjataan rahoituseriin kuulumaton erä (esim. aineelliset 

ja aineettomat hyödykkeet tai vaihto-omaisuus). Jäljelle 

jäävä laadintaperiaate on TeliaSoneran nykyisen 

kirjanpitokäytännön mukainen. Suojauslaskennan uusi 

malli mahdollistaa entistä paremman 

riskienhallintatoimien selvityksen tilinpäätöksessä. IFRS 

9 ei enää sisällä nykyistä vaikutusten arvioinnin 80–125 

prosentin kynnystä. Sen sijaan suojauskohteen ja 

suojausinstrumentin välillä on oltava taloudellinen 

suhde ilman määrällistä kynnystä. TeliaSonera ei odota 

nykyisten suojaustoimiensa muuttuvan merkittävästi. 

IFRS 9 -standardin päinvastoin odotetaan helpottavan 

suojauslaskentaa. Suojauslaskennan mahdollisuuksien 

lisääntyminen vaatii myös entistä laajempaa tietojen 

julkistamista riskienhallintastrategiasta, suojaustoimien 

kassavirroista ja suojauslaskennan vaikutuksesta 

tilinpäätökseen. 

 

TeliaSoneran tammi–maaliskuun 2014 ja tammi–

kesäkuun 2014 osavuosikatsauksissa on lisätietoa 

kyseisten vuosineljännesten aikana julkaistuista 

standardeista. 

 

LAADINTAPERIAATTEISSA TAPAHTUNEET 
MUUTOKSET JA AIEMPIEN LUOKITTELUVIRHEIDEN 
OIKAISUT 

Lisätietoja on TeliaSoneran tammi–maaliskuun 2014 

osavuosikatsauksen vastaavassa osiossa. 

 

SEGMENTIT 

Vertailukauden luvut on oikaistu vastaamaan 1.4.2014 

voimaan tullutta uutta organisaatiota. Oikaistut luvut on 

ilmoitettu niin kuin uusi organisaatio olisi ollut käytössä 

kaikilla esitetyillä katsauskausilla.  

 

 



 

 

TeliaSoneran osavuosikatsaus  

Tammi–syyskuu 2014 Q3

26 

Kertaluonteiset erät 

MSEK 
Heinä–
syys 
2014 

Heinä–
syys 
2013 

Tammi–
syys 
2014 

Tammi–
syys 
2013 

Käyttökatteeseen sisältyvätKäyttökatteeseen sisältyvätKäyttökatteeseen sisältyvätKäyttökatteeseen sisältyvät    −−−−636636636636    −−−−590590590590    −−−−1111    353353353353    −−−−1111    509509509509    

Uudelleenjärjestelykulut, synergiaetujen toteutuskulut ym.:     

Ruotsi 2 −107 −175 −427 

Eurooppa −40 −7 −182 −284 

Euraasia  −353 −13 −669 −223 

Muut toiminnot −268 −75 −327 −188 

Myyntivoitot ja -tappiot 21 −389 – −387 

Poistoihin ja arvonalennuksiin sisältyvätPoistoihin ja arvonalennuksiin sisältyvätPoistoihin ja arvonalennuksiin sisältyvätPoistoihin ja arvonalennuksiin sisältyvät    −−−−297297297297    −−−−1111    −−−−391391391391    −−−−23232323    

Arvonalennukset, nopeutetut poistot:     

Ruotsi ––––    – ––––    – 

Eurooppa – –1 – −23 

Euraasia −297 – −391 – 

Muut toiminnot – –  – – 

Osuuksiin osakkuusyhtiöiden ja yhteisyritysten tuloksista sisältyvätOsuuksiin osakkuusyhtiöiden ja yhteisyritysten tuloksista sisältyvätOsuuksiin osakkuusyhtiöiden ja yhteisyritysten tuloksista sisältyvätOsuuksiin osakkuusyhtiöiden ja yhteisyritysten tuloksista sisältyvät    ––––    ––––    ––––    ––––    

Arvonalentumistappiot – – – – 

Myyntivoitot ja -tappiot – – – – 

YhteensäYhteensäYhteensäYhteensä    −−−−933933933933    −−−−591591591591    −−−−1111    744744744744    −−−−1111    532532532532    

 

 

Laskennalliset verot 

MSEK 30.9.2014 31.12.2013 

Laskennalliset verosaamiset 5 583 5 493 

Laskennalliset verovelat −10 045 −10 063 

Laskennalliset verovelat (Laskennalliset verovelat (Laskennalliset verovelat (Laskennalliset verovelat (−) / verosaamiset (+), netto−) / verosaamiset (+), netto−) / verosaamiset (+), netto−) / verosaamiset (+), netto    −−−−4444    462462462462    −−−−4444    570570570570    

 

 

Segmenttien ja konsernin liiketulos 

MSEK 
Heinä–
syys 
2014 

Heinä–
syys 
2013 

Tammi–
syys 
2014 

Tammi–
syys 
2013 

Ruotsi 2 503 2 706 7 599 7 508 

Eurooppa 1 396 1 429 3 522 3 612 

Euraasia 1 469 1 706 4 805 5 099 

Muut toiminnot 964 1 286 2 229 3 673 

Segmentit yhteensäSegmentit yhteensäSegmentit yhteensäSegmentit yhteensä    6666    333333333333    7777    127127127127    18181818    155155155155    19191919    893893893893    

Eliminoinnit 0 3 −1 9 

KonserniKonserniKonserniKonserni    6666    333333333333    7777    130130130130    18181818    154154154154    19191919    902902902902    
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Investoinnit 

MSEK 
Heinä–
syys 
2014 

Heinä–
syys 
2013 

Tammi–
syys 
2014 

Tammi–
syys 
2013 

KäyttöomaisuusinvestoinnitKäyttöomaisuusinvestoinnitKäyttöomaisuusinvestoinnitKäyttöomaisuusinvestoinnit    4444    929929929929    4444    027027027027    11111111    027027027027    10101010    285285285285    

Aineettomat hyödykkeet 1 405 669 1 926 1 652 

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 3 525 3 358 9 101 8 633 

Yritysostot ja muut investoinnitYritysostot ja muut investoinnitYritysostot ja muut investoinnitYritysostot ja muut investoinnit    18181818    11111111    966966966966    1111    206206206206    

Omaisuuserien käytöstäpoistamisvelvoitteet 14 6 66 53 

Liikearvo ja käyvän arvon oikaisut 4 – 866 986 

Oman pääoman ehtoiset sijoitukset 1 5 34 167 

YhteensäYhteensäYhteensäYhteensä    4444    947947947947    4444    038038038038    11111111    993993993993    11111111    491491491491    

 

 

Rahoitusinstrumentit – käyvät arvot 

 30.9.2014  31.12.2013 

Pitkä- ja lyhytaikaiset velat1) 
MSEK 

Kirjanpitoarvo Käypä arvo 
 

Kirjanpitoarvo Käypä arvo 

Pitkäaikaiset lainatPitkäaikaiset lainatPitkäaikaiset lainatPitkäaikaiset lainat                        

Markkinaehtoisiin rahoitusjärjestelyihin liittyvät 

lainat käyvän arvon suojaamiseksi 

27 084 32 075  19 289 20 225 

Koronvaihtosopimukset 281 281  254 254 

Valuuttamääräiset koronvaihtosopimukset 1 158 1 158  1 630 1 630 

VälisummaVälisummaVälisummaVälisumma    28282828    523523523523    33333333    514514514514        21212121    173173173173    22222222    109109109109    

Markkinaehtoisiin rahoitusjärjestelyihin liittyvät 

lainat 

52 115 58 250  57 026 60 698 

Muut jaksotettuun hankintamenoon arvostetut 

lainat 

2 980 2 980  1 834 1 834 

VälisummaVälisummaVälisummaVälisumma    83838383    619619619619    94949494    743743743743        80808080    033033033033    84848484    641641641641    

Rahoitusleasingsopimukset 73 73  56 56 

Pitkäaikaiset lainat yhteensäPitkäaikaiset lainat yhteensäPitkäaikaiset lainat yhteensäPitkäaikaiset lainat yhteensä    83838383    693693693693    94949494    817817817817        80808080    089089089089    84848484    697697697697    

Lyhytaikaiset lainatLyhytaikaiset lainatLyhytaikaiset lainatLyhytaikaiset lainat                        

Markkinaehtoisiin rahoitusjärjestelyihin liittyvät 

lainat käyvän arvon suojaamiseksi 

7 136 7 160  2 735 2 818 

Koronvaihtosopimukset  2 2  31 31 

Valuuttamääräiset koronvaihtosopimukset  1 015 1 015  17 17 

VälisummaVälisummaVälisummaVälisumma    8888    152152152152    8888    176176176176        2222    783783783783    2222    866866866866    

Hyödynnetyt pankkitilien luottolimiitit ja 

lyhytaikaiset luotot jaksotettuun 

hankintamenoon arvostettuna 

1 284 1 284  811 811 

Markkinaehtoisiin rahoitusjärjestelyihin liittyvät 

lainat 

826 834  5 954 5 995 

Muut jaksotettuun hankintamenoon arvostetut 

lainat 

1 1  1 083 1 083 

VälisummaVälisummaVälisummaVälisumma    10101010    263263263263    10101010    296296296296        10101010    631631631631    10101010    755755755755    

Rahoitusleasingsopimukset 3 3  3 3 

Lyhytaikaiset lainat yhteensäLyhytaikaiset lainat yhteensäLyhytaikaiset lainat yhteensäLyhytaikaiset lainat yhteensä    10101010    266266266266    10101010    299299299299        10101010    634634634634    10101010    758758758758    

 
1) Pitkäaikaisten sijoitusten käyvät arvot vastaavat kirjanpitoarvoja. Tietoja käyvän arvon arvioinnista on konsernitilinpäätöksen liitetiedossa K3 

TeliaSoneran vuosikertomuksessa 2013.
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Rahoitusvarat ja -velat 
käyvän arvon 
hierarkiatasoittain1) 
MSEK    

30.9.2014        31.12.2013    

    josta            josta    

Kirjan- 
pitoarvo    

Taso 
1    

Taso 
2 

Taso 
3     

Kirjan- 
pitoarvo    

Taso 
1    

Taso 
2 

Taso 
3 

Käypään arvoon arvostetut Käypään arvoon arvostetut Käypään arvoon arvostetut Käypään arvoon arvostetut 

rahoitusvaratrahoitusvaratrahoitusvaratrahoitusvarat    

                                    

Myytävissä olevat oman pääoman 

ehtoiset instrumentit 

212212212212    – – 212  190190190190    – – 190 

Kaupankäyntitarkoituksessa 

pidettävät oman pääoman ehtoiset 

instrumentit 

104104104104    – – 104  70707070    – – 70 

Myytävissä olevat vaihtovelkakirjat 30303030    30 – –  162162162162    160 – 2 

Suojausinstrumenteiksi määritellyt 

johdannaiset 

1111    825825825825    – 1 825 –  1111    533533533533    – 1 533 – 

Kaupankäyntitarkoituksessa 

pidettävät johdannaiset 

864864864864    – 864 –  1111    374374374374    – 1 374 – 

Käypään arvoon arvostetut Käypään arvoon arvostetut Käypään arvoon arvostetut Käypään arvoon arvostetut 

rahoitusvarat yhteensä tasoittainrahoitusvarat yhteensä tasoittainrahoitusvarat yhteensä tasoittainrahoitusvarat yhteensä tasoittain    

3333    035035035035    30303030    2222    689689689689    316316316316        3333    329329329329    160160160160    2222    907907907907    262262262262    

Käypään arvoon arvostetut Käypään arvoon arvostetut Käypään arvoon arvostetut Käypään arvoon arvostetut 

rahoitusvelatrahoitusvelatrahoitusvelatrahoitusvelat    

                                    

Käyvän arvon suojaukseen liittyvät 

velat 

33333333    583583583583    – 33 583 –  22222222    025025025025    – 22 025 – 

Suojausinstrumenteiksi määritellyt 

johdannaiset 

412412412412    – 412 –  1111    090090090090    – 1 090 – 

Kaupankäyntitarkoituksessa 

pidettävät johdannaiset 

1111    349349349349    – 1 349 –  1111    013013013013    – 1 013 – 

Käypään arvoon arvostetut Käypään arvoon arvostetut Käypään arvoon arvostetut Käypään arvoon arvostetut 

rahoitusvelat yhteensä tasoittainrahoitusvelat yhteensä tasoittainrahoitusvelat yhteensä tasoittainrahoitusvelat yhteensä tasoittain    

35353535    343343343343    –    35353535    343343343343    –        24242424    128128128128    –    24242424    128128128128    –    

 
1) Tietoja käyvän arvon hierarkiatasoista ja käyvän arvon arvioinnista on konsernitilinpäätöksen liitetiedossa K3 TeliaSoneran vuosikertomuksessa 

2013.

 
 

Liiketoimet lähipiirin kanssa 

TeliaSonera osti palveluja 30.9.2014 päättyneen 

yhdeksän kuukauden jakson aikana 159 milj. kruunun 

arvosta ja myi palveluja 209 milj. kruunun arvosta. 

Näihin liiketoimiin osallistuivat pääasiassa MegaFon, 

Turkcell ja Lattelecom.

 

 
 

Nettovelka 

MSEK 30.9.2014 31.12.2013 

Pitkä- ja lyhytaikaiset velat 93 959 90 723 

Vähennetään rahoitusvaroihin kirjatut, pitkä- ja lyhytaikaisten luottojen suojaamiseksi tarkoitetut 

johdannaiset ja niihin liittyvät CSA-luottovakuudet 

−3 445 −2 878 

Vähennetään lyhytaikaiset sijoitukset, rahat ja pankkisaamiset −31 213 −32 071 

NettovelkaNettovelkaNettovelkaNettovelka    59595959    301301301301    55555555    774774774774    
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Lainarahoitus ja 

luottoluokitus 

Vertailukelpoinen liiketoiminnan kassavirta oli 

positiivinen myös vuoden 2014 kolmannella 

neljänneksellä. 

 

Standard & Poor’s ja Moody’s säilyttivät TeliaSonera 

AB:n luottoluokituksen ennallaan: A–/A3 pitkäaikaisille 

ja A–2/P–2 lyhytaikaisille luotoille (vakaat näkymät).  

 

Kolmas vuosineljännes oli vakaa Euroopan yritysluotto-

markkinoilla. Uutta rahoitusta oli saatavilla selvästi 

enemmän kuin edellisvuoden vastaavalla jaksolla. 

Geopoliittisista huolenaiheista ja euroalueen hitaasta 

talouskasvusta huolimatta korkean luottoluokituksen 

yritysluottomarkkinat ovat osoittautuneet joustaviksi ja 

tarjonneet edullisia rahoitusehtoja. Tuotot ovat olleet 

kaikkien aikojen matalimmalla tasolla tai lähellä sitä.  

 

Uusia edullisia rahoitusehtoja odotetaan olevan tarjolla 

myös neljännellä vuosineljänneksellä. Niitä tukevat 

sijoittajien vahva kassatilanne ja matalat tuotot, jotka 

houkuttelevat liikkeellelaskijoita rahastoihin. 

 

TeliaSonera laski syyskuussa liikkeelle rajoitetulle 

sijoittajajoukolle tarkoitetun 50 milj. euron Private 

Placement -lainan, joka erääntyy 50 vuoden kuluttua ja 

jonko kuponkikorko 3 prosenttia. Se on ensimmäinen 

pohjoismaisen liikkeellelaskijan erityispitkä joukko-

velkakirjalaina ja osoittaa TeliaSoneran luottojen 

vahvan laadun Euroopan joukkovelkakirjalaina-

markkinoilla. Koska loppuvuoden rahoitustarve on 

rajallinen, yhtiö jatkaa rahoitusstrategiaa, jossa se 

hyödyntää kiinnostavia rahoitusvaihtoehtoja ja keskittyy 

erityisesti sijoittajapohjan monipuolistamiseen. 

 

Ruotsin kruunun arvo suhteessa euroon oli kolmannen 

vuosineljänneksen lopussa hieman heikompi kuin 

kesäkuun lopussa. Keskuspankkien toimet ovat 

edelleen keskeisin valuuttakurssimarkkinoiden 

liikkeisiin vaikuttava tekijä. Koska Euroopan keskus-

pankki todennäköisesti käynnistää täysimittaisen 

määrällisen elvytysohjelman, mutta Ruotsin keskus-

pankki suhtautuu kielteisesti määrällisen elvytyksen 

jatkamiseen, Ruotsin kruunun pitäisi vahvistua 

suhteessa euroon. 

Taloudelliset tunnusluvut 

 30.9.2014 31.12.2013 

Oman pääoman tuotto (%, rullaava 12 kk) 14,6 15,9 

Sijoitetun pääoman tuotto (%, rullaava 12 kk) 14,4 13,9 

Omavaraisuusaste (%) 40,1 39,5 

Nettovelkaantumisaste (%) 57,6 55,8 

Nettovelan suhde käyttökatteeseen ennen kertaluonteisia eriä (kerrannainen, rullaava 12 

kk) 

1,68 1,57 

Nettovelan suhde varoihin 23,1 22,1 

Oma pääoma/osake (kruunua) 24,87 25,02 

 

 

Saadut vakuudet 

TeliaSonera on myynyt kaikki Telecominvest 

(TCI) -yhtiön osakkeensa AF Telecom Holding (AFT) -

yhtiölle. AFT ei ole vielä maksanut ostohintaa kokonai-

suudessaan. Jotta turvattaisiin TeliaSoneran saaminen, 

joka on tällä hetkellä 4 564 milj. kruunua, TCI:n 

omistamat MegaFon-osakkeet, jotka muodostavat 3,27 

prosenttia MegaFonin osakkeista, on pantattu Telia-

Soneralle. Tietyt AFT-konserniin kuuluvat yritykset ovat 

taanneet saamisen asianmukaisen maksun, ja myös 

pankkitilit, joille TCI kerää pantatuista osakkeista 

saatavat osingot, on pantattu TeliaSoneralle. 

 

Vakuudet ja annetut pantit 

Maksut, jotka TeliaSonera saattaa tulevaisuudessa 

enimmillään joutua maksamaan antamistaan 

takauksista, olivat 30.9.2014 yhteensä 320 milj. 

kruunua, josta 288 milj. kruunua liittyi eläkevastuiden 

vakuudeksi annettuihin takuisiin. Annettujen panttien 

kokonaismäärä oli 186 milj. kruunua. 
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Sopimusperusteiset 

velvoitteet ja sitoumukset 

Sopimusvelvoitteiden kokonaismäärä 30.9.2014 oli 

2 815 milj. kruunua, josta 1 513 milj. kruunua liittyi 

sovittuihin TeliaSoneran kiinteiden verkkojen 

laajennuksiin Ruotsissa. 

Liiketoimintojen yhdistämiset  

Liiketoimintojen yhdistämisistä vuoden yhdeksän 

ensimmäisen kuukauden aikana on tietoa TeliaSoneran 

tammi–kesäkuun 2014 ja tammi–maaliskuun 2014 

osavuosikatsauksissa. 
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Emoyhtiö 

Tiivistetty tuloslaskelma 
MSEK 

Heinä–
syys 
2014 

Heinä–
syys 
2013 

Tammi–
syys 
2014 

Tammi–
syys 
2013 

Liikevaihto 1 1 3 6 

Liiketulos −203 110 −189 −102 

Tulos rahoituserien jälkeen −733 84 −1 165 11 168 

Tulos ennen veroja 1 765 2 764 4 824 18 069 

Nettotulos 1 365 2 148 4 228 17 066 

 

Tulos rahoituserien jälkeen pieneni merkittävästi, koska 

tytäryhtiöistä saadut osingot eivät kompensoineet 

tytäryhtiöomistusten ei-kassavaikutteisten 

alaskirjausten vaikutusta. 

 

Tiivistetty tase 
MSEK 

30.9.2014 31.12.2013 

Pitkäaikaiset varat 152 382 179 378 

Lyhytaikaiset varat 58 004 64 302 

Vastaavaa yhteensäVastaavaa yhteensäVastaavaa yhteensäVastaavaa yhteensä    210210210210    386386386386    243243243243    680680680680    

Oma pääoma 77 697 86 661 

Tilinpäätössiirtojen kertymä 12 051 11 246 

Varaukset 492 571 

Vieras pääoma 120 146 145 202 

Vastattavaa yhteensäVastattavaa yhteensäVastattavaa yhteensäVastattavaa yhteensä    210210210210    386386386386    243243243243    680680680680    

Jakson kokonaisinvestoinnit olivat 3 972 milj. kruunua 

(35), josta 3 424 milj. kruunua (21) liittyi tytäryhtiöihin 

tehtyihin pääomasijoituksiin. 

 

Vuonna 2012 emoyhtiön omistusosuus 

Telecominvestistä (TCI) myytiin AF Telecom Holdingille 

(AFT). AFT ei ole vielä maksanut ostohintaa 

kokonaisuudessaan. Jotta turvattaisiin emoyhtiön 

saaminen, joka on tällä hetkellä 4 564 milj. kruunua, 

TCI:n omistamat MegaFon-osakkeet, jotka 

muodostavat 3,27 prosenttia MegaFonin osakkeista, 

on pantattu emoyhtiölle. Tietyt AFT-konserniin kuuluvat 

yritykset ovat taanneet saamisen asianmukaisen 

maksun, ja myös pankkitilit, joille TCI kerää pantatuista 

osakkeista saatavat osingot, on pantattu emoyhtiölle. 



 

 

TeliaSoneran osavuosikatsaus  

Tammi–syyskuu 2014 Q3

32 

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. 

 

TeliaSoneralla on käytössään vakiintuneet riskien-

hallintaperiaatteet, joilla liiketoimintaan, talouteen sekä 

etiikkaan ja yritysvastuuseen liittyviä riskejä ja 

epävarmuustekijöitä tunnistetaan, analysoidaan, 

arvioidaan ja raportoidaan säännöllisesti ja joilla niitä 

mahdollisuuksien mukaan vähennetään. Riskienhallinta 

on keskeinen osa TeliaSoneran liiketoiminnan 

suunnitteluprosessia ja tulosseurantaa. 

 

TeliaSoneran vuoden 2013 vuosikertomuksen 

konsernitilinpäätöksen liitetiedoissa K26 ja K34 on 

kuvattu yksityiskohtaisesti tekijöitä, jotka saattavat aika 

ajoin vaikuttaa TeliaSoneran liiketoimintaan, brändi-

mielikuvaan, taloudelliseen asemaan, toiminnan 

tulokseen tai osakkeen hintaan. Ainakin seuraavilla 

riskeillä ja epävarmuustekijöillä saattaa olla vaikutuksia 

toiminnan neljännesvuosittaisiin tuloksiin vuonna 2014: 

 

Muutokset maailmantaloudessa. Maailmanlaajuisilla 

rahoitusmarkkinoilla ja maailmantaloudessa tapahtuvat 

muutokset ovat vaikeasti ennustettavissa. Telia-

Soneralla 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 negatii-

vinen 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, käyttä-

mättömiä luottolimiittejä, ja niitä voidaan käyttää, jos 

avoimien markkinoiden uudelleenrahoitusmahdollisuu-

det heikkenevät. TeliaSoneran rahoituskulut saattavat 

kuitenkin kasvaa, jos maailmanlaajuisilla rahoitus-

markkinoilla tai maailmantaloudessa tapahtuu 

muutoksia. 

 

Kansainvälisen poliittisen tilanteen kehitys. 

TeliaSoneralla on Venäjällä merkittäviä sijoituksia ja 

saatavia, jotka liittyvät OAO MegaFon -osakkuusyhtiöön 

ja kansainväliseen verkkokapasiteettiliiketoimintaan. 

Venäjän ja Ukrainan välisen konfliktin seurauksena 

Euroopan unioni ja Yhdysvallat ovat asettaneet yksityis-

henkilöihin ja yrityksiin kohdistuvia pakotteita. Venäjä 

on päättänyt tietyistä vastatoimista. Pakotteet ja 

vastatoimet saattavat vaikuttaa negatiivisesti ruplan 

arvoon. Nämä tapahtumat sekä mahdolliset tulevat 

samankaltaiset kansainväliset poliittiset konfliktit 

TeliaSoneran toimintamaissa saattavat heikentää 

yhtiön kassavirtaa, taloudellista asemaa ja toiminnan 

tulosta. 

 

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. Uusiin 

liiketoimintamalleihin siirtyminen voi johtaa tele-

viestintäalalla rakenteellisiin muutoksiin ja kilpailu-

dynamiikan muuttumiseen. Jos TeliaSonera ei pysty 

ennakoimaan alan dynamiikan kehitystä tai ei pysty 

vastaamaan siihen tai ei pysty toteuttamaan markki-

noiden nykyisten ja uusien tarpeiden edellyttämiä 

muutoksia, se voi vaikuttaa kielteisesti TeliaSoneran 

asiakassuhteisiin, palvelutarjoomaan ja asemaan 

arvoketjussa sekä heikentää toimintojen tuloksia. 

 

Sijoitukset tulevaisuuden kasvuun. Tällä hetkellä Telia-

Sonera 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 odottamat-

toman 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. 
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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 sääntely-

järjestelmien ennustettavuus on ollut heikompi kuin 

maissa, joissa näiden instituutioiden rakenne on 

kehittyneempi. Kehittyvien markkinoiden maiden 

poliittinen tilanne voi tulevaisuudessa pysyä vaikeasti 

ennustettavana, ja markkinat, joilla TeliaSonera toimii, 

saattavat muuttua jopa niin epävakaiksi, että yhtiön on 

poistuttava tietystä maasta tai lopetettava tietty 

toiminta tietyssä maassa. Toinen mahdollinen seuraus 

ovat oikeudenkäynnit, jotka eivät ole odotettavissa tai 

ennustettavissa. Muita kehittyvien markkinoiden 

maissa toimimiseen liittyviä riskejä ovat muun muassa 

ulkomaanvaluuttaan liittyvät rajoitukset, jotka voivat 

käytännössä estää TeliaSoneraa kotiuttamasta 

esimerkiksi osinkoina ja lainojen takaisinmaksuina 

saatavia kassavirtoja tai myymästä sijoituksiaan. Yksi 

esimerkki on TeliaSoneran liiketoiminta Uzbekistanissa, 

missä konsernilla on noin 8 mrd. kruunun netto-

sijoitukset. Niihin sisältyy noin 6,0 mrd. kruunun edestä 

konserniyhtiöiden saamisia sekä noin 1,5 mrd. kruunun 

suuruiset rahavarat. Toinen riski on mahdollinen 

ulkomaista omistusta koskevien rajoitusten säätäminen 

tai muut mahdolliset viralliset tai epäviralliset toimet, 

jotka kohdistuvat ulkomaisessa omistuksessa oleviin 

yhteisöihin. Tällainen epäsuotuisa poliittinen tai 

lainsäädännöllinen kehitys tai talouksien tai valuuttojen 

heikkeneminen näillä markkinoilla saattaa vaikuttaa 

huomattavankin kielteisesti TeliaSoneran toiminnan 

tulokseen ja taloudelliseen asemaan. 

 

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 tehostamis-

ohjelmia, jotka ovat aiheuttaneet huomattavia 

uudelleenjärjestely- ja tehostamiskustannuksia. 

Vastaaviin toimiin saatetaan ryhtyä myös jatkossa. Sen 

lisäksi, että ne vaikuttavat TeliaSoneran toiminnan 

tulokseen, arvonalentumiskirjaukset ja uudelleen-

järjestelykulut 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. 

Eräissä näistä yhtiöistä hallintoasiakirjat suojaavat 

määräysvallattomien osuuksien omistajien oikeuksia 

tietyissä asioissa, kuten osinkojen hyväksymisessä, 

omistussuhteiden muutoksissa ja muissa osakkeen-

omistajille kuuluvissa asioissa. TeliaSonera on 

riippuvainen vähemmistöomistajista esimerkiksi Fintur 

Holdings B.V:ssä (Finturin vähemmistöomistaja on 

Turkcell), joka omistaa Kazakstanin, Azerbaidžanin, 

Georgian ja Moldovan toiminnot. Tämän seurauksena 

TeliaSoneran määräysvallan ulkopuolella olevat ja sen 

edun vastaiset toimet saattavat vaikuttaa TeliaSoneran 

mahdollisuuksiin toimia suunnitellusti näissä osittain 

omistetuissa tytäryhtiöissä. 

 

Toimitusketju. TeliaSonera on riippuvainen rajallisesta 

määrästä toimittajia, jotka valmistavat ja toimittavat 

verkkolaitteita ja niiden ohjelmistoja sekä päätelaitteita, 

joiden avulla se voi kehittää verkkojaan ja tarjota 

palvelujaan kaupallisesti. TeliaSonera ei voi olla varma, 

että se saa verkkolaitteita tai päätelaitteita vaihto-

ehtoisilta toimittajilta oikeaan aikaan, jos TeliaSoneran 

nyt käyttämät toimittajat eivät kykene täyttämään sen 

tarpeita. Lisäksi TeliaSonera on kilpailijoidensa tapaan 

ulkoistanut useimmissa toiminnoissaan monia tärkeitä 

tukipalvelujaan, kuten verkon rakentamisen ja 

ylläpidon. Näiden palvelujen toimittajien rajoitettu 

määrä sekä ne ehdot, joilla TeliaSonera on sopinut 

järjestelyistä nykyisten ja tulevien toimittajien kanssa, 

voivat vaikuttaa haitallisesti TeliaSoneraan muun 

muassa rajoittamalla sen toiminnan joustavuutta. 

Päätelaitteiden toimitussopimusten allekirjoituksen 

yhteydessä TeliaSonera voi antaa toimittajalle takuun 

päätelaitemallien tietyn määrän myynnistä asiakkaille. 

Sellaisten päätelaitteiden, joille TeliaSonera on antanut 

tällaisen takuun, odotettua pienempi kysyntä voi 

vaikuttaa haitallisesti TeliaSoneran toiminnan 

tulokseen. 

 

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 näiden yhtiöiden liike-

toiminnan hoitamiseen ovat rajoitetut. Tietyissä näistä 

yhtiöistä TeliaSoneran yhtiökumppaneilla on hallinto-

asiakirjojen nojalla yksinomainen tai jaettu määräys-

valta keskeisissä asioissa, joita ovat esimerkiksi 

liiketoimintasuunnitelmien ja budjettien hyväksyminen 

sekä osingonjaon suuruus ja ajankohta. Osakkuus-

yhtiöissä ja yhteisomistuksessa olevissa yhtiöissä on 

aina olemassa vaara, että ryhdytään toimiin, jotka ovat 

TeliaSoneran tai sen osakkuus-yhtiöiden määräysvallan 

ulkopuolella ja TeliaSoneran edun vastaisia, tai että 

syntyy erimielisyyksiä tai joudutaan umpikujaan. 
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Esimerkki tästä on tämän-hetkinen umpikujatilanne 

Turkcellin hallitustasolla. TeliaSonera ei välttämättä 

pysty varmistamaan, että osakkuusyhtiöt soveltavat 

samoja yritysvastuu-periaatteita, mikä kasvattaa 

väärinkäytösten sekä maineenmenetyksen ja 

rahallisten menetysten riskiä. Näiden osakkuus-

yhtiöiden 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 tuomio-

istuinten päätökset, mukaan luettuina toimilupien 

myöntäminen TeliaSoneralle tai muille osapuolille tai 

toimiluvan muuttaminen tai peruuttaminen, voivat 

vaikuttaa haitallisesti TeliaSoneran liiketoimintaan ja 

tulokseen. 

 

Etiikka ja yritysvastuu. TeliaSoneraan kohdistuu joukko 

etiikkaan ja yritysvastuuseen liittyviä riskejä, kuten 

ihmisoikeuksiin, korruptioon, verkon suojaukseen, 

tietoturvaan ja ympäristöön liittyvät riskit. Riski on 

erityisen suuri kasvavilla markkinoilla, missä poliittiset ja 

taloudelliset järjestelmät sekä oikeus- ja sääntely-

järjestelmät ovat olleet vaikeammin ennustettavia kuin 

maissa, joissa vastaavat instituutiot ovat pidemmälle 

kehittyneitä. Jos TeliaSonera ei noudata tai sen ei 

uskota noudattavan etiikkaa ja yritysvastuuta koskevia 

vaatimuksiaan, se voi vahingoittaa asiakkaiden tai 

muiden sidosryhmien käsitystä TeliaSonerasta ja 

vaikuttaa negatiivisesti TeliaSoneran liiketoimintaan ja 

sen brändiin. 

 

Eurasia-liiketoiminta-alueen liiketoimia koskeva 

selvitys. Hallitus antoi huhtikuussa 2013 kansainvälisen 

asianajotoimisto Norton Rose Fulbrightin (NRF) 

tehtäväksi laatia selvitys TeliaSoneran viime vuosien 

liiketoimista ja sopimuksista Euraasiassa, jotta hallitus 

saisi selkeän kuvan liiketoimista ja arvion liike-

toiminnallisista ja eettisistä riskeistä. Ruotsin lain 

mukaisten seurausten osalta hallituksen neuvon-

antajina on toiminut kaksi ruotsalaista asianajo-

toimistoa. Asianajotoimistojen neuvojen perusteella 

TeliaSonera on viipymättä ryhtynyt ja aikoo jatkossakin 

ryhtyä liiketoimintaansa, hallinto-rakenteeseensa ja 

henkilöstöönsä liittyviin toimenpiteisiin selvityksessä 

esiin nousseiden huolenaiheiden johdosta. NRF:n 

selvityksen lisäksi käynnissä on Ruotsin syyttäjä-

viranomaisen Uzbekistania koskeva selvitys, ja 

TeliaSonera jatkaa yhteistyötä syyttäjän kanssa ja 

tämän auttamista. Koska TeliaSonera jatkaa asemansa 

arviointia Euraasian lainkäyttöalueilla, on olemassa 

riski, että sellaiset tulevat toimenpiteet, joihin yhtiö 

ryhtyy NRF:n selvityksen, Ruotsin syyttäjäviranomaisen 

tutkinnan tai TeliaSoneran omien eettisiin 

toimintaperiaatteisiin ja käytäntöihin liittyvien jatkuvien 

parannustoimien johdosta, voivat heikentää yhtiön 

toiminnan tuloksia ja taloudellista asemaa TeliaSoneran 

niissä toiminnoissa, jotka sijaitsevat Euraasian 

valtioiden lainkäyttöalueilla. Riskin aiheuttaa myös 

Ruotsin syyttäjäviranomaisen vuoden 2013 alussa 

antama TeliaSoneran Uzbekistanin-liiketoimiin liittynyt 

ilmoitus, jonka mukaan syyttäjäviranomainen tutkii 

erikseen mahdollisuutta määrätä TeliaSoneralle 

yhteisösakko, joka voi Ruotsin rikoslain mukaan olla 

enintään 10 milj. kruunua, sekä väitetyistä rikoksista 

TeliaSoneralle mahdollisesti koitunutta hyötyä koskeva 

menettämisseuraamus. Ruotsin syyttäjäviranomainen 

voi kohdistaa vastaavia toimia myös niihin liiketoimiin tai 

sopimuksiin, joita TeliaSonera on tehnyt toiminnoissaan 

muilla Euraasian markkinoilla. Lisäksi toimenpiteet, 

joita muiden maiden poliisi-, syyttäjä- tai sääntely-

viranomaiset ovat kohdistaneet tai kohdistavat 

tulevaisuudessa TeliaSoneran toimintaan tai liiketoimiin 

tai kolmansiin osapuoliin, ovatpa kyseiset henkilöt tai 

juridiset yksiköt ruotsalaisia tai muunmaalaisia, voivat 

suoraan tai epä-suorasti haitata TeliaSoneran 

liiketoimintaa, toiminnan tulosta, taloudellista asemaa 

tai brändin mainetta. 

 

Tulevaisuutta koskevat 

lausumat 

Tähän katsaukseen sisältyy muun muassa 

TeliaSoneran taloudellista asemaa ja toiminnan tulosta 

koskevia lausumia, jotka ovat luonteeltaan tulevaisuutta 

koskevia. 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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TeliaSonera AB julkaisee tämän tiedotteen Ruotsin arvopaperimarkkinalain (lagen om värdepappersmarknaden) ja/tai Ruotsin 
rahoitusvälineiden kaupankäynnistä annetun lain (lagen om handel med finansiella instrument) perusteella. Tiedote on annettu 

julkaistavaksi 17.10.2014 klo 7.00 (CET). 

TeliaSonera lyhyesti 

TeliaSoneran juuret ovat Pohjoismaiden 

televiestintämarkkinoilla, ja yhtiöllä on vahva asema 

Pohjoismaissa, Baltian maissa, Euraasiassa ja 

Espanjassa. Ydinliiketoimintanamme on parempien 

viestintämahdollisuuksien luominen ihmisille ja 

yrityksille matkaviestin- ja laajakaistapalvelujen avulla. 

 

Lisätietoja TeliaSonerasta on osoitteessa 

www.teliasonera.com. 

 

 

Määritelmiä 

 

Kertaluonteisiin eriinKertaluonteisiin eriinKertaluonteisiin eriinKertaluonteisiin eriin kuuluvat myyntivoitot ja -tappiot, 

arvonalennukset, uudelleenjärjestelyt (liiketoimintojen 

uudelleenjärjestelyjen ja henkilöstövähennysten 

kustannukset) sekä muut kulut, jotka ovat luonteeltaan 

sellaisia, että ne eivät liity tavanomaiseen päivittäiseen 

liiketoimintaan. 

 

KäyttökateKäyttökateKäyttökateKäyttökate vastaa liiketulosta ennen poistoja ja 

arvonalennuksia ja osuutta osakkuusyhtio ̈iden 

tuloksista. 

 

LaskutusliikevaihtoLaskutusliikevaihtoLaskutusliikevaihtoLaskutusliikevaihto tarkoittaa puhe-, viesti-, data- ja 

sisälto ̈palvelujen liikevaihtoa. 

 

Nettovelan suhde varoihin: Nettovelan suhde varoihin: Nettovelan suhde varoihin: Nettovelan suhde varoihin: nettovelka prosentteina 

kokonaisvaroista. 

 

Palvelujen liikevaihto (ulkoinen):Palvelujen liikevaihto (ulkoinen):Palvelujen liikevaihto (ulkoinen):Palvelujen liikevaihto (ulkoinen): ulkoinen liikevaihto 

ilman laitemyyntiä. 

 

 

Tässä osavuosikatsauksessa liiketoiminnallisten ja 

taloudellisten tulosten jäljessä sulkeissa esitetyt 

vertailuluvut viittaavat samaan erään vuoden 2013 

kolmannella neljänneksellä, ellei toisin ole mainittu. 

Taloudelliset tiedot 

Tilinpäätöstiedote tammi–joulukuu 2014 
29.1.2015 

 

Vuoden 2015 yhtiökokous  
8.4.2015 
 

Osavuosikatsaus tammi–maaliskuu 2015 
21.4.2015 

 
Osavuosikatsaus tammi–kesäkuu 2015 
17.7.2015 

 

Osavuosikatsaus tammi–syyskuu 2015 
20.10.2015 

 

 

Sisältöä koskevat 

kysymykset 

TeliaSonera AB 
Investor Relations 

SE−106 63 Stockholm, Sweden 

Puh. +46 8 504 550 00 

www.teliasonera.com 
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TeliaSonera AB (publ) 

rek.nro 556103-4249, kotipaikka: Tukholma. 

Puh. +46 8 504 550 00, www.teliasonera.com 


