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Tässä katsauksessa liiketoiminnallisten ja taloudellisten tulosten jäljessä sulkeissa esitetyt vertailuluvut viittaavat samaan erään vuoden 
2013 neljännellä vuosineljänneksellä, ellei toisin ole mainittu.  

Lisätietoja uuden organisaation myötä 1.4.2014 käyttöön otetusta segmentti- ja raportointirakenteesta on sivulla 24.  

Perusta luotu ja toteutus aloitettu 
YHTEENVETO NELJÄNNESTÄ VUOSINELJÄNNEKSESTÄ 

• Liikevaihto paikallisissa valuutoissa ilman yritysostoja ja -myyntejä laski 2,2 prosenttia. Raportointivaluutassa 
laskettuna liikevaihto kasvoi 0,2 prosenttia ja oli 26 606 milj. Ruotsin kruunua (26 560). Palvelujen liikevaihto 
paikallisissa valuutoissa ilman yritysostoja ja -myyntejä laski 2,2 prosenttia. 

• Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä laski 3,5 prosenttia paikallisissa valuutoissa ilman yritysostoja 
ja -myyntejä. Raportointivaluutassa laskettuna käyttökate ennen kertaluonteisia eriä laski 1,4 prosenttia ja oli 
8 604 milj. kruunua (8 728). Käyttökateprosentti ennen kertaluonteisia eriä laski 32,3 prosenttiin (32,9). 

• Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä laski 4,8 prosenttia ja oli 6 757 milj. kruunua (7 100). 
• Nettotuloksen emoyhtiön omistajille kuuluva osuus kasvoi 34,2 prosenttia ja oli 2 938 milj. kruunua (2 190), ja 

osakekohtainen tulos nousi 0,68 kruunuun (0,51). 
• Vapaa kassavirta laski 1 635 milj. kruunuun (2 126) käyttöpääoman muutosten seurauksena. 
 
YHTEENVETO KOKO VUODESTA 

• Liikevaihto paikallisissa valuutoissa ilman yritysostoja ja -myyntejä laski 1,8 prosenttia. Raportointivaluutassa 
laskettuna liikevaihto laski 0,8 prosenttia ja oli 101 060 milj. kruunua (101 870). Palvelujen liikevaihto 
paikallisissa valuutoissa ilman yritysostoja ja -myyntejä laski 1,0 prosenttia. 

• Nettotuloksen emoyhtiön omistajille kuuluva osuus laski 3,1 prosenttia ja oli 14 502 milj. kruunua (14 970), ja 
osakekohtainen tulos laski 3,35 kruunuun (3,46). 

• Vapaa kassavirta laski 13 046 milj. kruunuun (16 310) käyttöomaisuusinvestointien kasvun ja käyttöpääoman 
muutosten seurauksena.  

• Yhtiön hallitus ehdottaa, että tavanomaisena osinkona maksetaan 3,00 kruunua osakkeelta (3,00) eli yhteensä 
13,0 mrd. kruunua (13,0), joka on 90 prosenttia (87) nettotuloksen emoyhtiön omistajille kuuluvasta 
osuudesta. 

TALOUDELLISIA TUNNUSLUKUJA 

MSEK, paitsi suhdeluvut, 
osakekohtaiset tiedot ja muutokset 

Loka– 
joulu 
2014 

Loka– 
joulu 
2013 

Muutos 
(%) 

Tammi–
joulu 
2014 

Tammi–
joulu 
2013 

Muutos 
(%) 

Liikevaihto 26 606 26 560 0,2 101 060 101 870 −0,8 
Muutos (%) paik. valuutoissa, orgaaninen −2,2      −1,8      

josta palvelujen liikevaihto (ulkoinen) 23 264 23 215 0,2 90 951 91 046 −0,1 
Käyttökate1 ennen kertaluonteisia eriä2 8 604 8 728 −1,4 35 223 35 584 −1,0 

Käyttökate-% 32,3 32,9   34,9 34,9   
Liiketulos 4 525 4 560 −0,8 22 679 24 462 −7,3 
Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä 6 757 7 100 −4,8 26 656 28 534 −6,6 
Tulos rahoituserien jälkeen 4 027 3 821 5,4 20 107 21 368 −5,9 
Nettotulos 2 870 2 695 6,5 15 599 16 767 −7,0 

josta emoyhtiön omistajille kuuluva 
osuus 2 938 2 190 34,2 14 502 14 970 −3,1 

Tulos/osake (kruunua) 0,68 0,51 34,2 3,35 3,46 −3,1 
Sij. pääoman tuotto (%, rullaava 12 kk) 12,2 13,5  12,2 13,5  
Käyttöomaisuusinvestoinnit suhteessa 
liikevaihtoon (%) 

21,2 22,8   16,5 16,0   

Nettovelka 59 320 55 774  59 320 55 774  
Vapaa kassavirta 1 635 2 126 −23,1 13 046 16 310 −20,0 

 
Lisätietoja on osoitteessa www.teliasonera.com. 1) Määritelmät on esitetty sivulla 34. 2) Kertaluonteiset erät on eritelty taulukossa sivulla 25. 
 

 

http://www.teliasonera.com/
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”Vuonna 2014 kasvu alallamme oli edelleen vaatima-
tonta, mutta TeliaSoneran käyttökateprosentti ennen 
kertaluonteisia eriä pysyi ennusteidemme mukaisesti 
edellisvuoden tasolla ja oli 34,9 prosenttia, vaikka 
liikevaihto laski jonkin verran. 
  
Viimeisellä vuosineljänneksellä palvelujen orgaaninen 
liikevaihto laski 2,2 prosenttia Euraasian entistä haas-
teellisemman makrotaloudellisen tilanteen myötä. 
Aiempaa jonkin verran hitaamman liikevaihdon yleisen 
kehityksen seurauksena konsernin vertailukelpoinen 
käyttökate laski 3,5 prosenttia.  
 
Ruotsissa jatkoimme verkkojemme uudistamista vasta-
taksemme nopeiden internetyhteyksien kasvavaan 
kysyntään. Joulukuussa juhlimme 4G-verkkomme 
avaamisen viisivuotispäivää. Verkkomme kattaa nyt jo yli 
99 prosenttia väestöstä. Matkaviestinpalvelujen liike-
vaihto kasvoi lähes 2 prosenttia datakäytön lisäännyttyä 
edelleen. Verkoissamme 4G-puhelimien osuus jatkoi 
kasvuaan ja 4G-liikennettä oli jo enemmän kuin 3G-
liikennettä. Laajensimme vuosineljänneksen aikana 
edelleen kuituverkkoamme, joka tavoittaa nyt yli 1,1 
miljoonaa kotitaloutta Ruotsissa. 
  
Pyrimme vahvistamaan ydintoimintojamme jatkamalla 
rakenteellisten mahdollisuuksien etsimistä toimi-
alueellamme. Joulukuun alussa teimme Telenorin 
kanssa sopimuksen Tanskan-toimintojemme yhdistämi-
sestä uudeksi yhteisyritykseksi. Tanskan markkinoilla on 
jo jonkin aikaa ollut selvästi tarvetta yhdentymiselle, ja 
sopimuksen myötä markkinoille syntyy vahva haastaja, 
jolla on merkittäviä synergiamahdollisuuksia. 
 
Euraasiassa kannattavuus laski hieman edellisvuoden 
vastaavaan jaksoon verrattuna, kun yleiseen talous-
kasvuun liittyvän epävarmuuden lisääntyminen vaikutti 
toimintoihimme keskeisillä markkinoilla, kuten Kazak-
stanissa ja Azerbaidžanissa. Seuraamme tilannetta 

edelleen tarkasti ja tarkkailemme myös kehitystä eri 
markkinoilla. 
 
Muutoskauden jälkeen olemme nyt matkalla kohti uutta 
TeliaSoneraa. Tavoitteet ovat korkealla, ja vuonna 2015 
toteutamme investointisuunnitelmia kasvun vauhditta-
miseksi ja pitkän aikavälin kilpailukyvyn vahvistamiseksi. 
Aiomme mm. nopeuttaa kuituverkkomme laajentamista 
Ruotsissa, tarjota uusia ratkaisuja yritysasiakkaille ja 
uudistaa verkkojamme toimialueellamme. Kiihdytämme 
liiketoiminnan muutosvauhtia, jotta voimme yksin-
kertaistaa toimintaamme ja pienentää kustannuksia. 
 
Luomme määrätietoisesti kestävää liiketoimintaa pitkäl-
lä aikavälillä, koska se on tärkeää sekä meille että sidos-
ryhmillemme. Viime vuonna edistyimme tässä merkit-
tävästi vahvistettuamme hallintotapaa ja prosesseja, 
mutta työ jatkuu edelleen. Sitoutuneisuus näkyi myös 
viimeisimmässä työntekijäkyselyssämme. 
 
Osingonjakopolitiikkamme mukaisesti sekä vuoden 
2014 tuloksen ja vakaan taloudellisen asemamme 
perusteella hallitus ehdottaa, että osinkona maksetaan 
3,00 kruunua osakkeelta eli 90 prosenttia osake-
kohtaisesta tuloksesta. 
 
Vuonna 2015 tavoitteenamme on säilyttää käyttökate 
ennen kertaluonteisia eriä paikallisissa valuutoissa ja 
ilman yritysostoja ja -myyntejä suunnilleen vuoden 
2014 tasolla, ja odotamme käyttöomaisuusinvestointien 
olevan noin 17 mrd. kruunua ilman toimilupa- ja 
taajuusmaksuja.” 
 
Tukholmassa 29.1.2015 
Johan Dennelind 
Toimitusjohtaja 

 
TeliaSoneran tilintarkastajat eivät ole tarkastaneet tätä 
raporttia. 

Toimitusjohtaja 
Johan Dennelindin 
kommentit 
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Konsernin kehitysnäkymät vuodelle 2015
Käyttökatteen ennen kertaluonteisia eriä paikallisissa 
valuutoissa ja ilman yritysostoja ja -myyntejä odotetaan 
olevan suunnilleen vuoden 2014 tasolla.  
 
Käyttöomaisuusinvestointien ilman toimilupa- ja 
taajuusmaksuja odotetaan olevan noin 17 mrd. 
kruunua. Valuuttakurssivaihtelut saattavat vaikuttaa 
Ruotsin kruunuissa ilmoitettuihin lukuihin.  

Osingonjakopolitiikkansa mukaisesti TeliaSoneran 
tavoitteena on jakaa osinkoa tilikaudelta 2015 
vähintään 3,00 kruunua osakkeelta. 
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Konsernikatsaus, neljäs neljännes 2014  
LIIKEVAIHTO JA TULOS 

Liikevaihto paikallisissa valuutoissa ilman yritysostoja 
ja -myyntejä laski 2,2 prosenttia. Raportointivaluutassa 
laskettuna liikevaihto kasvoi 0,2 prosenttia ja oli 26 606 
milj. kruunua (26 560). Valuuttakurssivaihteluilla oli 2,0 
prosentin ja yritysostoilla ja -myynneillä 0,4 prosentin 
suuruinen positiivinen vaikutus liikevaihtoon. Palvelujen 
liikevaihto paikallisissa valuutoissa ilman yritysostoja ja 
-myyntejä laski 2,2 prosenttia. 
 
Ruotsin alueella liikevaihto ilman yritysostoja 
ja -myyntejä kasvoi 1,9 prosenttia. Liikevaihto 
yritysostot ja -myynnit mukaan lukien kasvoi 2,9 
prosenttia ja oli 9 661 milj. kruunua (9 386). 
 
Euroopan alueella liikevaihto paikallisissa valuutoissa 
ilman yritysostoja ja -myyntejä laski 8,0 prosenttia. 
Raportointivaluutassa laskettuna liikevaihto laski 4,2 
prosenttia ja oli 10 382 milj. kruunua (10 834). 
 
Euraasian alueella liikevaihto paikallisissa valuutoissa 
ilman yritysostoja ja myyntejä laski 0,1 prosenttia. 
Raportointivaluutassa laskettuna liikevaihto kasvoi 1,7 
prosenttia ja oli 5 328 milj. kruunua (5 241). 
 
Liittymämäärä kasvoi tytäryhtiöissä 1,0 miljoonalla 
vuoden 2013 viimeisen neljänneksen lopusta ja oli 72,8 
miljoonaa. Liittymien kokonaismäärä kasvoi vuosi-
neljänneksen aikana 0,4 miljoonalla. 
 
Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä laski 3,5 
prosenttia paikallisissa valuutoissa ilman yritysostoja ja 
-myyntejä. Raportointivaluutassa laskettuna käyttökate 
ennen kertaluonteisia eriä laski 1,4 prosenttia ja oli 
8 604 milj. kruunua (8 728). Käyttökateprosentti ennen 
kertaluonteisia eriä laski 32,3 prosenttiin (32,9). 
 
Osakkuusyhtiöistä ja yhteisyrityksistä saadut tuotot 
laskivat 1 546 milj. kruunuun (1 724). 
 
Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä laski 4,8 
prosenttia ja oli 6 757 milj. kruunua (7 100). 
 
Liiketulokseen vaikuttavat kertaluonteiset erät olivat 
−2 232 milj. kruunua (−2 540), ja ne liittyivät lähinnä ei-
kassavirtavaikutteiseen arvonalennukseen liikearvosta 
ja muista pitkäaikaisista varoista Tadžikistanissa, 
Georgiassa ja Moldovassa. 
 

Rahoituserät olivat yhteensä −498 milj. kruunua 
(−739), josta −574 milj. kruunua (−721) liittyi 
nettokorkokuluihin. 
 
Tuloverot nousivat −1 157 milj. kruunuun (−1 126). 
Efektiivinen veroaste oli 28,7 prosenttia (29,5). Vuoden 
2014 viimeisen neljänneksen efektiiviseen veroastee-
seen vaikutti Espanjan yhteisöveron laskuun liittynyt 
laskennallisten verosaamisten uudelleenarvostus. 
Vuoden 2013 viimeisen neljänneksen efektiiviseen 
veroasteeseen vaikutti voimakkaasti yhteisöveron lasku 
Suomessa. Vuoden 2014 efektiivinen veroaste kasvoi, 
koska osakkuusyhtiöiden tulos heikkeni. 
 
Määräysvallattomien omistajien osuus tytäryhtiöistä 
laski −68 milj. kruunuun (505). 
 
Nettotuloksen emoyhtiön omistajille kuuluva osuus 
kasvoi 34,2 prosenttia ja oli 2 938 milj. kruunua (2 190), 
ja osakekohtainen tulos nousi 0,68 kruunuun (0,51). 
 
Käyttöomaisuusinvestoinnit laskivat 5 652 milj. 
kruunuun (6 047), ja käyttöomaisuusinvestoinnit 
suhteessa liikevaihtoon laskivat 21,2 prosenttiin (22,8). 
Käyttöomaisuusinvestoinnit ilman toimilupa- ja taajuus-
maksuja kasvoivat 5 463 milj. kruunuun (5 015), ja 
ilman toimilupa- ja taajuusmaksuja käyttöomaisuus-
investoinnit suhteessa liikevaihtoon kasvoivat 20,5 
prosenttiin (18,9). 
 
Vapaa kassavirta laski 1 635 milj. kruunuun (2 126) 
käyttöpääoman muutosten seurauksena. 
 
Nettovelka kasvoi 59 320 milj. kruunuun vuoden 2014 
viimeisen neljänneksen lopussa (59 301 milj. kruunua 
vuoden 2014 kolmannen neljänneksen lopussa). 
Nettovelan suhde käyttökatteeseen oli 1,68 (1,68 
vuoden 2014 kolmannen neljänneksen lopussa).  
 
Omavaraisuusaste oli 38,0 prosenttia (40,1 prosenttia 
vuoden 2014 kolmannen neljänneksen lopussa). 
 
LIIKEVAIHTO ALUEITTAIN 

 

Ruotsi
Eurooppa
Euraasia
Muut toiminnot
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Konsernikatsaus, koko vuosi 2014 
 
LIIKEVAIHTO JA TULOS 

Liikevaihto paikallisissa valuutoissa ilman yritysostoja 
ja -myyntejä laski 1,8 prosenttia. Raportointivaluutassa 
laskettuna liikevaihto laski 0,8 prosenttia ja oli 101 060 
milj. kruunua (101 870). Valuuttakurssivaihteluilla oli 
0,8 prosentin ja yritysostoilla ja -myynneillä 0,2 
prosentin suuruinen positiivinen vaikutus liikevaihtoon. 
Palvelujen liikevaihto paikallisissa valuutoissa ilman 
yritysostoja ja -myyntejä laski 1,0 prosenttia. 
 
Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä laski 1,0 
prosenttia paikallisissa valuutoissa ilman yritysostoja ja 
-myyntejä. Raportointivaluutassa laskettuna käyttökate 
ennen kertaluonteisia eriä laski 1,0 prosenttia ja oli 
35 223 milj. kruunua (35 584). Käyttökateprosentti 
ennen kertaluonteisia eriä pysyi 34,9 prosentissa 
(34,9). 
 
Osakkuusyhtiöistä ja yhteisyrityksistä saadut tuotot 
laskivat 4 593 milj. kruunuun (6 021). 
 
Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä laski 6,6 
prosenttia ja oli 26 656 milj. kruunua (28 534). 
 
Liiketulokseen vaikuttavat kertaluonteiset erät olivat 
−3 976 milj. kruunua (−4 072). 
 
Rahoituserät olivat yhteensä −2 573 milj. kruunua 
(−3 094), josta −2 538 milj. kruunua (−2 918) liittyi 
nettokorkokuluihin. 

Tuloverot laskivat −4 508 milj. kruunuun (−4 601). 
Efektiivinen veroaste oli 22,4 prosenttia (21,5). Siihen 
vaikuttivat osakkuusyhtiöiden tuloksen heikentyminen, 
verovähennyskelvottomat arvonalennukset ja alas-
kirjaukset Euraasiassa sekä yhteisöveron laskuun 
liittynyt laskennallisten verosaamisten uudelleen-
arvostus Espanjassa. Vuoden 2013 viimeisen vuosi-
neljänneksen efektiiviseen veroasteeseen vaikutti 
voimakkaasti yhteisöveron lasku Suomessa. Jatkossa 
efektiivisen veroasteen odotetaan olevan noin 21 
prosenttia. 
 
Määräysvallattomien omistajien osuus tytäryhtiöistä 
laski 1 097 milj. kruunuun (1 797). 
 
Nettotuloksen emoyhtiön omistajille kuuluva osuus 
laski 3,1 prosenttia ja oli 14 502 milj. kruunua (14 970), 
ja osakekohtainen tulos laski 3,35 kruunuun (3,46). 
 
Käyttöomaisuusinvestoinnit kasvoivat 16 679 milj. 
kruunuun (16 332), ja käyttöomaisuusinvestoinnit 
suhteessa liikevaihtoon kasvoivat 16,5 prosenttiin 
(16,0). Käyttöomaisuusinvestoinnit ilman toimilupa- ja 
taajuusmaksuja kasvoivat 15 325 milj. kruunuun 
(14 565), ja ilman toimilupa- ja taajuusmaksuja 
käyttöomaisuusinvestoinnit suhteessa liikevaihtoon 
kasvoivat 15,2 prosenttiin (14,3). 
 
Vapaa kassavirta laski 13 046 milj. kruunuun (16 310) 
käteisvaroilla tehtyjen käyttöomaisuusinvestointien 
kasvun ja käyttöpääoman muutosten seurauksena.  
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YRITYSOSTOT JA -MYYNNIT 

• TeliaSonera ilmoitti 10.3.2014 allekirjoittaneensa 
sopimuksen AinaComin kuluttajatoimintojen ja 
kiinteiden verkkojen ostosta. Järjestelyn velaton 
kokonaishinta oli 47 milj. euroa. Kauppa saatettiin 
loppuun huhtikuussa. 

• TeliaSonera ilmoitti 1.4.2014 ostaneensa IT- ja 
järjestelmäintegrointiyritys Síminn Danmark A/S:n. 

• TeliaSonera ilmoitti 18.12.2013 allekirjoittaneensa 
sopimuksen avoimien kuituverkkojen alalla 
toimivan yritysryhmän ostosta. Yritysryhmään 
kuuluivat viestintäoperaattori Zitius Service 
Delivery AB, Quadracom Networks AB, 
Quadracom Services AB, QMarket AB ja 
palveluntarjoaja Rätt Internet Kapacitet i Sverige 
AB (Riksnet). TeliaSonera ilmoitti 14.5.2014, että 
Ruotsin kilpailuviranomainen oli hyväksynyt 
yritysoston. Velaton kokonaishinta oli yhteensä 473 
milj. kruunua. 

• TeliaSonera ilmoitti 15.5.2014 ostaneensa 15 
prosentin osuuden trendikkäitä elektronisia 
lisälaitteita markkinoivasta startup-yrityksestä 
Zound Industries International AB:stä. Kauppahinta 
oli 30 milj. kruunua. 

• TeliaSonera ilmoitti 7.7.2014 sopineensa Tele2:n 
Norjan-toimintojen ostosta. Velaton kokonaishinta 
oli 5,1 mrd. Ruotsin kruunua. TeliaSonera myös 
sitoutui laajentamaan 4G-verkkoa siten, että sen 
piirissä on 98 prosenttia väestöstä vuoteen 2016 
mennessä eli kaksi vuotta velvoitettua aiemmin. 
Kauppa edellyttää viranomaisten hyväksyntää, ja 
sen odotetaan toteutuvan viimeistään vuoden 2015 
ensimmäisellä neljänneksellä. 

• TeliaSonera ilmoitti 1.10.2014 ostaneensa Ipeer 
AB:n, joka on Ruotsin johtavia yrityksille 
tarkoitettujen pilvi- ja hosting-palvelujen tarjoajia. 

• TeliaSonera ilmoitti 3.12.2014 tehneensä Telenorin 
kanssa sopimuksen yhtiöiden Tanskan-toimintojen 
yhdistämisestä uudeksi yhteisyritykseksi, josta 
kumpikin osapuoli omistaa 50 prosenttia. Liiketoimi 
edellyttää Euroopan komission hyväksyntää. EU:n 
päätöstä kaupasta odotetaan vuoden 2015 aikana. 

 

 
MERKITTÄVIÄ TAPAHTUMIA VUONNA 2014 

• TeliaSonera ilmoitti 11.2.2014 laskeneensa 
liikkeelle 500 milj. euron viisivuotisen joukkovelka-
kirjalainan, joka erääntyy helmikuussa 2019. Laina 
on osa yhtiön 11 mrd. euron suuruista EMTN (Euro 
Medium Term Note) -ohjelmaa. Lainan vuosi-

koroksi asetettiin 1,483 prosenttia, joka vastaa 
Euro Mid-Swap -korkoa lisättynä 45 korkopisteellä. 

• TeliaSonera ilmoitti 14.2.2014 nimittäneensä 
Hélène Barnekowin kaupalliseksi johtajaksi (CCO). 
Barnekow on konsernin johtoryhmän jäsen. 

• TeliaSonera ilmoitti 12.3.2014, että Hollannin 
viranomaiset olivat tehneet etsintöjä kahdessa 
TeliaSoneran holdingyhtiössä, TeliaSonera UTA 
Holding B.V.:ssä ja TeliaSonera Uzbek Telecom 
Holding B.V.:ssä, jotka ovat lahjontaan ja rahan-
pesuun liittyvän esitutkinnan kohteena. Telia-
Sonera auttaa Hollannin viranomaisia tutkinnassa 
kaikin tavoin. 

• TeliaSonera ilmoitti 17.3.2014 saaneensa tiedon, 
että Yhdysvaltain oikeusministeriö on käynnistänyt 
tutkinnan TeliaSoneran liiketoimista Uzbekista-
nissa. Ministeriö pyysi TeliaSoneraa toimittamaan 
asiaan liittyviä asiakirjoja. Lisäksi Yhdysvaltain 
arvopaperimarkkinoita valvova viranomainen SEC 
on pyytänyt TeliaSoneraa toimittamaan 
Uzbekistania koskevia asiakirjoja ja tietoja. 

• Hallituksen puheenjohtaja Marie Ehrling esitti 
2.4.2014 varsinaiselle yhtiökokoukselle yhteen-
vedon Norton Rose Fulbrightin tekemästä 
selvityksestä, joka koski tiettyjä liiketoimia 
Euraasian alueella. Yhteenveto on julkaistu 
osoitteessa www.teliasonera.com. 

• TeliaSoneran 2.4.2014 pidetyssä yhtiökokouk-
sessa kaikki hallituksen jäsenet eli Marie Ehrling, 
Olli-Pekka Kallasvuo, Mats Jansson, Mikko 
Kosonen, Nina Linander, Martin Lorentzon, Per-
Arne Sandström ja Kersti Strandqvist valittiin 
uudelleen hallitukseen. Hallituksen puheen-
johtajaksi valittiin Marie Ehrling ja varapuheen-
johtajaksi Olli-Pekka Kallasvuo. 

• TeliaSonera ilmoitti 11.4.2014, että Christian Luiga 
on nimitetty yhtiön talous- ja rahoitusjohtajaksi. 
Luiga on konsernin johtoryhmän jäsen. 

• TeliaSonera ilmoitti 22.4.2014, että se käyttää 
osakkeiden takaisinostovaltuutuksensa 
täyttääkseen pitkäaikaisen kannustinohjelmansa 
2011–2014 mukaiset sitoumukset. Hallitus päätti 
ostaa takaisin enintään 140 000 osaketta. 

• TeliaSonera ilmoitti 24.4.2014 ostaneensa takaisin 
124 541 omaa osakettaan 46,0244 kruunun 
keskihintaan täyttääkseen pitkäaikaisen 
kannustinohjelmansa 2011–2014 mukaiset 
sitoumukset. 

• TeliaSonera ilmoitti 2.5.2014 nimittäneensä 
Henriette Wendtin Group Corporate 
Development -toiminnosta vastaavaksi johtajaksi. 
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Tämä on uusi toiminto, joka vastaa muun muassa 
strategiasta, liiketoiminnan kehittämisestä ja 
yritysjärjestelyistä koko konsernissa. Wendt on 
konsernin johtoryhmän jäsen. TeliaSonera ilmoitti 
samana päivänä myös, että Karin Eliasson jättää 
tehtävänsä konsernin henkilöstöjohtajana. 

• TeliaSonera ilmoitti 27.5.2014 nimittäneensä 
Cecilia Lundinin konsernin uudeksi henkilöstö-
johtajaksi ja konsernin johtoryhmän jäseneksi. 

• 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, sillä se lisää kuuluvuutta, 
nopeutta ja laatua. 

• 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 data-
verkkojen uudistamiseen. 

• TeliaSonera ilmoitti 5.11.2014, että tietohallinto-
johtaja Åke Södermark oli päättänyt jättää 

konsernin johtoryhmän vuoden lopussa. Hän jää 
eläkkeelle yhtiön palveluksesta 1.4.2015. 

• TeliaSonera ilmoitti 27.11.2014 laskeneensa 
liikkeelle 4 mrd. kruunun viisivuotisen joukkovelka-
kirjalainan, joka erääntyy joulukuussa 2019. Laina 
on osa yhtiön 12 mrd. euron suuruista EMTN (Euro 
Medium Term Note) -ohjelmaa. Lainan vuosi-
koroksi asetettiin 1,185 prosenttia, joka vastaa 
Euro Mid-Swap -korkoa lisättynä 53 korkopisteellä. 

• TeliaSoneran hallitus julkaisi 9.12.2014 
ilmoituksen, jonka mukaan se varaa mahdollisuu-
den nostaa vahingonkorvauskanteen aikaisempia 
toimenhaltijoita vastaan, jos meneillään olevat 
selvitykset antavat siihen aihetta. Hallitus totesi 
samalla, että se ei näe perusteita nostaa vahingon-
korvauskannetta entistä toimitusjohtajaa Lars 
Nybergia vastaan tilivuodesta 2013. 

 

VUODEN 2014 JÄLKEISIÄ MERKITTÄVIÄ 
TAPAHTUMIA 

• TeliaSonera ilmoitti 16.1.2015, että vuoden 2014 
viimeisellä neljänneksellä liiketulokseen vaikuttavat 
–2 232 milj. kruunun suuruiset kertaluonteiset erät, 
joista ei-kassavirtavaikutteisten erien osuus on 
nettoarvoltaan –1 973 milj. kruunua.  
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TELIASONERAN OSAKE 

TeliaSoneran osake noteeraan Tukholman ja Helsingin 
pörsseissä (NASDAQ OMX Stockholm ja NASDAQ OMX 
Helsinki). Vuonna 2014 osakkeen hinta Tukholman 
pörssissä laski 5,9 prosenttia 53,55 kruunusta 50,40 
kruunuun. Korkeimmillaan osakkeen hinta oli 53,20 
kruunua (54,90) ja alimmillaan 44,32 kruunua (41,80). 
Osakkeenomistajien määrä pieneni 529 394:stä 
510 566:een. Ruotsin valtio omisti 37,3 prosenttia ja 
Suomen valtio 7,8 prosenttia yhtiön osakkeista. Ruotsin 
ja Suomen ulkopuolinen omistus kasvoi 25,6 
prosentista 28,8 prosenttiin. 
 
OSINGONJAKOPOLITIIKKA 

TeliaSoneran tavoitteena on jakaa osinkona vähintään 
3,00 kruunua osakkeelta tilivuosilta 2014 ja 2015. 
Yhtiön tavoitteena on edelleen vakaaseen investointi-
luokkaan kuuluva pitkäaikainen luottoluokitus (välillä A– 
ja BBB+). 
 
OSAKKEENOMISTAJILLE MAKSETTAVA 
TAVANOMAINEN OSINKO 

Yhtiön hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, 
että vuodelta 2014 maksetaan tavanomaisena 
osinkona 3,00 kruunua osakkeelta (3,00) eli yhteensä 
13,0 mrd. kruunua (13,0), joka on 90 prosenttia (87) 
nettotuloksen emoyhtiön omistajille kuuluvasta 
osuudesta. 
 
Hallitus esittää, että viimeinen kaupankäyntipäivä 
osinkoon oikeuttavilla osakkeilla on 8.4.2015 ja että 
ensimmäinen osinkoon oikeuttamaton kaupankäynti-
päivä on 9.4.2015. Euroclear Swedenin suosittelema 
osingonmaksun täsmäytyspäivä on 10.4.2015. Jos 
varsinainen yhtiökokous hyväksyy hallituksen esitykset, 
osingonmaksun odotetaan tapahtuvan Euroclear 
Swedenin kautta 15.4.2015. 
 

Yhtiökokous 2015 
Varsinainen yhtiökokous pidetään 8.4.2015 klo 14.00 
CET Tukholman Waterfront-kongressikeskuksessa. 
Kokouskutsu julkaistaan osoitteessa 
www.teliasonera.com sekä sanomalehdissä 
maaliskuun 2015 alussa. Osallistumisoikeus on 
osakkeenomistajilla, jotka ovat rekisteröityneenä 
osakkeenomistajiksi yhtiön osakasluettelossa 
31.3.2015. Osakkeenomistajat voivat ilmoittautua 
yhtiökokoukseen maaliskuun 2015 alusta alkaen. 
Ilmoittautumiset tulee toimittaa TeliaSoneralle 
viimeistään 31.3.2015.  
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Mobiililiikevaihdon kasvu kiihtyi Ruotsissa 
• Matkaviestinpalvelujen liikevaihto kasvoi lähes 2 prosenttia kuluttajasegmentin vakaan datakäytön myötä. 

Kiinteän verkon palvelujen liikevaihdon lasku kumosi kasvun, ja absoluuttinen käyttökate pysyi ennallaan. 
 

• Kuituverkon käyttöönotto eteni edelleen nopeasti ja palvelut tavoittavat nyt yli 1,1 miljoonaa kotitaloutta. Telian 
4G-verkon uudistamista jatkettiin, ja vuosineljänneksen lopussa verkko kattoi yli 99 prosenttia maan väestöstä. 

 
TALOUDELLISIA TUNNUSLUKUJA 

MSEK, paitsi käyttökateprosentit, 
toiminnan tunnusluvut ja muutokset 

Loka– 
joulu 
2014 

Loka– 
joulu 
2013 

Muutos 
(%) 

Tammi–
joulu 
2014 

Tammi–
joulu 
2013 

Muutos 
(%) 

Liikevaihto 9 661 9 386 2,9 36 456 36 199 0,7 
Muutos (%) paik. valuutoissa, orgaaninen 1,9      0,2      

josta palvelujen liikevaihto (ulkoinen) 8 427 8 381 0,6 32 897 33 123 −0,7 
Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä 3 460 3 445 0,4 14 311 14 514 −1,4 

Käyttökate-% 35,8 36,7   39,3 40,1   
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista 1 −3  −5 −14  
Liiketulos 2 147 2 072 3,6 9 746 9 580 1,7 
Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä 2 356 2 413 −2,4 10 130 10 348 −2,1 
Käyttöomaisuusinvestoinnit 1 573 1 097 43,4 4 936 4 414 11,8 
Käyttöomaisuusinvestoinnit suhteessa 
liikevaihtoon 

16,3 11,7   13,5 12,2   

Käyttökate – käyttöomaisuusinvestoinnit 1 888 2 349 −19,6 9 375 10 100 −7,2 
Liittymämäärä (tuhatta)             

Matkaviestintä 6 578 6 546 0,5 6 578 6 546 0,5 
Kiinteä verkko 2 054 2 209 −7,0 2 054 2 209 −7,0 
Laajakaista 1 275 1 208 5,5 1 275 1 208 5,5 
TV 697 641 8,7 697 641 8,7 

Työntekijöitä 6 740 6 756 −0,2 6 740 6 756 −0,2 
 
Liikevaihto ilman yritysostoja ja -myyntejä kasvoi 1,9 
prosenttia. Yritysostot ja -myynnit mukaan lukien 
liikevaihto kasvoi 2,9 prosenttia ja oli 9 661 milj. 
kruunua (9 386). Yritysostojen ja -myyntien positiivinen 
vaikutus liikevaihtoon oli 1,0 prosenttia. Palvelujen 
liikevaihto ilman yritysostoja ja -myyntejä laski 0,6 
prosenttia. 
 
Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä ja ilman yritys-
ostoja ja -myyntejä pysyi ennallaan. Yritysostot 
ja -myynnit mukaan lukien käyttökate ennen kerta-
luonteisia eriä kasvoi 0,4 prosenttia ja oli 3 460 milj. 
kruunua (3 445). Käyttökateprosentti laski 35,8 
prosenttiin (36,7). 
 
Käyttöomaisuusinvestoinnit kasvoivat 1 573 milj. 
kruunuun (1 097), ja käyttöomaisuusinvestoinnit ilman 
toimilupa- ja taajuusmaksuja kasvoivat 1 573 milj. 
kruunuun (1 097).  
 
Matkaviestinpalvelujen liikevaihto kasvoi 1,5 prosenttia. 
Laskutusliikevaihto kasvoi 2,3 prosenttia, ja kasvua 

tukivat myös vahva kuluttajamyynti ja yritysmyyntiin 
kohdistuvien paineiden tilapäinen hellittäminen 
vuosineljänneksen aikana. 
 
Matkaviestinliittymien määrä kasvoi 18 000:lla 
neljänneksen aikana, ja asiakasvaihtuvuus pieneni 
edellisvuoden vastaavaan neljännekseen verrattuna. 
Matkaviestinliittymien keskimääräinen kuukausituotto 
kasvoi 3 prosenttia ja oli 190 kruunua. Kasvua 
vauhdittivat uuteen hinnoittelumalliin siirtymisen 
jatkuminen ja datakäytön lisääntyminen. 
 
Kiinteän verkon palvelujen liikevaihto laski 3,0 
prosenttia, kun laajakaista- ja TV-palvelujen liikevaihto 
ei täysin kumonnut perinteisten puhepalvelujen 
liikevaihdon laskua.  
 
Kiinteän verkon laajakaistaliittymien määrä kasvoi 
15 000:lla ja TV-liittymien määrä kasvoi 16 000:lla 
vuosineljänneksen aikana. 
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Käyttökate parani Euroopassa 
• Palvelujen orgaaninen liikevaihto laski vuosineljänneksen aikana 3 prosenttia, kun säännellyt yhteenliittämis-

maksut pienenivät ja hintakilpailu lisääntyi eräillä markkinoilla. Käyttökateprosentti sen sijaan parani hieman. 
 
• TeliaSonera ilmoitti tehneensä Telenorin kanssa sopimuksen yhtiöiden Tanskan-toimintojen yhdistämisestä 

uudeksi yhteisyritykseksi. Kauppa edellyttää viranomaisten hyväksyntää. Tele2:n Norjan-toimintojen oston 
hyväksymisprosessi eteni, ja Norjan kilpailuviranomaisen päätöstä odotetaan 5.2.2015 mennessä. 

 
 
TALOUDELLISIA TUNNUSLUKUJA 

MSEK, paitsi käyttökateprosentit, 
toiminnan tunnusluvut ja muutokset 

Loka– 
joulu 
2014 

Loka– 
joulu 
2013 

Muutos 
(%) 

Tammi–
joulu 
2014 

Tammi–
joulu 
2013 

Muutos 
(%) 

Liikevaihto 10 382 10 834 −4,2 39 836 41 360 −3,7 
Muutos (%) paik. valuutoissa, orgaaninen −8,0      −7,3      

josta palvelujen liikevaihto (ulkoinen) 8 388 8 291 1,2 33 017 32 840 0,5 
Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä 2 467 2 448 0,8 9 772 9 740 0,3 

Käyttökate-% 23,8 22,6   24,5 23,5   
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista 25 34 −25,0 108 110 −1,2 
Liiketulos 879 −114  4 401 3 498 25,8 
Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä 1 054 1 208 −12,7 4 759 5 126 −7,2 
Käyttöomaisuusinvestoinnit 1 727 2 586 −33,2 4 699 5 368 −12,5 
Käyttöomaisuusinvestoinnit suhteessa 
liikevaihtoon (%) 

16,6 23,9   11,8 13,0   

Käyttökate – käyttöomaisuusinvestoinnit 740 −137  5 073 4 372 16,0 
Liittymämäärä (tuhatta)             

Matkaviestintä 14 113 13 950 1,2 14 113 13 950 1,2 
Kiinteä verkko 980 1 038 −5,6 980 1 038 −5,6 
Laajakaista 1 415 1 283 10,3 1 415 1 283 10,3 
TV 854 789 8,3 854 789 8,3 

Työntekijöitä 10 917 11 120 −1,8 10 917 11 120 −1,8 
 
 
Liikevaihto paikallisissa valuutoissa ilman yritysostoja 
ja -myyntejä laski 8,0 prosenttia. Raportointivaluutassa 
laskettuna liikevaihto laski 4,2 prosenttia ja oli 10 382 
milj. kruunua (10 834). Valuuttakurssivaihteluilla oli 3,7 
prosentin ja yritysostoilla ja -myynneillä 0,1 prosentin 
suuruinen positiivinen vaikutus liikevaihtoon. Palvelujen 
liikevaihto paikallisissa valuutoissa ilman yritysostoja ja 
-myyntejä laski 2,8 prosenttia. 
 

Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä laski 3,3 
prosenttia paikallisissa valuutoissa ilman yritysostoja ja 
-myyntejä. Raportointivaluutassa laskettuna käyttökate 
ennen kertaluonteisia eriä kasvoi 0,8 prosenttia ja oli 
2 467 milj. kruunua (2 448). Käyttökateprosentti nousi 
23,8 prosenttiin (22,6). 
 
Käyttöomaisuusinvestoinnit laskivat 1 727 milj. 
kruunuun (2 586), ja käyttöomaisuusinvestoinnit ilman 
toimilupa- ja taajuusmaksuja kasvoivat 1 727 milj. 
kruunuun (1 623). 
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Yhteenliittämismaksujen lasku vaikutti kasvuun Suomessa 
TALOUDELLISIA TUNNUSLUKUJA 

MSEK, paitsi käyttökateprosentit, 
toiminnan tunnusluvut ja muutokset 

Loka– 
joulu 
2014 

Loka– 
joulu 
2013 

Muutos 
(%) 

Tammi–
joulu 
2014 

Tammi–
joulu 
2013 

Muutos 
(%) 

Liikevaihto 3 360 3 278 2,5 12 905 12 596 2,5 
Muutos (%) paik. valuutoissa, orgaaninen −2,0      −2,6      

josta palvelujen liikevaihto (ulkoinen) 2 969 2 889 2,8 11 610 11 232 3,4 
Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä 876 932 −5,9 3 925 3 850 2,0 

Käyttökate-% 26,1 28,4   30,4 30,6   
Liittymämäärä (tuhatta)             

Matkaviestintä 3 365 3 345 0,6 3 365 3 345 0,6 
Kiinteä verkko 99 108 −8,3 99 108 −8,3 
Laajakaista 561 532 5,5 561 532 5,5 
TV 481 436 10,3 481 436 10,3 

 
 
Palvelujen liikevaihto paikallisessa valuutassa ilman 
yritysostoja ja -myyntejä laski 1,8 prosenttia. Yhteen-
liittämismaksujen lasku kumosi matkaviestinpalvelujen 
laskutusliikevaihdon kasvun, ja perinteisten puhe-
palvelujen liikevaihdon lasku rasitti kiinteän verkon 
palvelujen liikevaihtoa. 
 
Matkaviestinliittymien keskimääräinen kuukausituotto 
laski 6,1 prosenttia edellisvuoden vastaavaan 
neljännekseen verrattuna. 

Käyttökateprosentti ennen kertaluonteisia eriä laski 
26,1 prosenttiin (28,4) osittain asiakastoimintojen 
korkeampien kustannusten seurauksena. 
 
Kiinteän verkon laajakaistaliittymien määrä kasvoi 
8 000:lla ja TV-liittymien määrä kasvoi 4 000:lla 
vuosineljänneksen aikana. Matkaviestinliittymien määrä 
kasvoi 3 000:lla vuosineljänneksen aikana ja 20 000:lla 
vuoden aikana. 
 

 
 

Käyttökateprosentti parani Norjassa 
TALOUDELLISIA TUNNUSLUKUJA 

MSEK, paitsi käyttökateprosentit, 
toiminnan tunnusluvut ja muutokset 

Loka– 
joulu 
2014 

Loka– 
joulu 
2013 

Muutos 
(%) 

Tammi–
joulu 
2014 

Tammi–
joulu 
2013 

Muutos 
(%) 

Liikevaihto 1 799 1 742 3,3 6 864 7 056 −2,7 
Muutos (%) paik. valuutoissa, orgaaninen 3,0      0,3      

josta palvelujen liikevaihto (ulkoinen) 1 417 1 408 0,6 5 655 5 904 −4,2 
Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä 543 511 6,3 2 130 2 144 −0,7 

Käyttökate-% 30,2 29,3   31,0 30,4   
Liittymämäärä (tuhatta)             

Matkaviestintä 1 600 1 612 −0,7 1 600 1 612 −0,7 
 
 
Palvelujen liikevaihto paikallisessa valuutassa ilman 
yritysostoja ja -myyntejä kasvoi 0,3 prosenttia 
datapainotteisiin hinnoittelumalleihin siirtymisen 
jatkumisen myötä. Yli 80 prosenttia kuluttajien 
laskutusliittymistä on nyt siirretty uusiin hinnoittelu-
malleihin. 
 

Käyttökateprosentti ennen kertaluonteisia eriä nousi 
30,2 prosenttiin (29,3) pääasiassa asiakashankinta-
kulujen pienenemisen ja omien kanavien myynnin 
kasvun myötä. 
 
Matkaviestinliittymien määrä laski 11 000:lla 
vuosineljänneksen aikana. 
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Liittymämäärän kasvu jatkui Tanskassa 
TALOUDELLISIA TUNNUSLUKUJA 

MSEK, paitsi käyttökateprosentit, 
toiminnan tunnusluvut ja muutokset 

Loka– 
joulu 
2014 

Loka– 
joulu 
2013 

Muutos 
(%) 

Tammi–
joulu 
2014 

Tammi–
joulu 
2013 

Muutos 
(%) 

Liikevaihto 1 574 1 431 10,0 5 761 5 325 8,2 
Muutos (%) paik. valuutoissa, orgaaninen 3,5      1,3      

josta palvelujen liikevaihto (ulkoinen) 1 093 1 032 5,9 4 272 4 098 4,3 
Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä 214 199 7,6 771 731 5,4 

Käyttökate-% 13,6 13,9   13,4 13,7   
Liittymämäärä (tuhatta)             

Matkaviestintä 1 581 1 522 3,9 1 581 1 522 3,9 
Kiinteä verkko 122 121 0,8 122 121 0,8 
Laajakaista 114 99 15,6 114 99 15,6 
TV 20 18 12,7 20 18 12,7 

 
 
Palvelujen liikevaihto paikallisessa valuutassa ilman 
yritysostoja ja -myyntejä laski 0,1 prosenttia. 
Yhteenliittämismaksujen pieneneminen vaikutti 
matkaviestinpalvelujen liikevaihtoon, mutta kiinteän 
verkon palvelujen liikevaihto kasvoi. 
 

Käyttökateprosentti ennen kertaluonteisia eriä pysyi 
lähes ennallaan ja oli 13,6 prosenttia (13,9). 
 
Matkaviestinliittymien määrä kasvoi 15 000:lla 
vuosineljänneksen aikana ja 59 000:lla vuoden aikana. 

Kannattavuus parani vaikeissa oloissa Liettuassa 
TALOUDELLISIA TUNNUSLUKUJA 

MSEK, paitsi käyttökateprosentit, 
toiminnan tunnusluvut ja muutokset 

Loka– 
joulu 
2014 

Loka– 
joulu 
2013 

Muutos 
(%) 

Tammi–
joulu 
2014 

Tammi–
joulu 
2013 

Muutos 
(%) 

Liikevaihto 798 744 7,1 2 950 2 911 1,3 
Muutos (%) paik. valuutoissa, orgaaninen 2,5      −3,7      

josta palvelujen liikevaihto (ulkoinen) 635 630 0,7 2 474 2 514 −1,6 
Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä 265 229 15,4 1 012 1 027 −1,5 

Käyttökate-% 33,2 30,8   34,3 35,3   
Liittymämäärä (tuhatta)             

Matkaviestintä 1 537 1 634 −5,9 1 537 1 634 −5,9 
Kiinteä verkko 468 504 −7,1 468 504 −7,1 
Laajakaista 516 430 20,0 516 430 20,0 
TV 187 172 8,7 187 172 8,7 

 
 
Palvelujen liikevaihto paikallisessa valuutassa ilman 
yritysostoja ja -myyntejä laski 3,7 prosenttia. Hintojen 
aleneminen sekä yritys- että kuluttajasegmentissä 
alensi matkaviestinpalvelujen liikevaihtoa. Perinteisten 
puhepalvelujen liikevaihdon lasku rasitti kiinteän verkon 
palvelujen liikevaihtoa. 
 
Käyttökateprosentti ennen kertaluonteisia eriä nousi 
33,2 prosenttiin (30,8) pääasiassa henkilöstö-
vähennysten ja kustannussäästötoimien seurauksena. 

Matkaviestinliittymien määrä laski 18 000:lla 
vuosineljänneksen aikana laskutusliittymien määrän 
kasvusta huolimatta. 
 
Kiinteän verkon laajakaistaliittymien määrä kasvoi 
27 000:lla vuosineljänneksen aikana ja 86 000:lla 
vuoden aikana. TV-liittymien määrä kasvoi lähes 
7 000:lla vuosineljänneksen aikana. 
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Myönteistä kehitystä palvelujen liikevaihdossa Latviassa 
TALOUDELLISIA TUNNUSLUKUJA 

MSEK, paitsi käyttökateprosentit, 
toiminnan tunnusluvut ja muutokset 

Loka– 
joulu 
2014 

Loka– 
joulu 
2013 

Muutos 
(%) 

Tammi–
joulu 
2014 

Tammi–
joulu 
2013 

Muutos 
(%) 

Liikevaihto 350 374 −6,5 1 458 1 492 −2,2 
Muutos (%) paik. valuutoissa, orgaaninen −10,8     −6,9      

josta palvelujen liikevaihto (ulkoinen) 282 268 5,4 1 132 1 088 4,0 
Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä 111 128 −13,1 454 449 1,1 

Käyttökate-% 31,7 34,1   31,2 30,1   
Liittymämäärä (tuhatta)             

Matkaviestintä 1 113 1 083 2,8 1 113 1 083 2,8 
 
 
Palvelujen liikevaihto paikallisessa valuutassa ilman 
yritysostoja ja -myyntejä kasvoi 0,8 prosenttia, kun 
laskutusliikevaihdon kasvu kumosi yhteenliittämis-
maksujen laskun vaikutuksen. 
 
Matkaviestinliittymien keskimääräinen kuukausituotto 
laski 4,3 prosenttia edellisvuoden vastaavaan 
neljännekseen verrattuna. 
 

Käyttökateprosentti ennen kertaluonteisia eriä laski 
31,7 prosenttia (34,1). Osa laskusta selittyy 
markkinoinnin lisääntymisellä. 
 
Liittymämäärä laski 9 000:lla vuosineljänneksen aikana 
mutta kasvoi 30 000:lla vuoden aikana. 
 

 
 
 
 

Vahvaa kasvua mobiilidatapalveluissa Virossa 
TALOUDELLISIA TUNNUSLUKUJA 

MSEK, paitsi käyttökateprosentit, 
toiminnan tunnusluvut ja muutokset 

Loka– 
joulu 
2014 

Loka– 
joulu 
2013 

Muutos 
(%) 

Tammi–
joulu 
2014 

Tammi–
joulu 
2013 

Muutos 
(%) 

Liikevaihto 695 683 1,7 2 630 2 599 1,2 
Muutos (%) paik. valuutoissa, orgaaninen −3,6      −4,0      

josta palvelujen liikevaihto (ulkoinen) 524 515 1,8 2 075 2 042 1,6 
Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä 191 199 −4,0 855 849 0,7 

Käyttökate-% 27,5 29,1   32,5 32,7   
Liittymämäärä (tuhatta)             

Matkaviestintä 873 865 0,9 873 865 0,9 
Kiinteä verkko 291 305 −4,6 291 305 −4,6 
Laajakaista 224 222 0,9 224 222 0,9 
TV 166 163 1,8 166 163 1,8 

 
 
Palvelujen liikevaihto paikallisessa valuutassa ilman 
yritysostoja ja -myyntejä laski 2,8 prosenttia. 
Matkaviestinpalvelujen laskutusliikevaihto kasvoi 
hieman mobiilidatakäytön lisääntymisen myötä. 
Kiinteän verkon palvelujen liikevaihto laski perinteisten 
puhepalvelujen liikevaihdon laskun myötä. 

Käyttökateprosentti ennen kertaluonteisia eriä laski 
27,5 prosenttiin (29,1) markkinointi- ja henkilöstö-
kulujen kasvun seurauksena. 
 
Kiinteiden laajakaistaliittymien ja TV-liittymien määrä 
kasvoi vain vähän mutta matkaviestinliittymien määrä 
kasvoi 16 000:lla vuosineljänneksen aikana. 
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Käyttökateprosentti parani Espanjassa 
TALOUDELLISIA TUNNUSLUKUJA 

MSEK, paitsi käyttökateprosentit, 
toiminnan tunnusluvut ja muutokset 

Loka– 
joulu 
2014 

Loka– 
joulu 
2013 

Muutos 
(%) 

Tammi–
joulu 
2014 

Tammi–
joulu 
2013 

Muutos 
(%) 

Liikevaihto 2 032 2 601 −21,9 7 562 9 467 −20,1 
Muutos (%) paik. valuutoissa, orgaaninen −25,5      −24,1      

josta palvelujen liikevaihto (ulkoinen) 1 469 1 549 −5,2 5 799 5 961 −2,7 
Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä 267 251 6,3 625 690 −9,4 

Käyttökate-% 13,1 9,7   8,3 7,3   
Liittymämäärä (tuhatta)             

Matkaviestintä 4 044 3 889 4,0 4 044 3 889 4,0 
 
 
Matkaviestinpalvelujen liikevaihto paikallisessa 
valuutassa ilman yritysostoja ja -myyntejä laski 9,5 
prosenttia liittymien keskimääräisen kuukausituoton 
alenemisen seurauksena. 
 
Laitemyynti laski lähes puoleen vuosineljänneksen 
aikana ja oli 559 milj. kruunua. Laskua selittävät 
liittymämäärän bruttolisäyksen lasku ja matka-
puhelimien rahoitusmallin muutos sekä matka-
puhelinvalikoiman painottuminen edullisiin ja keski-
hintaisiin puhelimiin, mikä laski myytyjen laitteiden 
keskimääräistä hintaa.  

Käyttökateprosentti ennen kertaluonteisia eriä nousi 
13,1 prosenttiin (9,7) pienikatteisten laitteiden myynnin 
laskun sekä asiakkaiden hankinnan ja säilyttämisen 
kustannusten pienenemisen myötä. Edellisvuoden 
vastaavan neljänneksen käyttökatteeseen sisältyi 
kertaluonteinen 179 milj. kruunun positiivinen erä, joka 
liittyi mastomyyntiin. 
 
Liittymien määrä kasvoi vuosineljänneksen aikana 
13 000:lla asiakasvaihtuvuuden pienenemisen myötä. 
Vuoden aikana liittymien määrä kasvoi 155 000:lla. 
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Makrotaloudellisia haasteita Euraasiassa 
• Palvelujen orgaaninen liikevaihto laski 2,4 prosenttia, kun yleiseen talouskasvuun liittyvän epävarmuuden 

lisääntyminen vaikutti toimintoihin keskeisillä markkinoilla, kuten Kazakstanissa ja Azerbaidžanissa. 
 
• Liittymämäärän kasvu jatkui vuosineljänneksen aikana: nettolisäystä tuli kuudella markkina-alueella 

seitsemästä. Mobiilidatamäärien kasvu jatkui vahvana ja lähes kaksinkertaistui edellisvuoden vastaavaan 
jaksoon verrattuna. 

 
 
TALOUDELLISIA TUNNUSLUKUJA 

MSEK, paitsi käyttökateprosentit, 
toiminnan tunnusluvut ja muutokset 

Loka– 
joulu 
2014 

Loka– 
joulu 
2013 

Muutos 
(%) 

Tammi–
joulu 
2014 

Tammi–
joulu 
2013 

Muutos 
(%) 

Liikevaihto 5 328 5 241 1,7 20 458 20 414 0,2 
Muutos (%) paik. valuutoissa, orgaaninen −0,1      4,4      

josta palvelujen liikevaihto (ulkoinen) 5 047 5 085 −0,7 19 473 19 797 −1,6 
Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä 2 702 2 778 −2,7 10 859 10 804 0,5 

Käyttökate-% 50,7 53,0   53,1 52,9   
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista 0 6 −92,2 26 19 40,3 
Liiketulos 131 1 541 −91,5 4 936 6 640 −25,7 
Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä 1 953 2 138 −8,7 7 819 7 849 −0,4 
Käyttöomaisuusinvestoinnit 1 577 1 267 24,4 4 724 4 712 0,3 
Käyttöomaisuusinvestoinnit suhteessa 
liikevaihtoon 

29,6 24,2   23,1 23,1   

Käyttökate – käyttöomaisuusinvestoinnit 1 125 1 510 −25,5 6 135 6 092 0,7 
Liittymämäärä (tuhatta)             

Matkaviestintä 44 866 44 177 1,6 44 866 44 177 1,6 
Työntekijöitä 5 273 4 904 7,5 5 273 4 904 7,5 
 

Liikevaihto paikallisissa valuutoissa ilman yritysostoja 
ja -myyntejä laski 0,1 prosenttia. Raportointivaluutassa 
laskettuna liikevaihto kasvoi 1,7 prosenttia ja oli 5 328 
milj. kruunua (5 241). Valuuttakurssivaihtelujen 
positiivinen vaikutus liikevaihtoon oli 1,8 prosenttia. 
Palvelujen liikevaihto paikallisissa valuutoissa ilman 
yritysostoja ja -myyntejä laski 2,4 prosenttia. 
 
Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä laski 4,7 
prosenttia paikallisissa valuutoissa ilman yritysostoja ja 
-myyntejä. Raportointivaluutassa laskettuna käyttökate 
ennen kertaluonteisia eriä laski 2,7 prosenttia ja oli 
2 702 milj. kruunua (2 778). Käyttökateprosentti laski 
50,7 prosenttiin (53,0). 
 

Käyttöomaisuusinvestoinnit kasvoivat 1 577 milj. 
kruunuun (1 267), ja käyttöomaisuusinvestoinnit ilman 
toimilupa- ja taajuusmaksuja kasvoivat 1 388 milj. 
kruunuun (1 198). 
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Paineita palvelujen liikevaihdossa Kazakstanissa 
TALOUDELLISIA TUNNUSLUKUJA 

MSEK, paitsi käyttökateprosentit, 
toiminnan tunnusluvut ja muutokset 

Loka– 
joulu 
2014 

Loka– 
joulu 
2013 

Muutos 
(%) 

Tammi–
joulu 
2014 

Tammi–
joulu 
2013 

Muutos 
(%) 

Liikevaihto 1 852 2 111 −12,3 7 248 8 111 −10,6 
Muutos (%) paik. valuutoissa, orgaaninen −7,1      −0,5      

josta palvelujen liikevaihto (ulkoinen) 1 770 2 108 −16,1 7 043 8 104 −13,1 
Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä 973 1 206 −19,3 4 032 4 481 −10,0 

Käyttökate-% 52,6 57,1   55,6 55,2   
Liittymämäärä (tuhatta)             

Matkaviestintä 13 099 14 307 −8,4 13 099 14 307 −8,4 
 
 
Palvelujen liikevaihto paikallisessa valuutassa ilman 
yritysostoja ja -myyntejä laski 11,2 prosenttia. Sitä 
rasitti puhe- ja viestipalvelujen liikevaihdon lasku 
markkinadynamiikan muutosten, säänneltyjen 
enimmäistaksojen alenemisen ja eräiden kertaerien 
seurauksena. 
 
 
 

Käyttökateprosentti ennen kertaluonteisia eriä laski 
52,6 prosenttiin (57,1) pääasiassa palvelujen 
liikevaihdon laskun ja pienikatteisten laitteiden myynnin 
kasvun seurauksena. 
 
Liittymämäärä laski 10 000:lla vuosineljänneksen 
aikana. 
 

Palvelujen liikevaihdon kehitys hidastui Azerbaidžanissa 
TALOUDELLISIA TUNNUSLUKUJA 

MSEK, paitsi käyttökateprosentit, 
toiminnan tunnusluvut ja muutokset 

Loka– 
joulu 
2014 

Loka– 
joulu 
2013 

Muutos 
(%) 

Tammi–
joulu 
2014 

Tammi–
joulu 
2013 

Muutos 
(%) 

Liikevaihto 968 958 1,0 3 778 3 824 −1,2 
Muutos (%) paik. valuutoissa, orgaaninen −8,2      −5,3      

josta palvelujen liikevaihto (ulkoinen) 956 954 0,2 3 757 3 809 −1,4 
Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä 496 505 −1,8 2 042 1 912 6,8 

Käyttökate-% 51,2 52,7   54,0 50,0   
Liittymämäärä (tuhatta)             

Matkaviestintä 4 567 4 379 4,3 4 567 4 379 4,3 
 
 
Palvelujen liikevaihto paikallisessa valuutassa ilman 
yritysostoja ja -myyntejä laski 9,4 prosenttia. Data-
palvelujen liikevaihdon kasvu ei kumonnut puhe-
palvelujen liikevaihdon laskua, joka johtui säänneltyjen 
kansainvälisten taksojen laskusta, paikallisista 
kampanjoista, Venäjältä saapuvan puheliikenteen 
vähenemisestä ja eräistä kertaeristä. 

Käyttökateprosentti ennen kertaluonteisia eriä laski 
51,2 prosenttiin (52,7) palvelujen liikevaihdon laskun ja 
aiempaa jonkin verran suurempien myyntiprovisioiden 
seurauksena. 
 
Liittymämäärä kasvoi 25 000:lla vuosineljänneksen 
aikana. 
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Liikevaihdon ja tuloksen kasvu jatkui Uzbekistanissa 
TALOUDELLISIA TUNNUSLUKUJA 

MSEK, paitsi käyttökateprosentit, 
toiminnan tunnusluvut ja muutokset 

Loka– 
joulu 
2014 

Loka– 
joulu 
2013 

Muutos 
(%) 

Tammi–
joulu 
2014 

Tammi–
joulu 
2013 

Muutos 
(%) 

Liikevaihto 963 821 17,4 3 613 3 118 15,9 
Muutos (%) paik. valuutoissa, orgaaninen 15,7      21,7      

josta palvelujen liikevaihto (ulkoinen) 962 820 17,3 3 607 3 115 15,8 
Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä 495 402 23,0 1 944 1 680 15,7 

Käyttökate-% 51,4 49,0   53,8 53,9   
Liittymämäärä (tuhatta)             

Matkaviestintä 8 574 8 496 0,9 8 574 8 496 0,9 
 
 
Palvelujen liikevaihto paikallisessa valuutassa ilman 
yritysostoja ja -myyntejä kasvoi 15,7 prosenttia 
pääasiassa datakäytön lisääntymisen ja liittymäkannan 
kasvun vauhdittamana.  
 
Käyttökateprosentti ennen kertaluonteisia eriä nousi 
51,4 prosenttiin (49,0) liikevaihdon kasvun ja 
kustannusten optimoinnin seurauksena. 

Liittymämäärä kasvoi 139 000:lla vuosineljänneksen 
aikana huolimatta siitä, että markkinoille tuli uusi toimija 
joulukuussa. Ucell lanseerasi kaupalliset 4G-palvelut 
vuosineljänneksen aikana. 
 

 
 
 

Liikevaihto- ja kannattavuuspaineita Tadžikistanissa 
TALOUDELLISIA TUNNUSLUKUJA 

MSEK, paitsi käyttökateprosentit, 
toiminnan tunnusluvut ja muutokset 

Loka– 
joulu 
2014 

Loka– 
joulu 
2013 

Muutos 
(%) 

Tammi–
joulu 
2014 

Tammi–
joulu 
2013 

Muutos 
(%) 

Liikevaihto 217 234 −7,5 857 932 −8,1 
Muutos (%) paik. valuutoissa, orgaaninen −12,3      −9,5      

josta palvelujen liikevaihto (ulkoinen) 184 198 −6,9 708 785 −9,8 
Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä 72 115 −37,4 364 472 −22,8 

Käyttökate-% 33,1 48,9   42,5 50,6   
Liittymämäärä (tuhatta)             

Matkaviestintä 3 328 3 301 0,8 3 328 3 301 0,8 
 
 
Palvelujen liikevaihto paikallisessa valuutassa ilman 
yritysostoja ja -myyntejä laski 11,7 prosenttia 
pääasiassa kansainvälisen liikenteen laskun sekä 
joillakin alueilla lisääntyneen hintakilpailun 
seurauksena.  

Käyttökateprosentti ennen kertaluonteisia eriä laski 
33,1 prosenttiin (48,9). Kannattavuuteen vaikuttivat 
myynnin lasku, yhteenliittämiskulujen nousu, 
numerointijärjestelmän säänneltyjen kustannusten 
kasvu ja alueelliset markkinointikampanjat. 
 
Liittymämäärä kasvoi 53 000:lla neljänneksen aikana. 
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Vahvaa kasvua liittymämäärässä Georgiassa 
TALOUDELLISIA TUNNUSLUKUJA 

MSEK, paitsi käyttökateprosentit, 
toiminnan tunnusluvut ja muutokset 

Loka– 
joulu 
2014 

Loka– 
joulu 
2013 

Muutos 
(%) 

Tammi–
joulu 
2014 

Tammi–
joulu 
2013 

Muutos 
(%) 

Liikevaihto 227 227 −0,1 874 915 −4,5 
Muutos (%) paik. valuutoissa, orgaaninen −4,7      −3,4      

josta palvelujen liikevaihto (ulkoinen) 214 224 −4,6 813 901 −9,8 
Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä 93 86 8,3 355 385 −7,8 

Käyttökate-% 41,0 37,8   40,6 42,0   
Liittymämäärä (tuhatta)             

Matkaviestintä 2 088 1 803 15,8 2 088 1 803 15,8 
 
 
Palvelujen liikevaihto paikallisessa valuutassa ilman 
yritysostoja ja -myyntejä laski 8,9 prosenttia pääasiassa 
yhteenliittämismaksujen laskun seurauksena. 
Laskutusliikevaihdon kasvu jatkui datapalvelujen 
vahvan kasvun myötä.  
 

Käyttökateprosentti ennen kertaluonteisia eriä nousi 
41,0 prosenttiin (37,8) pääasiassa yhteenliittämis-
kulujen laskun ja kustannussäästöjen seurauksena. 
 
Liittymämäärä kasvoi 42 000:lla vuosineljänneksen 
aikana ja 285 000:lla vuoden aikana. 
 

Käyttökateprosenttiin kohdistui paineita Moldovassa 
TALOUDELLISIA TUNNUSLUKUJA 

MSEK, paitsi käyttökateprosentit, 
toiminnan tunnusluvut ja muutokset 

Loka– 
joulu 
2014 

Loka– 
joulu 
2013 

Muutos 
(%) 

Tammi–
joulu 
2014 

Tammi–
joulu 
2013 

Muutos 
(%) 

Liikevaihto 130 130 0,5 497 512 −3,0 
Muutos (%) paik. valuutoissa, orgaaninen  2,1      2,5     

josta palvelujen liikevaihto (ulkoinen) 108 118 −8,0 436 473 −7,8 
Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä 33 47 −28,7 131 185 −29,2 

Käyttökate-% 25,5 36,0   26,4 36,2   
Liittymämäärä (tuhatta)             

Matkaviestintä 1 120 1 024 9,4 1 120 1 024 9,4 
 
 
Palvelujen liikevaihto paikallisessa valuutassa ilman 
yritysostoja ja -myyntejä laski 6,7 prosenttia. Sitä 
rasittivat yhteenliittämismaksujen aleneminen ja 
laskutusliikevaihdon hienoinen lasku, kun data-
palvelujen liikevaihdon kasvu ei täysin kumonnut 
puhepalvelujen liikevaihdon laskun vaikutusta.  

Käyttökateprosentti ennen kertaluonteisia eriä laski 
25,5 prosenttiin (36,0) osittain palvelujen liikevaihdon 
laskun ja pienikatteisten laitteiden myynnin osuuden 
kasvun seurauksena. 
 
Liittymämäärä kasvoi 27 000:lla vuosineljänneksen 
aikana ja 96 000:lla vuoden aikana. 
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Vahva tulos Nepalissa 
TALOUDELLISIA TUNNUSLUKUJA 

MSEK, paitsi käyttökateprosentit, 
toiminnan tunnusluvut ja muutokset 

Loka– 
joulu 
2014 

Loka– 
joulu 
2013 

Muutos 
(%) 

Tammi–
joulu 
2014 

Tammi–
joulu 
2013 

Muutos 
(%) 

Liikevaihto 970 767 26,3 3 593 3 023 18,9 
Muutos (%) paik. valuutoissa, orgaaninen 15,0      18,9     

josta palvelujen liikevaihto (ulkoinen) 851 662 28,5 3 099 2 604 19,0 
Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä 572 459 24,5 2 155 1 803 19,5 

Käyttökate-% 59,0 59,8   60,0 59,6   
Liittymämäärä (tuhatta)             

Matkaviestintä 12 090 10 867 11,3 12 090 10 867 11,3 
 
 
Palvelujen liikevaihto paikallisessa valuutassa ilman 
yritysostoja ja -myyntejä kasvoi 17,0 prosenttia, kun 
datapalvelujen kasvu jatkui vahvana ja puheliikenne 
lisääntyi. 
 
 

Käyttökateprosentti ennen kertaluonteisia eriä laski 
hieman ja oli 59,0 prosenttia (59,8) pääasiassa 
markkinointikulujen hienoisen kasvun seurauksena.  
 
Liittymämäärä kasvoi 62 000:lla vuosineljänneksen 
aikana ja yli 1,2 miljoonalla vuoden aikana. 
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Muut toiminnot 
TALOUDELLISIA TUNNUSLUKUJA 

MSEK, paitsi käyttökateprosentit, 
toiminnan tunnusluvut ja muutokset 

Loka– 
joulu 
2014 

Loka– 
joulu 
2013 

Muutos 
(%) 

Tammi–
joulu 
2014 

Tammi–
joulu 
2013 

Muutos 
(%) 

Liikevaihto 1 792 1 825 −1,8 7 043 6 668 5,6 
Muutos (%) paik. valuutoissa, orgaaninen −5,9     2,3     

josta kansainvälisen 
verkkokapasiteettiliiketoiminnan osuus 

1 526 1 533 −0,5 5 964 5 584 6,8 

Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä −26 52 – 282 513 −45,1 
josta kansainvälisen 
verkkokapasiteettiliiketoiminnan osuus 

112 94 18,3 371 368 0,7 

Käyttökate-% −1,4 2,8   4,0 7,7   
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista 1 519 1 687 −9,9 4 463 5 906 −24,4 

josta Venäjän osuus 646 890 −27,4 2 247 3 128 −28,2 
josta Turkin osuus 874 800 9,3 2 213 2 779 −20,4 

Liiketulos 1 368 1 058 29,3 3 597 4 731 −24,0 
Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä 1 393 1 336 4,3 3 948 5 197 −24,0 
Käyttöomaisuusinvestoinnit 772 1 077 −28,3 2 317 1 839 26,0 
Työntekijöitä 3 236 3 233 0,1 3 236 3 233 0,1 
 

Liikevaihto paikallisissa valuutoissa ilman yritysostoja 
ja -myyntejä laski 5,9 prosenttia. Raportointivaluutassa 
laskettuna liikevaihto laski 1,8 prosenttia ja oli 1 792 
milj. kruunua (1 825). Valuuttakurssivaihtelujen 
positiivinen vaikutus liikevaihtoon oli 4,1 prosenttia. 
 
Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä laski −26 milj. 
kruunuun (52). Käyttökateprosentti ennen 
kertaluonteisia eriä laski −1,4 prosenttiin (2,8). 

Kansainvälisen verkkokapasiteettiliiketoiminnan 
liikevaihto laski 0,5 prosenttia ja oli 1 526 milj. kruunua 
(1 533), mutta käyttökateprosentti ennen 
kertaluonteisia eriä nousi 7,3 prosenttiin (6,2). 
 
Osakkuusyhtiöistä saadut tuotot ennen kertaluonteisia 
eriä laskivat 1 519 milj. kruunuun (1 687). MegaFonin 
aiempaa pienempi osuus selittyy pääasiassa 
valuuttakurssivaikutuksilla ja kertaluonteisilla erillä. 
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Laaja konsernituloslaskelma 

MSEK, paitsi osakekohtaiset tiedot, 
osakemäärä ja muutokset 

Loka–
joulu 
2014 

Loka–
joulu1) 

2013 

Muutos 
(%) 

Tammi–
joulu 

2014 

Tammi–
joulu1) 

2013 

Muutos 
(%) 

Liikevaihto 26 606 26 560 0,2 101 060 101 870 −0,8 
Liikevaihtoa vastaavat kulut −16 634 −16 108 3,3 −58 091 −57 883 0,4 
Bruttokate 9 972 10 452 −4,6 42 969 43 987 −2,3 
Myynti-, hallinto- sekä tutkimus- ja 
kehityskulut 

−6 142 −6 091 0,8 −22 987 −22 801 0,8 

Liiketoiminnan muut tuotot ja kulut, netto −851 −1 525 −44,2 −1 895 −2 745 −31,0 
Osuus osakkuusyhtiöiden ja yhteisyritysten 
tuloksista 1 546 1 724 −10,3 4 593 6 021 −23,7 
Liiketulos 4 525 4 560 −0,8 22 679 24 462 −7,3 
Rahoituskulut ja muut rahoituserät, netto −498 −739 −32,6 −2 573 −3 094 −16,9 
Tulos rahoituserien jälkeen 4 027 3 821 5,4 20 107 21 368 −5,9 
Tuloverot −1 157 −1 126 2,7 −4 508 −4 601 −2,0 
Nettotulos 2 870 2 695 6,5 15 599 16 767 −7,0 
Nettotulokseen uudelleen luokiteltavissa olevat 
erät:   

  
  

  

Muuntoerot 540 899  3 065 −3 809  
Osuus osakkuusyhtiöiden ja yhteisyritysten 
tuloksista −49 −33 

 
9 −153 

 

Kassavirran suojaukset 331 −68  69 334  
Myytävissä olevat rahoitusinstrumentit 1 −3  3 −2  
Uudelleenluokiteltaviin eriin liittyvä tulovero 425 320  845 367  

Erät, joita ei uudelleenluokitella nettotulokseen 
kuuluviksi:   

 
0  

 

Etuusperusteisten eläkejärjestelmien 
uudelleenarvostukset −366 1 350 

 
−3 953 4 402 

 

Muihin kuin uudelleenluokiteltaviin eriin 
liittyvä tulovero 107 −280 

 
870 −966 

 

Osakkuusyhtiöiden etuusperusteisten 
eläkejärjestelmien uudelleenarvostukset 0 0 

 
5 −9 

 

Muut laajan tuloksen erät 989 2 185  911 164  
Laaja tulos yhteensä 3 859 4 880  16 510 16 931  
         
Nettotuloksen jakautuminen:         

Emoyhtiön omistajille 2 938 2 190  14 502 14 970  
Määräysvallattomille omistajille −68 505  1 097 1 797  

Laajan tuloksen jakautuminen:         
Emoyhtiön omistajille 3 745 4 310  15 081 15 260  
Määräysvallattomille omistajille 114 570  1 429 1 671  

         
Tulos/osake (kruunua), laimentamaton ja 
laimennettu 0,68 0,51 

 
3,35 3,46 

 

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 8 409 8 309 1,2 33 675 33 656 0,1 
Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä 8 604 8 728 −1,4 35 223 35 584 −1,0 
Poistot ja arvonalennukset −5 429 −5 473 −0,8 −15 589 −15 215 2,5 
Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä 6 757 7 100 −4,8 26 656 28 534 −6,6 
 
Tiettyjä oikaisuja on tehty, ks. sivu 24. 
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Konsernitase 

MSEK 31.12.2014 31.12.20131) 

Vastaavaa   
Liikearvo ja muut aineettomat hyödykkeet 86 161 81 522 
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 69 669 64 792 
Osuudet osakkuusyhtiöistä ja yhteisyrityksistä, laskennalliset verosaamiset ja 
muut pitkäaikaiset sijoitukset 40 256 37 202 
Pitkäaikaiset korolliset saamiset 14 336 9 479 
Pitkäaikaiset varat yhteensä 210 422 192 995 
Vaihto-omaisuus 1 779 1 582 
Myyntisaamiset, lyhytaikaiset verosaamiset ja muut saamiset 20 137 20 217 
Lyhytaikaiset korolliset saamiset 10 993 6 679 
Rahavarat 28 735 31 355 
Lyhytaikaiset varat yhteensä 61 644 59 833 
Vastaavaa yhteensä 272 066 252 828 
Vastattavaa    
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma 111 383 108 324 
Määräysvallattomille omistajille kuuluva oma pääoma 4 981 4 610 
Oma pääoma yhteensä 116 364 112 934 
Pitkäaikaiset lainat 90 168 80 089 
Laskennalliset verovelat, muut pitkäaikaiset varaukset 26 108 21 781 
Muut pitkäaikaiset velat 1 887 1 356 
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä 118 163 103 226 
Lyhytaikaiset lainat 11 321 10 634 
Ostovelat, lyhytaikaiset verovelat, lyhytaikaiset varaukset ja muut lyhytaikaiset 
velat 26 218 26 034 
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 37 539 36 668 
Vastattavaa yhteensä 272 066 252 828 

 
1) Oikaistu vertailukelpoisiksi, ks. sivu 24.  
 

Konsernin kassavirtalaskelma 

MSEK 
Loka–joulu 

2014 
Loka–joulu 

20131) 
Tammi–joulu 

2014 
Tammi–joulu 

20131) 

Kassavirta ennen käyttöpääoman muutosta 6 401 6 506 29 366 30 306 
Käyttöpääoman muutos 245 863 −114 730 
Liiketoiminnan kassavirta 6 645 7 369 29 252 31 036 
Käteisvaroilla tehdyt käyttöomaisuusinvestoinnit −5 011 −5 243 −16 206 −14 726 
Vapaa kassavirta 1 635 2 126 13 046 16 310 
Muu investointien kassavirta −6 774 177 −5 774 82 
Investointien kassavirta yhteensä −11 784 −5 066 −21 979 −14 644 
Kassavirta ennen rahoitusta −5 139 2 303 7 272 16 392 
Rahoituksen kassavirta 3 369 2 048 −10 269 −15 013 
Kauden kassavirta −1 770 4 351 −2 997 1 379 
       
Rahavarat kauden alussa 30 423 26 831 31 355 29 690 
Kauden kassavirta −1 770 4 351 −2 997 1 379 
Valuuttakurssierot 82 173 377 286 
Rahavarat kauden lopussa 28 735 31 355 28 735 31 355 
 
1) Oikaistu vertailukelpoisiksi, ks. sivu 24.  
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Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 
 Tammi–joulu 2014  Tammi–joulu 2013 

MSEK 
Emoyhtiön 
omistajille 

Määräysvallattomille 
omistajille 

Oma 
pääoma 

yhteensä 

 
Emoyhtiön 
omistajille 

Määräysvallattomille 
omistajille 

Oma 
pääoma 

yhteensä 

Kauden alussa 108 324 4 610 112 934  105 149 3 956 109 105 
Osingonjako −12 990 −1 058 −14 048  −12 340 −1 017 −13 357 
Takaisinostetut omat 
osakkeet  

 
−6 

 
– 

 
−6 

  
−4 

 
– 

 
−4 

Laaja tulos yhteensä 15 081 1 429 16 510  15 260 1 671 16 931 
Osakeperusteiset maksut 18 –  18  18 – 18 
Omaan pääomaan 
kohdistuvien liiketoimien 
vaikutus osakkuusyhtiöihin 

 
 

955 

 
 

–  

 
 

955 

  
 

240 

 
 

– 

 
 

240 
Kauden lopussa 111 383 4 981 116 364  108 324 4 610 112 934 
 

Laadintaperiaatteet 
YLEISTÄ 

Kuten vuoden 2013 tilinpäätös, nämä TeliaSoneran 
konsernitilinpäätöstiedot 31.12.2014 päättyneeltä 
vuoden 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) 

Vuoden 2014 viimeisellä neljänneksellä IASB julkaisi 
muutoksia IAS Presentation of Financial Statements: 
Disclosure Initiative -standardiin osana laajempaa 
taloudellisten raporttien tietojen esittämisen ja julkaisun 
parannushanketta. Tavoitteena on kannustaa yrityksiä 
arvioimaan, mitä tietoja ne julkaisevat ja miten ne sisäl-
lyttävät nämä tiedot tilinpäätöstensä rakenteeseen. 
Muutokset pikemmin selkeyttävät kuin muuttavat mer-
kittävästi olemassa olevia IAS 1 -vaatimuksia. Muutok-
sissa selkeytetään etenkin sitä, että IFRS-säännösten 
edellyttämät tiedot on julkaistava vain siinä tapauk-
sessa, että ne ovat olennaisia. IAS 1 -standardissa 

määriteltyä erittelyä voidaan purkaa ja yhdistellä sen 
mukaan, mikä on tilinpäätösten kannalta merkityksel-
listä. Muutoksissa tehdään myös selväksi, että liite-
tietojen esitysjärjestyksessä ja laadintaperiaatteiden 
esittämiskohdassa on joustavuutta. Eri vuosien vuosi-
kertomusten rakenteiden tulisi olla vertailukelpoisia ja 
ymmärrettäviä. Muutokset tulevat voimaan 1.1.2016. 
Aiempi soveltaminen on sallittua.  
 
TeliaSoneran tammi–maaliskuun 2014, tammi–
kesäkuun 2014 ja tammi–syyskuun 2014 
osavuosikatsauksissa on lisätietoa kyseisten 
vuosineljännesten aikana julkaistuista standardeista. 
 
LAADINTAPERIAATTEISSA TAPAHTUNEET 
MUUTOKSET JA AIEMPIEN LUOKITTELUVIRHEIDEN 
OIKAISUT 

Rahavarojen ja lyhytaikaisten sijoitusten välillä ja 
pitkäaikaisten ja lyhytaikaisten sijoitusten välillä on 
tehty neljännellä vuosineljänneksellä uudelleen-
luokituksia vuodelle 2013 vertailukelpoisuuden vuoksi. 
Uudelleenluokitukset eivät ole vaikuttaneet netto-
velkaan tai liiketoiminnan kassavirtaan.  
 
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. 
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Kertaluonteiset erät 

MSEK 
Loka– 

joulu 
2014 

Loka– 
joulu 
2013 

Tammi–
joulu 
2014 

Tammi–
joulu 
2013 

Käyttökatteeseen sisältyvät −195 −419 −1 549 −1 928 
Uudelleenjärjestelykulut, synergiaetujen toteutuskulut ym.:     

Ruotsi −180 −45 −354 −472 
Eurooppa −22 −130 −204 −415 
Euraasia  32 −97 −637 −321 
Muut toiminnot 81 −144 −246 −331 

Myyntivoitot ja -tappiot −107 −2 −107 −389 
Poistoihin ja arvonalennuksiin sisältyvät −2 037 −2 156 −2 428 −2 179 
Arvonalennukset, nopeutetut poistot:     

Ruotsi −29 −296 −29 −296 
Eurooppa −152 −1 191 −152 −1 213 
Euraasia −1 855 −500 −2 246 −500 
Muut toiminnot −1 −169 −1 −169 

Osuuksiin osakkuusyhtiöiden ja yhteisyritysten tuloksista sisältyvät – 35 – 35 
Myyntivoitot ja -tappiot – 35 – 35 
Yhteensä −2 232 −2 540 −3 976 −4 072 
 
 

Laskennalliset verot 

MSEK 31.12.2014 31.12.2013 

Laskennalliset verosaamiset 5 955 5 493 
Laskennalliset verovelat −10 840 −10 063 
Laskennalliset verovelat (−) / verosaamiset (+), netto −4 885 −4 570 
 
 

Segmenttien ja konsernin liiketulos 

MSEK 
Loka– 

joulu 
2014 

Loka– 
joulu 
2013 

Tammi–
joulu 
2014 

Tammi–
joulu 
2013 

Ruotsi 2 147 2 072 9 746 9 580 
Eurooppa 879 −114 4 401 3 498 
Euraasia 131 1 541 4 936 6 640 
Muut toiminnot 1 368 1 058 3 597 4 731 
Segmentit yhteensä 4 525 4 556 22 680 24 449 
Eliminoinnit 0 4 0 13 
Konserni 4 525 4 560 22 679 24 462 
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Investoinnit 

MSEK 
Loka– 

joulu 
2014 

Loka– 
joulu 
2013 

Tammi–
joulu 
2014 

Tammi–
joulu 
2013 

Käyttöomaisuusinvestoinnit 5 652 6 047 16 679 16 332 
Aineettomat hyödykkeet 830 1 670 2 756 3 322 
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 4 822 4 377 13 923 13 010 

Yritysostot ja muut investoinnit 254 255 1 220 1 461 
Omaisuuserien käytöstäpoistamisvelvoitteet 105 167 171 220 
Liikearvo ja käyvän arvon oikaisut 138 52 1 004 1 038 
Oman pääoman ehtoiset sijoitukset 11 36 45 203 

Yhteensä 5 906 6 302 17 899 17 793 
 
 

Rahoitusinstrumentit – käyvät arvot 
 31.12.2014  31.12.2013 

Pitkä- ja lyhytaikaiset velat1) 
MSEK 

Kirjanpitoarvo Käypä arvo 
 

Kirjanpitoarvo Käypä arvo 

Pitkäaikaiset lainat      
Markkinaehtoisiin rahoitusjärjestelyihin liittyvät 
lainat käyvän arvon suojaamiseksi 26 955 34 726  19 289 20 225 
Koronvaihtosopimukset 283 283  254 254 
Valuuttamääräiset koronvaihtosopimukset 1 577 1 577  1 630 1 630 
Välisumma 28 814 36 585  21 173 22 109 
Markkinaehtoisiin rahoitusjärjestelyihin liittyvät 
lainat 

 
57 861 

 
63 534 

  
57 026 

 
60 698 

Muut jaksotettuun hankintamenoon arvostetut 
lainat 

 
3 431 

 
3 431 

  
1 834 

 
1 834 

Välisumma 90 106 103 549  80 033 84 641 
Rahoitusleasingsopimukset 62 62  56 56 
Pitkäaikaiset lainat yhteensä 90 168 103 611  80 089 84 697 
Lyhytaikaiset lainat        
Markkinaehtoisiin rahoitusjärjestelyihin liittyvät 
lainat käyvän arvon suojaamiseksi 7 414 7 414  2 735 2 818 
Koronvaihtosopimukset  – –  31 31 
Valuuttamääräiset koronvaihtosopimukset 329 329  17 17 
Välisumma 7 743 7 743  2 783 2 866 
Hyödynnetyt pankkitilien luottolimiitit ja 
lyhytaikaiset luotot jaksotettuun 
hankintamenoon arvostettuna 1 057 1 058  811 811 
Markkinaehtoisiin rahoitusjärjestelyihin liittyvät 
lainat 

 
725 

 
726 

  
5 954 

 
5 995 

Muut jaksotettuun hankintamenoon arvostetut 
lainat 

 
1 786 

 
1 786 

  
1 083 

 
1 083 

Välisumma 11 311 11 313  10 631 10 755 
Rahoitusleasingsopimukset 10 10  3 3 
Lyhytaikaiset lainat yhteensä 11 321 11 323  10 634 10 758 
 
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 

31.12.2014  31.12.2013 

 josta   josta 

Kirjan-
pitoarvo 

Taso 
1 

Taso 
2 

Taso 
3  

Kirjan-
pitoarvo 

Taso 
1 

Taso 
2 

Taso 
3 

Käypään arvoon arvostetut 
rahoitusvarat 

         

Myytävissä olevat oman pääoman 
ehtoiset instrumentit 

 
228 

 
– 

 
– 

 
228 

  
190 

 
– 

 
– 

 
190 

Kaupankäyntitarkoituksessa 
pidettävät oman pääoman ehtoiset 
instrumentit 

 
 

108 

 
 

– 

 
 

– 

 
 

108 

  
 

70 

 
 

– 

 
 

– 

 
 

70 
Myytävissä olevat pitkä- ja 
lyhytaikaiset joukkovelkakirjat 

 
4 950 

 
4 950 

 
– 

 
– 

  
162 

 
160 

 
– 

 
2 

Suojausinstrumenteiksi määritellyt 
johdannaiset 3 901 – 3 901 –  1 533 – 1 533 – 
Kaupankäyntitarkoituksessa 
pidettävät johdannaiset           

 
1 923 

 
– 

 
1 868 

 
55 

  
1 374 

 
– 

 
1 374 

 
– 

Käypään arvoon arvostetut 
rahoitusvarat yhteensä tasoittain 11 110 4 950 5 770 391  3 329 160 2 907 262 
Käypään arvoon arvostetut 
rahoitusvelat 

          

Käyvän arvon suojaukseen liittyvät 
velat 34 369 – 34 369 –  22 025 – 22 025 – 
Suojausinstrumenteiksi määritellyt 
johdannaiset 1 727 – 1 727 –  1 090 – 1 090 – 
Kaupankäyntitarkoituksessa 
pidettävät johdannaiset      

 
882 

 
– 

 
882 

 
– 

  
1 013 

 
– 

 
1 013 

 
– 

Käypään arvoon arvostetut 
rahoitusvelat yhteensä tasoittain 36 978 – 36 978 –  24 128 – 24 128 – 
 
1) Tietoja käyvän arvon hierarkiatasoista ja käyvän arvon arvioinnista on konsernitilinpäätöksen liitetiedossa K3 TeliaSoneran vuosikertomuksessa 

2013. 
 
 

Liiketoimet lähipiirin kanssa 
TeliaSonera osti palveluja 31.12.2014 päättyneen 
vuoden jakson aikana 260 milj. kruunun arvosta ja myi 
palveluja 360 milj. kruunun arvosta. Näihin liiketoimiin 
osallistuivat pääasiassa MegaFon, Turkcell ja 
Lattelecom. 

 

 

Nettovelka 

MSEK 31.12.2014 31.12.2013 

Pitkä- ja lyhytaikaiset velat 101 489 90 723 
Vähennetään rahoitusvaroihin kirjatut, pitkä- ja lyhytaikaisten luottojen suojaamiseksi tarkoitetut 
johdannaiset ja niihin liittyvät CSA-luottovakuudet −5 618 −2 878 
Vähennetään pitkäaikaiset myytävissä olevat joukkovelkakirjat −4 671 – 
Vähennetään lyhytaikaiset sijoitukset, rahat ja pankkisaamiset −31 880 −32 071 
Nettovelka 59 320 55 774 
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Lainarahoitus ja 
luottoluokitus 
Vertailukelpoinen liiketoiminnan kassavirta oli 
positiivinen myös vuoden 2014 viimeisellä 
neljänneksellä. 
 
Standard & Poor’s säilytti TeliaSonera AB:n 
luottoluokituksen ennallaan: A– pitkäaikaisille ja A–2 
lyhytaikaisille luotoille (vakaat näkymät). Moody’s 
vahvisti luokituksen A3 pitkäaikaisille luotoille ja 
luokituksen P2 lyhytaikaisille luotoille, mutta muutti 
näkymät negatiivisiksi. 
 
Uusia edullisia rahoitusehtoja odotetaan olevan tarjolla 
myös vuoden 2015 ensimmäisellä neljänneksellä. Niitä 

tukevat edelleen keskuspankkien toimet, jotka pitävät 
vertailukelpoiset tuotot ja luottomarginaalit matalina.  
 
TeliaSonera laski marraskuun lopussa liikkeelle 
viisivuotisen 4 mrd. kruunun joukkovelkakirjalainan. 
Kahdesta nostoerästä koostuvan sopimuksen 
kiinteäkorkoisen nostoerän vuosikorko on 1,125 
prosenttia ja vaihtuvakorkoisen nostoerän korko on 
kolmen kuukauden Stibor lisättynä 53 korkopisteellä.  
 
TeliaSoneran maksuvalmiustilanne on vakaa, ja yhtiön 
rahoitustarve vuonna 2015 on rajallinen. Yhtiö jatkaa 
rahoitusstrategiaa, jossa se hyödyntää kiinnostavia 
rahoitusvaihtoehtoja ja keskittyy erityisesti 
sijoittajapohjan monipuolistamiseen. 
 

Taloudelliset tunnusluvut 

 31.12.2014 31.12.20131) 

Oman pääoman tuotto (%, rullaava 12 kk) 15,0 15,9 
Sijoitetun pääoman tuotto (%, rullaava 12 kk) 12,2 13,5 
Omavaraisuusaste (%) 38,0 39,5 
Nettovelkaantumisaste (%) 57,4 55,8 
Nettovelan suhde käyttökatteeseen ennen kertaluonteisia eriä (kerrannainen, rullaava 12 kk) 1,68 1,57 
Nettovelan suhde varoihin 21,8 22,1 
Oma pääoma/osake (kruunua) 25,72 25,02 
 

1) Muutettu vastaamaan lukujen uudelleenluokitteluja, ja tiettyjä määritelmiä muutettu. Ks. sivut 24 ja 34. 
 

Saadut vakuudet 
TeliaSonera on myynyt kaikki Telecominvest 
(TCI) -yhtiön osakkeensa AF Telecom Holding 
(AFT) -yhtiölle. AFT ei ole vielä maksanut ostohintaa 
kokonaisuudessaan. Jotta turvattaisiin TeliaSoneran 
saaminen, joka on tällä hetkellä 4 925 milj. kruunua, 
TCI:n omistamat MegaFon-osakkeet, jotka 
muodostavat 3,27 prosenttia MegaFonin osakkeista, 
on pantattu TeliaSoneralle. Yhteensä viidestä erästä on 
jäljellä vielä kaksi. Tietyt AFT-konserniin kuuluvat 
yritykset ovat taanneet saamisen asianmukaisen 
maksun, ja myös pankkitilit, joille TCI kerää pantatuista 
osakkeista saatavat osingot, on pantattu 
TeliaSoneralle. 
 
 

Vakuudet ja annetut pantit 
Maksut, jotka TeliaSonera saattaa tulevaisuudessa 
enimmillään joutua maksamaan antamistaan 
takauksista, olivat 31.12.2014 yhteensä 320 milj. 
kruunua, josta 287 milj. kruunua liittyi eläkevastuiden 
vakuudeksi annettuihin takuisiin. Annettujen panttien 
kokonaismäärä oli 426 milj. kruunua. 
 

Sopimusperusteiset 
velvoitteet ja sitoumukset 
Sopimusvelvoitteiden kokonaismäärä 31.12.2014 oli 
2 117 milj. kruunua, josta 1 286 milj. kruunua liittyi 
sovittuihin TeliaSoneran kiinteiden verkkojen 
laajennuksiin Ruotsissa. 
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Liiketoimintojen yhdistämiset 
neljännellä neljänneksellä 
Jäljempänä esitetyt liiketoimintojen yhdistämisten 
kustannukset ja käyvät arvot ovat ehdollisia, sillä ne 
perustuvat alustaviin arvioihin ja edellyttävät tiettyjen 
tietojen vahvistumista. Siksi kauppahintojen kirjaustapa 
saattaa vielä tarkentua. 
 
IPEER AB 

TeliaSonera osti 1.10.2014 Ipeer AB:n koko osake-
kannan. Ipeer on Ruotsin johtavia yrityksille tarkoitet-
tujen pilvi- ja hostingpalvelujen tarjoajia. Kaupan 
seurauksena TeliaSoneran verkko- ja liittymäpalvelujen 
valikoima monipuolistuu, ja yhtiö pystyy tarjoamaan 
yritysasiakkailleen Ruotsissa aivan uudenlaisia 
kokonaisratkaisuja.  

Ostettujen toimintojen tulokset sisältyvät konserni-
tilinpäätökseen 1.10.2014 alkaen. Liikearvo selittyy 
yhtiön kyvyllä hankkia uusia asiakkaita. 
 
PIENEMMÄT LIIKETOIMINTOJEN YHDISTÄMISET 

TeliaSonera osti 16.12.2014 Gnesta Stadsnät AB:n 
koko osakekannan. Yhdistämisen kustannukset olivat 7 
milj. kruunua, ja nettokassastamaksu oli 7 milj. 
kruunua. Yhdistämisestä ei kirjattu liikearvoa. 
 
Liiketoimintojen yhdistämisistä vuoden yhdeksän 
ensimmäisen kuukauden aikana on tietoa TeliaSoneran 
tammi–syyskuun 2014, tammi–kesäkuun 2014 ja 
tammi–maaliskuun 2014 osavuosikatsauksissa. 
 

MSEK Ipeer 

Yhdistämisten kustannukset   
Käteisvastike 143 
Ehdollinen kauppahinta – 
Yhdistämisten kokonaiskustannukset 143 
Hankitun nettovarallisuuden käypä arvo   
Aineettomat hyödykkeet (pääasiassa asiakassuhteet ja teknologia) 59 
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 30 
Pitkäaikaiset saamiset 1 
Lyhytaikaiset saamiset 11 
Rahavarat 3 
Hankittu varallisuus yhteensä 105 
Laskennalliset tuloverovelat –13 
Muut pitkäaikaiset velat –18 
Lyhytaikaiset velat –22 
Hankittu vieras pääoma yhteensä 53 
Hankitun nettovarallisuuden käypä arvo yhteensä 51 
Liikearvo 92 
 

MSEK Ipeer 

Käteisvaroilla maksetut yhdistämisten kokonaiskustannukset 143 
Vähennetään hankitut rahavarat –3 
Nettokassastamaksu yhdistämisestä 140 
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Emoyhtiö 

Tiivistetty tuloslaskelma 
MSEK 

Loka– 
joulu 
2014 

Loka– 
joulu 
2013 

Tammi–
joulu 
2014 

Tammi–
joulu 
2013 

Liikevaihto 0 1 4 7 
Liiketulos −728 −920 −916 −1 023 
Tulos rahoituserien jälkeen 3 658 −3 368 2 493 7 801 
Tulos ennen veroja 5 419 −207 10 243 17 862 
Nettotulos 5 784 −206 10 012 16 860 
 
Tulos rahoituserien jälkeen pieneni merkittävästi, koska 
tytäryhtiöistä saadut osingot eivät kompensoineet 
tytäryhtiöomistusten ei-kassavaikutteisten 

alaskirjausten vaikutusta. Tulokseen rahoituserien 
jälkeen sisältyy myös valuuttakurssivaikutuksia. 
 

Tiivistetty tase 
MSEK 

31.12.2014 31.12.2013 

Pitkäaikaiset varat 155 495 179 378 
Lyhytaikaiset varat 65 805 64 302 
Vastaavaa yhteensä 221 300 243 680 
Oma pääoma 83 732 86 661 
Tilinpäätössiirtojen kertymä 11 476 11 246 
Varaukset 478 571 
Vieras pääoma 125 614 145 202 
Vastattavaa yhteensä 221 300 243 680 

Jakson kokonaisinvestoinnit olivat 4 314 milj. kruunua 
(1 090), josta 3 621 milj. kruunua (1 052) 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 4 925 milj. kruunua, 
TCI:n omistamat MegaFon-osakkeet, jotka 
muodostavat 3,27 prosenttia MegaFonin osakkeista, 
on pantattu emoyhtiölle. Yhteensä viidestä erästä 
jäljellä on vielä kaksi. Tietyt AFT-konserniin kuuluvat 
yritykset ovat taanneet saamisen asianmukaisen 
maksun, ja myös pankkitilit, joille TCI kerää pantatuista 
osakkeista saatavat osingot, on pantattu emoyhtiölle. 
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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 2015: 
 
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 kerä-
tyn lainarahoituksen ja pankkilainojen avulla. Lisäksi 
TeliaSoneralla on riittävästi vahvistettuja, käyttämät-
tömiä luottolimiittejä, ja niitä voidaan käyttää, jos avoi-
mien markkinoiden uudelleenrahoitusmahdollisuudet 
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 vasta-
toimet saattavat vaikuttaa negatiivisesti ruplan arvoon. 
Nämä tapahtumat sekä muut kansainväliset, Telia-
Soneran toimintamaihin vaikuttavat poliittiset konfliktit 
ja tapahtumat 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 toimin-
nan tulokseen sekä pitkällä että lyhyellä aikavälillä. 
 
Kertaluonteiset erät. Kertaluonteiset erät, kuten 
myyntivoitot ja tappiot, uudelleenjärjestelykulut ja 
arvonalentumiset, saattavat luonteensa mukaisesti 
vaikuttaa neljännesvuosittaisiin tuloksiin odottamatto-
man suuruisina erinä tai odotuksista poikkeavina 
ajoituksina. Ulkoisista tekijöistä tai sisäisestä 
kehityksestä riippuen TeliaSoneran tulokseen saattaa 
olla vaikutusta myös sellaisilla kertaluonteisilla erillä, 
joita ei vielä osata odottaa. 
 
Kehittyvät markkinat. TeliaSonera on tehnyt merkittäviä 
investointeja teleoperaattoreihin Kazakstanissa, 

 



 
TeliaSoneran tilinpäätöstiedote  
Tammi–joulukuu 2014 Q4 

32 

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 kehit-
tyneempi. Kehittyvien markkinoiden maiden poliittinen 
tilanne voi tulevaisuudessa pysyä vaikeasti ennustetta-
vana, ja markkinat, joilla TeliaSonera toimii, saattavat 
muuttua jopa niin epävakaiksi, että yhtiön on poistutta-
va tietystä maasta tai lopetettava tietty toiminta tietyssä 
maassa. Toinen mahdollinen seuraus ovat oikeuden-
käynnit, jotka eivät ole odotettavissa tai ennustetta-
vissa. Muita kehittyvien markkinoiden maissa toimimi-
seen liittyviä riskejä ovat muun muassa ulkomaan-
valuuttaan 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 
9,5 mrd. kruunun nettosijoitukset. Niihin sisältyy noin 
6,8 mrd. kruunun edestä konserniyhtiöiden saamisia 
sekä noin 1,4 mrd. kruunun suuruiset rahavarat ja noin 
0,7 mrd. kruunun suuruiset lyhytaikaiset sijoitukset. 
Nettosijoitusten kasvu vuonna 2014 johtuu pääasiassa 
valuuttakurssivaikutuksista mutta myös vertailukelpoi-
sen toiminnan kasvusta. 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 lain-
säädännöllinen 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, jos 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 
vaihtoehtoisilta toimittajilta oikeaan aikaan, jos TeliaS-
oneran nyt käyttämät toimittajat eivät kykene täytt-
ämään 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 toimitus-
sopimusten allekirjoituksen yhteydessä TeliaSonera voi 
antaa toimittajalle takuun päätelaitemallien tietyn 
määrän myynnistä asiakkaille. Sellaisten pääte-
laitteiden, 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 osakkuusyhtiöiden määräysvallan 
ulkopuolella ja TeliaSoneran edun vastaisia, tai että 
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syntyy erimielisyyksiä tai joudutaan umpikujaan. 
Esimerkki tästä on tämänhetkinen umpikujatilanne 
Turkcellin hallitustasolla. TeliaSonera ei välttämättä 
pysty varmistamaan, että osakkuusyhtiöt soveltavat 
samoja yritysvastuuperiaatteita, 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 jousta-
vuutta. TeliaSoneran liiketoimintaan vaikuttavat lain-
säädännön, sääntelyn tai hallituspolitiikan muutokset 
sekä sääntelyviranomaisten tai tuomioistuinten 
päätökset, mukaan luettuina toimilupien myöntäminen 
TeliaSoneralle tai muille osapuolille tai toimiluvan 
muuttaminen tai peruuttaminen, voivat vaikuttaa 
haitallisesti TeliaSoneran liiketoimintaan ja tulokseen. 
 
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. 
 
Euraasia-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 toiminta-
periaatteisiin 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 epäsuorasti haitata TeliaSoneran 
liiketoimintaa, toiminnan tulosta, taloudellista asemaa 
tai brändin mainetta. 
 

Tulevaisuutta koskevat 
lausumat 
Tähän katsaukseen sisältyy muun muassa Telia-
Soneran 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, liike-
toimintaan, kilpailuun ja/tai lainsäädäntöön liittyvät 
tekijät, jotka vaikuttavat TeliaSoneran ja sen osakkuus-
yhtiöiden ja yhteisyritysten liiketoimintaan tai tele-
viestintätoimialaan 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 29.1.2015 klo 7.00 (CET). 

TeliaSonera lyhyesti 
TeliaSoneran juuret ovat Pohjoismaiden televiestintä-
markkinoilla, ja yhtiöllä on vahva asema Pohjoismaissa, 
Baltian maissa, Euraasiassa ja Espanjassa. Ydinliike-
toimintanamme on parempien viestintämahdollisuuk-
sien luominen ihmisille ja yrityksille matkaviestin- ja 
laajakaistapalvelujen avulla. 
 
Lisätietoja TeliaSonerasta on osoitteessa 
www.teliasonera.com. 
 

Määritelmiä 
Kertaluonteisiin 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. 
 
Käyttökate vastaa liiketulosta ennen poistoja ja 
arvonalennuksia ja osuutta osakkuusyhtiöiden 
tuloksista. 
 
Laskutusliikevaihto: puhe-, viesti-, data- ja 
sisältöpalvelujen liikevaihto. 
 
Nettovelan suhde varoihin: nettovelka prosentteina 
kokonaisvaroista. 
 
Nettovelka: korolliset velat vähennettynä lyhyt- ja 
pitkäaikaisia luottoja sekä niihin liittyviä CSA-luotto-
vakuuksia suojaavilla johdannaisilla, jotka on kirjattu 
rahoitusomaisuuteen, sekä lyhytaikaisilla sijoituksilla, 
pitkäaikaisilla myytävissä olevilla joukkovelkakirjoilla ja 
rahavaroilla. 
 
Palvelujen liikevaihto (ulkoinen): ulkoinen liikevaihto 
ilman laitemyyntiä. 
 
Sijoitetun pääoman tuotto*: liiketuloksen ja rahoitus-
tuottojen summa ilman valuuttakurssivoittoja prosent-
teina sijoitetun pääoman keskiarvosta. 
 
*Vuoden 2014 neljännestä vuosineljänneksestä alkaen muuttunut 
määritelmä. Aiemmat tuotot on muutettu vastaavasti. 
 
Tässä katsauksessa liiketoiminnallisten ja taloudellisten 
tulosten jäljessä sulkeissa esitetyt vertailuluvut 
viittaavat samaan erään vuoden 2013 neljännellä 
vuosineljänneksellä, ellei toisin ole mainittu. 

Taloudelliset tiedot 
Vuoden 2015 varsinainen 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 
www.teliasonera.com/investors 
Puh. +46 8 504 550 00 
www.teliasonera.com 
 

 
 

 

http://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 
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