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Tässä osavuosikatsauksessa liiketoiminnallisten ja taloudellisten tulosten jäljessä sulkeissa esitetyt vertailuluvut viittaavat samaan erään 
vuoden 2014 toisella neljänneksellä, ellei toisin ole mainittu. 

Strategisten tavoitteiden viitoittamalla tiellä 
YHTEENVETO TOISESTA VUOSINELJÄNNEKSESTÄ 

• Liikevaihto kasvoi 8,5 prosenttia ja oli 27 115 milj. Ruotsin kruunua (24 985). Liikevaihto paikallisissa 
valuutoissa ilman yritysostoja ja -myyntejä kasvoi 1,9 prosenttia.  Palvelujen liikevaihto paikallisissa valuutoissa 
ilman yritysostoja ja -myyntejä laski 1,3 prosenttia. 

• Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä laski 4,0 prosenttia paikallisissa valuutoissa ilman yritysostoja 
ja -myyntejä. Raportointivaluutassa laskettuna käyttökate ennen kertaluonteisia eriä kasvoi 4,0 prosenttia ja oli 
9 190 milj. kruunua (8 836). Käyttökateprosentti ennen kertaluonteisia eriä laski 33,9 prosenttiin (35,4). 

• Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä laski 7,6 prosenttia ja oli 5 862 milj. kruunua (6 347). 
• Nettotuloksen emoyhtiön omistajille kuuluva osuus laski 8,1 prosenttia ja oli 3 258 milj. kruunua (3 545), ja 

osakekohtainen tulos laski 0,75 kruunuun (0,82). 
• Vapaa kassavirta kasvoi 6 307 milj. kruunuun (2 469), mikä johtui pääasiassa Turkcellin osingoista, jotka olivat 

4 722 milj. kruunua verojen jälkeen. 
• Konsernin kehitysnäkymät vuodelle 2015 pysyvät ennallaan. 
 
YHTEENVETO ENSIMMÄISESTÄ PUOLIVUOTISKAUDESTA 

• Liikevaihto kasvoi 8,7 prosenttia ja oli 53 156 milj. Ruotsin kruunua (48 911). Liikevaihto paikallisissa 
valuutoissa ilman yritysostoja ja -myyntejä kasvoi 1,5 prosenttia. Palvelujen liikevaihto paikallisissa valuutoissa 
ilman yritysostoja ja -myyntejä laski 1,3 prosenttia. 

• Nettotuloksen emoyhtiön omistajille kuuluva osuus laski 6,9 prosenttia ja oli 6 973 milj. kruunua (7 490), ja 
osakekohtainen tulos laski 1,61 kruunuun (1,73). 

• Vapaa kassavirta kasvoi 9 160 milj. kruunuun (5 025), mikä johtui pääasiassa Turkcellin osingoista, jotka olivat 
4 722 milj. kruunua verojen jälkeen. 

 

TALOUDELLISIA TUNNUSLUKUJA 

MSEK, paitsi suhdeluvut, 
osakekohtaiset tiedot ja muutokset 

Huhti–kesä 
2015 

Huhti–kesä 
2014 

Muutos 
(%) 

Tammi–kesä 
2015 

Tammi–kesä 
2014 

Muutos 
(%) 

Liikevaihto 27 115 24 985 8,5 53 156 48 911 8,7 
Muutos (%) paik. valuutoissa, orgaaninen 1,9   1,5   

josta palvelujen liikevaihto (ulkoinen) 23 645 22 384 5,6 46 455 43 811 6,0 
muutos (%) paik. valuutoissa, orgaaninen −1,3   −1,3   

Käyttökate1) ennen kertaluonteisia eriä2) 9 190 8 836 4,0 17 730 17 181 3,2 
Muutos (%) paik. valuutoissa, orgaaninen −4,0   −4,6   

Käyttökate-% 33,9 35,4  33,4 35,1  
Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä 5 862 6 347 −7,6 11 358 12 632 −10,1 
Liiketulos 5 441 5 625 −3,3 10 560 11 821 −10,7 
Tulos rahoituserien jälkeen 4 698 5 001 −6,1 9 423 10 416 −9,5 
Nettotulos 3 698 3 942 −6,2 7 808 8 295 −5,9 

josta emoyhtiön omistajille kuuluva 
osuus 

3 258 3 545 −8,1 6 973 7 490 −6,9 

Tulos/osake (kruunua) 0,75 0,82 −8,1 1,61 1,73 −6,9 
Sij. pääoman tuotto (%, rullaava 12 kk) 11,5  13,5  11,5 13,5  
Käyttöomaisuusinvestoinnit ilman 
toimilupa- ja taajuusmaksuja 

4 596 3 498 31,4 8 310 6 079 36,7 

Nettovelka 68 468 67 097  68 468 67 097  
Vapaa kassavirta 6 307 2 469 155,5 9 160 5 025 82,3 
Lisätietoja on osoitteessa www.teliasonera.com. 1) Määritelmät on esitetty sivulla 37. 2) Kertaluonteiset erät on eritelty taulukossa sivulla 23. 
 

http://www.teliasonera.com/
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”TeliaSonera on muutoksen tiellä matkalla kohti uuden 
sukupolven televiestintäyhtiötä. Onnistuminen 
edellyttää ydintoimintojen vahvistamista ja uusien 
mahdollisuuksien etsimistä lähellä olevilta aloilta. 
Innovointia on lisättävä koko konsernissa, jotta voimme 
parantaa asiakaskokemusta ja tarjota mielekkäitä uusia 
palveluja. Kumppaniyhteistyön avulla erottaudumme 
kilpailijoista ja nopeutamme markkinoilletuontiaikoja. 
Toteutimme toisella neljänneksellä useita uusia 
hankkeita etenkin musiikin jakelussa mm. laajentamalla 
innovaatiokumppanuutta Spotifyn kanssa.  
 
Toisella neljänneksellä palvelujen orgaaniseen liike-
vaihtoon ja tulokseen kohdistui edelleen hienoisia 
paineita, mutta Tele2:n hankinta Norjassa ja valuutta-
kurssivaikutukset paransivat tulosta. Turkcellin osin-
gonmaksu kasvatti vapaata kassavirtaa merkittävästi. 
 
Ruotsissa kannattavuuspaineet hellittivät neljänneksen 
aikana. Panostamme edelleen verkkoihin tarjotaksem-
me asiakkaille ylivertaiset yhteydet kaikkialla. Matka-
viestin-, laajakaista- ja TV-palvelujen liikevaihto kasvoi. 
Kasvua toivat liittymien keskimääräisen kuukausituoton 
kasvu ja asiakasmäärän nettolisäys, mutta kiinteän 
verkon puhepalvelujen liikevaihdon lasku jatkui. Tuorei-
den kuluttajasegmentin hinnanmuutosten odotetaan 
nostavan tulosta, mutta yrityssegmentissä kilpailu 
jatkuu kiivaana. 4G-puhelimien osuuden kasvu kasvatti 
entisestään mobiilidatan kulutusta, ja kaksi kolmasosaa 
dataliikenteestä kulkee nyt 4G-verkossamme. Vahva 
kuluttajakysyntä vauhditti kuituverkkojen rakentamista. 
Odotamme omakotitalojen uusien yhteyksien määrän 
kasvavan yli 50 000:lla vuonna 2015 eli n. 50 prosentilla 
edellisvuoteen verrattuna. Neljänneksen lopussa 
teimme muutoksia johtoryhmään edistääksemme 
yhtiön kaupallisia tavoitteita. 
 
Tele2:n yhdistäminen Norjassa etenee vauhdikkaasti ja 
synergioita toteutuu suunniteltua aiemmin, mikä 
paransi neljänneksen kannattavuutta. Nostamme 

synergiatavoitteen 800 milj. kruunusta n. 1 mrd. 
kruunuun, josta odotamme saavuttavamme n. 700 milj. 
kruunua tänä vuonna ja täyden synergiaedun vuonna 
2016. Olemme myös täyttämässä lupaustamme 
norjalaisille asiakkaille investoimalla merkittävästi 
matkaviestinverkkoon. Saavutimme merkittävän 
virstanpylvään kesäkuussa, kun 4G-verkon peittoalue 
kattoi yli 90 prosenttia väestöstä.  
 
Euraasiassa neljännes oli monella tavalla haasteellinen. 
Nepalissa sattui tuhoisa maanjäristys huhtikuun lopulla. 
Paikallinen tiimimme on panostanut lujasti palvelujen 
toimivuuden ylläpitoon ja luotettavien viestintä-
yhteyksien turvaamiseen katastrofin jälkeen. Lisäksi 
TeliaSonera tukee merkittävästi Nepalin jälleen-
rakennusta pitkällä aikavälillä Ncellin kautta. 
Kazakstanissa hintakilpailu jatkuu kiivaana ja vaikuttaa 
edelleen palvelujen liikevaihdon kasvuun ja 
kannattavuuteen. Teemme kovasti töitä kilpailukyvyn 
parantamiseksi ja toimme äskettäin markkinoille uusia 
palveluja, mutta toimintaympäristö pysynee 
haasteellisena lyhyellä aikavälillä. Lisäksi Ruotsin 
tiedotusvälineet uutisoivat Azercellin seitsemän vuoden 
takaisesta yksityistämisestä. TeliaSonera teki jo vuonna 
2013 asiasta selvityksen, jonka tulokset on toimitettu 
Ruotsin viranomaisille. 
 
Odotamme tuloskehityksen paranevan hieman toisella 
vuosipuoliskolla ja pidämme koko vuoden näkymät 
ennallaan, vaikka Euraasian tuloskehitykseen liittyvät 
riskit ovat kasvaneet. Arvioimme orgaanisen käyttö-
katteen paikallisissa valuutoissa ilman Norjan synergia-
etuja laskettuna pysyvän suunnilleen edellisvuoden 
tasolla ja käyttöomaisuusinvestointien ilman toimilupa- 
ja taajuusmaksuja olevan n. 17 mrd. kruunua.” 
 
Tukholmassa 17.7.2015 
 
Johan Dennelind 
Toimitusjohtaja 

Toimitusjohtaja 
Johan Dennelindin 
kommentit 
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Konsernin kehitysnäkymät vuodelle 2015 
(ennallaan) 
Käyttökatteen ennen kertaluonteisia eriä paikallisissa 
valuutoissa 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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Konserni, toinen neljännes 2015 
LIIKEVAIHTO JA TULOS 

Liikevaihto paikallisissa valuutoissa ilman yritysostoja 
ja -myyntejä kasvoi 1,9 prosenttia. Raportointi-
valuutassa laskettuna liikevaihto kasvoi 8,5 prosenttia 
ja oli 27 115 milj. kruunua (24 985). Valuuttakurssi-
vaihteluilla oli 3,9 prosentin ja yritysostoilla 
ja -myynneillä 2,7 prosentin suuruinen positiivinen 
vaikutus liikevaihtoon. Palvelujen liikevaihto 
paikallisissa valuutoissa ilman yritysostoja ja -myyntejä 
laski 1,3 prosenttia.  
 
Ruotsin alueella liikevaihto ilman yritysostoja ja 
myyntejä kasvoi 1,3 prosenttia. Liikevaihto yritysostot ja 
-myynnit mukaan lukien kasvoi 1,9 prosenttia ja oli 
9 272 milj. kruunua (9 099). Palvelujen liikevaihto ilman 
yritysostoja ja -myyntejä laski 1,0 prosenttia. 
 
Euroopan alueella liikevaihto paikallisissa valuutoissa 
ilman yritysostoja ja -myyntejä kasvoi 2,5 prosenttia. 
Raportointivaluutassa laskettuna liikevaihto kasvoi 10,7 
prosenttia ja oli 10 845 milj. kruunua (9 797). Palvelujen 
liikevaihto paikallisissa valuutoissa ilman yritysostoja ja 
-myyntejä laski 2,4 prosenttia. 
 
Euraasian alueella liikevaihto paikallisissa valuutoissa 
ilman yritysostoja ja -myyntejä kasvoi 0,1 prosenttia. 
Raportointivaluutassa laskettuna liikevaihto kasvoi 13,9 
prosenttia ja oli 5 740 milj. kruunua (5 041). Palvelujen 
liikevaihto paikallisissa valuutoissa ilman yritysostoja ja 
-myyntejä laski 2,0 prosenttia. 
 
Liittymämäärä kasvoi tytäryhtiöissä 1,8 miljoonalla 
vuoden 2014 toisen neljänneksen lopusta ja oli 67,7 
miljoonaa. Vuosineljänneksen aikana liittymien 
kokonaismäärä kasvoi 0,4 miljoonalla. 
 
Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä laski 4,0 
prosenttia paikallisissa valuutoissa ilman yritysostoja ja 
-myyntejä. Raportointivaluutassa laskettuna käyttökate 
ennen kertaluonteisia eriä kasvoi 4,0 prosenttia ja oli 
9 190 milj. kruunua (8 836). Käyttökateprosentti ennen 
kertaluonteisia eriä laski 33,9 prosenttiin (35,4). 
 
Osakkuusyhtiöistä ja yhteisyrityksistä saadut tuotot 
laskivat 304 milj. kruunuun (756), kun Turkcellin ja 
MegaFonin osuus pieneni pääasiassa valuuttakurssi-
vaikutusten ja kertaerien seurauksena.  
 
Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä laski 7,6 
prosenttia ja oli 5 862 milj. kruunua (6 347). Lasku 

johtui pääasiassa osakkuusyhtiöistä ja yhteisyrityksistä 
saatujen tuottojen pienenemisestä.  
 
Liiketulokseen vaikuttavat kertaluonteiset erät olivat 
−421 milj. kruunua (−721). Ne johtuivat pääasiassa 
Nepalin maanjäristyksestä aiheutuneista kuluista sekä 
Norjan Tele2-yritysostoon liittyneistä 
uudelleenjärjestely- ja yhdistämiskuluista. 
 
Rahoituserät olivat yhteensä −743 milj. kruunua 
(−625), josta −707 milj. kruunua (−630) liittyi 
nettokorkokuluihin. 
 
Tuloverot laskivat −1 000 milj. kruunuun (−1 059). 
Efektiivinen veroaste oli 21,3 prosenttia (21,2). 
 
Määräysvallattomien omistajien osuus tytäryhtiöistä 
nousi 440 milj. kruunuun (397). 
 
Nettotuloksen emoyhtiön omistajille kuuluva osuus 
laski 8,1 prosenttia ja oli 3 258 milj. kruunua (3 545), ja 
osakekohtainen tulos laski 0,75 kruunuun (0,82). 
 
TASE-ERÄT JA KASSAVIRTA 

Käyttöomaisuusinvestoinnit kasvoivat 4 580 milj. 
kruunuun (3 516), ja suhteessa palvelujen liikevaihtoon 
ne kasvoivat 19,4 prosenttiin (15,7). Käyttöomaisuus-
investoinnit ilman toimilupa- ja taajuusmaksuja 
kasvoivat 4 596 milj. kruunuun (3 498), ja suhteessa 
palvelujen liikevaihtoon ilman toimilupa- ja 
taajuusmaksuja ne kasvoivat 19,4 prosenttiin (15,6). 
 
Vapaa kassavirta kasvoi 6 307 milj. kruunuun (2 469), 
mikä johtui pääasiassa Turkcellin osingoista, jotka 
olivat 4 722 milj. kruunua verojen jälkeen. 
 
Nettovelka oli 68 468 milj. kruunua toisen 
vuosineljänneksen lopussa (60 767 milj. kruunua 
vuoden 2015 ensimmäisen neljänneksen lopussa). 
Nettovelan suhde käyttökatteeseen oli 1,91 (1,72 
vuoden 2015 ensimmäisen neljänneksen lopussa).  
 
Omavaraisuusaste oli 39,0 prosenttia (41,0 prosenttia 
vuoden 2015 ensimmäisen neljänneksen lopussa). 
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Konserni, ensimmäinen puolivuotiskausi 
2015 
LIIKEVAIHTO JA TULOS 

Liikevaihto paikallisissa valuutoissa ilman yritysostoja 
ja -myyntejä kasvoi 1,5 prosenttia. Raportointi-
valuutassa laskettuna liikevaihto kasvoi 8,7 prosenttia 
ja oli 53 156 milj. kruunua (48 911). Valuuttakurssi-
vaihteluilla oli 4,8 prosentin ja yritysostoilla 
ja -myynneillä 2,4 prosentin suuruinen positiivinen 
vaikutus liikevaihtoon. Palvelujen liikevaihto 
paikallisissa valuutoissa ilman yritysostoja ja -myyntejä 
laski 1,3 prosenttia.  
 
Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä laski 4,6 
prosenttia paikallisissa valuutoissa ilman yritysostoja ja 
-myyntejä. Raportointivaluutassa laskettuna käyttökate 
ennen kertaluonteisia eriä kasvoi 3,2 prosenttia ja oli 
17 730 milj. kruunua (17 181). Käyttökateprosentti 
ennen kertaluonteisia eriä laski 33,4 prosenttiin (35,1). 
 
Osakkuusyhtiöistä ja yhteisyrityksistä saadut tuotot 
laskivat 797 milj. kruunuun (1 847), kun Turkcellin ja 
MegaFonin osuus pieneni pääasiassa valuuttakurssi-
vaikutusten ja kertaerien seurauksena. 
 
Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä laski 10,1 
prosenttia ja oli 11 358 milj. kruunua (12 632). Lasku 
johtui pääasiassa osakkuusyhtiöistä ja yhteisyrityksistä 
saatujen tuottojen pienenemisestä. 
 
Liiketulokseen vaikuttavat kertaluonteiset erät olivat 
−798 milj. kruunua (−811). Ne johtuivat pääasiassa 
Norjan Tele2-yritysostoon liittyneistä 
uudelleenjärjestely- ja yhdistämiskuluista sekä Nepalin 
maanjäristyksestä aiheutuneista kuluista. 
 
Rahoituserät olivat yhteensä −1 137 milj. kruunua 
(−1 405), josta −1 399 milj. kruunua (−1 356) liittyi 
nettokorkokuluihin. 
 
Tuloverot laskivat −1 615 milj. kruunuun (−2 121). 
Efektiivinen veroaste oli 17,1 prosenttia (20,4). Lasku 
johtui vuoden ensimmäiseen neljännekseen liittyneestä 
positiivisesta kertavaikutuksesta.  
 
Määräysvallattomien omistajien osuus tytäryhtiöistä 
nousi 836 milj. kruunuun (805). 
 

Nettotuloksen emoyhtiön omistajille kuuluva osuus 
laski 6,9 prosenttia ja oli 6 973 milj. kruunua (7 490), ja 
osakekohtainen tulos laski 1,61 kruunuun (1,73). 
 

TASE-ERÄT JA KASSAVIRTA 

Käyttöomaisuusinvestoinnit kasvoivat 8 703 milj. 
kruunuun (6 098), ja suhteessa palvelujen liikevaihtoon 
ne kasvoivat 18,7 prosenttiin (13,9). Käyttöomaisuus-
investoinnit ilman toimilupa- ja taajuusmaksuja 
kasvoivat 8 310 milj. kruunuun (6 079), ja suhteessa 
palvelujen liikevaihtoon ilman toimilupa- ja 
taajuusmaksuja ne kasvoivat 17,9 prosenttiin (13,9). 
 
Vapaa kassavirta kasvoi 9 160 milj. kruunuun (5 025) 
mikä johtui pääasiassa Turkcellin osingoista, jotka 
olivat 4 722 milj. kruunua verojen jälkeen. 
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MERKITTÄVIÄ TAPAHTUMIA TOISELLA 
VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 

 
• TeliaSonera ilmoitti 8.4.2015, että 

yhtiökokouksessa hallituksen jäseniksi valittiin 
uudelleen Marie Ehrling, Olli-Pekka Kallasvuo, 
Mats Jansson, Mikko Kosonen, Nina Linander, 
Martin Lorentzon, Per-Arne Sandström ja Kersti 
Strandqvist. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin 
Marie Ehrling ja varapuheenjohtajaksi Olli-Pekka 
Kallasvuo. 

• TeliaSonera ilmoitti 8.4.2015, että Euroopan 
komissio oli päättänyt käynnistää perusteellisen 
tutkinnan TeliaSoneran ja Telenorin Tanskan-
toimintojen ehdotetusta fuusiosta. 

• TeliaSonera ilmoitti 28.4.2015 ostaneensa takaisin 
270 783 omaa osakettaan 51,7908 kruunun 
keskihintaan täyttääkseen pitkäaikaisen 
kannustinohjelmansa 2012–2015 mukaiset 
sitoumukset. 

• TeliaSonera ilmoitti 10.6.2015 laajentaneensa 
yhteistyötään Spotifyn kanssa yli viiden vuoden 
menestyksekkään kumppanuuden jälkeen, ja 
TeliaSonera teki 115 milj. Yhdysvaltain dollarin 
suuruisen pääomasijoituksen Spotifyihin. 

• TeliaSonera ja Telenor kommentoivat 23.6.2015 
Euroopan komission TeliaSoneran ja Telenorin 
Tanskan-toimintojen yhdistämishankkeesta 
antamaa väitetiedoksiantoa. Väitetiedoksianto on 
tavanomainen toimenpide yritysten yhdistymisen 
yhteydessä. 

• TeliaSonera ilmoitti 25.6.2015 muutoksista 
konsernin johtoryhmässä. Hélène Barnekowista 
tuli Ruotsin alueen uusi johtaja 1.7.2015 alkaen, ja 
hän on konsernin johtoryhmän jäsen. Malin 
Frenning sai uuden roolin konsernin 
johtoryhmässä: hän on jatkossa konsernin 
teknologia- ja muutosjohtaja. Sverker Hannervall 
jättää yhtiön mutta toimii irtisanomisaikanaan 
neuvonantajana yhtiössä. 
 

MERKITTÄVIÄ TAPAHTUMIA TOISEN 
VUOSINELJÄNNEKSEN JÄLKEEN 

• TeliaSonera ja Telenor ilmoittivat 1.7.2015 
yhteisyrityksensä johtoryhmän ensimmäisistä 
henkilövalinnoista. Telenor-konsernin johtoryhmän 
jäsen Hilde Tonne nimitettiin Tanskan 
yhteisyrityksen toimitusjohtajaksi. Telian 
Denmarkin toimitusjohtaja Søren Abildgaard 
nimitettiin yhteisyrityksen varatoimitusjohtajaksi, ja 
Telia Denmarkin talous- ja rahoitusjohtaja Dennis 
Kilian nimitettiin yhteisyrityksen talous- ja 
rahoitusjohtajaksi.  
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Kannattavuuspaineet hellittävät Ruotsissa 
• Matkaviestin-, laajakaista- ja TV-palvelujen liikevaihto kasvoi toisella neljänneksellä. Kasvua vauhdittivat 

liittymien keskimääräisen kuukausituoton lisääntyminen ja liittymämäärän nettokasvu. Kiinteän verkon 
puhepalvelujen liikevaihdon lasku jatkui ja heikensi tulosta, mutta kokonaisuudessaan tulospaineet hellittivät 
ensimmäiseen neljännekseen verrattuna. 
 

• Kuituverkkojen rakentaminen vauhdittui vahvan kuluttajakysynnän seurauksena. Odotamme omakotitalojen 
uusien yhteyksien määrän kasvavan yli 50 000:lla vuonna 2015 eli n. 50 prosentilla edellisvuodesta. 

 
TALOUDELLISIA TUNNUSLUKUJA 

MSEK, paitsi käyttökateprosentit, 
toiminnan tunnusluvut ja muutokset 

Huhti–kesä 
2015 

Huhti–kesä 
2014 

Muutos 
(%) 

Tammi–
kesä 
2015 

Tammi–
kesä 
2014 

Muutos 
(%) 

Liikevaihto 9 272 9 099 1,9 18 322 17 810 2,9 
Muutos (%) paik. valuutoissa, orgaaninen 1,3   2,1   

josta palvelujen liikevaihto (ulkoinen) 8 014 8 035 −0,3 15 806 15 829 −0,1 
muutos (%) paik. valuutoissa, 
orgaaninen 

−1,0   −1,0   

Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä 3 441 3 617 −4,9 6 708 7 214 −7,0 
Käyttökate-% 37,1 39,8  36,6 40,5  

Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista −19 −2  −20 −5  
Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä 2 330 2 643 −11,8 4 503 5 273 −14,6 
Liiketulos  2 297 2 464 −6,8 4 392 5 096 −13,8 
Käyttöomaisuusinvestoinnit ilman 
toimilupa- ja taajuusmaksuja 

1 577 1 197 31,7 2 587 2 179 18,7 

% palvelujen liikevaihdosta 19,7 14,9  16,4 13,8  
Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä – 
käyttöomaisuusinvestoinnit 

1 864 2 420 −23,0 4 121 5 034 −18,1 

Liittymämäärä (tuhatta)       
Matkaviestintä 6 146 6 155 −0,1 6 146 6 155 −0,1 
Kiinteän verkon puhepalvelut 1 967 2 134 −7,8 1 967 2 134 −7,8 
Laajakaista 1 295 1 247 3,8 1 295 1 247 3,8 
TV 709 663 6,9 709 663 6,9 

Työntekijöitä 6 896 6 860 0,5 6 896 6 860 0,5 
 
Liikevaihto ilman yritysostoja ja -myyntejä kasvoi 1,3 
prosenttia. Liikevaihto yritysostot ja -myynnit mukaan 
lukien kasvoi 1,9 prosenttia ja oli 9 272 milj. kruunua 
(9 099). Yritysostojen ja -myyntien positiivinen vaikutus 
oli 0,6 prosenttia. Palvelujen liikevaihto ilman 
yritysostoja ja -myyntejä laski 1,0 prosenttia. 
 
Matkaviestinpalvelujen liikevaihto kasvoi 1,0 prosenttia, 
kun kuluttajasegmentin hyvä kehitys jatkui. 
Yrityssegmentin paineet hellittivät jonkin verran 
edellisestä neljänneksestä. Kiinteän verkon palvelujen 
liikevaihto laski 1,3 prosenttia, kun laajakaista- ja TV-
palvelujen liikevaihdon kasvu ei täysin kumonnut 
perinteisten puhepalvelujen liikevaihdon laskua. 
 
Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä ja ilman 
yritysostoja ja -myyntejä laski 5,1 prosenttia. Yritysostot 

ja -myynnit mukaan lukien käyttökate ennen 
kertaluonteisia eriä laski 4,9 prosenttia ja oli 3 441 milj. 
kruunua (3 617). Käyttökateprosentti laski 37,1 
prosenttiin (39,8) tuotevalikoiman muutosten ja 
pienikatteisen laitemyynnin kasvun myötä. 
 
Käyttöomaisuusinvestoinnit kasvoivat 1 577 milj. 
kruunuun (1 197), ja ilman toimilupa- ja taajuusmaksuja 
ne kasvoivat 1 577 milj. kruunuun (1 197). 
 
Matkaviestinliittymien määrä kasvoi 13 000:lla 
neljänneksen aikana, kun laskutusliittymien määrä 
lisääntyi 20 000:lla. Sekä kiinteän verkon 
laajakaistaliittymien että TV-liittymien määrä kasvoi 
8 000:lla vuosineljänneksen aikana mutta kiinteän 
verkon puhelinliittymien määrä laski 48 000:lla. 
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Synergiaedut Norjassa vauhdittivat 
kehitystä Euroopassa 
• Tele2:n yhdistäminen Norjassa jatkuu ja synergiaetujen toteuttaminen etenee suunniteltua nopeammin. 

Nostamme synergiatavoitteemme 800 milj. kruunusta noin 1 mrd. kruunuun, josta odotamme saavuttavamme 
noin 700 milj. kruunua tänä vuonna ja täyden synergiaedun vuonna 2016. Norjan 4G-verkko kattaa nyt yli 90 
prosenttia väestöstä. 

 
• TeliaSoneran ja Telenorin Tanskan-toimintojen yhdistämishanketta koskeva viranomaishyväksyntäprosessi 

eteni kesäkuussa, kun Euroopan komissio antoi asiasta väitetiedoksiannon. 
 

TALOUDELLISIA TUNNUSLUKUJA 

MSEK, paitsi käyttökateprosentit, 
toiminnan tunnusluvut ja muutokset 

Huhti–kesä 
2015 

Huhti–kesä 
2014 

Muutos 
(%) 

Tammi–
kesä 
2015 

Tammi–
kesä 
2014 

Muutos 
(%) 

Liikevaihto 10 845 9 797 10,7 21 175 19 394 9,2 
Muutos (%) paik. valuutoissa, orgaaninen 2,5   0,4   

josta palvelujen liikevaihto (ulkoinen) 8 658 8 122 6,6 17 017 15 973 6,5 
muutos (%) paik. valuutoissa, 
orgaaninen 

−2,4   −2,8 
  

Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä 2 610 2 492 4,8 4 883 4 589 6,4 
Käyttökate-% 24,1 25,4  23,1 23,7  

Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista 26 27 −3,2 55 47 17,1 
Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä 1 142 1 363 −16,2 2 051 2 269 −9,6 
Liiketulos 992 1 258 −21,2 1 772 2 126 −16,6 
Käyttöomaisuusinvestoinnit ilman 
toimilupa- ja taajuusmaksuja 

1 410 952 48,1 2 496 1 820 37,2 

% palvelujen liikevaihdosta 16,3 11,7  14,7 11,4  
Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä – 
käyttöomaisuusinvestoinnit 

1 200 1 539 −22,0 2 386 2 769 −13,8 

Liittymämäärä (tuhatta)       
Matkaviestintä 14 087 13 105 7,5 14 087 13 105 7,5 
Kiinteän verkon puhepalvelut 1 023 1 017 0,6 1 023 1 017 0,6 
Laajakaista 1 257 1 239 1,5 1 257 1 239 1,5 
TV 877 833 5,3 877 833 5,3 

Työntekijöitä 11 536 10 875 6,1 11 536 10 875 6,1 
 
 
Liikevaihto paikallisissa valuutoissa ilman yritysostoja 
ja -myyntejä kasvoi 2,5 prosenttia. Raportointi-
valuutassa laskettuna liikevaihto kasvoi 10,7 prosenttia 
ja oli 10 845 milj. kruunua (9 797). Valuuttakurssi-
vaihteluilla oli 1,8 prosentin ja yritysostoilla 
ja -myynneillä 6,4 prosentin suuruinen positiivinen 
vaikutus liikevaihtoon. Palvelujen liikevaihto 
paikallisissa valuutoissa ilman yritysostoja ja -myyntejä 
laski 2,4 prosenttia. 
 
 
 

Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä laski 7,5 
prosenttia paikallisissa valuutoissa ilman yritysostoja ja 
-myyntejä. Raportointivaluutassa laskettuna käyttökate 
ennen kertaluonteisia eriä kasvoi 4,8 prosenttia ja oli 
2 610 milj. kruunua (2 492). Käyttökateprosentti laski 
24,1 prosenttiin (25,4). 
 
Käyttöomaisuusinvestoinnit kasvoivat 1 410 milj. 
kruunuun (952), ja käyttöomaisuusinvestoinnit ilman 
toimilupa- ja taajuusmaksuja kasvoivat 1 410 milj. 
kruunuun (952). 
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Mobiililaskutusliikevaihdon kasvu jatkui Suomessa 
TALOUDELLISIA TUNNUSLUKUJA 

MSEK, paitsi käyttökateprosentit, 
toiminnan tunnusluvut ja muutokset 

Huhti–kesä 
2015 

Huhti–kesä 
2014 

Muutos 
(%) 

Tammi–
kesä 
2015 

Tammi–
kesä 
2014 

Muutos 
(%) 

Liikevaihto 3 328 3 224 3,2 6 600 6 323 4,4 
Muutos (%) paik. valuutoissa, orgaaninen 0,4   0,0   

josta palvelujen liikevaihto (ulkoinen) 2 769 2 804 −1,2 5 537 5 482 1,0 
muutos (%) paik. valuutoissa, orgaaninen −3,9   −3,2   

Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä 978 1 019 −4,0 1 949 1 985 −1,8 
Käyttökate-% 29,4 31,6  29,5 31,4  

Liittymämäärä (tuhatta)       
Matkaviestintä 3 307 3 273 1,1 3 307 3 273 1,1 
Kiinteän verkon puhepalvelut 90 107 −15,9 90 107 −15,9 
Laajakaista 533 550 −3,1 533 550 −3,1 
TV 491 475 3,4 491 475 3,4 

 
 
Palvelujen liikevaihto paikallisessa valuutassa ilman 
yritysostoja ja -myyntejä laski 3,9 prosenttia 
yhteenliittämismaksutuottojen laskun seurauksena. 
Matkaviestinnän laskutusliikevaihdon kasvu jatkui 
kuluttajasegmentin vahvan kehityksen myötä. Kiinteän 
verkon palvelujen kehitys oli edelleen haasteellista. 
 
Käyttökateprosentti ennen kertaluonteisia eriä laski 
29,4 prosenttiin (31,6). Lasku selittyy pääasiassa 

pienikatteisen laitemyynnin kasvulla ja asiakaspalvelun 
palvelutasojen parantamisella. 
 
Matkaviestinliittymien määrä kasvoi 21 000:lla 
vuosineljänneksen aikana mutta kiinteän verkon 
puheliittymien, laajakaistaliittymien ja TV-liittymien 
määrä laski hieman. 

 
 

Synergiaedut parantavat kannattavuutta Norjassa 
TALOUDELLISIA TUNNUSLUKUJA 

MSEK, paitsi käyttökateprosentit, 
toiminnan tunnusluvut ja muutokset 

Huhti–kesä 
2015 

Huhti–kesä 
2014 

Muutos 
(%) 

Tammi–
kesä 
2015 

Tammi–
kesä 
2014 

Muutos 
(%) 

Liikevaihto 2 407 1 685 42,9 4 466 3 291 35,7 
Muutos (%) paik. valuutoissa, orgaaninen 7,8   5,0   

josta palvelujen liikevaihto (ulkoinen) 1 996 1 409 41,7 3 708 2 757 34,5 
muutos (%) paik. valuutoissa, orgaaninen 2,9   0,8   

Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä 731 516 41,7 1 217 999 21,9 
Käyttökate-% 30,4 30,6  27,3 30,3  

Liittymämäärä (tuhatta)       
Matkaviestintä 2 452 1 518 61,5 2 452 1 518 61,5 
Kiinteän verkon puhepalvelut 46 –  46 –  

 
 
Palvelujen liikevaihto paikallisessa valuutassa ilman 
yritysostoja ja -myyntejä kasvoi 2,9 prosenttia, kun 
laskutusliikevaihdon kasvu kumosi selvästi 
tukkumyynnin liikevaihdon laskun vaikutuksen. 
 
Käyttökateprosentti ennen kertaluonteisia eriä pysyi 
edellisvuoden tasolla ja oli 30,4 (30,6). Sitä vahvistivat 

Tele2-yritysostoon liittyvät synergiaedut. Tele2-
yritysostoon liittyvät kertaluonteiset erät olivat –75 milj. 
kruunua. 
 
Matkaviestinliittymien määrä laski 33 000:lla 
vuosineljänneksen aikana. Lasku selittyy pääasiassa 
käyttämättömien liittymien sulkemisella. 
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Markkinaolosuhteet edelleen haasteelliset Tanskassa 
TALOUDELLISIA TUNNUSLUKUJA 

MSEK, paitsi käyttökateprosentit, 
toiminnan tunnusluvut ja muutokset 

Huhti–kesä 
2015 

Huhti–kesä 
2014 

Muutos 
(%) 

Tammi–
kesä 
2015 

Tammi–
kesä 
2014 

Muutos 
(%) 

Liikevaihto 1 448 1 389 4,2 2 869 2 723 5,4 
Muutos (%) paik. valuutoissa, orgaaninen 1,4   0,8   

josta palvelujen liikevaihto (ulkoinen) 1 053 1 055 −0,2 2 110 2 067 2,1 
muutos (%) paik. valuutoissa, orgaaninen −2,9   −2,3   

Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä 162 189 −14,0 316 353 −10,5 
Käyttökate-% 11,2 13,6  11,0 13,0  

Liittymämäärä (tuhatta)       
Matkaviestintä 1 624 1 557 4,3 1 624 1 557 4,3 
Kiinteän verkon puhepalvelut 120 128 −6,3 120 128 −6,3 
Laajakaista 121 108 12,0 121 108 12,0 
TV 23 18 27,8 23 18 27,8 

 
 
Palvelujen liikevaihto laski 2,9 prosenttia paikallisessa 
valuutassa ilman yritysostoja ja -myyntejä. Lasku johtui 
pääasiassa laskutusliikevaihdon pienenemisestä, kun 
asiakasmäärän hyvä kasvu ei riittänyt kumoamaan 
voimakkaiden hintapaineiden ja yhteenliittämis- ja 
verkkovierailumaksutuottojen laskun vaikutusta. 
Kiinteän verkon palvelujen liikevaihto kasvoi laajakaista- 
ja TV-liittymäkannan kasvun myötä. 

Käyttökateprosentti ennen kertaluonteisia eriä laski 
11,2 prosenttiin (13,6). Käyttökateprosenttia 
heikensivät laskutusliikevaihdon aleneminen ja 
pienikatteisen laitemyynnin kasvu. 
 
Matkaviestinliittymien määrä kasvoi 18 000:lla neljän-
neksen aikana, ja liittymäkanta on nyt yli 1,6 miljoonaa. 

Käyttökateprosentti kehittyi vakaasti Liettuassa 
TALOUDELLISIA TUNNUSLUKUJA 

MSEK, paitsi käyttökateprosentit, 
toiminnan tunnusluvut ja muutokset 

Huhti–kesä 
2015 

Huhti–kesä 
2014 

Muutos 
(%) 

Tammi–
kesä 
2015 

Tammi–
kesä 
2014 

Muutos 
(%) 

Liikevaihto 756 723 4,5 1 515 1 419 6,7 
Muutos (%) paik. valuutoissa, orgaaninen 1,7   2,3   

josta palvelujen liikevaihto (ulkoinen) 619 623 −0,6 1 247 1 221 2,1 
muutos (%) paik. valuutoissa, orgaaninen −3,2   −2,1   

Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä 247 232 6,7 491 485 1,3 
Käyttökate-% 32,7 32,0  32,4 34,2  

Liittymämäärä (tuhatta)       
Matkaviestintä 1 330 1 378 −3,5 1 330 1 378 −3,5 
Kiinteän verkon puhepalvelut 457 483 −5,4 457 483 −5,4 
Laajakaista 377 358 5,3 377 358 5,3 
TV 195 176 10,8 195 176 10,8 

 
Palvelujen liikevaihto paikallisessa valuutassa ilman 
yritysostoja ja -myyntejä laski 3,2 prosenttia, kun 
matkaviestinnän laskutusliikevaihdon kasvu ei täysin 
kumonnut kiinteän verkon palvelujen liikevaihdon 
laskua. 
 

Käyttökateprosentti ennen kertaluonteisia eriä nousi 
32,7 prosenttiin (32,0) kustannussäästötoimien 
seurauksena. 
 
Matkaviestinliittymien määrä laski 4 000:lla vuosi-
neljänneksen aikana, kun taas kiinteän verkon 
laajakaistaliittymien määrä kasvoi 4 000:lla ja TV-
liittymien määrä kasvoi 3 000:lla. 



 

 

TeliaSoneran osavuosikatsaus 
Tammi–kesäkuu 2015 Q2 

12 

  

Kannattavuus parani Latviassa 
TALOUDELLISIA TUNNUSLUKUJA 

MSEK, paitsi käyttökateprosentit, 
toiminnan tunnusluvut ja muutokset 

Huhti–kesä 
2015 

Huhti–kesä 
2014 

Muutos 
(%) 

Tammi–
kesä 
2015 

Tammi–
kesä 
2014 

Muutos 
(%) 

Liikevaihto 375 384 −2,2 733 745 −1,6 
Muutos (%) paik. valuutoissa, orgaaninen −4,9   −5,6   

josta palvelujen liikevaihto (ulkoinen) 300 295 1,5 589 565 4,3 
muutos (%) paik. valuutoissa, orgaaninen −1,3   0,0   

Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä 134 122 10,0 262 229 14,2 
Käyttökate-% 35,8 31,8  35,7 30,7  

Liittymämäärä (tuhatta)       
Matkaviestintä 1 100 1 078 2,1 1 100 1 078 2,1 

 
 
Palvelujen liikevaihto paikallisessa valuutassa ennen 
yritysostoja ja -myyntejä pieneni 1,3 prosenttia, kun 
matkaviestinnän laskutusliikevaihdon kasvu ei täysin 
kumonnut säänneltyjen yhteenliittämismaksutuottojen 
pienenemisen vaikutusta.  

Käyttökateprosentti ennen kertaluonteisia eriä parani 
35,8 prosenttiin (31,8). Pienikatteisen laitemyynnin 
lasku vahvisti käyttökateprosenttia. 
 
Matkaviestinliittymien määrä kasvoi 4 000:lla 
vuosineljänneksen aikana. 

Kannattavuuspaineita Virossa 
TALOUDELLISIA TUNNUSLUKUJA 

MSEK, paitsi käyttökateprosentit, 
toiminnan tunnusluvut ja muutokset 

Huhti–kesä 
2015 

Huhti–kesä 
2014 

Muutos 
(%) 

Tammi–
kesä 
2015 

Tammi–
kesä 
2014 

Muutos 
(%) 

Liikevaihto 637 640 −0,4 1 268 1 274 −0,5 
Muutos (%) paik. valuutoissa, orgaaninen −3,1   −4,6   

josta palvelujen liikevaihto (ulkoinen) 496 521 −4,8 988 1 026 −3,6 
muutos (%) paik. valuutoissa, orgaaninen −7,7   −7,8   

Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä 195 217 −10,0 392 425 −7,7 
Käyttökate-% 30,7 33,9  30,9 33,3  

Liittymämäärä (tuhatta)       
Matkaviestintä 841 825 2,0 841 825 2,0 
Kiinteän verkon puhepalvelut 310 299 3,7 310 299 3,7 
Laajakaista 226 223 1,3 226 223 1,3 
TV 168 164 2,4 168 164 2,4 

 
 
Palvelujen liikevaihto paikallisessa valuutassa ilman 
yritysostoja ja -myyntejä laski 7,7 prosenttia, kun 
matkaviestinnän laskutusliikevaihdon kasvu ei 
kumonnut matkustukseen liittyvien verkkovierailu-
maksutuottojen ja kiinteän verkon palvelujen 
liikevaihdon laskua. 

Käyttökateprosentti ennen kertaluonteisia eriä laski 
30,7 prosenttiin (33,9). Lasku selittyy palvelujen 
liikevaihdon alenemisella ja pienikatteisen laitemyynnin 
kasvulla.  
 
Kiinteän verkon laajakaistaliittymien ja TV-liittymien 
määrä kasvoi hieman vuosineljänneksen aikana ja 
matkaviestinliittymien määrä kasvoi 7 000:lla.  
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Palvelujen liikevaihto kasvussa Espanjassa 
TALOUDELLISIA TUNNUSLUKUJA 

MSEK, paitsi käyttökateprosentit, 
toiminnan tunnusluvut ja muutokset 

Huhti–kesä 
2015 

Huhti–kesä 
2014 

Muutos 
(%) 

Tammi–
kesä 
2015 

Tammi–
kesä 
2014 

Muutos 
(%) 

Liikevaihto 1 917 1 773 8,1 3 768 3 662 2,9 
Muutos (%) paik. valuutoissa, orgaaninen 5,3   −1,3   

josta palvelujen liikevaihto (ulkoinen) 1 423 1 414 0,7 2 838 2 856 −0,6 
muutos (%) paik. valuutoissa, orgaaninen −2,0   −4,7   

Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä 163 198 −17,7 256 114 125,0 
Käyttökate-% 8,5 11,1  6,8 3,1  

Liittymämäärä (tuhatta)       
Matkaviestintä 3 433 3 477 −1,3 3 433 3 477 −1,3 

 
 
Matkaviestinnän palvelujen liikevaihto laski 2,0 
prosenttia paikallisessa valuutassa ilman yritysostoja ja 
-myyntejä, kun laskutusliittymien vakaa keskimääräinen 
kuukausituotto, jota vahvisti uusi houkutteleva korkean 
keskimääräisen kuukausituoton palvelujen tarjooma, ei 
täysin kompensoinut prepaid-liittymien keskimääräisen 
kuukausituoton heikentymistä. 
 

Käyttökateprosentti ennen kertaluonteisia eriä laski 8,5 
prosenttiin (11,1). Lasku johtui laskutusliittymien 
asiakashankintakuluista, yhteenliittämismaksutuottojen 
laskusta ja pienikatteisen laitemyynnin kasvusta. 
 
Matkaviestinliittymien määrä laski 30 000:lla 
vuosineljänneksen aikana, vaikka laskutusliittymien 
määrä kasvoi 45 000:lla. 
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Erilaisia haasteita Euraasiassa 
• Nepalissa sattui huhtikuun lopulla voimakas maanjäristys. Ncellin tärkeänä tehtävänä oli varmistaa 

elintärkeiden viestintäpalvelujen saatavuus pelastus- ja hätäaputöissä. Valtaosa Ncellin verkosta toimii jälleen. 
 

• Kazakstanissa on käynnissä hintasota. Kaikki kilpailijat toivat markkinoille aggressiivisesti hinnoiteltuja palveluja 
vuosineljänneksen aikana.  

 
TALOUDELLISIA TUNNUSLUKUJA 

MSEK, paitsi käyttökateprosentit, 
toiminnan tunnusluvut ja muutokset 

Huhti–kesä 
2015 

Huhti–kesä 
2014 

Muutos 
(%) 

Tammi–
kesä 
2015 

Tammi–
kesä 
2014 

Muutos 
(%) 

Liikevaihto 5 740 5 041 13,9 11 336 9 664 17,3 
Muutos (%) paik. valuutoissa, orgaaninen 0,1   1,8   

josta palvelujen liikevaihto (ulkoinen) 5 355 4 807 11,4 10 612 9 255 14,7 
muutos (%) paik. valuutoissa, 
orgaaninen 

−2,0   −0,4 
  

Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä 3 054 2 741 11,4 5 962 5 268 13,2 
Käyttökate-% 53,2 54,4  52,6 54,5  

Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista 1 22 −95,7 −8 22  
Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä 2 160 1 986 8,8 4 130 3 768 9,6 
Liiketulos  2 004 1 573 27,4 3 899 3 336 16,9 
Käyttöomaisuusinvestoinnit ilman 
toimilupa- ja taajuusmaksuja 

903 652 38,5 2 058 1 006 104,5 

% palvelujen liikevaihdosta 16,9 13,6  19,4 10,9  
Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä – 
käyttöomaisuusinvestoinnit 

2 167 2 071 4,7 3 511 4 243 −17,3 

Liittymämäärä (tuhatta)       
Matkaviestintä 40 388 39 561 2,1 40 388 39 561 2,1 

Työntekijöitä 5 502 5 181 6,2 5 502 5 181 6,2 
 
 
Liikevaihto paikallisissa valuutoissa ilman yritysostoja 
ja -myyntejä kasvoi 0,1 prosenttia. Raportointi-
valuutassa laskettuna liikevaihto kasvoi 13,9 prosenttia 
ja oli 5 740 milj. Ruotsin kruunua (5 041). Valuutta-
kurssivaihteluilla oli 13,8 prosentin suuruinen 
positiivinen vaikutus liikevaihtoon. Palvelujen 
liikevaihto paikallisissa valuutoissa ilman yritysostoja ja 
-myyntejä laski 2,0 prosenttia. 
 
Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä laski 2,7 
prosenttia paikallisissa valuutoissa ilman yritysostoja ja 
-myyntejä. Raportointivaluutassa laskettuna käyttökate 

ennen kertaluonteisia eriä kasvoi 11,4 prosenttia ja oli 
3 054 milj. kruunua (2 741). Käyttökateprosentti laski 
53,2 prosenttiin (54,4). 
 
Käyttöomaisuusinvestoinnit kasvoivat 887 milj. 
kruunuun (670), ja käyttöomaisuusinvestoinnit ilman 
toimilupa- ja taajuusmaksuja kasvoivat 903 milj. 
kruunuun (652). 
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Kilpailupaineet kovenivat Kazakstanissa 
TALOUDELLISIA TUNNUSLUKUJA 

MSEK, paitsi käyttökateprosentit, 
toiminnan tunnusluvut ja muutokset 

Huhti–kesä 
2015 

Huhti–kesä 
2014 

Muutos 
(%) 

Tammi–
kesä 
2015 

Tammi–
kesä 
2014 

Muutos 
(%) 

Liikevaihto 1 950 1 774 9,9 3 901 3 499 11,5 
Muutos (%) paik. valuutoissa, orgaaninen −10,7   −6,8   

josta palvelujen liikevaihto (ulkoinen) 1 818 1 729 5,2 3 618 3 452 4,8 
muutos (%) paik. valuutoissa, orgaaninen −14,6   −12,4   

Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä 994 1 005 −1,1 2 051 2 004 2,3 
Käyttökate-% 51,0 56,7  52,6 57,3  

Liittymämäärä (tuhatta)       
Matkaviestintä 10 760 11 400 −5,6 10 760 11 400 −5,6 

 
 
Palvelujen liikevaihto paikallisessa valuutassa ilman 
yritysostoja ja -myyntejä laski 14,6 prosenttia. Lasku 
selittyy matkapuhelinliittymien keskimääräiseen 
kuukausituottoon kohdistuvilla voimakkailla paineilla 
sekä koventuneen kilpailun myötä pienentyneellä 
liittymäkannalla. 
 
Käyttökateprosentti ennen kertaluonteisia eriä laski 
51,0 prosenttiin (56,7). Palvelujen liikevaihdon lasku ja 

pienikatteisen laitemyynnin kasvu heikensivät 
käyttökateprosenttia. 
 
Matkaviestinliittymien määrä laski 69 000:lla 
vuosineljänneksen aikana. Prepaid-liittymien osuus 
laskusta oli 44 000. 
 

Kulukuri tukee kannattavuutta Azerbaidžanissa 
TALOUDELLISIA TUNNUSLUKUJA 

MSEK, paitsi käyttökateprosentit, 
toiminnan tunnusluvut ja muutokset 

Huhti–kesä 
2015 

Huhti–kesä 
2014 

Muutos 
(%) 

Tammi–
kesä 
2015 

Tammi–
kesä 
2014 

Muutos 
(%) 

Liikevaihto 853 929 −8,2 1 792 1 752 2,3 
Muutos (%) paik. valuutoissa, orgaaninen −3,6   −1,9   

josta palvelujen liikevaihto (ulkoinen) 849 926 −8,3 1 780 1 745 2,0 
muutos (%) paik. valuutoissa, orgaaninen −4,1   −2,5   

Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä 503 523 −3,9 998 957 4,3 
Käyttökate-% 58,9 56,3  55,7 54,6  

Liittymämäärä (tuhatta)       
Matkaviestintä 4 179 3 936 6,2 4 179 3 936 6,2 

 
 
Palvelujen liikevaihto paikallisessa valuutassa ilman 
yritysostoja ja -myyntejä laski 4,1 prosenttia, kun 
datapalvelujen liikevaihdon kasvu ei täysin kumonnut 
puhe- ja viestipalvelujen liikevaihdon laskun vaikutusta. 
 
Käyttökateprosentti ennen kertaluonteisia eriä nousi 
58,9 prosenttiin (56,3) henkilöstökulujen laskun ja 
kustannussäästötoimien seurauksena. 

 
Matkaviestinliittymien määrä laski 17 000:lla 
vuosineljänneksen aikana. Prepaid-liittymien osuus 
laskusta oli 14 000. 
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Kilpailu kiristyi Uzbekistanissa 
TALOUDELLISIA TUNNUSLUKUJA 

MSEK, paitsi käyttökateprosentit, 
toiminnan tunnusluvut ja muutokset 

Huhti–kesä 
2015 

Huhti–kesä 
2014 

Muutos 
(%) 

Tammi–
kesä 
2015 

Tammi–
kesä 
2014 

Muutos 
(%) 

Liikevaihto 1 112 899 23,6 2 144 1 686 27,2 
Muutos (%) paik. valuutoissa, orgaaninen 7,3   9,9   

josta palvelujen liikevaihto (ulkoinen) 1 110 899 23,5 2 141 1 684 27,2 
muutos (%) paik. valuutoissa, orgaaninen 7,2   9,9   

Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä 607 493 23,1 1 142 944 20,9 
Käyttökate-% 54,6 54,8  53,3 56,0  

Liittymämäärä (tuhatta)       
Matkaviestintä 8 518 8 410 1,3 8 518 8 410 1,3 

 
 
Palvelujen liikevaihto paikallisessa valuutassa ilman 
yritysostoja ja -myyntejä kasvoi 7,2 prosenttia. Nousu 
selittyy data- ja sisältöpalvelujen vahvalla kasvulla. 
Kilpailu kiristyi vuosineljänneksen alussa, kun 
markkinoille tuli neljäs toimija. 
 
Käyttökateprosentti ennen kertaluonteisia eriä pysyi 
edellisvuoden tasolla ja oli 54,6 (54,8). Käyttökate-

prosenttia vahvistivat laskutusliikevaihdon kasvu ja 
kulukuri. 
 
Matkaviestinliittymien määrä laski 8 000:lla 
vuosineljänneksen aikana. Prepaid-liittymien osuus 
laskusta oli 10 000. 
 

 
 
 
 

Hintakilpailu jatkuu Tadžikistanissa 
TALOUDELLISIA TUNNUSLUKUJA 

MSEK, paitsi käyttökateprosentit, 
toiminnan tunnusluvut ja muutokset 

Huhti–kesä 
2015 

Huhti–kesä 
2014 

Muutos 
(%) 

Tammi–
kesä 
2015 

Tammi–
kesä 
2014 

Muutos 
(%) 

Liikevaihto 182 211 −13,7 388 410 −5,3 
Muutos (%) paik. valuutoissa, orgaaninen −13,4   −10,7   

josta palvelujen liikevaihto (ulkoinen) 157 172 −8,8 337 342 −1,5 
muutos (%) paik. valuutoissa, orgaaninen −8,3   −7,1   

Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä 54 94 −42,4 120 183 −34,4 
Käyttökate-% 29,7 44,5  31,0 44,7  

Liittymämäärä (tuhatta)       
Matkaviestintä 2 626 2 775 −5,4 2 626 2 775 −5,4 

 
 
Palvelujen liikevaihto paikallisessa valuutassa ilman 
yritysostoja ja -myyntejä laski 8,3 prosenttia, kun 
datapalvelujen liikevaihdon kasvu riitti kumoamaan vain 
osan ulkomaanliikenteen liikevaihdon laskusta. 
 
Käyttökateprosentti ennen kertaluonteisia eriä laski 
29,7 prosenttiin (44,5). Lasku johtui 

laskutusliikevaihdon pienenemisestä, luottotappio-
kustannuksista ja maksettavaksi kertyneiden verojen 
lisääntymisestä. 
 
Matkaviestinliittymien määrä pieneni 127 000:lla 
vuosineljänneksen aikana. 
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Liittymämäärä kasvoi Georgiassa 
TALOUDELLISIA TUNNUSLUKUJA 

MSEK, paitsi käyttökateprosentit, 
toiminnan tunnusluvut ja muutokset 

Huhti–kesä 
2015 

Huhti–kesä 
2014 

Muutos 
(%) 

Tammi–
kesä 
2015 

Tammi–
kesä 
2014 

Muutos 
(%) 

Liikevaihto 195 208 −6,0 405 410 −1,3 
Muutos (%) paik. valuutoissa, orgaaninen −4,2   −4,2   

josta palvelujen liikevaihto (ulkoinen) 185 193 −3,8 385 374 2,7 
muutos (%) paik. valuutoissa, orgaaninen −1,9   −0,3   

Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä 75 82 −8,6 141 165 −14,7 
Käyttökate-% 38,5 39,5  34,7 40,1  

Liittymämäärä (tuhatta)       
Matkaviestintä 1 965 1 925 2,1 1 965 1 925 2,1 

 
 
Palvelujen liikevaihto laski 1,9 prosenttia paikallisessa 
valuutassa ilman yritysostoja ja -myyntejä, kun 
datapalvelujen ja saapuvan ulkomaanliikenteen 
liikevaihdon kasvu kumosi vain osan puhepalvelujen 
liikevaihdon laskusta. 

Käyttökateprosentti ennen kertaluonteisia eriä laski 
hieman ja oli 38,5 prosenttia (39,5). Lasku johtui 
pääasiassa palvelujen liikevaihdon alenemisesta. 
 
Matkaviestinliittymien määrä kasvoi 52 000:lla 
vuosineljänneksen aikana. 
 

Liikevaihdon kasvu jatkui Moldovassa 
TALOUDELLISIA TUNNUSLUKUJA 

MSEK, paitsi käyttökateprosentit, 
toiminnan tunnusluvut ja muutokset 

Huhti–kesä 
2015 

Huhti–kesä 
2014 

Muutos 
(%) 

Tammi–
kesä 
2015 

Tammi–
kesä 
2014 

Muutos 
(%) 

Liikevaihto 149 121 22,5 275 233 17,7 
Muutos (%) paik. valuutoissa, orgaaninen 26,8   22,0   

josta palvelujen liikevaihto (ulkoinen) 90 109 −17,9 196 216 −9,4 
muutos (%) paik. valuutoissa, orgaaninen −15,0   −6,1   

Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä 43 40 8,7 68 55 22,6 
Käyttökate-% 28,9 32,6  24,7 23,8  

Liittymämäärä (tuhatta)       
Matkaviestintä 907 821 10,4 907 821 10,4 

 
 
Palvelujen liikevaihto laski 15,0 prosenttia paikallisessa 
valuutassa ilman yritysostoja ja -myyntejä. Koko lasku 
selittyy kertaluonteisilla oikaisuilla. 

Käyttökateprosentti ennen kertaluonteisia eriä laski 
28,9 prosenttiin (32,6). Käyttökateprosenttia 
heikensivät yhteenliittämis- ja verkkovierailu-
kustannusten nousu ja pienikatteisen laitemyynnin 
kasvu. 
 
Matkaviestinliittymien määrä laski 1 000:lla 
vuosineljänneksen aikana. 
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Vakaa tulos vaikeuksien keskellä Nepalissa 
TALOUDELLISIA TUNNUSLUKUJA 

MSEK, paitsi käyttökateprosentit, 
toiminnan tunnusluvut ja muutokset 

Huhti–kesä 
2015 

Huhti–kesä 
2014 

Muutos 
(%) 

Tammi–
kesä 
2015 

Tammi–
kesä 
2014 

Muutos 
(%) 

Liikevaihto 1 294 903 43,2 2 423 1 683 44,0 
Muutos (%) paik. valuutoissa, orgaaninen 18,8   16,7   

josta palvelujen liikevaihto (ulkoinen) 1 139 777 46,6 2 144 1 439 49,0 
muutos (%) paik. valuutoissa, orgaaninen 21,6   20,8   

Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä 819 554 47,7 1 500 1 036 44,8 
Käyttökate-% 63,3 61,4  61,9 61,6  

Liittymämäärä (tuhatta)       
Matkaviestintä 11 433 10 293 11,1 11 433 10 293 11,1 

 
 
Palvelujen liikevaihto kasvoi 21,6 prosenttia 
paikallisessa valuutassa ilman yritysostoja ja -myyntejä. 
Ulkomaanliikenteen ja datapalvelujen vahva kasvu lisäsi 
liikevaihtoa, vaikka huhtikuussa tapahtuneen 
maanjäristyksen aiheuttama verkon toimimattomuus 
vaikutti siihen negatiivisesti. 

Käyttökateprosentti ennen kertaluonteisia eriä nousi 
63,3 prosenttiin (61,4) palvelujen liikevaihdon vahvan 
kasvun myötä. Ncellin lukuihin sisältyy 90 milj. kruunua 
maanjäristykseen liittyviä kertaluonteisia kuluja. Emme 
ole tähän mennessä todenneet muita vahinkoja, joilla 
olisi olennaisia vaikutuksia. 
 
Matkaviestinliittymien määrä kasvoi 628 000:lla 
vuosineljänneksen aikana. 
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Muut toiminnot 
TALOUDELLISIA TUNNUSLUKUJA 

MSEK, paitsi käyttökateprosentit, 
toiminnan tunnusluvut ja muutokset 

Huhti–kesä 
2015 

Huhti–kesä 
2014 

Muutos 
(%) 

Tammi–
kesä 
2015 

Tammi–
kesä 
2014 

Muutos 
(%) 

Liikevaihto 1 987 1 784 11,4 3 768 3 451 9,2 
Muutos (%) paik. valuutoissa, orgaaninen 4,7   2,5   

josta kansainvälisen 
verkkokapasiteettiliiketoiminnan osuus 

1 704 1 505 13,3 3 210 2 914 10,2 

Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä 85 −12  177 111 59,4 
josta kansainvälisen 
verkkokapasiteettiliiketoiminnan osuus 

84 76 10,2 177 169 4,4 

Käyttökate-% 4,3 −0,7  4,7 3,2  
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista 296 709 −58,2 770 1 782 −56,8 

josta Venäjän osuus 233 381 −38,8 384 923 −58,4 
josta Turkin osuus 65 327 −80,1 389 855 −54,5 

Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä 229 356 −35,5 674 1 324 −49,1 
Liiketulos  148 330 −55,2 496 1 264 −60,7 
Käyttöomaisuusinvestoinnit 706 710 −0,6 1 169 1 074 8,9 
Työntekijöitä 3 304 3 290 0,4 3 304 3 290 0,4 
 

Liikevaihto paikallisissa valuutoissa ilman yritysostoja 
ja -myyntejä kasvoi 4,7 prosenttia. Raportointi-
valuutassa laskettuna liikevaihto kasvoi 11,4 prosenttia 
ja oli 1 987 milj. kruunua (1 784). Valuuttakurssi-
vaihteluilla oli 6,7 prosentin positiivinen vaikutus 
liikevaihtoon. 
 
Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä nousi 85 milj. 
kruunuun (−12). Käyttökateprosentti ennen 
kertaluonteisia eriä kasvoi 4,3 prosenttiin (−0,7). 

Kansainvälisen verkkokapasiteettiliiketoiminnan 
liikevaihto kasvoi 13,3 prosenttia ja oli 1 704 milj. 
kruunua (1 505), kun taas käyttökateprosentti ennen 
kertaluonteisia eriä laski 4,9 prosenttiin (5,1). 
 
Osakkuusyhtiöistä saadut tuotot ennen kertaluonteisia 
eriä laskivat 296 milj. kruunuun (709). Venäjän 
MegaFonin ja Turkin Turkcellin aiempaa pienemmät 
osuudet selittyvät pääasiassa negatiivisilla 
valuuttakurssivaikutuksilla ja kertaerillä. 
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Laaja konsernituloslaskelma 

MSEK, paitsi osakekohtaiset tiedot, 
osakemäärä ja muutokset 

Huhti–
kesä 
2015 

Huhti–
kesä1) 

2014 

Muutos 
(%) 

Tammi–kesä 

2015 
Tammi–kesä1) 

2014 
Muutos 

(%) 

Liikevaihto 27 115 24 985 8,5 53 156 48 911 8,7 
Liikevaihtoa vastaavat kulut −15 299 −13 869 10,3 −30 447 −27 082 12,4 
Bruttokate 11 816 11 116 6,3 22 710 21 829 4,0 
Myynti-, hallinto- sekä tutkimus- ja 
kehityskulut 

−6 609 -5 776 14,4 −12 680 −11 363 11,6 

Liiketoiminnan muut tuotot ja kulut, netto −70 −470 −85,1 −267 −491 −45,6 
Osuus osakkuusyhtiöiden ja yhteisyritysten 
tuloksista 

304 756 −59,7 797 1 847 −56,8 

Liiketulos 5 441 5 625 −3,3 10 560 11 821 −10,7 
Rahoituskulut ja muut rahoituserät, netto −743 −625 19,0 −1 137 −1 405 −19,1 
Tulos rahoituserien jälkeen 4 698 5 001 −6,1 9 423 10 416 −9,5 
Tuloverot −1 000 −1 059 −5,6 −1 615 −2 121 −23,9 
Nettotulos 3 698 3 942 −6,2 7 808 8 295 −5,9 
Nettotulokseen uudelleen luokiteltavissa 
olevat erät:  

  
 

  

Muuntoerot −3 378 2 916  −3 260 1 724  
Osuus osakkuusyhtiöiden ja yhteisyritysten 
muista laajan tuloksen eristä 

−77 28  159 −4  

Kassavirran suojaukset 299 −171  127 −474  
Myytävissä olevat rahoitusinstrumentit −69 2  −45 2  
Nettotulokseen uudelleenluokiteltavissa 
oleviin eriin liittyvä tulovero 

−241 412  −497 457  

Erät, joita ei uudelleenluokitella nettotulokseen 
kuuluviksi: 0  

 
0   

 

Etuusperusteisten eläkejärjestelmien 
uudelleenarvostukset 

3 222 −638  3 253 −1 703  

Muihin kuin nettotulokseen uudelleen-
luokiteltavissa oleviin eriin liittyvä tulovero 

−688 90  −697 373  

Osakkuusyhtiöiden etuusperusteisten 
eläkejärjestelmien uudelleenarvostukset 

−1 −1  −1 4  

Muut laajan tuloksen erät −934 2 638  −962 378  
Laaja tulos yhteensä 2 764 6 580  6 846 8 674  
       
Nettotuloksen jakautuminen:       

Emoyhtiön omistajille 3 258 3 545  6 973 7 490  
Määräysvallattomille omistajille 440 397  836 805  

Laajan tuloksen jakautuminen:       
Emoyhtiön omistajille 2 592 6 046  6 200 7 927  
Määräysvallattomille omistajille 172 534  646 747  

       
Tulos/osake (kruunua), laimentamaton ja 
laimennettu 

0,75 0,82  1,61 1,73  

Osakkeita (1 000 kpl)       
Ulkona olevat osakkeet kauden lopussa 4 330 080 4 330 085  4 330 080 4 330 085  
Painotettu keskiarvo, laimentamaton ja 
laimennettu 4 330 082 4 330 085 

 
4 330 083 4 330 085 

 

       
Käyttökate 8 788 8 209 7,1 16 951 16 463 3,0 
Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä 9 190 8 836 4,0 17 730 17 181 3,2 
Poistot ja arvonalennukset −3 651 −3 339 9,3 −7 189 −6 489 10,8 
Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä 5 862 6 347 −7,6 11 358 12 632 −10,1 

1) Tiettyjä oikaisuja on tehty, ks. sivu 23. 
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Konsernitase 

MSEK 30.6.2015 31.12.2014 

Vastaavaa   
Liikearvo ja muut aineettomat hyödykkeet 87 431 86 161 
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 70 329 69 669 
Osuudet osakkuusyhtiöistä ja yhteisyrityksistä, eläkevastuisiin liittyvät varat ja 
muut pitkäaikaiset sijoitukset 

30 340 34 301 

Laskennalliset verosaamiset 5 965 5 955 
Pitkäaikaiset korolliset saamiset 19 148 14 336 
Pitkäaikaiset varat yhteensä 213 213 210 422 
Vaihto-omaisuus 2 307 1 779 
Myynti- ja muut saamiset ja lyhytaikaiset verosaamiset 19 651 20 137 
Lyhytaikaiset korolliset saamiset 9 229 10 993 
Rahavarat 19 578 28 735 
Lyhytaikaiset varat yhteensä 50 764 61 644 
Vastaavaa yhteensä 263 977 272 066 
Vastattavaa   
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma 104 585 111 383 
Määräysvallattomille omistajille kuuluva oma pääoma 4 822 4 981 
Oma pääoma yhteensä 109 407 116 364 
Pitkäaikaiset lainat 92 015 90 168 
Laskennalliset verovelat 11 498 10 840 
Eläkevaraukset ja muut pitkäaikaiset varaukset 12 833 15 268 
Muut pitkäaikaiset velat 2 008 1 887 
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä 118 354 118 163 
Lyhytaikaiset lainat 11 094 11 321 
Ostovelat ja muut lyhytaikaiset velat, lyhytaikaiset verovelat ja lyhytaikaiset 
varaukset 

25 123 26 218 

Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 36 216 37 539 
Vastattavaa yhteensä 263 977 272 066 

 

Konsernin kassavirtalaskelma 

MSEK 
Huhti–kesä 

2015 
Huhti–kesä 

20141) 
Tammi–kesä 

2015 
Tammi–kesä 

20141) 

Kassavirta ennen käyttöpääoman muutosta 11 893 6 847 19 148 12 950 
Käyttöpääoman muutos −970 −429 −1 114 −1 052 
Liiketoiminnan kassavirta 10 923 6 418 18 035 11 898 
Käteisvaroilla tehdyt käyttöomaisuusinvestoinnit −4 616 −3 949 −8 875 −6 873 
Vapaa kassavirta 6 307 2 469 9 160 5 025 
Muu investointien kassavirta −1 930 −968 −8 855 −988 
Investointien kassavirta yhteensä −6 546 −4 917 −17 729 −7 861 
Kassavirta ennen rahoitusta 4 377 1 500 305 4 036 
Rahoituksen kassavirta −19 490 −12 729 −9 602 −14 954 
Kauden kassavirta −15 113 −11 229 −9 296 −10 917 
     
Rahavarat kauden alussa 34 962 31 505 28 735 31 353 
Kauden kassavirta −15 113 −11 229 −9 296 −10 917 
Valuuttakurssierot −271 380 139 221 
Rahavarat kauden lopussa 19 578 20 657 19 578 20 657 
 
1) Oikaistu vertailukelpoisiksi, ks. sivu 23.  
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Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 

MSEK Emoyhtiön 
omistajille 

Määräysvallattomille 
omistajille 

Oma pääoma 
yhteensä 

Kauden alussa 1.1.2014 108 324 4 610 112 934 
Osingonjako −12 990 −713 −13 703 
Osakeperusteiset maksut 8 – 8 
Takaisinostetut omat osakkeet −6 – −6 
Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä −12 988 −713 −13 701 
Laaja tulos yhteensä 7 927 747 8 674 
Osakkuusyhtiöiden omaan pääomaan kohdistuvien liiketoimien 
vaikutus 

27 – 27 

Kauden lopussa 30.6.2014 103 291 4 643 107 934 
Osingonjako – −345 −345 
Osakeperusteiset maksut 10 – 10 
Takaisinostetut omat osakkeet – – – 
Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä 10 −345 −335 
Laaja tulos yhteensä 7 154 682 7 836 
Osakkuusyhtiöiden omaan pääomaan kohdistuvien liiketoimien 
vaikutus 

928 – 928 

Kauden lopussa 31.12.2014 111 383 4 981 116 364 
    
Kauden alussa 1.1.2015 111 383 4 981 116 364 
Osingonjako −12 990 −805 −13 795 
Osakeperusteiset maksut 11 – 11 
Takaisinostetut omat osakkeet −14 – −14 
Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä −12 992 −805 −13 798 
Laaja tulos yhteensä 6 200 646 6 846 
Osakkuusyhtiöiden omaan pääomaan kohdistuvien liiketoimien 
vaikutus 

−4 – −4 

Kauden lopussa 30.6.2015 104 585 4 822 109 407 
 

Laadintaperiaatteet 
YLEISTÄ 

Kuten vuoden 2014 tilinpäätös, nämä TeliaSoneran 
konsernitilinpäätöstiedot 30.6.2015 päättyneeltä 
kuuden kuukauden jaksolta on laadittu kansainvälisten 
IFRS (International Financial Reporting 
Standards) -säännösten ja, TeliaSoneran toimintojen 
luonteesta johtuen, Euroopan unionissa käyttöön 
otettujen IFRS-säännösten mukaisesti. Emoyhtiö 
TeliaSonera AB:n tilinpäätös on laadittu Ruotsin 
tilinpäätöslain ja Ruotsin kirjanpitoasioiden neuvoston 
standardien ja muiden lausuntojen mukaisesti. Tämä 
osavuosikatsaus on laadittu konsernin osalta 
kansainvälisen standardin IAS 34 Osavuosikatsaukset 
mukaisesti ja emoyhtiön osalta Ruotsin tilinpäätöslain 
mukaisesti. Käytetyt laadintaperiaatteet ovat 
yhdenmukaiset edellisenä tilikautena käytettyjen 
kanssa, lukuun ottamatta jäljempänä kuvattuja 
käytäntöjä. Kaikki tässä katsauksessa esitetyt luvut ovat 

miljoonia Ruotsin kruunuja, ellei toisin mainita. 
Pyöristyseroja saattaa esiintyä. 
 
SEGMENTIT 

Vuoden 2014 ensimmäisen vuosipuoliskon luvut on 
oikaistu vastaamaan 1.4.2014 voimaan tullutta uutta 
organisaatiota. 
 
AIEMPIEN LUOKITTELUVIRHEIDEN OIKAISUT 

Vertailukelpoisuuden vuoksi vuoden 2014 toisen 
neljänneksen ja ensimmäisen vuosipuoliskon 
kassavirtaa on oikaistu rahavarojen 
uudelleenluokitusten takia.  
 
Aiempien kausien tiedot on oikaistu tiettyjen havaittujen 
luokitteluvirheiden vuoksi, jotka koskevat liikevaihtoa ja 
toimittajien hinnanalennuksiin liittyvää liikevaihtoa 
vastaavia kuluja Euroopan alueella. Oikaisut olivat 
seuraavat: 
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MSEK 
 

Huhti–kesä 
2014 

Raportoitu 

Huhti–kesä 
2014 

Oikaistu 
Muutos 

Tammi–kesä 
2014 

Raportoitu 

Tammi–kesä 
2014 

Oikaistu 

Muutos 
 

Liikevaihto 25 017 24 985 −32 48 990 48 911 −79 
Liikevaihtoa vastaavat kulut −13 901 −13 869 32 −27 161 −27 082 79 
Bruttokate 11 116 −11 116 – 21 829 21 829 – 
 
 
TOIMINNAN TUNNUSLUKUJEN OIKAISU 

Aiempien kausien tunnuslukuja on oikaistu pääasiassa 
hallinta- ja tukipalveluihin liittyvän uuden 
tuoteluokittelun mukaisesti. Oikaisut ovat vaikuttaneet 
ulkoisten palvelujen liikevaihtoon Ruotsissa ja 
Euroopassa. 
 

Matkaviestinnän prepaid-liittymien määrän 
määritelmää on muutettu. Prepaid-liittymät lasketaan 
mukaan, jos niitä on käytetty kolmen viime kuukauden 
aikana. Aiempien kausien luvut on oikaistu 
vertailukelpoisuuden vuoksi. 
 
 

 

Kertaluonteiset erät 

MSEK 
Huhti–kesä 

2015 
Huhti–kesä 

2014 
Tammi–kesä 

2015 
Tammi–kesä 

2014 

Käyttökatteeseen sisältyvät −402 −627 −779 −717 
Uudelleenjärjestelykulut, synergiaetujen toteutuskulut ym.:     

Ruotsi −14 −179 −92 −177 
Eurooppa −150 −104 −278 −143 
Euraasia −156 −297 −230 −316 
Muut toiminnot −81 −26 −177 −60 

Myyntivoitot ja -tappiot 0 −21 −1 −21 
Poistoihin ja arvonalennuksiin sisältyvät – −94 – −94 
Arvonalennukset, nopeutetut poistot:     

Ruotsi – – – – 
Eurooppa – – – – 
Euraasia – −94 – −94 
Muut toiminnot – – – – 

Osuuksiin osakkuusyhtiöiden ja yhteisyritysten tuloksista 
sisältyvät 

−19 – −19 – 

Myyntivoitot ja -tappiot −19 – −19 – 
Yhteensä −421 −721 −798 −811 
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Segmenttien tiedot 

MSEK 
Huhti–kesä 

2015 
Huhti–kesä 

2014 
Tammi–kesä 

2015 
Tammi–kesä 

2014 

Liikevaihto     
Ruotsi 9 272 9 099 18 322 17 810 

josta ulkoinen 9 212 9 024 18 190 17 672 
Eurooppa 10 845 9 797 21 175 19 394 

josta ulkoinen 10 746 9 679 20 973 19 154 
Euraasia 5 740 5 041 11 336 9 664 

josta ulkoinen 5 538 4 862 10 972 9 331 
Muut toiminnot 1 987 1 784 3 768 3 451 
Segmentit yhteensä 27 844 25 721 54 601 50 319 
Eliminoinnit −729 −736 −1 444 −1 408 
Konserni 27 115 24 985 53 156 48 911 
Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä     
Ruotsi 3 441 3 617 6 708 7 214 
Eurooppa 2 610 2 492 4 883 4 589 
Euraasia 3 054 2 741 5 962 5 268 
Muut toiminnot 85 −12 177 111 
Segmentit yhteensä 9 190 8 838 17 730 17 181 
Eliminoinnit 0 −2 0 −1 
Konserni 9 190 8 836 17 730 17 181 
Liiketulos     
Ruotsi 2 297 2 464 4 392 5 096 
Eurooppa 992 1 258 1 772 2 126 
Euraasia 2 004 1 573 3 899 3 336 
Muut toiminnot 148 330 496 1 264 
Segmentit yhteensä 5 441 5 626 10 560 11 822 
Eliminoinnit – −1 0 −1 
Konserni 5 441 5 625 10 560 11 821 
Rahoituskulut ja muut rahoituserät, netto −743 −625 −1 137 −1 405 
Tulos rahoituserien jälkeen 4 698 5 001 9 423 10 416 
 

MSEK Ruotsi Eurooppa Euraasia Muut 
toiminnot 

Segmentit 
yhteensä 

Kohdistamattomat Konserni 

Segmentin varat        
30.6.2015 40 173 99 761 35 906 40 929 216 768 47 209 263 977 
31.12.2014 39 313 96 852 37 735 47 084 220 984 51 082 272 066 

Segmentin velat        
30.6.2015 9 958 11 289 11 096 5 798 38 140 116 431 154 571 
31.12.2014 10 195 11 679 13 354 5 250 40 478 115 223 155 701 

 
Segmentin varojen kasvu Euroopassa liittyy pääasiassa 
Tele 2:n Norjan-toimintojen ostoon. Segmentin varojen 

väheneminen Muissa toiminnoissa selittyy pääasiassa 
Turkcell-osakkuusyhtiöstä saaduilla osingoilla. 
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Investoinnit 

MSEK 
Huhti–kesä 

2015 
Huhti–kesä 

2014 
Tammi–kesä 

2015 
Tammi–kesä 

2014 

Käyttöomaisuusinvestoinnit 4 580 3 516 8 703 6 098 
Aineettomat hyödykkeet 644 293 1 363 521 
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 3 936 3 224 7 340 5 576 

Yritysostot ja muut investoinnit 858 897 5 581 948 
Omaisuuserien käytöstäpoistamisvelvoitteet 7 6 87 52 
Liikearvo ja käyvän arvon oikaisut −155 863 4 487 863 
Oman pääoman ehtoiset sijoitukset 1 006 28 1 007 33 

Yhteensä 5 438 4 413 14 284 7 046 
 
 

Rahoitusinstrumentit – käyvät arvot 
 30.6.2015  31.12.2014 

Pitkä- ja lyhytaikaiset velat1) 
MSEK 

Kirjanpitoarvo Käypä arvo 
 

Kirjanpitoarvo Käypä arvo 

Pitkäaikaiset lainat      
Markkinaehtoisiin rahoitusjärjestelyihin liittyvät 
lainat käyvän arvon suojaamiseksi 

42 426 50 576  26 955 34 726 

Koronvaihtosopimukset 1 075 1 075  283 283 
Valuuttamääräiset koronvaihtosopimukset 1 306 1 306  1 577 1 577 
Yhteensä 44 807 52 957  28 814 36 585 
Markkinaehtoisiin rahoitusjärjestelyihin liittyvät 
lainat 

42 993 46 258   
57 861 

 
63 534 

Muut jaksotettuun hankintamenoon arvostetut 
lainat 4 162 3 791 

  
3 431 

 
3 431 

Yhteensä 91 961 103 006  90 106 103 549 
Rahoitusleasingsopimukset 54 54  62 62 
Pitkäaikaiset lainat yhteensä 92 015 103 060  90 168 103 611 
Lyhytaikaiset lainat      
Markkinaehtoisiin rahoitusjärjestelyihin liittyvät 
lainat käyvän arvon suojaamiseksi 

– –  7 414 7 414 

Koronvaihtosopimukset 34 34  – – 
Valuuttamääräiset koronvaihtosopimukset – –  329 329 
Yhteensä 34 34  7 743 7 743 
Hyödynnetyt pankkitilien luottolimiitit ja 
lyhytaikaiset luotot jaksotettuun 
hankintamenoon arvostettuna 

2 068 2 069  1 057 1 058 

Markkinaehtoisiin rahoitusjärjestelyihin liittyvät 
lainat 

3 588 3 624   
725 

 
726 

Muut jaksotettuun hankintamenoon arvostetut 
lainat 

5 394 5 765  1 786 1 786 

Yhteensä 11 083 11 491  11 311 11 313 
Rahoitusleasingsopimukset 11 11  10 10 
Lyhytaikaiset lainat yhteensä 11 094 11 502  11 321 11 323 
 

1) Pitkäaikaisten sijoitusten käyvät arvot vastaavat kirjanpitoarvoja. Tietoja käyvän arvon arvioinnista on konsernitilinpäätöksen liitetiedossa C3 
TeliaSoneran englanninkielisessä vuosikertomuksessa 2014. 
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Rahoitusvarat ja -velat käyvän 
arvon hierarkiatasoittain1) 
MSEK 

30.6.2015  31.12.2014 

 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 

1 267 – – 1 267  275 – – 275 

Kaupankäyntitarkoituksessa 
pidettävät oman pääoman ehtoiset 
instrumentit 

51 – – 51  61 – – 61 

Myytävissä olevat pitkä- ja 
lyhytaikaiset joukkovelkakirjat 

9 548 9 548 – –  4 950 4 950 – – 

Suojausinstrumenteiksi määritellyt 
johdannaiset 

2 375 – 2 375 –  3 901 – 3 901 – 

Kaupankäyntitarkoituksessa 
pidettävät johdannaiset 

2 707 – 2 652 55  1 923 – 1 868 55 

Käypään arvoon arvostetut 
rahoitusvarat yhteensä tasoittain 

15 497 9 548 5 027 1 372  11 110 4 950 5 770 391 

Käypään arvoon arvostetut 
rahoitusvelat     

     

Käyvän arvon suojaukseen liittyvät 
velat 

42 426 – 42 426 –  34 369 – 34 369 – 

Suojausinstrumenteiksi määritellyt 
johdannaiset 

2 223 – 2 223 –  1 727 – 1 727 – 

Kaupankäyntitarkoituksessa 
pidettävät johdannaiset 

756 – 756 –  882 – 882 – 

Käypään arvoon arvostetut 
rahoitusvelat yhteensä tasoittain 

45 404 – 45 404 –  36 978 – 36 978 – 

1) Tietoja käyvän arvon hierarkiatasoista ja käyvän arvon arvioinnista on konsernitilinpäätöksen liitetiedossa C3 TeliaSoneran 
englanninkielisessä vuosikertomuksessa 2014. 

 
TeliaSonera osti 1,4 prosentin osuuden Spotifysta 
9.6.2015. Osuuden arvo kaupantekopäivänä oli 115 
milj. Yhdysvaltain dollaria eli 976 milj. kruunua. 
Osakkeiden käyvän arvon katsotaan 30.6.2015 olleen 
niiden hankintahinnan suuruinen, koska osakkeiden 
osto oli asianmukaisesti suoritettu liiketoimi markkina-
osapuolten välillä eikä olosuhteissa ole tapahtunut 
hankintapäivän ja tilinpäätöshetken välillä muutoksia, 
joilla olisi TeliaSoneran arvion mukaan olennainen 
vaikutus käypään arvoon. 
 
Tason 3 rahoitusvarat olivat 1 372 milj. kruunua 
30.6.2015 (391 milj. kruunua 31.12.2014). Rahoitus-
varojen muutos oli 981 milj. kruunua. Rahoitusvarojen 
kasvu johtuu pääasiassa Spotifyn osakkeiden ostosta. 
Spotifyn osakkeet luokitellaan myytävissä oleviksi oman 
pääoman ehtoisiksi instrumenteiksi. 
 

Omat osakkeet 
TeliaSonera ilmoitti 28.4.2015 ostaneensa takaisin 
270 783 omaa osakettaan 51,7908 kruunun 

keskihintaan täyttääkseen pitkäaikaisen kannustin-
ohjelmansa 2012–2015 mukaiset sitoumukset. Vuoden 
2015 toisella neljänneksellä TeliaSonera jakoi 266 195 
osaketta kannustinohjelman osanottajille. Yhtiön 
hallussa oli 4 588 Telia Sonera AB:n osaketta 
30.6.2015. Rekisteröityjen osakkeiden lukumäärä 
30.6.2015 oli 4 330 084 781 ja ulkona olevien 
osakkeiden määrä oli 4 330 080 193. Rekisteröityjen ja 
ulkona olevien osakkeiden kokonaismäärä 31.12.2014 
oli 4 330 084 781. 
 

Liiketoimet lähipiirin kanssa 
TeliaSonera osti tavaroita ja palveluja 30.6.2015 
päättyneen vuosipuoliskon aikana 138 milj. kruunun 
arvosta (76) ja myi tavaroita ja palveluja 111 milj. 
kruunun arvosta (98). Näihin liiketoimiin osallistuivat 
pääasiassa MegaFon, Turkcell, Lattelecom ja Rodnik. 
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Nettovelka 

MSEK 30.6.2015 31.12.2014 

Pitkä- ja lyhytaikaiset velat 103 109 101 489 
Vähennetään rahoitusvaroihin kirjatut, pitkä- ja lyhytaikaisten luottojen suojaamiseksi tarkoitetut 
johdannaiset ja niihin liittyvät CSA-luottovakuudet 

−4 686 −5 618 

Vähennetään pitkäaikaiset myytävissä olevat joukkovelkakirjat −8 278 −4 671 
Vähennetään lyhytaikaiset sijoitukset, rahat ja pankkisaamiset −21 677 −31 880 
Nettovelka 68 468 59 320 

Lainarahoitus ja 
luottoluokitus 
Liiketoiminnan kassavirta oli positiivinen myös vuoden 
2015 toisella 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. 
 
Toinen vuosineljännes oli ongelmallinen Euroopan 
rahoitusmarkkinoilla, kun korot olivat erittäin epävakaita 
ja Kreikan kärjistyvä tilanne heikensi luottomarkkinoita. 
Keskuspankkien velkakirjaostojen tuella 
luottomarkkinoiden ja korkomarkkinoiden odotetaan 
vakaantuvan ja uuden lainarahoituksen saatavuuden 
palaavan normaalitasolle. 
 
TeliaSonera ei tehnyt merkittäviä rahoitussopimuksia 
toisella neljänneksellä. TeliaSoneran rahoitustarve 
loppuvuonna 2015 on rajallinen. Yhtiö jatkaa strategiaa, 
jossa se hyödyntää kiinnostavia rahoitusvaihtoehtoja ja 
keskittyy erityisesti sijoittajapohjan 
monipuolistamiseen. 
 
 

Saadut vakuudet 
TeliaSonera on myynyt kaikki Telecominvest (TCI) -
yhtiön osakkeensa AF Telecom Holding (AFT) -yhtiölle. 
AFT ei ole vielä maksanut dollarimääristä ostohintaa 

kokonaisuudessaan. Jotta turvattaisiin TeliaSoneran 
saaminen, joka on tällä hetkellä 5 194 milj. kruunua 
(4 925 kruunua vuoden 2014 lopussa), 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 emoyhtiölle. 

 

Vakuudet ja annetut pantit 
Maksut, jotka TeliaSonera saattaa tulevaisuudessa 
enimmillään joutua maksamaan antamistaan 
takauksista, olivat 30.6.2015 yhteensä 319 milj. 
kruunua (320 milj. kruunua vuoden 2014 lopussa), josta 
287 milj. kruunua (287 milj. kruunua vuoden 2014 
lopussa) liittyi eläkevastuiden vakuudeksi annettuihin 
takuisiin. Annettujen panttien kokonaismäärä oli 392 
milj. kruunua (426 milj. kruunua vuoden 2014 lopussa). 
 
 

Sopimusperusteiset 
velvoitteet ja sitoumukset 
Sopimusvelvoitteiden kokonaismäärä 30.6.2015 oli 
3 540 milj. kruunua (2 117 milj. kruunua vuoden 2014 
lopussa), josta 2 328 milj. kruunua (1 286 milj. kruunua 
vuoden 2014 lopussa) liittyi sovittuihin TeliaSoneran 
kiinteiden verkkojen laajennuksiin Ruotsissa. 
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Liiketoimintojen yhdistämiset 
TELE2:N NORJAN-TOIMINNOT 

Norjan kilpailuviranomaisilta saadun hyväksynnän 
jälkeen TeliaSonera osti Tele2:n Norjan 
matkaviestintoiminnot 12.2.2015. Kauppaan sisältyivät 
kaikki Tele2 Norge AS:n ja Network Norway AS:n sekä 
niiden tytäryhtiöiden ja yhteisyritysten ulkona olevat 
osakkeet. Osana myönnytyksiä hyväksynnän 
varmistamiseksi TeliaSonera ja matkaviestinoperaattori 
ICE Communication Norge AS (ICE) ovat 
allekirjoittaneet sopimuksen osin kansallisesta 
verkkovierailusta ja osin puheviestintäratkaisuja 
yrityksille tarjoavan Network Norwayn asiakaskunnan 
sekä myynti- ja markkinointiorganisaation myynnistä. 
Lisäksi TeliaSonera on myynyt infrastruktuuria ICE:lle. 
 
 
Yritysosto on konsernin strategian mukainen, ja se 
vastaa myös yhtiön tavoitetta vahvistaa asemaansa 

ydinmarkkinoillaan. Lisäksi yritysosto parantaa 
TeliaSoneran kilpailukykyä ja valmiutta tarjota mobiili-
internetpalveluja yritysasiakkaille ja kuluttajille Norjassa 
myös maaseudulla, jossa tarvitaan merkittäviä 
investointeja. 
 
Alustavat liiketoimintojen yhdistämiskulut, alustava 
hankitun nettovarallisuuden käypä arvo, mukaan lukien 
liikearvo ja hankittu vieras pääoma, on esitetty 
seuraavassa taulukossa. Taulukossa on esitetty 
kaikkien yritysostoon liittyvien liiketoimien vaikutukset, 
korjaustoimet mukaan lukien. Yhdistämisen 
kokonaiskustannuksiin sisältyy 3 043 milj. kruunua 
tiettyjä Tele2:lle takaisin maksettuja lainoja. 
Yhdistämisen kokonaiskustannuksiin vaikuttivat 
negatiivinen kassavirta, korot ja kausivaihtelut 
käyttöpääomassa sovitun ns. ”locked box” -päivän, 
31.5.2014, jälkeen.  
 
 

 
 

MSEK 
Tele2 

Norge 
Yhdistämisen kustannukset  
Käteisvastike 5 138 
Ehdollinen kauppahinta – 
Yhdistämisen kokonaiskulut 5 138 
Hankitun nettovarallisuuden käypä arvo 

 
Liikearvo 1 715 
Aineettomat hyödykkeet 2 882 
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 316 
Laskennalliset verosaamiset 1 054 
Muut pitkäaikaiset varat 68 
Lyhytaikaiset varat 936 
Hankittu varallisuus yhteensä, ml. liikearvo 6 971 
Laskennalliset verovelat 743 
Muut pitkäaikaiset velat 322 
Lyhytaikaiset velat 768 
Hankittu vieras pääoma yhteensä 1 833 
Hankitun nettovarallisuuden käypä arvo yhteensä, ml. liikearvo 5 138 
 
 

MSEK 
Tele2 

Norge 
Käteisvaroilla maksetut yhdistämisen kokonaiskustannukset 5 138 
Vähennetään hankitut rahavarat −1 
Nettokassastamaksu yhdistämisestä 5 137 
 
Liikearvoksi katsotaan siirtyvän henkilöstön tuoma 
osaaminen ja TeliaSoneran verkkoon ja toimintoihin 
yhdistettävästä varallisuudesta odotetut synergiaedut. 
Liikearvon ei odoteta olevan miltään osin 
verovähennyskelpoista. Hankittujen saatavien käypä 
arvo on 614 milj. kruunua. Yritysostoon liittyvät kulut – 
10 milj. kruunua vuonna 2015 ja 17 milj. euroa vuonna 

2014 – on kirjattu liiketoiminnan muihin kuluihin. 
Yhdistämisen kokonaiskulut ja käyvät arvot on 
määritetty ehdollisiksi, koska ne perustuvat alustaviin 
arvioihin ja edellyttävät tiettyjen seikkojen 
vahvistamista. Siksi kauppahinnan kirjaus voi vielä 
muuttua. Vuoden 2015 ensimmäisen neljänneksen 
osavuosikatsauksessa esitettyihin alustaviin käypiin 
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arvoihin verrattuna liikearvoa on alennettu 141 milj. 
kruunua lyhytaikaisten varojen käypien arvojen nousun 

seurauksena. Muut muutokset liittyvät pääasiassa 
uudelleenluokituksiin.  
 

 
 
 
PIENEMMÄT LIIKETOIMINTOJEN YHDISTÄMISET 
 
TeliaSonera osti 2.1.2015 Transit Bredband AB:n kaikki 
osakkeet. Yhdistämisen kulut ja nettokassastamaksu 
olivat 22 milj. kruunua. TeliaSonera osti 8.6.2015 
suomalaisen ICT-Verstas Oy:n. Liiketoimen kulut, 28 

milj. kruunua, maksettiin käteisvaroilla. Yhdistämisten 
kulut ja käyvät arvot on määritetty ehdollisiksi, koska ne 
perustuvat alustaviin arvioihin ja edellyttävät tiettyjen 
seikkojen vahvistamista. Siksi kauppahinnan kirjaus voi 
vielä muuttua. 

 
 

Taloudelliset tunnusluvut 

 30.6.2015 31.12.2014 

Oman pääoman tuotto (%, rullaava 12 kk) 14,4 15,0 
Sijoitetun pääoman tuotto (%, rullaava 12 kk) 11,5 12,2 
Omavaraisuusaste (%) 39,0 38,0 
Nettovelkaantumisaste (%) 66,5 57,4 
Nettovelan suhde käyttökatteeseen ennen kertaluonteisia eriä (rullaava 12 kk) 1,91 1,68 
Nettovelan suhde varoihin 25,9 21,8 
Oma pääoma/osake (kruunua) 24,15 25,72 
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Emoyhtiö 

Tiivistetty tuloslaskelma 
MSEK 

Huhti–kesä 
2015 

Huhti–kesä 
2014 

Tammi–kesä 
2015 

Tammi–kesä 
2014 

Liikevaihto 1 1 1 2 
Bruttokate 1 1 1 2 
Liiketoiminnan kulut −278 −143 −541 12 
Liiketulos −277 −142 −540 14 
Rahoitustuotot ja -kulut 7 820 105 8 524 −447 
Tulos rahoituserien jälkeen 7 542 −36 7 984 −432 
Tilinpäätössiirrot 1 356 2 002 2 412 3 491 
Tulos ennen veroja 8 898 1 966 10 395 3 059 
Tuloverot −308 55 −646 −196 
Nettotulos 8 590 2 020 9 749 2 863 
 
Rahoitustuotot kasvoivat pääasiassa tytäryhtiöiltä 
saatujen osinkojen seurauksena. 
 

 
 

Tiivistetty tase 
MSEK 

30.6.2015 31.12.2014 

Pitkäaikaiset varat 158 641 155 495 
Lyhytaikaiset varat 55 303 65 805 
Vastaavaa yhteensä 213 945 221 300 
Vastattavaa   
Sidottu oma pääoma 15 712 15 712 
Vapaa oma pääoma 64 830 68 020 
Oma pääoma yhteensä 80 542 83 732 
Tilinpäätössiirtojen kertymä 12 134 11 476 
Varaukset 503 478 
Pitkäaikaiset velat 87 931 87 172 
Lyhytaikaiset velat 32 835 38 442 
Vastattavaa yhteensä 213 945 221 300 

Kokonaisinvestoinnit 30.6.2015 päättyneellä kuuden 
kuukauden jaksolla olivat yhteensä 4 096 milj. kruunua 
(595). Kasvu johtui pääasiassa Tele2:n Norjan-
matkaviestintoimintojen sekä Spotifyn osakkeiden 
hankinnasta. 
 
Vuonna 2012 emoyhtiön omistusosuus 
Telecominvestistä (TCI) myytiin AF Telecom Holdingille 
(AFT). AFT ei ole vielä maksanut dollarimääräistä 
ostohintaa kokonaisuudessaan. Jotta turvattaisiin 

emoyhtiön saaminen, joka on tällä hetkellä 5 194 milj. 
kruunua (4 925 kruunua vuoden 2014 lopussa), TCI:n 
omistamat MegaFon-osakkeet, jotka muodostavat 3,27 
prosenttia MegaFonin osakkeista, on pantattu 
emoyhtiölle. 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 emoyhtiölle. 
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Riskit ja epävarmuustekijät 
TeliaSonera toimii maantieteellisesti laajalti erilaisilla 
tuote- ja palvelumarkkinoilla erittäin kilpaillulla ja sään-
nellyllä televiestintäalalla. Siksi TeliaSoneraan kohdis-
tuu useita erilaisia riskejä ja epävarmuustekijöitä. Telia-
Soneran määritelmän mukaan riskejä ovat kaikki sellai-
set tekijät, jotka saattavat huomattavasti haitata yhtiön 
tavoitteiden saavuttamista. Riskit voivat olla uhkia, epä-
varmuustekijöitä 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 epä-
varmuustekijöitä tunnistetaan, analysoidaan, arvioidaan 
ja raportoidaan säännöllisesti ja joilla niitä mahdolli-
suuksien mukaan vähennetään. Riskienhallinta on 
keskeinen osa TeliaSoneran liiketoiminnan suunnittelu-
prosessia ja tulosseurantaa. 
 
TeliaSoneran englanninkielisen vuoden 2014 
vuosikertomuksen ja yritysvastuuraportin kohdassa 
”Risks and uncertainties” ja konsernitilinpäätöksen 
liitetiedossa C26 on kuvattu yksityiskohtaisesti joitain 
sellaisia tekijöitä, jotka saattavat aika ajoin vaikuttaa 
TeliaSoneran liiketoimintaan, brändimielikuvaan, 
taloudelliseen asemaan, toiminnan tulokseen tai 
osakkeen hintaan. Ainakin seuraavilla riskeillä ja 
epävarmuustekijöillä saattaa olla vaikutuksia toiminnan 
neljännesvuosittaisiin tuloksiin vuonna 2015: 
 
Kansainvälisten rahoitusmarkkinoiden epävakaus. 
Maailmanlaajuisilla rahoitusmarkkinoilla 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 talouskriisi tai sen laukaisema taantuma 
yhdessä tai useammassa TeliaSoneran toimintamaassa 
kuitenkin vaikuttaisi asiakkaisiin, ja sillä voi olla negatii-
vinen vaikutus yhtiön toimintojen kasvuun ja tulokseen 
televiestintäpalvelujen kulutuksen vähentymisen myötä. 
TeliaSoneran lainojen erääntyminen pyritään pitämään 
jakautuneena tasaisesti usealle vuodelle, ja niiden 
uudelleenrahoituksen odotetaan tapahtuvan yhtiön 
vapaan kassavirran lisäksi avoimilta markkinoilta 
kerätyn lainarahoituksen ja pankkilainojen avulla. 
Lisäksi TeliaSoneralla on riittävästi vahvistettuja, käyttä-
mättömiä luottolimiittejä, ja niitä voidaan käyttää, jos 
avoimien markkinoiden uudelleenrahoitusmahdolli-
suudet heikkenevät. TeliaSoneran rahoituskulut 
saattavat kuitenkin kasvaa, jos maailmanlaajuisilla 
rahoitusmarkkinoilla tapahtuu epäsuotuisia muutoksia. 
 

Kansainvälisen poliittisen tilanteen ja makrotalouden 
kehitys. TeliaSoneralla on Venäjällä merkittäviä sijoituk-
sia ja saatavia, jotka liittyvät OAO MegaFon  
-osakkuusyhtiöön ja kansainväliseen verkkokapasi-
teettiliiketoimintaan. Venäjän ja Ukrainan välisen 
konfliktin seurauksena Euroopan unioni ja Yhdysvallat 
ovat asettaneet yksityishenkilöihin ja yrityksiin kohdis-
tuvia pakotteita. Venäjä on päättänyt tietyistä vasta-
toimista. Pakotteet ja vastatoimet saattavat vaikuttaa 
negatiivisesti ruplan arvoon ja Venäjän talouteen. 
Niiden heikentyminen voi puolestaan vaikuttaa maihin, 
joiden talouksilla on läheiset yhteydet Venäjän 
talouteen. Tällaisia maita ovat esimerkiksi monet 
TeliaSoneran toimintamaat Euraasiassa. Nämä 
tapahtumat sekä muut kansainväliset, TeliaSoneran 
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 liiketoiminnan muutokseen ja tulevaisuuden 
kasvuun. TeliaSonera investoi parhaillaan liiketoimin-
nan muutokseen ja tulevaisuuden kasvuun. Yhtiö on 
esimerkiksi käynnistänyt kilpailukyvyn parantamiseen ja 
kustannusten alentamiseen tähtääviä hankkeita sekä 
kasvattanut kapasiteettia ja peittoaluetta vauhdittamalla 
kuituverkon laajennusta Ruotsissa. Lisäksi yhtiö on 
tuonut markkinoille uusia yritysasiakkaille tarkoitettuja 
palveluja ja uudistanut dataverkkoja Euraasiassa. Telia-
Sonera investoi myös jatkuvasti myynti- ja markkinointi-
toimintaan asiakkaiden säilyttämiseksi ja uusien 
hankkimiseksi markkina-alueillaan. TeliaSonera uskoo, 
että nämä investoinnit ja hankkeet parantavat sen 
markkina-asemaa ja taloudellista vahvuutta. Jos 
TeliaSonera kuitenkin epäonnistuu liiketoiminnan 
muutokseen ja asiakashankintaan liittyvien tavoittei-
densa saavuttamisessa, sillä voi olla negatiivinen 
vaikutus toiminnan tulokseen. 
 
Kertaluonteiset erät. Kertaluonteiset erät, kuten 
myyntivoitot ja tappiot, uudelleenjärjestelykulut ja 
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arvonalentumiset, saattavat luonteensa mukaisesti 
vaikuttaa neljännesvuosittaisiin tuloksiin odottamatto-
man suuruisina erinä tai odotuksista poikkeavina 
ajoituksina. Ulkoisista tekijöistä tai sisäisestä kehityk-
sestä riippuen TeliaSoneran tulokseen saattaa olla 
vaikutusta myös sellaisilla kertaluonteisilla erillä, joita ei 
vielä osata odottaa. 
 
Kehittyvät markkinat. TeliaSonera on tehnyt merkittäviä 
investointeja teleoperaattoreihin Kazakstanissa, Azer-
baidžanissa, Uzbekistanissa, Tadžikistanissa, Geor-
giassa, Moldovassa, Nepalissa, Venäjällä ja Turkissa. 
Tähän mennessä näiden maiden poliittisten ja taloudel-
listen sekä oikeus- ja sääntelyjärjestelmien ennustetta-
vuus on ollut heikompi kuin maissa, joissa näiden insti-
tuutioiden rakenne on kehittyneempi. Kehittyvien mark-
kinoiden maiden poliittinen tilanne voi jatkossa pysyä 
vaikeasti ennustettavana, ja markkinat, joilla Telia-
Sonera toimii, saattavat muuttua jopa niin epävakaiksi, 
että yhtiön on poistuttava tietystä maasta tai lopetetta-
va tietty toiminta tietyssä maassa. Toinen mahdollinen 
seuraus ovat oikeudenkäynnit, jotka eivät ole odotetta-
vissa tai ennustettavissa. Muita kehittyvien markkinoi-
den maissa toimimiseen liittyviä riskejä ovat mm. ulko-
maanvaluuttaan liittyvät rajoitukset tai hallinnolliset 
ongelmat, jotka voivat käytännössä estää TeliaSoneraa 
kotiuttamasta esimerkiksi osinkoina ja lainojen takaisin-
maksuina saatavia kassavirtoja tai myymästä sijoituksi-
aan. Tästä ovat esimerkkejä TeliaSoneran liiketoimin-
not Uzbekistanissa ja Nepalissa. Uzbekistanissa kon-
sernilla on noin 9,6 mrd. kruunun nettosijoitukset. 
Niihin sisältyy noin 7,4 mrd. kruunun edestä konserni-
yhtiöiden saamisia sekä noin 1,6 mrd. kruunun suurui-
set rahavarat ja noin 0,9 mrd. kruunun suuruiset lyhyt-
aikaiset sijoitukset. Nepalissa rahavarat ovat noin 2,5 
mrd. kruunua. Toinen riski on mahdollinen ulkomaista 
omistusta koskevien rajoitusten säätäminen tai muut 
mahdolliset viralliset tai epäviralliset toimet, jotka koh-
distuvat ulkomaisessa omistuksessa oleviin yhteisöihin. 
Tällainen epäsuotuisa poliittinen tai lainsäädännöllinen 
kehitys tai talouksien tai valuuttojen heikkeneminen 
näillä markkinoilla saattaa vaikuttaa huomattavankin 
kielteisesti TeliaSoneran toiminnan tulokseen ja 
taloudelliseen asemaan. 
 
Arvonalennukset ja uudelleenjärjestelykulut. Telia-
Sonera 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 tytäryhtiöis-
sä. Erityisesti Pohjoismaiden ulkopuolella TeliaSonera 
hoitaa eräitä liiketoimintojaan sellaisten tytäryhtiöiden 
kautta, joita se ei omista kokonaan. Eräissä näistä 
yhtiöistä hallintoasiakirjat suojaavat määräysvallatto-
mien osuuksien omistajien oikeuksia tietyissä asioissa, 
kuten osinkojen hyväksymisessä, omistussuhteiden 
muutoksissa ja muissa osakkeenomistajille kuuluvissa 
asioissa. TeliaSonera on riippuvainen vähemmistö-
omistajista esimerkiksi Fintur Holdings B.V:ssä (Finturin 
vähemmistöomistaja on Turkcell), joka omistaa Kazak-
stanin, Azerbaidžanin, Georgian ja Moldovan toiminnot. 
Tämän seurauksena TeliaSoneran määräysvallan ulko-
puolella olevat ja sen edun vastaiset toimet saattavat 
vaikuttaa TeliaSoneran mahdollisuuksiin toimia suunni-
tellusti 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 palve-
lujaan kaupallisesti. TeliaSonera ei voi olla varma, että 
se saa verkkolaitteita tai päätelaitteita vaihtoehtoisilta 
toimittajilta oikeaan aikaan, jos TeliaSoneran nyt käyt-
tämät toimittajat eivät kykene tyydyttämään sen tarpei-
ta. Lisäksi TeliaSonera on kilpailijoidensa tapaan ulkois-
tanut useimmissa toiminnoissaan monia tärkeitä tuki-
palvelujaan, kuten verkon rakentamisen ja ylläpidon. 
Näiden palvelujen toimittajien rajoitettu määrä sekä ne 
ehdot, joilla TeliaSonera on sopinut järjestelyistä 
nykyisten ja tulevien toimittajien kanssa, voivat vaikut-
taa haitallisesti TeliaSoneraan muun muassa rajoitta-
malla sen toiminnan joustavuutta. Päätelaitteiden 
toimitussopimusten allekirjoituksen yhteydessä Telia-
Sonera 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 ja yhteisyritykset. Osuudet MegaFonin 
ja Turkcellin tuloksista muodostavat merkittävän osan 
TeliaSoneran tuloksesta. TeliaSoneralla ei ole määräys-
valtaa näissä yhtiöissä, jotka toimivat kasvavilla markki-
noilla mutta myös epävakaammassa poliittisessa, 
taloudellisessa ja lainsäädännöllisessä ympäristössä. 
Nämä osakkuusyhtiöt puolestaan omistavat osuuksia 
monista muista yhtiöistä. TeliaSoneralla ei ole 
määräysvaltaa osakkuusyhtiöissään, ja siksi sen 
mahdollisuudet vaikuttaa kaikkien näiden liiketoiminnan 
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hoitamiseen ovat rajoitetut. Tietyissä näistä yhtiöistä 
TeliaSoneran yhtiökumppaneilla on hallintoasiakirjojen 
nojalla yksinomainen tai jaettu määräysvalta keskei-
sissä asioissa, joita ovat esimerkiksi liiketoimintasuun-
nitelmien ja budjettien hyväksyminen sekä osingonjaon 
suuruus ja ajankohta. Osakkuusyhtiöissä ja yhteisomis-
tuksessa olevissa yhtiöissä on aina olemassa vaara, 
että ryhdytään toimiin, jotka ovat TeliaSoneran tai sen 
osakkuusyhtiöiden määräysvallan ulkopuolella ja 
TeliaSoneran edun vastaisia, tai että syntyy erimieli-
syyksiä tai joudutaan umpikujaan. Esimerkki tästä on 
tämänhetkiset hallintotapaan liittyvät ongelmat Turk-
cellin hallitustasolla. TeliaSonera ei välttämättä pysty 
varmistamaan, että osakkuusyhtiöt soveltavat samoja 
yritysvastuuperiaatteita, mikä kasvattaa väärinkäytös-
ten sekä maineenmenetyksen ja rahallisten menetysten 
riskiä. Näiden osakkuusyhtiöiden taloudellisen tuloksen 
muutoksilla on vaikutuksia TeliaSoneran toiminnan 
tulokseen myös lyhyellä aikavälillä. 
 
Sääntely. TeliaSonera toimii erittäin säännellyllä alalla. 
TeliaSoneran toimintaa koskevat säännökset rajoittavat 
huomattavasti sen liiketoiminnan hoitamisen jousta-
vuutta. TeliaSoneran liiketoimintaan vaikuttavat lain-
säädännön, sääntelyn tai hallituspolitiikan muutokset 
sekä sääntelyviranomaisten tai tuomioistuinten päätök-
set, mukaan luettuina toimilupien myöntäminen Telia-
Soneralle tai muille osapuolille tai toimiluvan muuttami-
nen tai peruuttaminen, voivat vaikuttaa haitallisesti 
TeliaSoneran liiketoimintaan ja tulokseen. 
 
Yritysvastuu. TeliaSoneraan kohdistuu joukko etiikkaan 
ja yritysvastuuseen liittyviä riskejä, kuten ihmisoikeuk-
siin, asiakkaiden tietosuojaan, korruptioon, verkon 
suojaukseen, tietoturvaan, työmarkkinakäytäntöihin ja 
ympäristöön liittyvät riskit. Riski on erityisen suuri 
kasvavilla markkinoilla, missä poliittiset ja taloudelliset 
järjestelmät sekä oikeus- ja sääntelyjärjestelmät ovat 
olleet vaikeammin ennustettavia kuin maissa, joissa 
vastaavat instituutiot ovat pidemmälle kehittyneitä. 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. 
 
Euraasian liiketoimia koskeva selvitys. Hallitus antoi 
huhtikuussa 2013 kansainvälisen asianajotoimiston 
Norton Rose Fulbrightin (NRF) tehtäväksi laatia selvitys 
TeliaSoneran viime vuosien liiketoimista ja sopimuk-
sista Euraasiassa, jotta hallitus saisi selkeän kuvan 
liiketoimista ja arvion liiketoiminnallisista ja eettisisistä 
riskeistä. Ruotsin lain mukaisten seurausten osalta 
hallituksen neuvonantajina on toiminut kaksi ruotsa-
laista asianajotoimistoa. Asianajotoimistojen neuvojen 
perusteella TeliaSonera on viipymättä ryhtynyt ja aikoo 

jatkossakin ryhtyä liiketoimintaansa, hallintorakentee-
seensa ja henkilöstöönsä liittyviin toimenpiteisiin 
selvityksessä esiin nousseiden huolenaiheiden 
johdosta. NRF:n selvityksen lisäksi käynnissä on 
Ruotsin syyttäjäviranomaisen 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 syyttäjäviran-
omaisen tutkinnan tai TeliaSoneran omien eettisiin 
toimintaperiaatteisiin ja käytäntöihin liittyvien jatkuvien 
parannustoimien johdosta, voivat heikentää yhtiön 
toiminnan tuloksia ja taloudellista asemaa TeliaSoneran 
niissä toiminnoissa, jotka sijaitsevat Euraasian 
valtioiden lainkäyttöalueilla. Riskin aiheuttaa myös 
Ruotsin syyttäjäviranomaisen vuoden 2013 alussa 
antama TeliaSoneran Uzbekistanin-liiketoimiin liittynyt 
ilmoitus, jonka mukaan syyttäjäviranomainen tutkii 
erikseen mahdollisuutta määrätä TeliaSoneralle 
yhteisösakko, joka voi Ruotsin rikoslain mukaan olla 
enintään 10 milj. kruunua, sekä väitetyistä rikoksista 
TeliaSoneralle mahdollisesti koitunutta hyötyä koskeva 
menettämisseuraamus. Ruotsin syyttäjäviranomainen 
voi kohdistaa vastaavia toimia myös niihin liiketoimiin tai 
sopimuksiin, joita TeliaSonera on tehnyt toiminnoissaan 
muilla Euraasian markkinoilla. Lisäksi toimenpiteet, 
joita muiden maiden poliisi-, syyttäjä- tai sääntelyviran-
omaiset ovat kohdistaneet tai kohdistavat tulevaisuu-
dessa TeliaSoneran toimintaan tai liiketoimiin tai 
kolmansiin osapuoliin, ovatpa kyseiset henkilöt tai 
juridiset yksiköt ruotsalaisia tai muunmaalaisia, voivat 
suoraan tai epäsuorasti haitata TeliaSoneran liike-
toimintaa, toiminnan tulosta, taloudellista asemaa tai 
brändin mainetta. 
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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 tosi-
seikkoja, vaan ne edustavat TeliaSoneran odotuksia 
tulevasta kehityksestä. TeliaSonera uskoo, että näissä 
lausumissa esitetyt odotukset pohjautuvat perusteltui-
hin oletuksiin. Näihin lausumiin sisältyy kuitenkin riskejä 
ja epävarmuustekijöitä. Useat merkittävät tekijät saatta-
vat aiheuttaa todellisten tulosten poikkeamisen tässä 
esitetyistä tulevaisuutta koskevista lausumista. Tällaisia 

merkittäviä tekijöitä voivat olla muun muassa Telia-
Soneran markkina-asema, televiestintämarkkinoiden 
kasvu, kilpailun vaikutus ja muut taloudelliseen tilantee-
seen, liiketoimintaan, kilpailuun ja/tai lainsäädäntöön 
liittyvät tekijät, jotka vaikuttavat TeliaSoneran ja sen 
osakkuusyhtiöiden ja yhteisyritysten liiketoimintaan tai 
televiestintätoimialaan yleisesti. Tulevaisuutta koskevat 
lausumat kuvaavat tämänhetkistä käsitystä. Telia-
Soneralla 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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Hallituksen ja toimitusjohtajan vakuutus 
Hallitus ja toimitusjohtaja vakuuttavat, että osavuosikatsaus antaa totuudenmukaisen ja oikean kuvan emoyhtiön ja 
konsernin toiminnoista, taloudellisesta asemasta ja toimintojen tuloksesta ja että siinä on kuvattu merkittävät riskit 
ja epävarmuustekijät, joille emoyhtiö ja konsernin muut yritykset altistuvat. 
 
 

Tukholmassa 17.7.2015 
 
 
 
 
 

Marie Ehrling 
Hallituksen puheenjohtaja 

Olli-Pekka Kallasvuo 
Hallituksen varapuheenjohtaja 

Agneta Ahlström 
Hallituksen jäsen, 

henkilöstönedustaja 

Stefan Carlsson 
Hallituksen jäsen, 

henkilöstönedustaja 

Mats Jansson 
Hallituksen jäsen 

Mikko Kosonen 
Hallituksen jäsen 

Nina Linander 
Hallituksen jäsen 

Martin Lorentzon 
Hallituksen jäsen 

Per-Arne Sandström 
Hallituksen jäsen 

Kersti Strandqvist 
Hallituksen jäsen 

 Peter Wiklund 
Hallituksen jäsen, 

henkilöstönedustaja 

 Johan Dennelind 
Toimitusjohtaja 
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Lausunto osavuosikatsauksen 
yleisluonteisesta tarkastuksesta 

 

Johdanto 
Olemme tarkastaneet yleisluonteisesti TeliaSonera AB:n osavuosikatsauksen ajalta 1.1.–30.6.2015. Yhtiön 
hallituksen ja toimitusjohtajan velvollisuus on laatia ja esittää tämä osavuosikatsaus IAS 34 -standardin ja Ruotsin 
tilinpäätöslain mukaisesti. Meidän tehtävämme on antaa lausunto yleisluonteisen tarkastuksemme perusteella. 
 
 

Tarkastuksen laajuus 
Yleisluonteinen tarkastus on suoritettu Ruotsin auktorisoitujen tilintarkastajien yhdistyksen yleisluonteista 
tarkastusta koskevan standardin ISRE 2410:n mukaan. Yleisluonteiseen tarkastukseen kuuluu tiedustelujen 
tekeminen lähinnä taloudesta ja laskennasta vastaavilta yhtiön henkilökuntaan kuuluvilta henkilöiltä sekä 
analyyttisten ja muiden yleisluonteisten tarkastustoimenpiteiden suorittaminen. Yleisluonteinen tarkastus on 
laajuudeltaan olennaisesti rajoitetumpi kuin kansainvälisten tilintarkastusstandardien (ISA) ja muiden Ruotsissa 
yleisesti hyväksyttyjen tilintarkastusstandardien mukaan suoritettu tilintarkastus. Tarkastustoimenpiteet 
yleisluonteisessa tarkastuksessa eivät anna meille varmuutta siitä, että kaikki merkittävät asiat, jotka 
tilintarkastuksessa olisi saatettu havaita, ovat tulleet esille. Emme siten anna tilintarkastuskertomusta.  
 

Lausunto 
Yleisluonteisen tarkastuksemme perusteella tietoomme ei ole tullut seikkoja, jotka antaisivat aihetta olettaa, ettei 
konsernin osavuosikatsaus ole kaikilta oleellisilta osiltaan IAS 34 -standardin ja Ruotsin tilinpäätöslain sekä 
emoyhtiön osavuosikatsaus Ruotsin tilinpäätöslain mukainen. 
 
 
 
 
 

Tukholmassa 17.7.2015 
 

Deloitte AB 
 

(Allekirjoitus alkuperäisessä ruotsinkielisessä) 
 

Jan Palmqvist 
Auktorisoitu tilintarkastaja 

 
 



 

 

TeliaSoneran osavuosikatsaus 
Tammi–kesäkuu 2015 Q2 

37 

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

julkaistavaksi 17.7.2015 klo 7.00 (CET). 

TeliaSonera lyhyesti 
TeliaSoneran juuret ovat Pohjoismaiden 
televiestintämarkkinoilla, ja yhtiöllä on vahva asema 
Pohjoismaissa, Baltian maissa, Euraasiassa ja 
Espanjassa. Ydinliiketoimintanamme on parempien 
viestintämahdollisuuksien luominen ihmisille ja 
yrityksille matkaviestin- ja laajakaistapalvelujen avulla. 
 
Lisätietoja TeliaSonerasta on osoitteessa 
www.teliasonera.com. 
 
 

Määritelmiä 
Kertaluonteiset erät: 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: liiketulos ennen poistoja ja 
arvonalennuksia ja osuutta osakkuusyhtiöiden 
tuloksista. 
 
Käyttöomaisuusinvestoinnit (CAPEX): investoinnit 
aineellisiin ja aineettomiin lyhytaikaisiin varoihin. 
Käyttöomaisuusinvestoinnit eivät kuitenkaan sisällä 
liikearvoa, käyvän arvon muutoksia tai eläkevelvoitteita. 
 
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-

luottovakuuksia 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 
rahoitustuottojen summa ilman valuuttakurssivoittoja 
prosentteina sijoitetun pääoman keskiarvosta. 
 
 
Tässä osavuosikatsauksessa liiketoiminnallisten ja 
taloudellisten tulosten jäljessä sulkeissa esitetyt 
vertailuluvut viittaavat samaan erään vuoden 2014 
toisella neljänneksellä, ellei toisin ole mainittu. 
 
 

Taloudelliset tiedot 
 
Osavuosikatsaus tammi–syyskuu 2015 
20.10.2015 
 
Tilinpäätöstiedote tammi–joulukuu 2015 
29.1.2016 
 
 

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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