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

Vakaata ydinliiketoimintaa 
YHTEENVETO KOLMANNESTA VUOSINELJÄNNEKSESTÄ 

• Liikevaihto kasvoi 6,3 prosenttia ja oli 27 029 milj. Ruotsin kruunua (25 417). Liikevaihto paikallisissa valuutoissa 
ilman yritysostoja ja -myyntejä kasvoi 2,4 prosenttia. Palvelujen liikevaihto paikallisissa valuutoissa ilman 
yritysostoja ja -myyntejä laski 0,5 prosenttia. 

• Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä laski 0,9 prosenttia paikallisissa valuutoissa ilman yritysostoja ja -myyntejä. 
Raportointivaluutassa laskettuna käyttökate ennen kertaluonteisia eriä kasvoi 3,1 prosenttia ja oli 9 730 milj. 
kruunua (9 439). Käyttökateprosentti ennen kertaluonteisia eriä laski 36,0 prosenttiin (37,1). 

• Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä kasvoi 3,0 prosenttia ja oli 7 486 milj. kruunua (7 266). 
• Nettotuloksen emoyhtiön omistajille kuuluva osuus kasvoi 12,7 prosenttia ja oli 4 589 milj. kruunua (4 073), ja 

osakekohtainen tulos nousi 1,06 kruunuun (0,94). 
• Vapaa kassavirta laski 4 699 milj. kruunuun (6 387). Lasku selittyy pääasiassa MegaFonin osinkojen 

pienenemisellä, koska yhtiö aikoo maksaa osinkoja kahdessa erässä vuonna 2015. 
• Konsernin kehitysnäkymiä vuodelle 2015 on tarkistettu: käyttökatteen ennen kertaluonteisia eriä paikallisissa 

valuutoissa ilman yritysostoja ja -myyntejä odotetaan jäävän hieman vuoden 2014 tasoa pienemmäksi. 
 
YHTEENVETO ENSIMMÄISESTÄ YHDEKSÄSTÄ KUUKAUDESTA 

• Liikevaihto kasvoi 7,9 prosenttia ja oli 80 186 milj. Ruotsin kruunua (74 328). Liikevaihto paikallisissa valuutoissa 
ilman yritysostoja ja -myyntejä kasvoi 1,8 prosenttia. Palvelujen liikevaihto paikallisissa valuutoissa ilman 
yritysostoja ja -myyntejä laski 1,0 prosenttia. 

• Nettotuloksen emoyhtiön omistajille kuuluva osuus pysyi ennallaan ja oli 11 561 milj. kruunua (11 563), ja 
osakekohtainen tulos oli 2,67 kruunua (2,67). 

• Vapaa kassavirta kasvoi 13 859 kruunuun (11 412) pääasiassa Turkcellin osinkojen seurauksena. 
 
TALOUDELLISIA TUNNUSLUKUJA 

MSEK, paitsi suhdeluvut, osakekohtaiset 
tiedot ja muutokset 

Heinä– 
syys 2015 

Heinä– 
syys 2014 

Muutos 
(%) 

Tammi–syys 
2015 

Tammi– 
syys 2014 

Muutos 
(%) 

Liikevaihto 27 029 25 417 6,3 80 186 74 328 7,9 
Muutos (%) paik. valuutoissa, orgaaninen 2,4   1,8   

josta palvelujen liikevaihto (ulkoinen) 23 687 22 856 3,6 70 142 66 668 5,2 
muutos (%) paik. valuutoissa, orgaaninen −0,5   −1,0   

Käyttökate1) ennen kertaluonteisia eriä2) 9 730 9 439 3,1 27 460 26 620 3,2 
Muutos (%) paik. valuutoissa, orgaaninen −0,9   −3,3   

Käyttökate-% 36,0 37,1  34,2 35,8  
Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä 7 486 7 266 3,0 18 844 19 898 −5,3 
Liiketulos  6 879 6 333 8,6 17 439 18 154 −3,9 
Tulos rahoituserien jälkeen 6 575 5 664 16,1 15 998 16 080 −0,5 
Nettotulos 5 023 4 433 13,3 12 832 12 728 0,8 

josta emoyhtiön omistajille kuuluva osuus 4 589 4 073 12,7 11 561 11 563 0,0 
Tulos/osake (kruunua) 1,06 0,94 12,7 2,67 2,67 0,0 
Sij. pääoman tuotto (%, rullaava 12 kk) 11,6 12,6  11,6 12,6  
Käyttöomaisuusinvestoinnit ilman 
toimilupa- ja taajuusmaksuja 3 909 3 782 3,4 12 219 9 861 23,9 

Nettovelka 61 455 59 301  61 455 59 301  
Vapaa kassavirta 4 699 6 387 −26,4 13 859 11 412 21,4 

 
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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”Kolmannella neljänneksellä Ruotsin ja Euroopan 
ydinliiketoimintojemme tulos oli rohkaiseva: 
käyttökatteen orgaaninen kasvu kääntyi positiiviseksi 
kummallakin alueella. Euraasiassa makrotalouden 
paineet ja kova kilpailu vaikuttivat toimintoihin etenkin 
Kazakstanissa, mutta Nepalissa tulos oli jälleen vahva. 
 
Ruotsissa jatkamme ylivoimaisuuteen perustuvaa 
verkkostrategiaa ja aiomme tänä vuonna investoida yli 6 
mrd. kruunua pääosin kuitu- ja 4G-verkkoihin. Strategian 
positiiviset vaikutukset alkavat näkyä, sillä palvelujen 
liikevaihdon orgaaninen kasvu parani 1 prosenttiin. 
Kasvua tukivat matkaviestin-, laajakaista- ja TV-liittymien 
keskimääräisen kuukausituoton kasvu ja uusien 
kuituliittymien suuri määrä. Kuluttajasegmentissä kasvu 
pysyi terveenä ja yrityssegmentissä paineet hellittivät 
hieman. Palvelujen liikevaihdon kasvun ja hyvän 
kulukurin myötä käyttökateprosentti kasvoi lähes 
prosenttiyksikön edellisvuoden vastaavaan jaksoon 
verrattuna. 
 
Norjassa hankitun Tele2-liiketoiminnan integrointi etenee 
suunnitellusti. Kokonaisuutena tulos oli vakaa, ja sitä 
tukivat hyvä orgaaninen kasvu ja synergiaetujen 
vaikutusten jatkuminen. Lisäksi tulokset paranivat 
kaikissa kolmessa Baltian maassa. Jatkamme 
tarjontamme kehittämistä Baltiassa, mistä on 
osoituksena mm. äskettäin ilmoittamamme Teon ja 
Omnitelin liiketoimintojen yhdistäminen Liettuassa. 
 
Syyskuun alkupuolella ilmoitimme päätöksestämme 
perua TeliaSoneran ja Telenorin liiketoimintojen 
yhdistäminen Tanskassa, koska yhtiöt eivät päässeet 
Euroopan komission kanssa yhteisymmärrykseen 
yhdistymisen ehdoista. Nähdäksemme tuotot eivät 
vieläkään ole riittävällä tasolla, ja etsimme yhä keinoja 
parantaa toimintojen kannattavuutta Tanskassa. 
 
Käyttökateprosenttiin kohdistuneet lisäpaineet 
Kazakstanissa vaikuttivat Euraasian alueen 
kokonaistulokseen. Kazakstanissa hintakilpailu on 

kovaa, ja kannattavuuteen vaikuttivat myös 
yhteenliittämiskulujen nousu, joka johtui oman verkon 
ulkopuolisen liikenteen kasvusta tuotelanseerausten 
seurauksena. Olemme ryhtyneet toimiin vaikutuksen 
lieventämiseksi, mutta kehityksen odotetaan jatkuvan 
samansuuntaisena lyhyellä aikavälillä. Nepalissa 
onnistuimme keväällä sattuneen maanjäristyksen 
vaikutusten hallinnassa erinomaisesti ja kolmannella 
vuosineljänneksellä tuloksemme pysyi vakaana. 
 
Jatkamme TeliaSoneran kehittämistä tulevaisuutta 
ajatellen. Tarkensimme äskettäin prioriteettejamme ja 
päätimme siirtää painopisteen Eurooppaan ja Ruotsiin ja 
vähentää toimintoja Euraasiassa. Kahden viime vuoden 
aikana olemme panostaneet vahvasti etenkin hallinnon 
ja yritysvastuutyön parantamiseen Euraasian 
toiminnoissa. Nähdäksemme selvää parannusta on 
tapahtunut ja tulevat omistajat voivat jatkaa tätä 
kehitystyötä. Vetäytyminen Euraasian alueelta on jo 
alkanut, ja tulemme tiedottamaan prosessin 
etenemisestä. 
 
Neljännellä vuosineljänneksellä odotamme myönteisen 
kehityksen jatkuvan sekä Ruotsissa että Euroopan 
alueella mutta haasteiden jatkuvan Euraasiassa ja 
etenkin Kazakstanissa. Tarkistamme koko vuoden 
näkymiä ja odotamme orgaanisen käyttökatteen 
paikallisissa valuutoissa jäävän hieman edellisvuoden 
tasoa pienemmäksi ja käyttöomaisuusinvestointien 
olevan n. 17 mrd. kruunua. Luvuissa ei ole huomioitu 
Norjan toimintojen synergiatavoitetta, jonka nostimme 
viime neljänneksellä 700 milj. kruunuun vuodelta 2015. 
Täyden synergiaedun odotamme saavuttavamme 
vuonna 2016.” 
 
Tukholmassa 20.10.2015 
 
Johan Dennelind 
Toimitusjohtaja 
 
 

Toimitusjohtaja  
Johan Dennelindin 
kommentit 
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Konsernin kehitysnäkymät vuodelle 2015 
(tarkistettu)
Käyttökatteen ennen kertaluonteisia eriä paikallisissa 
valuutoissa ilman yritysostoja ja -myyntejä odotetaan 
jäävän hieman vuoden 2014 tasoa pienemmäksi. 
(Tarkistettu, aiemmin ”suunnilleen vuoden 2014 tasolla”.) 
 
 
 
 
 
 

Käyttöomaisuusinvestointien ilman toimilupa- ja 
taajuusmaksuja odotetaan olevan noin 17 mrd. kruunua. 
Valuuttakurssivaihtelut saattavat vaikuttaa Ruotsin 
kruunuissa ilmoitettuihin lukuihin. (Ennallaan) 
 
Osingonjakopolitiikkansa mukaisesti TeliaSoneran 
tavoitteena on jakaa osinkoa tilikaudelta 2015 vähintään 
3,00 kruunua osakkeelta. 
(Ennallaan) 
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Konserni, kolmas neljännes 2015 
LIIKEVAIHTO JA TULOS 

Liikevaihto paikallisissa valuutoissa ilman yritysostoja ja 
-myyntejä kasvoi 2,4 prosenttia. Raportointivaluutassa 
laskettuna liikevaihto kasvoi 6,3 prosenttia ja oli 27 029 
milj. kruunua (25 417). Valuuttakurssivaihteluilla oli 1,2 
prosentin ja yritysostoilla ja -myynneillä 2,7 prosentin 
suuruinen positiivinen vaikutus liikevaihtoon. Palvelujen 
liikevaihto paikallisissa valuutoissa ilman yritysostoja ja 
-myyntejä laski 0,5 prosenttia. 
 
Ruotsin alueella liikevaihto ilman yritysostoja ja myyntejä 
kasvoi 1,5 prosenttia. Liikevaihto yritysostot ja -myynnit 
mukaan lukien kasvoi 1,5 prosenttia ja oli 9 122 milj. 
kruunua (8 985). Palvelujen liikevaihto ilman yritysostoja 
ja -myyntejä kasvoi 1,0 prosenttia. 
 
Euroopan alueella liikevaihto paikallisissa valuutoissa 
ilman yritysostoja ja -myyntejä kasvoi 5,0 prosenttia. 
Raportointivaluutassa laskettuna liikevaihto kasvoi 12,1 
prosenttia ja oli 11 137 milj. kruunua (9 935). Palvelujen 
liikevaihto paikallisissa valuutoissa ilman yritysostoja ja -
myyntejä laski 1,3 prosenttia. 
 
Euraasian alueella liikevaihto paikallisissa valuutoissa 
ilman yritysostoja ja -myyntejä laski 3,2 prosenttia. 
Raportointivaluutassa laskettuna liikevaihto kasvoi 0,5 
prosenttia ja oli 5 492 milj. kruunua (5 467). Palvelujen 
liikevaihto paikallisissa valuutoissa ilman yritysostoja ja -
myyntejä laski 4,1 prosenttia. 
 
Liittymämäärä kasvoi tytäryhtiöissä 1,3 miljoonalla 
vuoden 2014 kolmannen neljänneksen lopusta ja oli 68,0 
miljoonaa. Vuosineljänneksen aikana liittymien 
kokonaismäärä kasvoi 0,2 miljoonalla. 
 
Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä laski 0,9 prosenttia 
paikallisissa valuutoissa ilman yritysostoja ja -myyntejä. 
Raportointivaluutassa laskettuna käyttökate ennen 
kertaluonteisia eriä kasvoi 3,1 prosenttia ja oli 9 730 milj. 
kruunua (9 439). Käyttökateprosentti ennen 
kertaluonteisia eriä laski 36,0 prosenttiin (37,1). 
 
Osakkuusyhtiöistä ja yhteisyrityksistä saadut tuotot 
kasvoivat 1 430 milj. kruunuun (1 201) Turkcellin 
osuuden merkittävän kasvun myötä. 
 
Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä kasvoi 3,0 
prosenttia ja oli 7 486 milj. kruunua (7 266). Nousu johtui 
pääasiassa osakkuusyhtiöistä ja yhteisyrityksistä 
saatujen tuottojen kasvusta. 
  
Liiketulokseen vaikuttavat kertaluonteiset erät olivat 
−607 milj. kruunua (−933) ja koostuivat pääasiassa 
uudelleenjärjestelykuluista Ruotsissa sekä Norjan Tele2-
yritysostoon liittyneistä uudelleenjärjestely- ja 
yhdistämiskuluista. 
 

Rahoituserät olivat yhteensä −304 milj. kruunua (−669), 
josta −573 milj. kruunua (−609) liittyi nettokorkokuluihin. 
Myönteinen vaikutus liittyy pääasiassa dollarimääräisiin 
kassavaroihin vaikuttaviin valuuttakurssivaihteluihin, 
jotka johtuvat Kazakstanin devalvaatiosta vuoden 2015 
kolmannella neljänneksellä. 
 
Tuloverot kasvoivat −1 552 milj. kruunuun (−1 231). 
Efektiivinen veroaste oli 23,6 prosenttia (21,7). 
 
Määräysvallattomien omistajien osuus tytäryhtiöistä 
nousi 435 milj. kruunuun (360). 
 
Nettotuloksen emoyhtiön omistajille kuuluva osuus 
kasvoi 12,7 prosenttia 4 589 milj. kruunuun (4 073), ja 
osakekohtainen tulos nousi 1,06 kruunuun (0,94). 
 

TASE-ERÄT JA KASSAVIRTA 

Käyttöomaisuusinvestoinnit laskivat 3 902 milj. kruunuun 
(4 929), ja suhteessa palvelujen liikevaihtoon ne laskivat 
16,5 prosenttiin (21,6). Käyttöomaisuusinvestoinnit ilman 
toimilupa- ja taajuusmaksuja kasvoivat 3 909 milj. 
kruunuun (3 782), ja suhteessa palvelujen liikevaihtoon 
ilman toimilupa- ja taajuusmaksuja ne pysyivät ennallaan 
16,5 prosentissa (16,5). 
 
Vapaa kassavirta pieneni 4 699 milj. kruunuun (6 387). 
Lasku johtui pääasiassa MegaFonilta saatujen osinkojen 
pienenemisestä 353 milj. kruunuun (1 902) verojen 
jälkeen, koska yhtiö aikoo maksaa osinkoja kahdessa 
erässä vuonna 2015. 
 
Nettovelka oli 61 455 milj. kruunua kolmannen 
vuosineljänneksen lopussa (68 468 milj. kruunua vuoden 
2015 toisen neljänneksen lopussa). Nettovelan suhde 
käyttökatteeseen oli 1,70 (1,91 vuoden 2015 toisen 
neljänneksen lopussa). 
 
Omavaraisuusaste oli 37,3 prosenttia (39,0 prosenttia 
vuoden 2015 toisen neljänneksen lopussa). 
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Konserni, tammi–syyskuu 2015 
 
LIIKEVAIHTO JA TULOS 

Liikevaihto paikallisissa valuutoissa ilman yritysostoja ja 
-myyntejä kasvoi 1,8 prosenttia. Raportointivaluutassa 
laskettuna liikevaihto kasvoi 7,9 prosenttia ja oli 80 186 
milj. kruunua (74 328). Valuuttakurssivaihteluilla oli 3,6 
prosentin ja yritysostoilla ja -myynneillä 2,5 prosentin 
suuruinen positiivinen vaikutus liikevaihtoon. Palvelujen 
liikevaihto paikallisissa valuutoissa ilman yritysostoja ja 
-myyntejä laski 1,0 prosenttia.  
 
Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä laski 3,3 prosenttia 
paikallisissa valuutoissa ilman yritysostoja ja -myyntejä. 
Raportointivaluutassa laskettuna käyttökate ennen 
kertaluonteisia eriä kasvoi 3,2 prosenttia ja oli 27 460 
milj. kruunua (26 620). Käyttökateprosentti ennen 
kertaluonteisia eriä laski 34,2 prosenttiin (35,8). 
 
Osakkuusyhtiöistä ja yhteisyrityksistä saadut tuotot 
laskivat 2 227 milj. kruunuun (3 048), kun Turkcellin ja 
MegaFonin osuus pieneni pääasiassa valuuttakurssi-
vaikutusten ja kertaerien seurauksena. 
 
Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä laski 5,3 prosenttia 
ja oli 18 844 milj. kruunua (19 898). Lasku johtui 
pääasiassa osakkuusyhtiöistä ja yhteisyrityksistä 
saatujen tuottojen pienenemisestä. 
 
Liiketulokseen vaikuttavat kertaluonteiset erät olivat –
1 405 milj. kruunua (−1 744). Ne johtuivat pääasiassa 
Norjan Tele2-yritysostoon liittyneistä uudelleenjärjestely- 
ja yhdistämiskuluista, uudelleenjärjestelykuluista 
Ruotsissa sekä Nepalin maanjäristyksestä aiheutuneista 
kuluista. 
 
Rahoituserät olivat yhteensä −1 441 milj. kruunua 
(−2 074), josta −1 971 milj. kruunua (−1 964) liittyi 
nettokorkokuluihin. Myönteinen vaikutus liittyy 
pääasiassa dollarimääräisiin kassavaroihin vaikuttaviin, 
Euraasiassa tehtyjen devalvaatioiden aiheuttamiin 
valuuttakurssivaihteluihin vuoden 2015 aikana. 
 
Tuloverot laskivat −3 166 milj. kruunuun (−3 352). 
Efektiivinen veroaste oli 19,8 prosenttia (20,8). Lasku 
johtui vuoden ensimmäiseen neljännekseen liittyneestä 
positiivisesta kertavaikutuksesta. 
 
Määräysvallattomien omistajien osuus tytäryhtiöistä 
nousi 1 270 milj. kruunuun (1 165). 
 
Nettotuloksen emoyhtiön omistajille kuuluva osuus pysyi 
ennallaan ja oli 11 561 milj. kruunua (11 563), ja 
osakekohtainen tulos oli 2,67 kruunua (2,67). 

 

TASE-ERÄT JA KASSAVIRTA 

Käyttöomaisuusinvestoinnit kasvoivat 12 605 milj. 
kruunuun (11 027), ja suhteessa palvelujen liikevaihtoon 
ne kasvoivat 18,0 prosenttiin (16,5). 
Käyttöomaisuusinvestoinnit ilman toimilupa- ja 
taajuusmaksuja kasvoivat 12 219 milj. kruunuun (9 861), 
ja suhteessa palvelujen liikevaihtoon ilman toimilupa- ja 
taajuusmaksuja ne kasvoivat 17,4 prosenttiin (14,8). 
 
Vapaa kassavirta kasvoi 13 859 milj. kruunuun (11 412), 
mikä johtui pääasiassa toisella neljänneksellä 
maksetuista Turkcellin osingoista. 
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MERKITTÄVIÄ TAPAHTUMIA KOLMANNELLA 
VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 

 
• TeliaSonera ja Telenor ilmoittivat 11.9.2015 

päätöksestään perua Tanskan liiketoimintojensa 
yhdistäminen. Yhtiöt eivät onnistuneet pääsemään 
Euroopan komission kanssa yhteisymmärrykseen 
yhdistymisen ehdoista. Tavoitteena oli vahvan 
matkaviestinoperaattorin luominen Tanskan 
markkinoille. 

• TeliaSonera ilmoitti 17.9.2015, ettei se ole 
pitkäaikainen omistaja Euraasian alueella. Yhtiö 
lisää panostustaan Euroopan ja Ruotsin alueisiin 
osana uuden TeliaSoneran luomista koskevaa 
strategiaansa. Yhtiö on käynnistänyt prosessin 
vähentääkseen läsnäoloaan Euraasian alueella ja 
poistuakseen sieltä lopulta kokonaan. 

• TeliaSonera ilmoitti 28.9.2015 muutoksista 
konsernin johtoryhmässä. TeliaSonera yhdistää 
Group Commercial- ja Group 
Technology -yksikkönsä uudeksi yksiköksi. Malin 
Frenning jätti TeliaSoneran, ja Euraasian alueen 
johtajaksi tulee Emil Nilsson. 
 
 

MERKITTÄVIÄ TAPAHTUMIA KOLMANNEN 
VUOSINELJÄNNEKSEN JÄLKEEN 

• TeliaSonera ilmoitti 6.10.2015, että se toteuttaa 
uutta strategista painopistettään yhdistämällä kaksi 
liettualaista tytäryhtiötään. Kiinteän verkon 
operaattori Teo ja matkaviestinoperaattori Omnitel 
ovat päättäneet yhdistää voimansa, mikä vahvistaa 
TeliaSoneran ydinliiketoimintaa Pohjoismaiden ja 
Baltian alueella. 

• TeliaSonera ilmoitti 8.10.2015 nimittäneensä Sören 
Abildgaardin uuden, yhdistetyn Group Commercial–
Group Technology-yksikön vt. johtajaksi. 
Abildgaardista tulee TeliaSonera-konsernin 
johtoryhmän jäsen. Samana päivänä TeliaSonera 
ilmoitti Erik Hallbergin siirtyvän uuden Global 
Businesses -yksikön johtajaksi ja lähtevän 
konsernin johtoryhmästä. 
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Ruotsin liikevaihto ja käyttökate paranivat 
• TeliaSonera jatkaa 4G- ja kuituverkkojen nopeaa laajentamista Ruotsissa vastatakseen nopeiden 

internetyhteyksien vahvaan kysyntään. Uusia kuituliittymiä toimitettiin suuri määrä kolmannella neljänneksellä. 
Kuituverkkoon liitettiin neljänneksen aikana lähes 30 000 kotitaloutta, joista lähes 16 000 oli omakotitaloja. 
 

• Palvelujen liikevaihto kääntyi kasvuun neljänneksen aikana matkaviestin-, laajakaista- ja TV-liittymien 
keskimääräisen kuukausituoton nousun ja kuituliittymien määrän voimakkaan kasvun myötä. Kannattavuus 
parani edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna liikevaihdon kasvun ja kulukurin seurauksena. 

 
TALOUDELLISIA TUNNUSLUKUJA 

MSEK, paitsi käyttökateprosentit, 
toiminnan tunnusluvut ja muutokset 

Heinä– 
syys 2015 

Heinä– 
syys 2014 

Muutos 
(%) 

Tammi–syys 
2015 

Tammi–syys 
2014 

Muutos 
(%) 

Liikevaihto 9 122 8 985 1,5 27 443 26 795 2,4 
Muutos (%) paik. valuutoissa, orgaaninen 1,5   1,9   

josta palvelujen liikevaihto (ulkoinen) 8 065 7 983 1,0 23 871 23 811 0,2 
muutos (%) paik. valuutoissa, orgaaninen 1,0   −0,4   

Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä 3 752 3 637 3,2 10 459 10 850 −3,6 
Käyttökate-% 41,1 40,5  38,1 40,5  

Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista 0 −1  −20 −6  
Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä 2 644 2 501 5,7 7 147 7 773 −8,1 
Liiketulos  2 443 2 503 −2,4 6 835 7 599 −10,1 
Käyttöomaisuusinvestoinnit ilman 
toimilupa- ja taajuusmaksuja 1 400 1 184 18,2 3 986 3 363 18,5 

% palvelujen liikevaihdosta  17,4 14,8  16,7 14,1  
Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä – 
käyttöomaisuusinvestoinnit 2 352 2 453 −4,1 6 473 7 487 −13,5 

Liittymämäärä (tuhatta)       
Matkaviestintä 6 138 6 233 −1,5 6 138 6 233 −1,5 
Kiinteän verkon puhepalvelut 1 932 2 093 −7,7 1 932 2 093 −7,7 
Laajakaista 1 296 1 260 2,9 1 296 1 260 2,9 
TV 713 681 4,7 713 681 4,7 

Työntekijöitä 6 652 6 702 −0,7 6 652 6 702 −0,7 
 

Liikevaihto ilman yritysostoja ja -myyntejä kasvoi 1,5 
prosenttia. Liikevaihto yritysostot ja -myynnit mukaan 
lukien kasvoi 1,5 prosenttia ja oli 9 122 milj. kruunua 
(8 985). Yritysostoilla ja -myynneillä ei ollut vaikutusta 
liikevaihtoon. Palvelujen liikevaihto ilman yritysostoja ja 
-myyntejä kasvoi 1,0 prosenttia. 
 
Matkaviestinpalvelujen liikevaihto kasvoi 1,9 prosenttia. 
Kasvua tukivat kasvun jatkuminen kuluttajasegmentissä 
ja yrityssegmentin vakaa liikevaihto. Kiinteän verkon 
palvelujen liikevaihto kasvoi edelliseen neljännekseen 
verrattuna ja oli lähes edellisvuoden tasolla, kun 
laajakaista- ja TV-palvelujen liikevaihdon kasvu sekä 
kuituverkon nopea laajeneminen kumosivat pitkälti 
kiinteän verkon puhepalvelujen liikevaihdon laskun. 
Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä ja ilman 
yritysostoja ja -myyntejä kasvoi 3,2 prosenttia. 
Yritysostot ja -myynnit mukaan lukien käyttökate ennen 
kertaluonteisia eriä kasvoi 3,2 prosenttia ja oli 3 752 milj. 
kruunua (3 637). Käyttökateprosentti nousi 41,1 
prosenttiin (40,5) hinnantarkistusten ja matkaviestinnän 
asiakashankintakustannusten laskun myötä. 
 

Käyttöomaisuusinvestoinnit kasvoivat 1 400 milj. 
kruunuun (1 184), ja ilman toimilupa- ja taajuusmaksuja 
ne kasvoivat 1 400 milj. kruunuun (1 184). 
 
Matkaviestinliittymien määrä laski vuosineljänneksenä 
8 000:lla. Kiinteän verkon laajakaistaliittymien määrä 
kasvoi 1 000:lla ja TV-liittymien määrä kasvoi 4 000:lla.
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Tulokset nousussa Euroopassa 
• Euroopan alueen tulos parani ja orgaaninen käyttökate kasvoi viidessä maassa seitsemästä neljänneksen 

aikana. Norjassa hankitun Tele2-liiketoiminnan integrointi etenee suunnitellusti ja tukee kannattavuutta. Lisäksi 
tulokset paranivat kaikkien kolmen Baltian maan toiminnoissa edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. 
 

• Syyskuun alkupuolella TeliaSonera ja Telenor ilmoittivat päätöksestään perua liiketoimintojensa yhdistäminen 
Tanskassa, koska yhtiöt eivät päässeet Euroopan komission kanssa yhteisymmärrykseen hankkeen ehdoista. 
 

• Lokakuussa ilmoitimme, että liettualaiset tytäryhtiömme Teo ja Omnitel yhdistävät liiketoimintansa.  
 

TALOUDELLISIA TUNNUSLUKUJA 

MSEK, paitsi käyttökateprosentit, 
toiminnan tunnusluvut ja muutokset 

Heinä– 
syys 2015 

Heinä– 
syys 2014 

Muutos 
(%) 

Tammi–syys 
2015 

Tammi–syys 
2014 

Muutos 
(%) 

Liikevaihto 11 137 9 935 12,1 32 312 29 329 10,2 
Muutos (%) paik. valuutoissa, orgaaninen 5,0   1,9   

josta palvelujen liikevaihto (ulkoinen) 8 836 8 293 6,5 25 853 24 267 6,5 
muutos (%) paik. valuutoissa, orgaaninen −1,3   −2,3   

Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä 3 036 2 716 11,8 7 918 7 305 8,4 
Käyttökate-% 27,3 27,3  24,5 24,9  

Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista 32 36 −11,3 87 83 4,7 
Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä 1 600 1 436 11,4 3 652 3 705 −1,4 
Liiketulos  1 346 1 396 −3,6 3 119 3 522 −11,5 
Käyttöomaisuusinvestoinnit ilman 
toimilupa- ja taajuusmaksuja 1 174 1 152 1,9 3 670 2 972 23,5 

% palvelujen liikevaihdosta 13,3 13,9  14,2 12,2  
Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä – 
käyttöomaisuusinvestoinnit 1 862 1 564 19,0 4 249 4 333 −2,0 

Liittymämäärä (tuhatta)       
Matkaviestintä 14 152 13 226 7,0 14 152 13 226 7,0 
Kiinteän verkon puhepalvelut 1 001 999 0,2 1 001 999 0,2 
Laajakaista 1 269 1 251 1,4 1 269 1 251 1,4 
TV 890 841 5,8 890 841 5,8 

Työntekijöitä 11 326 10 940 3,5 11 326 10 940 3,5 
 
 
Liikevaihto paikallisissa valuutoissa ilman yritysostoja ja 
-myyntejä kasvoi 5,0 prosenttia. Raportointivaluutassa 
laskettuna liikevaihto kasvoi 12,1 prosenttia ja oli 11 137 
milj. kruunua (9 935). Valuuttakurssivaihteluilla oli 0,1 
prosentin ja yritysostoilla ja -myynneillä 7,0 prosentin 
suuruinen positiivinen vaikutus liikevaihtoon. Palvelujen 
liikevaihto paikallisissa valuutoissa ilman yritysostoja ja 
-myyntejä laski 1,3 prosenttia. 
 

Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä kasvoi 1,2 
prosenttia paikallisissa valuutoissa ilman yritysostoja ja -
myyntejä. Raportointivaluutassa laskettuna käyttökate 
ennen kertaluonteisia eriä kasvoi 11,8 prosenttia ja oli 
3 036 milj. kruunua (2 716). Käyttökateprosentti pysyi 
ennallaan 27,3 prosentissa (27,3). 
 
Käyttöomaisuusinvestoinnit kasvoivat hieman ja olivat 
1 174 milj. kruunua (1 152). Käyttöomaisuusinvestoinnit 
ilman toimilupa- ja taajuusmaksuja kasvoivat jonkin 
verran ja olivat 1 174 milj. kruunua (1 152). 
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Matkaviestinnän laskutusliikevaihto kasvoi yhä Suomessa 
TALOUDELLISIA TUNNUSLUKUJA 

MSEK, paitsi käyttökateprosentit,  
toiminnan tunnusluvut ja muutokset 

Heinä– 
syys 2015 

Heinä– 
syys 2014 

Muutos 
(%) 

Tammi–syys 
2015 

Tammi– 
syys 2014 

Muutos 
(%) 

Liikevaihto 3 273 3 222 1,6 9 874 9 545 3,4 
Muutos (%) paik. valuutoissa, orgaaninen −0,8   −0,2   

josta palvelujen liikevaihto (ulkoinen) 2 758 2 798 −1,4 8 294 8 280 0,2 
muutos (%) paik. valuutoissa, orgaaninen −3,7   −3,3   

Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä 1 048 1 064 −1,5 2 997 3 049 −1,7 
Käyttökate-% 32,0 33,0  30,4 31,9  

Liittymämäärä (tuhatta)       
Matkaviestintä 3 326 3 286 1,2 3 326 3 286 1,2 
Kiinteän verkon puhepalvelut 84 104 −19,2 84 104 −19,2 
Laajakaista 529 553 −4,3 529 553 −4,3 
TV 491 477 2,9 491 477 2,9 

 
 
Palvelujen liikevaihto paikallisessa valuutassa ennen 
yritysostoja ja -myyntejä pieneni 3,7 prosenttia. Sitä 
rasittivat matkaviestinnän säänneltyjen yhteenliittämis-
maksujen pieneneminen ja hintojen lasku yrityssegmen-
tissä. Matkaviestinnän laskutusliikevaihdon kasvu jatkui 
kuluttajasegmentin suotuisan kehityksen seurauksena. 
Käyttökateprosentti ennen kertaluonteisia eriä laski 32,0 
prosenttiin (33,0). Lasku selittyy asiakastoimintojen 

palvelutasojen parantamiseen liittyneiden kustannusten 
kasvulla. 
 
Matkaviestin- ja TV-liittymien määrä pysyi ennallaan, 
mutta kiinteän verkon puhe- ja laajakaistaliittymien 
määrä laski hieman kolmannella neljänneksellä.

 

Kannattavuus parani edelleen Norjassa 
TALOUDELLISIA TUNNUSLUKUJA 

MSEK, paitsi käyttökateprosentit,  
toiminnan tunnusluvut ja muutokset 

Heinä– 
syys 2015 

Heinä– 
syys 2014 

Muutos 
(%) 

Tammi–syys 
2015 

Tammi– 
syys 2014 

Muutos 
(%) 

Liikevaihto 2 396 1 773 35,1 6 861 5 065 35,5 
Muutos (%) paik. valuutoissa, orgaaninen 6,5   5,5   

josta palvelujen liikevaihto (ulkoinen) 2 020 1 481 36,4 5 728 4 238 35,2 
muutos (%) paik. valuutoissa, orgaaninen 2,7   1,3   

Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä 862 588 46,7 2 080 1 587 31,1 
Käyttökate-% 36,0 33,2  30,3 31,3  

Liittymämäärä (tuhatta)       
Matkaviestintä 2 475 1 527 62,1 2 475 1 527 62,1 
Kiinteän verkon puhepalvelut 43 0  43 0  

 
 
Palvelujen liikevaihto paikallisessa valuutassa ilman 
yritysostoja ja -myyntejä kasvoi 2,7 prosenttia, kun 
laskutusliikevaihdon kasvu kumosi selvästi säänneltyjen 
yhteenliittämismaksujen laskun vaikutuksen. 
 
Käyttökateprosentti ennen kertaluonteisia eriä nousi 36,0 
prosenttiin (33,2) palvelujen liikevaihdon kasvun ja 
Tele2-yritysostoon liittyvien synergiaetujen myötä.  

Matkaviestinliittymien määrä kasvoi 23 000:lla 
neljänneksen aikana. Kiinteän verkon liittymistä on 
allekirjoitettu sopimus, jonka mukaan valtaosa 
liittymäkannasta myydään Phonectille. Kaupan 
odotetaan toteutuvan neljännellä vuosineljänneksellä.



 

 

TeliaSoneran osavuosikatsaus 
Tammi–syyskuu 2015 Q3 

11 

Kannattavuus vakaata Tanskassa paineista huolimatta 
TALOUDELLISIA TUNNUSLUKUJA 

MSEK, paitsi käyttökateprosentit,  
toiminnan tunnusluvut ja muutokset 

Heinä– 
syys 2015 

Heinä– 
syys 2014 

Muutos 
(%) 

Tammi–syys 
2015 

Tammi– 
syys 2014 

Muutos 
(%) 

Liikevaihto 1 459 1 464 −0,4 4 328 4 187 3,3 
Muutos (%) paik. valuutoissa, orgaaninen −2,5   −0,3   

josta palvelujen liikevaihto (ulkoinen) 1 085 1 113 −2,5 3 194 3 179 0,5 
muutos (%) paik. valuutoissa, orgaaninen −4,5   −3,1   

Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä 211 204 3,6 527 557 −5,3 
Käyttökate-% 14,5 13,9  12,2 13,3  

Liittymämäärä (tuhatta)       
Matkaviestintä 1 636 1 566 4,5 1 636 1 566 4,5 
Kiinteän verkon puhepalvelut 118 125 −5,6 118 125 −5,6 
Laajakaista 129 112 15,2 129 112 15,2 
TV 26 19 36,8 26 19 36,8 

 
 
Palvelujen liikevaihto laski 4,5 prosenttia paikallisessa 
valuutassa ilman yritysostoja ja -myyntejä. Laskuun 
vaikuttivat liittymien keskimääräiseen kuukausituottoon 
kuluttajasegmentissä edelleen kohdistuvat paineet sekä 
yhteenliittämis- ja verkkovierailumaksutuottojen lasku. 
Kiinteän verkon palvelujen liikevaihto pysyi suhteellisen 
vakaana laajakaista- ja TV-liittymien määrän kasvaessa 
edelleen. 

Käyttökateprosentti ennen kertaluonteisia eriä parani 
14,5 prosenttiin (13,9) liiketoiminnan kulujen laskettua. 
 
Matkaviestinliittymien määrä kasvoi 12 000:lla 
vuosineljänneksen aikana pääasiassa laskutusliittymien 
ansiosta. Kiinteän verkon laajakaistaliittymien määrä 
kasvoi 8 000:lla ja TV-liittymien määrä 3 000:lla. 

Liittymämäärä kasvoi Liettuassa 
TALOUDELLISIA TUNNUSLUKUJA 

MSEK, paitsi käyttökateprosentit,  
toiminnan tunnusluvut ja muutokset 

Heinä– 
syys 2015 

Heinä– 
syys 2014 

Muutos 
(%) 

Tammi–syys 
2015 

Tammi– 
syys 2014 

Muutos 
(%) 

Liikevaihto 791 733 7,9 2 306 2 153 7,1 
Muutos (%) paik. valuutoissa, orgaaninen 5,6   3,4   

josta palvelujen liikevaihto (ulkoinen) 638 618 3,3 1 885 1 839 2,5 
muutos (%) paik. valuutoissa, orgaaninen 1,1   −1,1   

Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä 275 262 4,9 766 747 2,6 
Käyttökate-% 34,8 35,8  33,2 34,7  

Liittymämäärä (tuhatta)       
Matkaviestintä 1 344 1 388 −3,2 1 344 1 388 −3,2 
Kiinteän verkon puhepalvelut 452 475 −4,8 452 475 −4,8 
Laajakaista 383 363 5,5 383 363 5,5 
TV 202 180 12,2 202 180 12,2 

 
 
Palvelujen liikevaihto paikallisessa valuutassa ilman 
yritysostoja ja -myyntejä kasvoi 1,1 prosenttia kiinteän 
verkon laajakaista- ja TV-liittymämäärän ja langattomien 
datapalvelujen liikevaihdon kasvun myötä. 
 
Käyttökateprosentti ennen kertaluonteisia eriä laski 34,8 
prosenttiin (35,8) pienikatteisen laitemyynnin osuuden 

kasvun seurauksena. 
 
Matkaviestinliittymien määrä kasvoi 13 000:lla 
vuosineljänneksen aikana. Kiinteän verkon 
laajakaistaliittymien määrä kasvoi 6 000:lla ja TV-
liittymien määrä 7 000:lla. 
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Palveluliikevaihdon kasvu tukee kannattavuutta Latviassa 
TALOUDELLISIA TUNNUSLUKUJA 

MSEK, paitsi käyttökateprosentit,  
toiminnan tunnusluvut ja muutokset 

Heinä– 
syys 2015 

Heinä– 
syys 2014 

Muutos 
(%) 

Tammi–syys 
2015 

Tammi– 
syys 2014 

Muutos 
(%) 

Liikevaihto 464 363 27,7 1 197 1 108 8,0 
Muutos (%) paik. valuutoissa, orgaaninen 25,2   4,3   

josta palvelujen liikevaihto (ulkoinen) 309 285 8,7 899 849 5,8 
muutos (%) paik. valuutoissa, orgaaninen 6,4   2,1   

Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä 148 114 29,5 410 343 19,3 
Käyttökate-% 31,9 31,5  34,2 31,0  

Liittymämäärä (tuhatta)       
Matkaviestintä 1 120 1 112 0,7 1 120 1 112 0,7 

 
 
Palvelujen liikevaihto paikallisessa valuutassa ilman 
yritysostoja ja -myyntejä kasvoi 6,4 prosenttia. 
Liikevaihtoa kasvattivat liittymämäärän kasvu ja 
älypuhelinten lisääntymisen myötä kasvanut datakäyttö. 
Laitemyynti kaksinkertaistui edellisvuoteen verrattuna. 

Käyttökateprosentti ennen kertaluonteisia eriä parani 
hieman ja oli 31,9 prosenttia (31,5). 
 
Matkaviestinliittymien määrä kasvoi 20 000:lla 
vuosineljänneksen aikana. Kasvua toivat pääasiassa 
laskutusliittymät.

Käyttökateprosentti parani Virossa 
TALOUDELLISIA TUNNUSLUKUJA 

MSEK, paitsi käyttökateprosentit,  
toiminnan tunnusluvut ja muutokset 

Heinä– 
syys 2015 

Heinä– 
syys 2014 

Muutos 
(%) 

Tammi–syys 
2015 

Tammi– 
syys 2014 

Muutos 
(%) 

Liikevaihto 686 661 3,8 1 954 1 935 1,0 
Muutos (%) paik. valuutoissa, orgaaninen 0,3   −2,9   

josta palvelujen liikevaihto (ulkoinen) 525 526 −0,1 1 513 1 551 −2,4 
muutos (%) paik. valuutoissa, orgaaninen −2,9   −6,1   

Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä 256 240 6,8 647 664 −2,5 
Käyttökate-% 37,3 36,2  33,1 34,3   

Liittymämäärä (tuhatta)       
Matkaviestintä 851 825 3,2 851 825 3,2 
Kiinteän verkon puhepalvelut 304 295 3,1 304 295 3,1 
Laajakaista 228 223 2,2 228 223 2,2 
TV 171 165 3,6 171 165 3,6 

 
 
Palvelujen liikevaihto paikallisessa valuutassa ilman 
yritysostoja ja -myyntejä laski 2,9 prosenttia, kun 
matkaviestinnän laskutusliikevaihdon kasvu ei täysin 
kumonnut verkkovierailumaksutuottojen ja muiden 
matkustamiseen liittyvien palvelujen liikevaihdon laskua. 
Kiinteän verkon palvelujen liikevaihto pysyi vakaana 
laajakaista- ja TV-liittymien määrän kasvun 
seurauksena. 
 

Käyttökateprosentti ennen kertaluonteisia eriä parani 
37,3 prosenttiin (36,2) henkilöstökulujen ja 
verkkovierailukustannusten laskun seurauksena. 
 
Kiinteän verkon laajakaista- ja TV-liittymien määrä 
kasvoi hieman vuosineljänneksen aikana, ja 
matkaviestinliittymien määrä kasvoi 11 000:lla. 
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Palvelujen liikevaihto pysyi vakaana Espanjassa 
TALOUDELLISIA TUNNUSLUKUJA 

MSEK, paitsi käyttökateprosentit,  
toiminnan tunnusluvut ja muutokset 

Heinä– 
syys 2015 

Heinä– 
syys 2014 

Muutos 
(%) 

Tammi–syys 
2015 

Tammi– 
syys 2014 

Muutos 
(%) 

Liikevaihto 2 094 1 743 20,2 5 862 5 404 8,5 
Muutos (%) paik. valuutoissa, orgaaninen 17,8   4,7   

josta palvelujen liikevaihto (ulkoinen) 1 501 1 474 1,8 4 339 4 330 0,2 
muutos (%) paik. valuutoissa, orgaaninen −0,4   −3,3   

Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä 235 245 −3,8 491 358 37,1 
Käyttökate-% 11,2 14,0  8,4 6,6  

Liittymämäärä (tuhatta)       
Matkaviestintä 3 399 3 521 −3,5 3 399 3 521 −3,5 

 
 
Palvelujen liikevaihto paikallisessa valuutassa ilman 
yritysostoja ja -myyntejä laski 0,4 prosenttia, koska 
laskutusliikevaihdon kasvu ei täysin kompensoinut 
yhteenliittämismaksutuottojen pienenemisen vaikutusta. 
 
Käyttökateprosentti ennen kertaluonteisia eriä laski 11,2 
prosenttiin (14,0) pääasiassa pienikatteisen laitemyynnin 
merkittävän kasvun seurauksena. 

 
Matkaviestinliittymien määrä laski 34 000:lla 
vuosineljänneksen aikana, kun prepaid-liittymien 
väheneminen 60 000:lla kumosi laskutusliittymien 
26 000 liittymän nettokasvun. 
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Haasteet jatkuvat Euraasiassa 
• Makrotaloudellinen ympäristö ja kilpailutilanne ovat edelleen vaativia osassa Euraasian aluetta. Hintakilpailu on 

kovaa Kazakstanissa, ja kolmannella neljänneksellä  kannattavuuteen  vaikutti myös viimeaikaisiin 
tuotelanseerauksiin liittynyt yhteenliittämiskulujen nousu . Toimenpiteet vaikutusten lieventämiseksi 
Kazakstanissa on aloitettu, mutta kehityksen odotetaan jatkuvan samansuuntaisena lyhyellä aikavälillä. 
 

• Nepalissa kasvu ja kannattavuus pysyivät vakaina aiemmin tänä vuonna sattuneiden maanjäristysten 
vaikutuksesta huolimatta, mutta viimeaikaiset yleislakot luovat epävarmuutta liiketoimintaympäristöön lyhyellä 
aikavälillä. 

 
TALOUDELLISIA TUNNUSLUKUJA 

MSEK, paitsi käyttökateprosentit,  
toiminnan tunnusluvut ja muutokset 

Heinä– 
syys 2015 

Heinä– 
syys 2014 

Muutos 
(%) 

Tammi–syys 
2015 

Tammi–syys 
2014 

Muutos 
(%) 

Liikevaihto 5 492 5 467 0,5 16 828 15 130 11,2 
Muutos (%) paik. valuutoissa, orgaaninen −3,2   0,0   

josta palvelujen liikevaihto (ulkoinen) 5 147 5 171 −0,5 15 759 14 426 9,2 
muutos (%) paik. valuutoissa, orgaaninen −4,1   −1,7   

Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä 2 773 2 890 −4,0 8 736 8 158 7,1 
Käyttökate-% 50,5 52,9  51,9 53,9  

Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista 11 4 190,5 3 26 −89,7 
Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä 1 838 2 097 −12,4 5 967 5 865 1,7 
Liiketulos  1 783 1 469 21,3 5 682 4 805 18,2 
Käyttöomaisuusinvestoinnit ilman 
toimilupa- ja taajuusmaksuja 775 975 −20,5 2 833 1 981 43,0 

% palvelujen liikevaihdosta 15,1 18,9  18,0 13,7  
Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä – 
käyttöomaisuusinvestoinnit 2 005 767 161,3 5 516 5 011 10,1 

Liittymämäärä (tuhatta)       
Matkaviestintä 40 597 40 154 1,1 40 597 40 154 1,1 

Työntekijöitä 5 661 5 149 9,9 5 661 5 149 9,9 
 
 
Liikevaihto paikallisissa valuutoissa ilman yritysostoja ja 
-myyntejä laski 3,2 prosenttia. Raportointivaluutassa 
laskettuna liikevaihto kasvoi 0,5 prosenttia ja oli 5 492 
milj. kruunua (5 467). Valuuttakurssivaihteluilla oli 3,7 
prosentin suuruinen positiivinen vaikutus liikevaihtoon. 
Palvelujen liikevaihto paikallisissa valuutoissa ilman 
yritysostoja ja -myyntejä laski 4,1 prosenttia. 
 
Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä laski 8,2 prosenttia 
paikallisissa valuutoissa ilman yritysostoja ja -myyntejä. 

Raportointivaluutassa laskettuna käyttökate ennen 
kertaluonteisia eriä laski 4,0 prosenttia ja oli 2 773 milj. 
kruunua (2 890). Käyttökateprosentti laski 50,5 
prosenttiin (52,9). 
 
Käyttöomaisuusinvestoinnit laskivat 768 milj. kruunuun 
(2 122), ja käyttöomaisuusinvestoinnit ilman toimilupa- ja 
taajuusmaksuja laskivat 775 milj. kruunuun (975). 
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Kilpailu kovaa ja käyttökateprosentti putosi Kazakstanissa 
TALOUDELLISIA TUNNUSLUKUJA 

MSEK, paitsi käyttökateprosentit,  
toiminnan tunnusluvut ja muutokset 

Heinä– 
syys 2015 

Heinä– 
syys 2014 

Muutos 
(%) 

Tammi–syys 
2015 

Tammi– 
syys 2014 

Muutos 
(%) 

Liikevaihto 1 712 1 897 −9,8 5 613 5 396 4,0 
Muutos (%) paik. valuutoissa, orgaaninen −13,2   −9,1   

josta palvelujen liikevaihto (ulkoinen) 1 586 1 822 −12,9 5 204 5 273 −1,3 
muutos (%) paik. valuutoissa, orgaaninen −16,2   −13,7   

Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä 741 1 054 −29,7 2 792 3 058 −8,7 
Käyttökate-% 43,3 55,6  49,7 56,7  

Liittymämäärä (tuhatta)       
Matkaviestintä 10 792 11 684 −7,6 10 792 11 684 −7,6 

 
 
Palvelujen liikevaihto laski 16,2 prosenttia paikallisessa 
valuutassa ilman yritysostoja ja -myyntejä. Lasku selittyy 
hintasodan jatkumisella ja liittymien keskimääräiseen 
kuukausituottoon kohdistuvilla paineilla sekä 
edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna 
pienemmällä liittymäkannalla. Elokuussa Kazakstanin 
tenge devalvoitiin, ja sen arvo suhteessa dollariin laski 
yli 30 prosenttia. 
 

Käyttökateprosentti ennen kertaluonteisia eriä laski 43,3 
prosenttiin (55,6). Siihen vaikuttivat palvelujen 
liikevaihdon lasku, pienikatteisen päätelaitemyynnin 
kasvu ja oman verkon ulkopuolisen liikenteen kasvun 
myötä nousseet yhteenliittämiskulut. 
 
Matkaviestinliittymien nettomäärä kasvoi vuosi-
neljänneksen aikana 32 000:lla, kun se sitä ennen oli 
pienentynyt usean neljänneksen ajan. 
 

Palveluliikevaihtoon kohdistuu paineita Azerbaidžanissa 
TALOUDELLISIA TUNNUSLUKUJA 

MSEK, paitsi käyttökateprosentit,  
toiminnan tunnusluvut ja muutokset 

Heinä– 
syys 2015 

Heinä– 
syys 2014 

Muutos 
(%) 

Tammi–syys 
2015 

Tammi– 
syys 2014 

Muutos 
(%) 

Liikevaihto 888 1 058 −16,1 2 680 2 810 −4,6 
Muutos (%) paik. valuutoissa, orgaaninen −9,2   −4,6   

josta palvelujen liikevaihto (ulkoinen) 886 1 057 −16,1 2 666 2 801 −4,8 
muutos (%) paik. valuutoissa, orgaaninen −8,7   −4,8   

Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä 501 589 −14,9 1 499 1 546 −3,0 
Käyttökate-% 56,4 55,6  55,9 55,0  

Liittymämäärä (tuhatta)       
Matkaviestintä 4 185 4 175 0,2 4 185 4 175 0,2 

 
 
Palvelujen liikevaihto paikallisessa valuutassa ennen 
yritysostoja ja -myyntejä pieneni 8,7 prosenttia, kun 
datapalvelujen liikevaihdon kasvu ei riittänyt kumoamaan 
puhe- ja viestipalvelujen liikevaihdon laskua. 
 

Käyttökateprosentti ennen kertaluonteisia eriä nousi 56,4 
prosenttiin (55,6), kun kustannussäästötoimet kumosivat 
palvelujen liikevaihdon laskun. 
 
Matkaviestinliittymien määrä kasvoi 6 000:lla 
vuosineljänneksen aikana. 
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Kasvu jatkui Uzbekistanissa 
TALOUDELLISIA TUNNUSLUKUJA 

MSEK, paitsi käyttökateprosentit,  
toiminnan tunnusluvut ja muutokset 

Heinä– 
syys 2015 

Heinä– 
syys 2014 

Muutos 
(%) 

Tammi–syys 
2015 

Tammi– 
syys 2014 

Muutos 
(%) 

Liikevaihto 1 178 964 22,2 3 322 2 650 25,3 
Muutos (%) paik. valuutoissa, orgaaninen 10,8   10,2   

josta palvelujen liikevaihto (ulkoinen) 1 176 962 22,2 3 316 2 646 25,3 
muutos (%) paik. valuutoissa, orgaaninen 10,8   10,2   

Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä 647 505 28,2 1 789 1 449 23,4 
Käyttökate-% 54,9 52,4  53,9 54,7  

Liittymämäärä (tuhatta)       
Matkaviestintä 8 642 8 435 2,4 8 642 8 435 2,4 

 
 
Palvelujen liikevaihto paikallisessa valuutassa ilman 
yritysostoja ja -myyntejä kasvoi 10,8 prosenttia data- ja 
sisältöpalvelujen vahvan kasvun ja liittymämäärän 
kasvun myötä. 
 

Käyttökateprosentti ennen kertaluonteisia eriä nousi 54,9 
prosenttiin (52,4) palvelujen liikevaihdon kasvun 
seurauksena. 
 
Matkaviestinliittymien määrä kasvoi 123 000:lla 
vuosineljänneksen aikana. 
 

 
 
 

Liikevaihtoon kohdistuneet paineet heikensivät 
kannattavuutta Tadžikistanissa 
TALOUDELLISIA TUNNUSLUKUJA 

MSEK, paitsi käyttökateprosentit,  
toiminnan tunnusluvut ja muutokset 

Heinä– 
syys 2015 

Heinä– 
syys 2014 

Muutos 
(%) 

Tammi–syys 
2015 

Tammi– 
syys 2014 

Muutos 
(%) 

Liikevaihto 185 230 −19,4 573 640 −10,4 
Muutos (%) paik. valuutoissa, orgaaninen −15,6   −12,5   

josta palvelujen liikevaihto (ulkoinen) 159 182 −12,9 496 524 −5,5 
muutos (%) paik. valuutoissa, orgaaninen −8,7   −7,7   

Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä 53 109 −51,4 173 292 −40,7 
Käyttökate-% 28,5 47,3  30,2 45,7  

Liittymämäärä (tuhatta)       
Matkaviestintä 2 597 2 676 −3,0 2 597 2 676 −3,0 

 
 
Palvelujen liikevaihto paikallisessa valuutassa ilman 
yritysostoja ja -myyntejä laski 8,7 prosenttia. Lasku 
selittyy pääasiassa ulkomaanliikenteen vähenemisellä ja 
datapalvelujen liikevaihdon kasvun hidastumisella. 
 

Käyttökateprosentti ennen kertaluonteisia eriä putosi 
28,5 prosenttiin (47,3) pääasiassa liikevaihdon 
alenemisen seurauksena. 
 
Matkaviestinliittymien määrä laski 29 000:lla 
vuosineljänneksen aikana. 
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Liikevaihdon lasku heikensi kannattavuutta Georgiassa  
TALOUDELLISIA TUNNUSLUKUJA 

MSEK, paitsi käyttökateprosentit,  
toiminnan tunnusluvut ja muutokset 

Heinä– 
syys 2015 

Heinä– 
syys 2014 

Muutos 
(%) 

Tammi–syys 
2015 

Tammi– 
syys 2014 

Muutos 
(%) 

Liikevaihto 209 236 −11,4 615 647 −5,0 
Muutos (%) paik. valuutoissa, orgaaninen −3,3   −3,9   

josta palvelujen liikevaihto (ulkoinen) 197 225 −12,4 582 599 −2,9 
muutos (%) paik. valuutoissa, orgaaninen −4,5   −1,8   

Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä 76 97 −21,5 217 262 −17,2 
Käyttökate-% 36,4 41,1  35,3 40,5  

Liittymämäärä (tuhatta)       
Matkaviestintä 1 999 1 905 4,9 1 999 1 905 4,9 

 
 
Palvelujen liikevaihto paikallisessa valuutassa ilman 
yritysostoja ja -myyntejä laski 4,5 prosenttia, kun 
datapalvelujen liikevaihdon vahva kasvu ei täysin 
kumonnut puhe- ja viestipalvelujen liikevaihdon laskun 
vaikutusta. 

Käyttökateprosentti ennen kertaluonteisia eriä laski 36,4 
prosenttiin (41,1) pääasiassa palvelujen liikevaihdon 
laskun seurauksena. 
 
Matkaviestinliittymien määrä kasvoi 34 000:lla 
vuosineljänneksen aikana ja on nyt 2,0 miljoonaa. 
 

Laitemyynnin kasvu luo kannattavuuspaineita Moldovassa 
TALOUDELLISIA TUNNUSLUKUJA 

MSEK, paitsi käyttökateprosentit,  
toiminnan tunnusluvut ja muutokset 

Heinä– 
syys 2015 

Heinä– 
syys 2014 

Muutos 
(%) 

Tammi–syys 
2015 

Tammi– 
syys 2014 

Muutos 
(%) 

Liikevaihto 134 133 1,2 409 366 11,7 
Muutos (%) paik. valuutoissa, orgaaninen 12,6   18,6   

josta palvelujen liikevaihto (ulkoinen) 102 112 −8,8 298 328 −9,2 
muutos (%) paik. valuutoissa, orgaaninen 1,4   −3,6   

Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä 25 43 −41,2 93 98 −5,1 
Käyttökate-% 18,6 32,0  22,7 26,8  

Liittymämäärä (tuhatta)       
Matkaviestintä 922 864 6,7 922 864 6,7 

 
 
Palvelujen liikevaihto paikallisessa valuutassa ilman 
yritysostoja ja -myyntejä kasvoi 1,4 prosenttia 
datapalvelujen liikevaihdon vahvan kasvun 
vauhdittamana. 
 
Käyttökateprosentti ennen kertaluonteisia eriä putosi 
18,6 prosenttiin (32,0) bruttokatteen laskun 
seurauksena. Lasku johtui pienikatteisen laitemyynnin 

osuuden kasvusta ja paikallisen valuutan devalvoinnin 
vaikutuksista kustannusrakenteeseen. 
 
Matkaviestinliittymien määrä kasvoi vuosineljänneksellä 
15 000:lla hiljattain lanseerattujen palvelupakettien 
seurauksena. 
 

 
 

Tervettä kasvua ja vahvaa kannattavuutta Nepalissa 
TALOUDELLISIA TUNNUSLUKUJA 

MSEK, paitsi käyttökateprosentit,  
toiminnan tunnusluvut ja muutokset 

Heinä– 
syys 2015 

Heinä– 
syys 2014 

Muutos 
(%) 

Tammi–syys 
2015 

Tammi– 
syys 2014 

Muutos 
(%) 

Liikevaihto 1 182 941 25,6 3 605 2 624 37,4 
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Muutos (%) paik. valuutoissa, orgaaninen 10,1   14,4   
josta palvelujen liikevaihto (ulkoinen) 1 037 809 28,1 3 180 2 248 41,5 
muutos (%) paik. valuutoissa, orgaaninen 12,3   17,8   

Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä 762 547 39,2 2 261 1 583 42,9 
Käyttökate-% 64,5 58,1  62,7 60,3  

Liittymämäärä (tuhatta)       
Matkaviestintä 11 461 10 414 10,1 11 461 10 414 10,1 

 
 
Palvelujen liikevaihto kasvoi 12,3 prosenttia 
paikallisessa valuutassa ilman yritysostoja ja -myyntejä 
vuosineljänneksen lopulle ajoittuneiden alueellisten 
lakkojen vaikutuksista huolimatta. Palvelujen 
liikevaihdon kasvua vauhdittaa etenkin datapalvelujen 
liikevaihdon kasvu. 
 
Käyttökateprosentti ennen kertaluonteisia eriä nousi 64,5 
prosenttiin (58,1). Nousu johtui pääasiassa bruttokatteen 

kasvusta, joka oli seurausta yhteenliittämis- ja 
verkkovierailukulujen laskusta. 
 
Matkaviestinliittymien määrä kasvoi 28 000:lla 
vuosineljänneksen aikana. 
 
Vuosineljännekselle ajoittuneet yleislakot luovat 
epävarmuutta liiketoimintaympäristöön lyhyellä 
aikavälillä. 
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Muut toiminnot 
TALOUDELLISIA TUNNUSLUKUJA 

MSEK, paitsi käyttökateprosentit,  
toiminnan tunnusluvut ja muutokset 

Heinä–syys 
2015 

Heinä–syys 
2014 

Muutos 
(%) 

Tammi–syys 
2015 

Tammi–syys 
2014 

Muutos 
(%) 

Liikevaihto 2 020 1 801 12,2 5 788 5 252 10,2 
Muutos (%) paik. valuutoissa, orgaaninen 6,9   4,0   

josta International Carrierin osuus 1 744 1 524 14,5 4 955 4 438 11,6 
Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä 170 196 −13,5 347 307 12,9 

josta International Carrierin osuus 100 90 11,2 277 259 6,7 
Käyttökate-% 8,4 10,9  6,0 5,9  

Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista 1 387 1 161 19,4 2 157 2 944 −26,7 
josta Venäjän osuus 525 678 −22,5 909 1 601 −43,2 
josta Turkin osuus 864 484 78,6 1 253 1 339 −6,4 

Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä 1 404 1 232 14,0 2 078 2 556 −18,7 
Liiketulos  1 307 964 35,6 1 804 2 229 −19,1 
Käyttöomaisuusinvestoinnit 561 472 18,9 1 730 1 545 11,9 
Työntekijöitä 3 310 3 188 3,8 3 310 3 188 3,8 
 

Liikevaihto paikallisissa valuutoissa ilman yritysostoja ja 
-myyntejä kasvoi 6,9 prosenttia. Raportointivaluutassa 
laskettuna liikevaihto kasvoi 12,2 prosenttia ja oli 2 020 
milj. kruunua (1 801). Valuuttakurssivaihteluilla oli 5,3 
prosentin positiivinen vaikutus liikevaihtoon. 
 
Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä laski 170 milj. 
kruunuun (196). Käyttökateprosentti ennen 
kertaluonteisia eriä laski 8,4 prosenttiin (10,9). 

International Carrierin liikevaihto kasvoi 14,5 prosenttia 
ja oli 1 744 milj. kruunua (1 524), kun taas 
käyttökateprosentti ennen kertaluonteisia eriä laski 
hieman ja oli 5,8 prosenttia (5,9). 
 
Osakkuusyhtiöistä saadut tuotot ennen kertaluonteisia 
eriä kasvoivat 1 387 milj. kruunuun (1 161). Venäjän 
MegaFonin osuuden pieneneminen selittyy pääasiassa 
valuuttakurssivaikutuksilla, kun taas Turkin Turkcellin 
osuuden kasvu on seurausta liiketoiminnan tuloksen 
paranemisesta ja valuuttakurssivaikutuksista.
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Laaja konsernituloslaskelma 
MSEK, paitsi osakekohtaiset tiedot,  
osakemäärä ja muutokset 

Heinä– 
syys 2015 

Heinä–syys1) 
2014 

Muutos 
(%) 

Tammi–
syys 2015 

Tammi–syys1) 
2014 

Muutos 
(%) 

Liikevaihto 27 029 25 417 6,3 80 186 74 328 7,9 
Liikevaihtoa vastaavat kulut −15 293 −14 248 7,3 −45 739 −41 331 10,7 
Bruttokate 11 737 11 168 5,1 34 446 32 997 4,4 
Myynti-, hallinto- sekä tutkimus- ja kehityskulut −6 005 −5 483 9,5 −18 685 −16 846 10,9 
Liiketoiminnan muut tuotot ja kulut, netto −283 −553 −48,9 −550 −1 044 −47,4 
Osuus osakkuusyhtiöiden ja yhteisyritysten 
tuloksista 

1 430 1 201 19,1 2 227 3 048 −26,9 

Liiketulos 6 879 6 333 8,6 17 439 18 154 −3,9 
Rahoituskulut ja muut rahoituserät, netto −304 −669  −1 441 −2 074  
Tulos rahoituserien jälkeen 6 575 5 664  15 998 16 080  
Tuloverot −1 552 −1 231  −3 166 −3 352  
Nettotulos 5 023 4 433  12 832 12 728  
Nettotulokseen uudelleen luokiteltavissa olevat 
erät: 

      

Muuntoerot −4 707 801  −7 967 2 525  
Osuus osakkuusyhtiöiden ja yhteisyritysten 
muista laajan tuloksen eristä 

−124 61  35 57  

Kassavirran suojaukset 250 212  377 −262  
Myytävissä olevat rahoitusinstrumentit 60 0  15 2  
Nettotulokseen uudelleenluokiteltavissa oleviin 
eriin liittyvä tulovero 

247 −37  −250 420  

Erät, joita ei uudelleenluokitella nettotulokseen 
kuuluviksi: 

0   0    

Etuusperusteisten eläkejärjestelmien 
uudelleenarvostukset 

−1 949 −1 884  1 304 −3 587  

Muihin kuin nettotulokseen uudelleen-
luokiteltavissa oleviin eriin liittyvä tulovero 

423 391  −274 763  

Osakkuusyhtiöiden etuusperusteisten 
eläkejärjestelmien uudelleenarvostukset 

0 1  −1 5  

Muut laajan tuloksen erät −5 798 −455  −6 761 −77  
Laaja tulos yhteensä −775 3 978  6 071 12 651  
       
Nettotuloksen jakautuminen:       

Emoyhtiön omistajille 4 589 4 073  11 561 11 563  
Määräysvallattomille omistajille 435 360  1 270 1 165  

Laajan tuloksen jakautuminen:           
Emoyhtiön omistajille −796 3 409  5 404 11 336  
Määräysvallattomille omistajille 21 568  667 1 315  

       
Tulos/osake (kruunua), laimentamaton ja 
laimennettu 

1,06 0,94  2,67 2,67  

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 

4 330 080 4 330 085  4 330 082 4 330 085  

       
Käyttökate 9 123 8 803 3,6 26 074 25 266 3,2 
Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä 9 730 9 439 3,1 27 460 26 620 3,2 
Poistot ja arvonalennukset −3 674 −3 670 0,1 −10 863 −10 159 6,9 
Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä 7 486 7 266 3,0 18 844 19 898 −5,3 
 

1) Tiettyjä oikaisuja on tehty, ks. sivu 22. 
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Konsernitase 

MSEK 30.9.2015 31.12.2014 

Vastaavaa   
Liikearvo ja muut aineettomat hyödykkeet 86 770 86 161 
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 69 725 69 669 
Osuudet osakkuusyhtiöistä ja yhteisyrityksistä, eläkevastuisiin liittyvät varat ja muut 
pitkäaikaiset sijoitukset 

28 921 34 301 

Laskennalliset verosaamiset 5 789 5 955 
Pitkäaikaiset korolliset saamiset 16 312 14 336 
Pitkäaikaiset varat yhteensä 207 517 210 422 
Vaihto-omaisuus 1 923 1 779 
Myynti- ja muut saamiset ja lyhytaikaiset verosaamiset 18 194 20 137 
Lyhytaikaiset korolliset saamiset 10 919 10 993 
Rahavarat 26 742 28 735 
Lyhytaikaiset varat yhteensä 57 778 61 644 
Vastaavaa yhteensä 265 296 272 066 
Vastattavaa   
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma 103 796 111 383 
Määräysvallattomille omistajille kuuluva oma pääoma 4 828 4 981 
Oma pääoma yhteensä 108 624 116 364 
Pitkäaikaiset lainat 92 658 90 168 
Laskennalliset verovelat 10 991 10 840 
Eläkevaraukset ja muut pitkäaikaiset varaukset 13 658 15 268 
Muut pitkäaikaiset velat 1 785 1 887 
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä 119 093 118 163 
Lyhytaikaiset lainat 13 505 11 321 
Ostovelat ja muut lyhytaikaiset velat, lyhytaikaiset verovelat ja lyhytaikaiset 
varaukset 

24 074 26 218 

Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 37 580 37 539 
Vastattavaa yhteensä 265 296 272 066 

 

Konsernin kassavirtalaskelma 

MSEK Heinä– 
syys 2015 

Heinä– 
syys 20141) 

Tammi–syys 
2015 

Tammi–syys 
20141) 

Kassavirta ennen käyttöpääoman muutosta 8 695 10 016 27 843 22 965 
Käyttöpääoman muutos 302 693 −812 −359 
Liiketoiminnan kassavirta 8 997 10 709 27 031 22 606 
Käteisvaroilla tehdyt käyttöomaisuusinvestoinnit −4 298 −4 321 −13 173 −11 194 
Vapaa kassavirta 4 699 6 387 13 859 11 412 
Muu investointien kassavirta 505 1 988 −8 349 1 001 
Investointien kassavirta yhteensä −3 793 −2 334 −21 522 −10 193 
Kassavirta ennen rahoitusta 5 204 8 375 5 510 12 413 
Rahoituksen kassavirta 2 132 1 315 −7 469 −13 639 
Kauden kassavirta 7 337 9 690 −1 960 −1 226 
     
Rahavarat kauden alussa 19 578 20 657 28 735 31 353 
Kauden kassavirta 7 337 9 690 −1 960 −1 226 
Valuuttakurssierot −173 76 −34 296 
Rahavarat kauden lopussa 26 742 30 423 26 742 30 423 
 
1) Oikaistu vertailukelpoisiksi, ks. sivu 22. 
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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 −960 −13 950 
Osakeperusteiset maksut 14 – 14 
Takaisinostetut omat osakkeet −6 – −6 
Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä −12 982 −960 −13 942 
Laaja tulos yhteensä 11 336 1 315 12 651 
Osakkuusyhtiöiden omaan pääomaan kohdistuvien liiketoimien vaikutus 996 – 996 
Kauden lopussa 30.9.2014 107 673 4 965 112 638 
Osingonjako – −98 −98 
Osakeperusteiset maksut 4 – 4 
Takaisinostetut omat osakkeet – – – 
Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä 4 −98 −94 
Laaja tulos yhteensä 3 745 114 3 859 
Osakkuusyhtiöiden omaan pääomaan kohdistuvien liiketoimien vaikutus −41 – −41 
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 −821 −13 810 
Osakeperusteiset maksut 18 – 18 
Takaisinostetut omat osakkeet −14 – −14 
Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä −12 986 −821 −13 807 
Laaja tulos yhteensä 5 404 667 6 071 
Osakkuusyhtiöiden omaan pääomaan kohdistuvien liiketoimien vaikutus −4 – −4 
Kauden lopussa 30.9.2015 103 796 4 828 108 624 
 

Laadintaperiaatteet 
YLEISTÄ 

Kuten vuoden 2014 tilinpäätös, myös nämä 
TeliaSoneran konsernitilinpäätöstiedot 30.9.2015 
päättyneeltä yhdeksän 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 

Tammi–syyskuun 2014 luvut on oikaistu vastaamaan 
1.4.2014 voimaan tullutta uutta organisaatiota. 
 

AIEMPIEN LUOKITTELUVIRHEIDEN OIKAISUT 

Vertailukelpoisuuden vuoksi vuoden 2014 kolmannen 
neljänneksen ja tammi–syyskuun 2014 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 
 

Heinä– 
syys 2014 
Raportoitu 

Heinä– 
syys 2014 

Oikaistu 

Muutos 
 

Tammi–syys 
2014 

Raportoitu 

Tammi–syys 
2014 

Oikaistu 

Muutos 
 

Liikevaihto 25 464 25 417 −47 74 454 74 328 −126 
Liikevaihtoa vastaavat kulut −14 296 −14 248 47 −41 457 −41 331 126 
Bruttokate 11 168 11 168 – 32 997 32 997 – 
 
 
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 vertailukelpoisiksi. 
 
 

 

Kertaluonteiset erät 

MSEK Heinä– 
syys 2015 

Heinä–syys 
2014 

Tammi– 
syys 2015 

Tammi–syys 
2014 

Käyttökatteeseen sisältyvät −607 −636 −1 386 −1 353 
Uudelleenjärjestelykulut, synergiaetujen toteutuskulut ym.:     

Ruotsi −201 2 −293 −175 
Eurooppa −254 −40 −532 −182 
Euraasia −55 −353 −286 −669 
Muut toiminnot −97 −268 −274 −327 

Myyntivoitot ja -tappiot 0 21 −1 – 
Poistoihin ja arvonalennuksiin sisältyvät – −297 – −391 
Arvonalennukset, nopeutetut poistot:     

Ruotsi – – – – 
Eurooppa – – – – 
Euraasia – −297 – −391 
Muut toiminnot – – – – 

Osuuksiin osakkuusyhtiöiden ja yhteisyritysten tuloksista 
sisältyvät 

– – −19 – 

Myyntivoitot ja -tappiot – – −19 – 
Yhteensä −607 −933 −1 405 −1 744 
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Segmenttien tiedot 

MSEK Heinä–syys 
2015 

Heinä–syys 
2014 

Tammi–syys 
2015 

Tammi–syys 
2014 

Liikevaihto     
Ruotsi 9 122 8 985 27 443 26 795 

josta ulkoinen 9 069 8 916 27 260 26 588 
Eurooppa 11 137 9 935 32 312 29 329 

josta ulkoinen 11 022 9 827 31 995 28 981 
Euraasia 5 492 5 467 16 828 15 130 

josta ulkoinen 5 300 5 265 16 272 14 596 
Muut toiminnot 2 020 1 801 5 788 5 252 
Segmentit yhteensä 27 770 26 187 82 371 76 506 
Eliminoinnit −741 −770 −2 185 −2 178 
Konserni 27 029 25 417 80 186 74 328 
Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä     
Ruotsi 3 752 3 637 10 459 10 850 
Eurooppa 3 036 2 716 7 918 7 305 
Euraasia 2 773 2 890 8 736 8 158 
Muut toiminnot 170 196 347 307 
Segmentit yhteensä 9 730 9 439 27 460 26 621 
Eliminoinnit – 0 – −1 
Konserni 9 730 9 439 27 460 26 620 
Liiketulos     
Ruotsi 2 443 2 503 6 835 7 599 
Eurooppa 1 346 1 396 3 119 3 522 
Euraasia 1 783 1 469 5 682 4 805 
Muut toiminnot 1 307 964 1 804 2 229 
Segmentit yhteensä 6 879 6 333 17 439 18 155 
Eliminoinnit – 0 0 −1 
Konserni 6 879 6 333 17 439 18 154 
Rahoituskulut ja muut rahoituserät, netto −304 −669 −1 441 −2 074 
Tulos rahoituserien jälkeen 6 575 5 664 15 998 16 080 
 

MSEK Ruotsi Eurooppa Euraasia Muut 
toiminnot 

Segmentit 
yhteensä 

Kohdista-
mattomat Konserni 

Segmentin varat         
30.9.2015 39 891 99 370 33 555 37 368 210 183 55 112 265 296 
31.12.2014 39 313 96 852 37 735 47 084 220 984 51 082 272 066 

Segmentin velat        
30.9.2015 9 701 11 108 10 833 5 206 36 848 119 825 156 673 
31.12.2014 10 195 11 679 13 354 5 250 40 478 115 223 155 701 

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

MSEK Heinä– 
syys 2015 

Heinä–syys 
2014 

Tammi– 
syys 2015 

Tammi–syys 
2014 

Käyttöomaisuusinvestoinnit 3 902 4 929 12 605 11 027 
Aineettomat hyödykkeet 578 1 405 1 941 1 926 
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 3 325 3 525 10 664 9 101 

Yritysostot ja muut investoinnit 54 18 5 635 966 
Omaisuuserien käytöstäpoistamisvelvoitteet 1 14 88 66 
Liikearvo ja käyvän arvon oikaisut 15 4 4 502 866 
Oman pääoman ehtoiset sijoitukset 37 1 1 044 34 

Yhteensä 3 956 4 947 18 240 11 993 
 
 

Rahoitusinstrumentit – käyvät arvot 
 30.9.2015  31.12.2014 

Pitkä- ja lyhytaikaiset velat1)  

MSEK Kirjanpitoarvo Käypä arvo 
 

Kirjanpitoarvo Käypä arvo 

Pitkäaikaiset lainat      
Markkinaehtoisiin rahoitusjärjestelyihin liittyvät 
lainat käyvän arvon suojaamiseksi 

36 351 43 805  26 955 34 726 

Koronvaihtosopimukset 685 685  283 283 
Valuuttamääräiset koronvaihtosopimukset 1 497 1 497  1 577 1 577 
Yhteensä 38 533 45 987  28 814 36 585 
Markkinaehtoisiin rahoitusjärjestelyihin liittyvät 
lainat 50 454 53 931 

 
57 861 63 534 

Muut jaksotettuun hankintamenoon arvostetut 
lainat 3 620 3 620 

 
3 431 3 431 

Yhteensä 92 607 103 538  90 106 103 549 
Rahoitusleasingsopimukset 51 51  62 62 
Pitkäaikaiset lainat yhteensä 92 658 103 589  90 168 103 611 
Lyhytaikaiset lainat      
Markkinaehtoisiin rahoitusjärjestelyihin liittyvät 
lainat käyvän arvon suojaamiseksi 

– –  7 414 7 414 

Koronvaihtosopimukset  49 49  – – 
Valuuttamääräiset koronvaihtosopimukset  21 21  329 329 
Yhteensä 70 70  7 743 7 743 
Hyödynnetyt pankkitilien luottolimiitit ja 
lyhytaikaiset luotot jaksotettuun  
hankintamenoon arvostettuna 

1 551 1 551  1 057 1 058 

Markkinaehtoisiin rahoitusjärjestelyihin liittyvät 
lainat 5 881 5 926 

 
725 726 

Muut jaksotettuun hankintamenoon arvostetut 
lainat 5 995 6 373 

 
1 786 1 786 

Yhteensä 13 497 13 920  11 311 11 313 
Rahoitusleasingsopimukset 9 9  10 10 
Lyhytaikaiset lainat yhteensä 13 505 13 928  11 321 11 323 
 

1) Pitkäaikaisten sijoitusten käyvät arvot vastaavat kirjanpitoarvoja. Tietoja käyvän arvon arvioinnista on konsernitilinpäätöksen liitetiedossa C3 
TeliaSoneran englanninkielisessä vuosikertomuksessa 2014 sekä tämän osavuosikatsauksen kohdassa ”Tason 3 rahoitusinstrumenttien käyvän 
arvon määritys”.
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Rahoitusvarat ja -velat käyvän 
arvon hierarkiatasoittain1) MSEK 

30.9.2015  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 1 297 – – 1 297 

  
275 

 
– 

 
– 

 
275 

Kaupankäyntitarkoituksessa 
pidettävät oman pääoman ehtoiset 
instrumentit 41 – – 41 

  
 

61 

 
 

– 

 
 

– 

 
 

61 
Myytävissä olevat pitkä- ja 
lyhytaikaiset joukkovelkakirjat 

 
10 955 

 
10 955 

 
– 

 
– 

  
4 950 

 
4 950 

 
– 

 
– 

Suojausinstrumenteiksi määritellyt 
johdannaiset 

 
2 740 

 
– 

 
2 740 

 
– 

  
3 901 

 
– 

 
3 901 

 
– 

Kaupankäyntitarkoituksessa 
pidettävät johdannaiset 3 157 – 3 093 65 

  
1 923 

 
– 

 
1 868 

 
55 

Käypään arvoon arvostetut 
rahoitusvarat yhteensä tasoittain 

 
18 190 

 
10 955 

 
5 832 

 
1 403 

  
11 110 

 
4 950 

 
5 770 

 
391 

Käypään arvoon arvostetut 
rahoitusvelat     

     

Käyvän arvon suojaukseen liittyvät 
velat 

 
36 351 

 
– 

 
36 351 

 
– 

  
34 369 

 
– 

 
34 369 

 
– 

Suojausinstrumenteiksi määritellyt 
johdannaiset 

 
2 143 

 
– 

 
2 143 

 
– 

  
1 727 

 
– 

 
1 727 

 
– 

Kaupankäyntitarkoituksessa 
pidettävät johdannaiset 

 
711 

 
– 

 
711 

 
– 

  
882 

 
– 

 
882 

 
– 

Käypään arvoon arvostetut 
rahoitusvelat yhteensä tasoittain 

 
39 205 

 
– 

 
39 205 

 
– 

  
36 978 

 
– 

 
36 978 

 
– 

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

vuosikertomuksessa 2014 sekä alla.
 
TASON 3 RAHOITUSINSTRUMENTTIEN KÄYVÄN 
ARVON MÄÄRITYS 

Tason 3 sijoitusten käyvän arvon määritys perustuu 
muihin kuin todennettavissa oleviin tietoihin, koska niillä 
käydään kauppaa harvakseltaan. Koska näillä 
pääomainstrumenteilla ei ole todennettavissa olevia 
hintoja, TeliaSonera määrittää niiden käyvän arvon 
markkinaperusteisesti. 
 
TeliaSoneran tason 3 noteeraamattomien 
pääomainstrumenttien käyvän arvon arvioinnissa 
ensisijaisesti käyttämä tekniikka perustuu viimeisimpään 
tietyn yhtiön instrumentilla käytyyn kauppaan, mikäli se 
on tapahtunut äskettäin. Jos olosuhteissa on tapahtunut 
kaupantekopäivän ja tilinpäätöspäivän välisenä aikana 
merkittäviä muutoksia, joilla TeliaSoneran arvion 
mukaan on olennaista vaikutusta käypään arvoon, 
kirjanpitoarvoa oikaistaan vastaavasti. 
 
Lisäksi arvio olennaisten noteeraamattomien 
pääomainstrumenttien käyvästä arvosta vahvistetaan 
käyttämällä muina arviointimalleina vertailukelpoisten 
pörssiyhtiöiden (vertaisyhtiöiden) arvostuskertoimia 
merkityksellisten taloudellisten ja toiminnallisten 
mittarien osalta, joita ovat esimerkiksi liikevaihto, 
bruttovoitto ja muut merkitykselliset tunnusluvut. 

Vertailukelpoiset pörssiyhtiöt määritetään toimialan, 
koon, kehitysasteen, maantieteellisen alueen ja 
strategian perusteella. Kerroin lasketaan jakamalla 
vertailukelpoisen yhtiön yritysarvo sopivalla mittarilla ja 
oikaisemalle kerrointa diskontoilla/preemioilla 
TeliaSoneran sijoituksen ja vertailukelpoisten 
pörssiyhtiöiden välisten erojen, etujen ja haittojen osalta 
yhtiökohtaisten tietojen ja olosuhteiden perusteella. 
 
Vaikka TeliaSonera toimii parhaan ymmärryksensä 
mukaan ja vertaa ensisijaisen arviointimallin tuloksia 
muilla malleilla saatuihin tuloksiin noteeraamattomien 
pääomainstrumenttien käyvän arvon arvioinnissa, 
kaikilla arviointitekniikoilla on rajoituksensa. Tässä 
yhteydessä esitetyt arviot käyvästä arvosta eivät 
välttämättä vastaa summaa, jonka TeliaSonera saisi 
tällä hetkellä realisoitua kaupankäynnissä. Myös tulevat 
vahvistukset vaikuttavat käypää arvoa koskeviin 
arvioihin. Niiden vaikutus voi olla olennainen. 
 
Noteeraamattomat pääomainstrumentit, joiden käypää 
arvoa ei voida luotettavasti määrittää, arvostetaan 
alkuperäiseen hankintamenoon vähennettynä 
mahdollisilla arvonalentumisilla. 
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Alla olevassa taulukossa on esitetty tason 3 
instrumenttien muutokset 30.9.2015 päättyneellä 

yhdeksän kuukauden jaksolla. 

MSEK 

30.9.2015 31.12.2014 

Myytävissä 
olevat 
oman 

pääoman 
ehtoiset 

instrumentit 

Kaupan-
käyntitarkoi-

tuksessa 
pidettävät 

oman 
pääoman 

ehtoiset 
instrumentit 

Myytävissä 
olevat pitkä- 

ja lyhyt-
aikaiset 
joukko-

velkakirjat 

Kaupan-
käyntitarkoi-

tuksessa 
pidettävät 

johdannaiset Yhteensä 

Myytävissä 
olevat oman 

pääoman 
ehtoiset 

instrumentit 

Kaupankäyntit
arkoituksessa 

pidettävät 
oman 

pääoman 
ehtoiset 

instrumentit 

Myytävissä 
olevat pitkä- 

ja lyhyt-
aikaiset 
joukko-

velkakirjat 

Kaupan-
käynti-
tarkoi-

tuksessa 
pidettävät 

johdan-
naiset Yhteensä 

Taso 3, 
kauden 
alussa 

275 61 – 55 391 203 57 2 0 262 

Käyvän arvon 
muutokset 

12 −22 – 10 −1 – – −2 55 53 

josta netto-
tulokseen 
kirjataan 

−13 −22 – 10 −25 – – −2 55 53 

josta muuhun 
kokonais-
tulokseen 
kirjataan 

25 – – – 25 – – – – – 

Hankinnat/ 
Pääoma-
sijoitukset 

993 3 – – 996 33 4 – – 37 

Siirto pois 
tasolta 3 

0 0 – – – – – – – – 

Valuutta-
kurssierot 

17 0 – 0 16 38 2 – – 40 

Taso 3, 
kauden 
lopussa 

1 297 41 – 65 1 404 275 61 0 55 391 

 
 
 
Hankinnat vuonna 2015 liittyivät pääasiassa 1,4 
prosentin osuuden hankintaan Spotifysta. Kauppahinta 
oli 115 milj. Yhdysvaltain dollaria, mikä vastasi 976 milj. 
Ruotsin kruunua kaupantekopäivänä 9.6.2015. 
 

Omat osakkeet 
 
TeliaSonera ilmoitti 28.4.2015 ostaneensa takaisin 
270 783 omaa osakettaan 51,7908 kruunun keskihintaan 
täyttääkseen pitkäaikaisen kannustinohjelmansa 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 30.9.2015. 
Rekisteröityjen osakkeiden lukumäärä 30.9.2015 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 30.9.2015 
päättyneen yhdeksän kuukauden jakson aikana 171 milj. 
kruunun arvosta (159) ja myi tavaroita ja palveluja 131 
milj. kruunun arvosta (209). Näihin liiketoimiin 
osallistuivat pääasiassa MegaFon, Turkcell, Lattelecom 
ja Rodnik. 
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Nettovelka 

MSEK 30.9.2015 31.12.2014 

Pitkäaikaiset ja lyhytaikaiset velat 106 164 101 489 
Vähennetään rahoitusvaroihin kirjatut, pitkä- ja lyhytaikaisten luottojen suojaamiseksi tarkoitetut 
johdannaiset ja niihin liittyvät CSA-luottovakuudet 

−5 691 −5 618 

Vähennetään pitkäaikaiset myytävissä olevat joukkovelkakirjat  −8 775 −4 671 
Vähennetään lyhytaikaiset sijoitukset, rahat ja pankkisaamiset −30 243 −31 880 
Nettovelka 61 455 59 320 
 
 

Lainarahoitus ja luottoluokitus  
Liiketoiminnan kassavirta oli positiivinen myös vuoden 
2015 kolmannella 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 näkymät 
ovat negatiiviset. 
 
Kolmannella vuosineljänneksellä rahoitusmarkkinoiden 
epävakaus kasvoi ja huoli Kiinan kasvunäkymistä ja 
hyödykkeiden hintojen laskusta vaikutti kaikilla 
kehittyneillä ja kehittyvillä markkinoilla. Korkoerot 
kasvoivat kaikilla aloilla ja lainarahoitusta oli aiempia 
neljänneksiä vähemmän saatavissa.  
 
TeliaSonera ei tehnyt merkittäviä rahoitussopimuksia 
kolmannella 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 
dollarimääräistä ostohintaa kokonaisuudessaan. Jotta 
turvattaisiin TeliaSoneran saaminen, joka on tällä 

hetkellä 2 740 milj. kruunua (4 925 kruunua vuoden 
2014 lopussa), TCI:n omistamat MegaFon-osakkeet, 
jotka muodostavat 1,63 prosenttia MegaFonin 
osakkeista, on pantattu TeliaSoneralle. Yhteensä 
viidestä erästä on jäljellä vielä yksi. 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 30.9.2015 yhteensä 317 milj. kruunua 
(320 milj. kruunua vuoden 2014 lopussa), josta 284 milj. 
kruunua (287 milj. kruunua vuoden 2014 lopussa) liittyi 
eläkevastuiden vakuudeksi annettuihin takuisiin. 
Annettujen panttien kokonaismäärä oli 394 milj. kruunua 
(426 milj. kruunua vuoden 2014 lopussa). 
 
 

Sopimusperusteiset 
velvoitteet ja sitoumukset 
Sopimusvelvoitteiden kokonaismäärä 30.9.2015 oli 
3 260 milj. kruunua (2 117 milj. kruunua vuoden 2014 
lopussa), josta 2 035 milj. kruunua (1 286 milj. kruunua 
vuoden 2014 lopussa) liittyi sovittuihin TeliaSoneran 
kiinteiden verkkojen laajennuksiin Ruotsissa. 

  



 

 

TeliaSoneran osavuosikatsaus 
Tammi–syyskuu 2015 Q3 

29 

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 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. TeliaSonera osti 
3.8.2015 virolaisen Green IT OÜ -yhtiön kaikki osakkeet. 
Liiketoimen kulut, 21 milj. kruunua, maksettiin 
käteisvaroilla. Yhdistämisten kulut ja käyvät arvot on 
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määritetty ehdollisiksi, koska ne perustuvat alustaviin 
arvioihin ja edellyttävät tiettyjen seikkojen vahvistamista. 

Siksi kauppahinnan kirjaus voi vielä muuttua. 
 

 
 

Taloudelliset tunnusluvut 

 30.9.2015 31.12.2014 

Oman pääoman tuotto (%, rullaava 12 kk) 15,1 15,0 
Sijoitetun pääoman tuotto (%, rullaava 12 kk) 11,6 12,2 
Omavaraisuusaste (%) 37,3 38,0 
Nettovelkaantumisaste (%) 62,2 57,4 
Nettovelan suhde käyttökatteeseen ennen kertaluonteisia eriä (rullaava 12 kk) 1,70 1,68 
Nettovelan suhde varoihin 23,2 21,8 
Oma pääoma/osake (kruunua) 23,97 25,72 
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Emoyhtiö 
Tiivistetty tuloslaskelma  
MSEK 

Heinä– 
syys 2015 

Heinä– 
syys 2014 

Tammi– 
syys 2015 

Tammi–syys 
2014 

Liikevaihto 1 1 2 3 
Bruttokate 1 1 2 3 
Liiketoiminnan kulut −265 −204 −806 −192 
Liiketulos −264 −203 −804 −189 
Rahoitustuotot ja -kulut −1 858 −530 6 665 −976 
Tulos rahoituserien jälkeen −2 122 −733 5 861 −1 165 
Tilinpäätössiirrot 1 851 2 498 4 263 5 990 
Tulos ennen veroja −271 1 765 10 124 4 824 
Tuloverot 57 −400 −589 −596 
Nettotulos −214 1 365 9 535 4 228 
 
Rahoitustuotot tammi–syyskuussa 2015 kasvoivat 
pääasiassa tytäryhtiöiltä saatujen osinkojen 
seurauksena. 

 
 
 

Tiivistetty tase  
MSEK 30.9.2015 31.12.2014 

Pitkäaikaiset varat 159 578 155 495 
Lyhytaikaiset varat 59 910 65 805 
Vastaavaa yhteensä 219 488 221 300 
Vastattavaa   
Sidottu oma pääoma 15 712 15 712 
Vapaa oma pääoma 64 862 68 020 
Oma pääoma yhteensä 80 573 83 732 
Tilinpäätössiirtojen kertymä 11 904 11 476 
Varaukset 490 478 
Pitkäaikaiset velat 89 176 87 172 
Lyhytaikaiset velat 37 345 38 442 
Vastattavaa yhteensä 219 488 221 300 

Kokonaisinvestoinnit 30.9.2015 päättyneellä yhdeksän 
kuukauden jaksolla olivat yhteensä 6 575 milj. kruunua 
(3 972). 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 2 740 milj. 
kruunua (4 925 kruunua vuoden 2014 lopussa), TCI:n 
omistamat MegaFon-osakkeet, jotka muodostavat 1,63 
prosenttia MegaFonin osakkeista, on pantattu 
emoyhtiölle. Yhteensä viidestä erästä on jäljellä vielä 
yksi. 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 kohdistuu 
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 mahdollisuuk-
sien mukaan vähennetään. Riskienhallinta on keskeinen 
osa TeliaSoneran liiketoiminnan suunnitteluprosessia ja 
tulosseurantaa. 
 
TeliaSoneran englanninkielisen vuoden 2014 vuosi-
kertomuksen 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. TeliaSoneralla 
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 negatiivi-
nen vaikutus yhtiön toimintojen kasvuun ja tulokseen 
televiestintäpalvelujen kulutuksen vähentymisen myötä. 
TeliaSoneran lainojen erääntyminen pyritään pitämään 
jakautuneena tasaisesti usealle vuodelle, ja niiden 
uudelleenrahoituksen odotetaan tapahtuvan yhtiön 
vapaan kassavirran lisäksi avoimilta markkinoilta kerätyn 
lainarahoituksen ja pankkilainojen avulla. Lisäksi 
TeliaSoneralla on riittävästi vahvistettuja, käyttämättömiä 
luottolimiittejä, ja niitä voidaan käyttää, jos avoimien 
markkinoiden uudelleenrahoitusmahdollisuudet 
heikkenevät. TeliaSoneran rahoituskulut saattavat 
kuitenkin kasvaa, jos maailmanlaajuisilla rahoitus-
markkinoilla tapahtuu epäsuotuisia muutoksia. 
 
Kansainvälisen poliittisen tilanteen ja makrotalouden 
kehitys. TeliaSoneralla on Venäjällä merkittäviä 
sijoituksia ja saatavia, jotka liittyvät OAO MegaFon 
osakkuusyhtiöön ja kansainväliseen verkkokapasiteetti-
liiketoimintaan. Venäjän ja Ukrainan välisen konfliktin 
seurauksena Euroopan unioni ja Yhdysvallat ovat 
asettaneet yksityishenkilöihin ja yrityksiin kohdistuvia 

pakotteita. Venäjä on päättänyt tietyistä vastatoimista. 
Pakotteet ja vastatoimet saattavat vaikuttaa negativisesti 
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 huomat-
tava 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 liiketoiminta-
malleihin siirtyminen voi johtaa televiestintäalalla raken-
teellisiin muutoksiin ja kilpailudynamiikan muuttumiseen. 
Jos TeliaSonera ei pysty ennakoimaan alan dynamiikan 
kehitystä tai ei pysty vastaamaan siihen tai ei pysty 
toteuttamaan markkinoiden nykyisten ja uusien 
tarpeiden edellyttämiä muutoksia, se voi vaikuttaa 
kielteisesti TeliaSoneran asiakassuhteisiin, palvelu-
tarjoomaan ja asemaan arvoketjussa sekä heikentää 
toimintojen tuloksia. 
 
Sijoitukset liiketoiminnan muutokseen ja tulevaisuuden 
kasvuun. TeliaSonera investoi parhaillaan liiketoiminnan 
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 hankki-
miseksi 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 tavoitteidensa 
saavuttamisessa, sillä voi olla negatiivinen vaikutus 
toiminnan tulokseen. 
 
Kertaluonteiset erät. Kertaluonteiset erät, kuten 
myyntivoitot ja tappiot, uudelleenjärjestelykulut ja 
arvonalentumiset, saattavat luonteensa mukaisesti 
vaikuttaa neljännesvuosittaisiin tuloksiin odottamattoman 
suuruisina erinä tai odotuksista poikkeavina ajoituksina. 
Ulkoisista tekijöistä tai sisäisestä kehityksestä riippuen 
TeliaSoneran tulokseen saattaa olla vaikutusta myös 
sellaisilla kertaluonteisilla erillä, joita ei vielä osata 
odottaa. 
 
Kehittyvät markkinat. TeliaSonera on tehnyt merkittäviä 
investointeja teleoperaattoreihin Kazakstanissa, Azer-
baidžanissa, Uzbekistanissa, Tadžikistanissa, Georgias-
sa, Moldovassa, Nepalissa, Venäjällä ja Turkissa. Tähän 
mennessä näiden maiden poliittisten ja taloudellisten 
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sekä oikeus- ja sääntelyjärjestelmien ennustettavuus on 
ollut heikompi kuin maissa, joissa näiden instituutioiden 
rakenne on kehittyneempi. Kehittyvien markkinoiden 
maiden poliittinen tilanne voi pysyä vaikeasti 
ennustettavana, ja markkinat, joilla TeliaSonera toimii, 
saattavat muuttua jopa niin epävakaiksi, että yhtiö 
päättää vetäytyä tai sen on vetäydyttävä tietystä maasta 
tai lopetettava tietty toiminta tietyssä maassa. Toinen 
mahdollinen seuraus ovat siviilioikeudelliset tai vero-
oikeudelliset oikeudenkäynnit, jotka eivät ole 
odotettavissa tai ennustettavissa. Muita kehittyvien 
markkinoiden maissa toimimiseen liittyviä riskejä ovat 
mm. ulkomaanvaluuttaan liittyvät rajoitukset tai 
hallinnolliset ongelmat, jotka voivat käytännössä estää 
TeliaSoneraa kotiuttamasta esimerkiksi osinkoina ja 
lainojen takaisinmaksuina saatavia kassavirtoja tai 
myymästä sijoituksiaan. Tästä ovat esimerkkejä 
TeliaSoneran liiketoiminnot Uzbekistanissa ja Nepalissa. 
Uzbekistanissa konsernilla on noin 10,2 mrd. kruunun 
nettosijoitukset. Niihin sisältyy noin 7,7 mrd. kruunun 
edestä konserniyhtiöiden saamisia sekä noin 1,8 mrd. 
kruunun suuruiset rahavarat ja noin 1,2 mrd. kruunun 
suuruiset lyhytaikaiset sijoitukset. Nepalissa rahavarat 
ovat noin 2,8 mrd. kruunua. Toinen riski on mahdollinen 
ulkomaista omistusta koskevien rajoitusten säätäminen 
tai muut mahdolliset viralliset tai epäviralliset toimet, 
jotka kohdistuvat ulkomaisessa omistuksessa oleviin 
yhteisöihin. Tällainen epäsuotuisa poliittinen tai 
lainsäädännöllinen kehitys tai talouksien tai valuuttojen 
heikkeneminen näillä markkinoilla saattaa vaikuttaa 
huomattavankin kielteisesti TeliaSoneran toiminnan 
tulokseen ja taloudelliseen asemaan. 
 
Arvonalennukset ja uudelleenjärjestelykulut. Tele-
viestintämarkkinoihin yleisesti vaikuttavilla tekijöillä sekä 
talous-, sääntely-, liiketoiminta- tai poliittisen ympäristön 
muutoksilla on taloudellisia vaikutuksia TeliaSoneran 
toimintaan. Yhtiön johto arvioi ja päivittää 
liiketoimintasuunnitelmia jatkuvasti ja saattaa tehdä 
vetäytymispäätöksiä tai ryhtyä muihin toimiin toteuttaak-
seen TeliaSoneran strategiaa tehokkaasti. Jos tällaiset 
olosuhteet vaikuttavat negatiivisesti johdon odotuksiin 
tiettyihin omaisuuseriin liittyvistä tulevista kassavirroista, 
TeliaSonera joutuu kirjamaan arvonalennuksia. Tällaisia 
omaisuuseriä ovat muun muassa sellaiset liikearvot ja 
käyvän arvon oikaisut, joita TeliaSonera on kirjannut jo 
tehtyjen tai tulevaisuudessa mahdollisesti tehtävien 
yritysostojen yhteydessä. TeliaSonera on toteuttanut 
useita uudelleenjärjestely- ja tehostamisohjelmia, jotka 
ovat aiheuttaneet huomattavia uudelleenjärjestely- ja 
tehostamiskustannuksia. Vastaaviin toimiin saatetaan 
ryhtyä myös jatkossa. Sen lisäksi, että ne vaikuttavat 
TeliaSoneran taloudelliseen tilanteeseen ja toiminnan 
tulokseen, arvonalentumiskirjaukset ja uudelleen-
järjestelykulut voivat heikentää TeliaSoneran 
mahdollisuuksia maksaa osinkoa. 
 
Osakkuuteen liittyvät asiat osaomisteisissa tytär-
yhtiöissä. Erityisesti Pohjoismaiden ulkopuolella 
TeliaSonera hoitaa eräitä liiketoimintojaan sellaisten 
tytäryhtiöiden kautta, joita se ei omista kokonaan. 
Eräissä näistä yhtiöistä hallintoasiakirjat suojaavat 

määräysvallattomien osuuksien omistajien oikeuksia 
tietyissä asioissa, kuten osinkojen hyväksymisessä, 
omistussuhteiden muutoksissa ja muissa osakkeen-
omistajille kuuluvissa asioissa. TeliaSonera on riippu-
vainen vähemmistöomistajista esimerkiksi Fintur 
Holdings B.V:ssä (Finturin vähemmistöomistaja on 
Turkcell), joka omistaa Kazakstanin, Azerbaidžanin, 
Georgian ja Moldovan toiminnot. Tämän seurauksena 
TeliaSoneran määräysvallan ulkopuolella olevat ja sen 
edun vastaiset toimet saattavat vaikuttaa TeliaSoneran 
mahdollisuuksiin toimia suunnitellusti näissä osittain 
omistetuissa tytäryhtiöissä. 
 
Toimitusketju. TeliaSonera on riippuvainen rajallisesta 
määrästä toimittajia, jotka valmistavat ja toimittavat 
verkkolaitteita ja niiden ohjelmistoja sekä päätelaitteita, 
joiden avulla se voi kehittää verkkojaan ja tarjota palve-
lujaan kaupallisesti. TeliaSonera ei voi olla varma, että 
se saa verkkolaitteita tai päätelaitteita vaihtoehtoisilta 
toimittajilta oikeaan aikaan, jos TeliaSoneran nyt käyttä-
mät toimittajat eivät kykene tyydyttämään sen tarpeita. 
Lisäksi TeliaSonera on kilpailijoidensa tapaan 
ulkoistanut useimmissa toiminnoissaan monia tärkeitä 
tukipalvelujaan, kuten verkon rakentamisen ja ylläpidon. 
Näiden palvelujen toimittajien rajoitettu määrä sekä ne 
ehdot, joilla TeliaSonera on sopinut järjestelyistä 
nykyisten ja tulevien toimittajien kanssa, voivat vaikuttaa 
haitallisesti TeliaSoneraan muun muassa rajoittamalla 
sen toiminnan joustavuutta. Päätelaitteiden 
toimitussopimusten allekirjoituksen yhteydessä 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, talou-
dellisessa ja lainsäädännöllisessä ympäristössä. Nämä 
osakkuusyhtiöt puolestaan omistavat osuuksia monista 
muista yhtiöistä. TeliaSoneralla ei ole määräysvaltaa 
osakkuusyhtiöissään, ja siksi sen mahdollisuudet 
vaikuttaa kaikkien näiden liiketoiminnan hoitamiseen 
ovat rajoitetut. Tietyissä näistä yhtiöistä TeliaSoneran 
yhtiökumppaneilla on hallintoasiakirjojen nojalla 
yksinomainen tai jaettu määräysvalta keskeisissä 
asioissa, joita ovat esimerkiksi liiketoimintasuunnitelmien 
ja budjettien hyväksyminen sekä osingonjaon suuruus ja 
ajankohta. Osakkuusyhtiöissä ja yhteisomistuksessa 
olevissa yhtiöissä on aina olemassa vaara, että 
ryhdytään toimiin, jotka ovat TeliaSoneran tai sen 
osakkuusyhtiöiden määräysvallan ulkopuolella ja Telia-
Soneran edun vastaisia, tai että syntyy erimielisyyksiä tai 
joudutaan umpikujaan. Esimerkki tästä ovat tämän-
hetkiset hallintotapaan liittyvät ongelmat Turkcellin 
hallitustasolla. TeliaSonera ei välttämättä pysty varmista-
maan, että osakkuusyhtiöt soveltavat samoja yritys-
vastuuperiaatteita, mikä kasvattaa väärinkäytösten sekä 
maineenmenetyksen ja rahallisten menetysten riskiä. 



 

 

TeliaSoneran osavuosikatsaus 
Tammi–syyskuu 2015 Q3 

34 

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 joustavuut-
ta. TeliaSoneran liiketoimintaan vaikuttavat lain-
säädännön, sääntelyn tai hallituspolitiikan muutokset 
sekä sääntelyviranomaisten tai tuomioistuinten 
päätökset, mukaan luettuina toimilupien myöntäminen 
TeliaSoneralle tai muille osapuolille tai toimiluvan 
muuttaminen tai peruuttaminen, voivat vaikuttaa 
haitallisesti TeliaSoneran liiketoimintaan ja tulokseen. 
 
Yritysvastuu. TeliaSoneraan kohdistuu joukko etiikkaan 
ja yritysvastuuseen liittyviä riskejä, kuten ihmis-
oikeuksiin, 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 jopa siinä 
määrin, että TeliaSonera voi päättää vetäytyä yhdeltä tai 
useammalta markkinalta. 
 
Euraasian liiketoimia koskeva selvitys. Hallitus antoi 
huhtikuussa 2013 kansainvälisen asianajotoimiston 
Norton Rose Fulbrightin (NRF) tehtäväksi laatia selvitys 
TeliaSoneran viime vuosien liiketoimista ja sopimuksista 
Euraasiassa, jotta hallitus saisi selkeän kuvan 
liiketoimista ja arvion liiketoiminnallisista ja eettisisistä 
riskeistä. Ruotsin lain mukaisten seurausten osalta 
hallituksen neuvonantajina on toiminut kaksi ruotsalaista 
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 syyttäjäviranomaisen 
tutkinnan tai TeliaSoneran omien eettisiin 
toimintaperiaatteisiin ja käytäntöihin liittyvien jatkuvien 
parannustoimien johdosta, voivat heikentää yhtiön 
toiminnan tuloksia ja taloudellista asemaa TeliaSoneran 
niissä toiminnoissa, jotka sijaitsevat Euraasian valtioiden 
lainkäyttöalueilla. Riskin aiheuttaa myös Ruotsin 

syyttäjäviranomaisen vuoden 2013 alussa antama 
TeliaSoneran Uzbekistanin-liiketoimiin liittynyt ilmoitus, 
jonka mukaan syyttäjäviranomainen tutkii erikseen 
mahdollisuutta määrätä TeliaSoneralle yhteisösakko, 
joka voi Ruotsin rikoslain mukaan olla enintään 10 milj. 
kruunua, sekä väitetyistä rikoksista TeliaSoneralle 
mahdollisesti koitunutta hyötyä koskeva 
menettämisseuraamus. Ruotsin syyttäjäviranomainen 
voi kohdistaa vastaavia toimia myös niihin liiketoimiin tai 
sopimuksiin, joita TeliaSonera on tehnyt toiminnoissaan 
muilla Euraasian markkinoilla. Lisäksi toimenpiteet, joita 
muiden maiden poliisi-, syyttäjä- tai sääntelyviran-
omaiset ovat kohdistaneet tai kohdistavat tulevaisuudes-
sa TeliaSoneran toimintaan tai liiketoimiin tai kolmansiin 
osapuoliin, ovatpa kyseiset henkilöt tai juridiset yksiköt 
ruotsalaisia tai muunmaalaisia, voivat suoraan tai 
epäsuorasti haitata TeliaSoneran liiketoimintaa, 
toiminnan tulosta, taloudellista asemaa tai brändin 
mainetta. Esimerkkejä meneillään olevista tutkinnoista 
ovat Hollannin syyttäjäviranomaisen ja poliisi-
viranomaisten sekä Yhdysvaltain oikeusministeriön ja 
Yhdysvaltain arvopaperimarkkinoita valvovan viran-
omaisen SEC:n tutkinnat. Tässä vaiheessa ei ole 
mahdollista arvioida, miten ja milloin tutkinnat saadaan 
päätökseen. 
 
 

Tulevaisuutta koskevat 
lausumat 
Tähän katsaukseen sisältyy muun muassa TeliaSoneran 
taloudellista asemaa ja toiminnan tulosta koskevia 
lausumia, jotka ovat luonteeltaan tulevaisuutta koskevia. 
Tällaiset lausumat eivät ole historiallisia tosiseikkoja, 
vaan ne edustavat TeliaSoneran odotuksia tulevasta 
kehityksestä. TeliaSonera uskoo, että näissä lausumissa 
esitetyt odotukset pohjautuvat perusteltuihin oletuksiin. 
Näihin lausumiin sisältyy kuitenkin riskejä ja 
epävarmuustekijöitä. Useat merkittävät tekijät saattavat 
aiheuttaa todellisten tulosten poikkeamisen tässä 
esitetyistä tulevaisuutta koskevista lausumista. Tällaisia 
merkittäviä tekijöitä voivat olla muun muassa 
TeliaSoneran markkina-asema, 
televiestintämarkkinoiden kasvu, kilpailun vaikutus ja 
muut taloudelliseen tilanteeseen, liiketoimintaan, 
kilpailuun ja/tai lainsäädäntöön liittyvät tekijät, jotka 
vaikuttavat TeliaSoneran ja sen osakkuusyhtiöiden ja 
yhteisyritysten liiketoimintaan tai televiestintätoimialaan 
yleisesti. Tulevaisuutta koskevat lausumat kuvaavat 
tämänhetkistä käsitystä. TeliaSoneralla ei ole 
velvollisuutta päivittää eikä se sitoudu päivittämään näitä 
lausumia uuden tiedon tai tulevaisuuden tapahtumien 
valossa muutoin kuin lakisääteisen 
ilmoitusvelvollisuutensa kautta. 
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Lausunto osavuosikatsauksen 
yleisluonteisesta tarkastuksesta 
 
Johdanto 
Olemme tarkastaneet yleisluonteisesti TeliaSonera AB:n osavuosikatsauksen ajalta 1.1.–30.9.2015. 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 20.10.2015 
 

Deloitte AB 
 

(Allekirjoitus alkuperäisessä ruotsinkielisessä) 
 

Jan Palmqvist 
Auktorisoitu tilintarkastaja 
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TeliaSonera AB julkaisee tämän tiedotteen Ruotsin arvopaperimarkkinalain (lagen om värdepappersmarknaden) ja/tai Ruotsin rahoitusvälineiden 
kaupankäynnistä annetun lain (lagen om handel med finansiella instrument) perusteella. Tiedote on annettu julkaistavaksi 20.10.2015 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 
kolmannella neljänneksellä, ellei toisin ole mainittu. 
 
 

Taloudelliset tiedot 
Tilinpäätöstiedote tammi–joulukuu 2015 
29.1.2016 
 
Varsinainen yhtiökokous 2016 
12.4.2016 
 
Osavuosikatsaus tammi–maaliskuu 2016 
20.4.2016 
 
Osavuosikatsaus tammi–kesäkuu 2016 
20.7.2016 
 
Osavuosikatsaus tammi–syyskuu 2016 
21.10.2016 
 
 

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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