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

Tulos parani edelleen ydinmarkkinoilla 

YHTEENVETO NELJÄNNESTÄ VUOSINELJÄNNEKSESTÄ 

• Euraasian alue raportoidaan lopetetuissa toiminnoissa. 

• Liikevaihto paikallisissa valuutoissa ilman yritysostoja ja -myyntejä kasvoi 2,9 prosenttia. Raportointivaluutassa 

laskettuna liikevaihto kasvoi 5,9 prosenttia ja oli 22 655 milj. kruunua (21 399). Palvelujen liikevaihto paikallisissa 

valuutoissa ilman yritysostoja ja -myyntejä kasvoi 1,1 prosenttia. 

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

-myyntejä. Raportointivaluutassa laskettuna käyttökate ennen kertaluonteisia eriä kasvoi 11,1 prosenttia ja oli 

6 556 milj. kruunua (5 902). Käyttökateprosentti ennen kertaluonteisia eriä nousi 28,9 prosenttiin (27,6). 

• Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä kasvoi 2,8 prosenttia ja oli 4 938 milj. kruunua (4 804). 

• Nettotuloksen emoyhtiön omistajille kuuluva osuus laski −3 010 milj. kruunuun (2 938) ja osakekohtainen tulos 

−0,70 kruunuun (0,68). Lasku johtui lähinnä 7 200 milj. kruunun ei-kassavirtavaikutteisista arvonalennuksista. 

 

YHTEENVETO KOKO VUODESTA  

• Euraasian alue raportoidaan lopetetuissa toiminnoissa. 

• Liikevaihto paikallisissa valuutoissa ilman yritysostoja ja -myyntejä kasvoi 2,4 prosenttia. Raportointivaluutassa 

laskettuna liikevaihto kasvoi 6,7 prosenttia ja oli 86 569 milj. kruunua (81 131). Palvelujen liikevaihto paikallisissa 

valuutoissa ilman yritysostoja ja -myyntejä laski 0,4 prosenttia. 

• Nettotuloksen emoyhtiön omistajille kuuluva osuus laski 8 551 milj. kruunuun (14 502) ja osakekohtainen tulos 

1,97 kruunuun (3,35). Lasku johtui lähinnä 7 200 milj. kruunun ei-kassavirtavaikutteisista arvonalennuksista. 

• Yhtiön hallitus ehdottaa, että tavanomaisena osinkona maksetaan 3,00 kruunua (3,00) osakkeelta. 

• Osingonjakopolitiikkaa on muutettu tulevaisuuden osalta. 

 

TALOUDELLISIA TUNNUSLUKUJA (EURAASIAN ALUE RAPORTOIDAAN LOPETETUISSA TOIMINNOISSA) 

MSEK, paitsi suhdeluvut, osakekohtaiset tiedot 
ja muutokset 

Loka– 
joulu 2015 

Loka– 
joulu 2014 

Muutos 
(%) 

Tammi– 
joulu 2015 

Tammi–
joulu 2014 

Muutos 
(%) 

Liikevaihto 22 655 21 399 5,9 86 569 81 131 6,7 

Muutos (%) paik. valuutoissa, orgaaninen 2,9   2,4   

josta palvelujen liikevaihto (ulkoinen) 18 521 17 738 4,4 72 905 69 980 4,2 

muutos (%) paik. valuutoissa, orgaaninen 1,1   −0,4   

Käyttökate1) ennen kertaluonteisia eriä2) 6 556 5 902 11,1 25 281 24 364 3,8 

Muutos (%) paik. valuutoissa, orgaaninen 9,0   0,1   

Käyttökate-% 28,9 27,6  29,2 30,0  

Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä 4 938 4 804 2,8 17 814 18 837 −5,4 

Liiketulos  2 848 4 395 −35,2 14 606 17 743 −17,7 

Tulos rahoituserien jälkeen 2 033 3 910 −48,0 11 689 15 209 −23,1 

Nettotulos jatkuvista toiminnoista 1 420 2 926 −51,5 9 532 12 219 −22,0 

Nettotulos lopetetuista toiminnoista3) −4 047 −56  673 3 379 −80,1 

Nettotulos yhteensä −2 627 2 870  10 205 15 599 −34,6 

josta emoyhtiön omistajille kuuluva osuus −3 010 2 938  8 551 14 502 −41,0 

Osakekohtainen tulos yhteensä (SEK) −0,70 0,68  1,97 3,35 −41,0 

Osakekohtainen tulos jatkuvista toiminnoista (SEK) 0,32 0,67 −52,4 2,16 2,78 −22,3 

Vapaa kassavirta yhteensä 2 691 1 635 64,6 16 550 13 046 26,9 

 josta jatkuvista toiminnoista 1 834 472  12 520 8 141 53,8 

Käyttöomaisuusinvestoinnit ilman toimilupa- ja 
taajuusmaksuja 

4 903 4 075 20,3 14 289 11 955 19,5 

Lisätietoja: www.teliasonera.com. 1) Määritelmät, ks. s.36. 2) Kertaluonteiset erät, ks. taulukko s. 22. 3) Lopetetut toiminnot, ks. s. 22 ja 23. 
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”Kaikkien työntekijöidemme ponnistelujen ansiosta 
uuden TeliaSoneran luominen on hyvällä mallilla. Vakaa 
perusta on nyt luotu, ja olen iloinen siitä, että tuloksem-
me parani edelleen ydinmarkkinoillamme vuoden 
viimeisellä neljänneksellä, kun aloimme päätöksemme 
mukaisesti vähentää läsnäoloamme Euraasiassa. 
Myyntiprosessin vuoksi Euraasian alue raportoidaan nyt 
lopetettuna toimintona, ja tuloksiin ovat vaikuttaneet 
myös arvonalennukset, joilla ei ole kassavirtavaikutusta. 
 
Ruotsissa nopeiden internetyhteyksien kuluttajakysyntä 
jatkuu vahvana. Jatkamme kuitu- ja 4G-verkkojemme 
rakentamista nopeassa aikataulussa, koska haluamme 
strategiamme mukaisesti tarjota parhaat verkkoyhtey-
det. Viimeisen neljänneksen tulos osoittaa, että olemme 
oikealla tiellä. Käyttökatteen kasvu oli kaksinumeroista 
palvelujen liikevaihdon 2,5 prosentin kasvun ja hyvän 
kulukurin seurauksena. Kasvua vauhditti ennätysmäärä 
uusia kuituliittymiä, ja verkkoomme kuuluu nyt yli 1,3 
milj. kotitaloutta. Se puolestaan kasvattaa laajakaista- ja 
TV-liittymien määrää sekä niiden keskimääräistä 
kuukausituottoa. Matkaviestinnän tarjontamme vahvistui 
entisestään, kun julkistimme äskettäin ruotsalaisille 
matkaviestinasiakkaillemme ilmaiset verkkovierailut 
Pohjoismaiden ja Baltian alueella. 
 
Kannattavuutemme parani Suomessa ja matkaviestin-
palvelujen liikevaihto kasvoi hinnantarkistusten ja lisä-
myynnin myötä. Norjassa jatkoimme asemamme 
vahvistamista ja 4G-verkkomme kattavuus ylitti 95 
prosenttia väestöstä. Lisäksi saavutamme tavoittee-
namme olevan 1 mrd. Ruotsin kruunun synergiaedun 
Tele2-yrityskaupasta vuonna 2016. 
 
Ilmoitimme myyvämme Nepalin-toimintomme Axiatalle 
joulukuussa, kolme kuukautta sen jälkeen kun olimme 
ilmoittaneet keskittyvämme Pohjoismaiden ja Baltian 
alueelle. Poistumisemme muilta Euraasian markkinoilta 
on käynnissä. Euraasian yksiköt toimivat vastuullisen 
toiminnan ja vetäytymisprosessin varmistamiseksi 

luomamme hallintorakenteen mukaisesti. Kilpailu-
tilanne on edelleen vaativa joillakin Euraasian 
markkinoilla, ja makrohaasteet ovat luoneet valuuttoihin 
kohdistuvia paineita.  
 
Viime vuoden hyvän kassavirran ja vakaan taloudellisen 
asemamme perusteella hallitus ehdottaa, että tili-
kaudelta 2015 maksetaan osinkoa 3,00 kruunua 
osakkeelta osingonjakopolitiikkamme mukaisesti. 
 
Olemme muuttaneet osingonjakopolitiikkaamme ja 
pääomarakennetta koskevia tavoitteitamme vastaa-
maan konsernin muuttuvaa rakennetta. Tavoitteena on 
maksaa osinkona vähintään 80 prosenttia jatkuvien 
toimintojen vapaasta kassavirrasta eli vähintään 2,00 
kruunua osakkeelta tilikaudelta 2016. Tavoitteenamme 
on edelleen vakaa luottoluokitus (välillä A– ja BBB+) 
sekä omavaraisuusaste, jota vastaava nettovelan suhde 
käyttökatteeseen on 2x ± 0,5x. 
 
2015 ja 2016 ovat TeliaSoneralle merkittävien investoin-
tien vuosia. Odotamme toiminnan jatkuvan vilkkaana 
vuonna 2016 lähinnä Ruotsin kuituverkon nopeutetun 
laajentamisen myötä. Lisäksi nopeutamme liiketoimin-
tamme muutosta pääasiassa IT:n ja tuotteiden osalta. 
Tämä on välttämätöntä kulujemme vähentämiseksi ja 
kilpailukykymme vahvistamiseksi pitkällä aikavälillä. 
 
Jatkuvissa toiminnoissa tavoitteenamme on säilyttää 
vertailukelpoinen käyttökate vuoden 2015 tasolla ja 
käyttöomaisuusinvestointien ilman toimilupa- ja 
taajuusmaksuja odotetaan olevan 14–15 mrd. kruunua.” 
 
Tukholmassa 29.1.2016 
Johan Dennelind Toimitusjohtaja  
TeliaSoneran tilintarkastajat eivät ole tarkastaneet tätä 
raporttia. 

Toimitusjohtaja  
Johan Dennelindin 
kommentit 
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Konsernin kehitysnäkymät vuodelle 2016

Tavoitteena on säilyttää käyttökate jatkuvissa 
toiminnoissa ennen kertaluonteisia eriä paikallisissa 
valuutoissa ilman yritysostoja ja -myyntejä samalla 
tasolla kuin vuonna 2015. 
 
Vuonna 2016 kuituverkkoihin, matkaviestinverkkojen 

peittoalueeseen ja liiketoiminnan muutokseen tehtävät 

lisäinvestoinnit tulevat olemaan suurimmillaan. 

Käyttöomaisuusinvestointien jatkuvissa toiminnoissa 

ilman toimilupa- ja taajuusmaksuja odotetaan olevan 

14–15 mrd. kruunua. Valuuttakurssivaihtelut saattavat 

vaikuttaa Ruotsin kruunuissa ilmoitettuihin lukuihin. 

 
Muutetun osingonjakopolitiikkansa mukaisesti 
TeliaSoneran tavoitteena on maksaa osinkoa 
tilikaudelta 2016 vähintään 2,00 kruunua osakkeelta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

OSINGONJAKOPOLITIIKKA, MUUTETTU 

TeliaSoneran tavoitteena on jakaa osinkona vähintään 
80 prosenttia vapaasta kassavirrasta pro forma  
-konsernirakenteen mukaisesti ilman Euraasian aluetta. 
 
Tilikaudelta 2016 on tavoitteena maksaa vuonna 2017 
osinkona vähintään 2,00 kruunua osakkeelta. 
 
Osinko tulisi jakaa maksettavaksi kahdessa yhtä 
suuressa erässä toisella ja neljännellä vuosi-
neljänneksellä. 

 
 
Yhtiön tavoitteena on edelleen vakaa pitkän aikavälin 
luottoluokitus (välillä A– ja BBB+). 
 
Yhtiön tavoitteena on omavaraisuusaste, jota vastaava 
nettovelan ja käyttökatteen suhde on 2x ± 0,5x. 
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Konsernikatsaus, neljäs neljännes 2015 

EURAASIAN ALUE RAPORTOIDAAN LOPETETUISSA TOIMINNOISSA 

 
LIIKEVAIHTO JA TULOS  

Liikevaihto paikallisissa valuutoissa ilman yritysostoja 
ja -myyntejä kasvoi 2,9 prosenttia. 
Raportointivaluutassa laskettuna liikevaihto kasvoi 5,9 
prosenttia ja oli 22 655 milj. kruunua (21 399). 
Valuuttakurssivaihteluilla oli 0,4 prosentin suuruinen 
negatiivinen vaikutus ja yritysostoilla ja -myynneillä oli 
3,4 prosentin suuruinen positiivinen vaikutus 
liikevaihtoon. Palvelujen liikevaihto paikallisissa 
valuutoissa ilman yritysostoja ja -myyntejä kasvoi 1,1 
prosenttia. 
 
Ruotsin alueen liikevaihto ilman yritysostoja 
ja -myyntejä kasvoi 2,3 prosenttia. Liikevaihto 
yritysostot ja -myynnit mukaan lukien kasvoi 2,4 
prosenttia ja oli 9 893 milj. kruunua (9 661). 
 
Euroopan alueen liikevaihto paikallisissa valuutoissa 
ilman yritysostoja ja -myyntejä kasvoi 5,1 prosenttia. 
Raportointivaluutassa laskettuna liikevaihto kasvoi 10,4 
prosenttia ja oli 11 418 milj. kruunua (10 338). 
 
Liittymämäärä kasvoi tytäryhtiöissä 0,5 miljoonalla 
vuoden 2014 viimeisen neljänneksen lopusta ja oli 27 
miljoonaa. Vuosineljänneksen aikana liittymien 
kokonaismäärä laski 353 000:lla. 
 
KäyttökateKäyttökateKäyttökateKäyttökate ennen kertaluonteisia eriä kasvoi 9,0 
prosenttia paikallisissa valuutoissa ilman yritysostoja ja 
-myyntejä. Raportointivaluutassa laskettuna käyttökate 
ennen kertaluonteisia eriä kasvoi 11,1 prosenttia ja oli 
6 556 milj. kruunua (5 902). Käyttökateprosentti ennen 
kertaluonteisia eriä nousi 28,9 prosenttiin (27,6). 
 
Osakkuusyhtiöistä ja yhteisyrityksistä saadut tuotot 
laskivat 1 170 milj. kruunuun (1 545). Lasku selittyy 
pääasiassa valuuttakurssivaihteluilla. 
    
LiiketulosLiiketulosLiiketulosLiiketulos ennen kertaluonteisia eriä kasvoi 2,8 
prosenttia ja oli 4 938 milj. kruunua (4 804). 
 
Liiketulokseen vaikuttavat kertaluonteiset erät olivat 
−2 089 milj. kruunua (−409). Ne koostuivat pääasiassa 
1 900 milj. kruunun ei-kassavirtavaikutteisesta 
Tanskan-toimintoihin liittyvästä arvonalennuksesta. 
Arvonalennus on seurausta tulosennusteista, joita 
päivitettiin sen jälkeen kun TeliaSonera ilmoitti 
vetäytyvänsä Telenorin kanssa kaavaillusta 
yhteisyrityksestä Tanskassa. 

 
Rahoituserät olivat yhteensä −816 milj. kruunua 
(−485), josta –620 milj. kruunua (–593) liittyi 
nettokorkokuluihin. 
 
Tuloverot laskivat −613 milj. kruunuun (−983). 
Efektiivinen veroaste oli 30,1 prosenttia (25,1). 
Efektiivisen veroasteen nousu johtuu liikearvon 
verovähennyskelvottomasta arvonalennuksesta 
Tanskassa. 
 
Nettotulos Nettotulos Nettotulos Nettotulos oli yhteensä −2 627 milj. kruunua (2 870), 
josta jatkuvien toimintojen osuus oli 1 420 milj. kruunua 
(2 926) ja lopetettujen toimintojen osuus oli –4 047 milj. 
kruunua (−56). Osakekohtainen tulos oli −0,70 kruunua 
(0,68). Sivuilla 22 ja 23 on lisätietoa lopetetuista 
toiminnoista. 
 
Määräysvallattomien omistajien osuus tytäryhtiöistä 
oli 383 milj. kruunua (−68). 
 

TASE-ERÄT JA KASSAVIRTA 

Käyttöomaisuusinvestoinnit kasvoivat 5 209 milj. 
kruunuun (4 075), ja suhteessa palvelujen liikevaihtoon 
ne kasvoivat 28,1 prosenttiin (23,0). Käyttöomaisuus-
investoinnit ilman toimilupa- ja taajuusmaksuja 
kasvoivat 4 903 milj. kruunuun (4 075), ja suhteessa 
palvelujen liikevaihtoon ilman toimilupa- ja 
taajuusmaksuja ne kasvoivat 26,5 prosenttiin (23,0). 
 
Vapaa kassavirta jatkuvissa ja lopetetuissa 
toiminnoissa kasvoi 2 691 milj. kruunuun (1 635). Osa 
kasvusta johtui MegaFonista saaduista osingoista, 
jotka olivat 1 174 milj. kruunua verojen jälkeen. 
 
Nettovelka jatkuvissa ja lopetetuissa toiminnoissa oli 
55 717 milj. kruunua neljännen vuosineljänneksen 
lopussa (61 455 milj. kruunua vuoden 2015 kolmannen 
neljänneksen lopussa). Nettovelan suhde 
käyttökatteeseen oli 1,53 (1,70 vuoden 2015 
kolmannen neljänneksen lopussa).  
 
Omavaraisuusaste jatkuvissa ja lopetetuissa 
toiminnoissa oli 35,1 prosenttia (37,3 prosenttia 
vuoden 2015 kolmannen neljänneksen lopussa). 
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Konsernikatsaus, koko vuosi 2015 

EURAASIAN ALUE RAPORTOIDAAN LOPETETUISSA TOIMINNOISSA 

 
LIIKEVAIHTO JA TULOS 

Liikevaihto paikallisissa valuutoissa ilman yritysostoja 
ja -myyntejä kasvoi 2,4 prosenttia. Raportointi-
valuutassa laskettuna liikevaihto kasvoi 6,7 prosenttia 
ja oli 86 569 milj. kruunua (81 131). Valuuttakurssi-
vaihteluilla oli 1,1 prosentin suuruinen positiivinen 
vaikutus ja yritysostoilla ja -myynneillä oli 3,2 prosentin 
suuruinen positiivinen vaikutus liikevaihtoon. Palvelujen 
liikevaihto paikallisissa valuutoissa ilman yritysostoja ja 
-myyntejä laski 0,4 prosenttia. Sivuilla 22 ja 23 on 
lisätietoa lopetetuista toiminnoista. 
 
Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä pysyi lähes 
ennallaan paikallisissa valuutoissa ilman yritysostoja ja 
-myyntejä. Raportointivaluutassa laskettuna käyttökate 
ennen kertaluonteisia eriä kasvoi 3,8 prosenttia ja oli 
25 281 milj. kruunua (24 364). Käyttökateprosentti 
ennen kertaluonteisia eriä laski 29,2 prosenttiin (30,0). 
 
Osakkuusyhtiöistä ja yhteisyrityksistä saadut tuotot 
laskivat 3 394 milj. kruunuun (4 567). Lasku johtui 
pääasiassa valuuttakurssivaihteluista.  
 
Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä laski 5,4 
prosenttia ja oli 17 814 milj. kruunua (18 837). 
 
Liiketulokseen vaikuttavat kertaluonteiset erät olivat 
−3 208 milj. kruunua (−1 093). Ne koostuivat 
pääasiassa 1 900 milj. kruunun ei-kassavirta-
vaikutteisesta Tanskan-toimintoihin liittyvästä 
arvonalennuksesta. Arvonalennus on seurausta 
tulosennusteista, joita päivitettiin sen jälkeen kun 
TeliaSonera ilmoitti vetäytyvänsä Telenorin kanssa 
kaavaillusta yhteisyrityksestä Tanskassa. 

Rahoituserät olivat yhteensä −2 917 milj. kruunua 
(−2 535), josta -2 515 milj. kruunua (–2 548) liittyi 
nettokorkokuluihin. 
 
Tuloverot laskivat −2 157 milj. kruunuun (−2 989). 
Efektiivinen veroaste oli 18,5 prosenttia (19,7). 
Efektiivisen veroasteen odotetaan tulevaisuudessa 
olevan noin 19 prosenttia. 
 
Nettotulos Nettotulos Nettotulos Nettotulos oli 10 205 milj. kruunua (15 599), josta 
jatkuvien toimintojen osuus oli 9 532 milj. kruunua 
(12 219) ja lopetettujen toimintojen osuus oli 673 milj. 
kruunua (3 379). Osakekohtainen tulos oli 1,97 kruunua 
(3,35). 
 
Määräysvallattomien omistajien osuus tytäryhtiöistä 
oli 1 654 milj. kruunua (1 097). 
 
 

TASE-ERÄT JA KASSAVIRTA 

Käyttöomaisuusinvestoinnit kasvoivat 14 595 milj. 
kruunuun (11 955), ja suhteessa palvelujen 
liikevaihtoon ne kasvoivat 20,0 prosenttiin (17,1). 
Käyttöomaisuusinvestoinnit ilman toimilupa- ja 
taajuusmaksuja kasvoivat 14 289 milj. kruunuun 
(11 955), ja suhteessa palvelujen liikevaihtoon ilman 
toimilupa- ja taajuusmaksuja ne kasvoivat 19,6 
prosenttiin (17,1). 
 
Vapaa kassavirta jatkuvissa ja lopetetuissa 
toiminnoissa kasvoi 16 550 milj. kruunuun (13 046). 
Kasvu johtui pääasiassa Turkcellistä saaduista 
osingoista, jotka olivat 4 722 milj. kruunua verojen 
jälkeen.
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YRITYSOSTOT JA -MYYNNIT 

• TeliaSonera ilmoitti 5.2.2015, että Norjan 

kilpailuviranomainen oli hyväksynyt TeliaSoneran 

liiketoimen Tele2:n Norjan-toimintojen ostamiseksi.  

• TeliaSonera ilmoitti 21.12.2015 sopineensa 

myyvänsä 60,4 prosentin omistusosuutensa 

nepalilaisesta Ncell-operaattorista Axiatalle, yhdelle 

Aasian suurimmista televiestintäkonserneista, 1 030 

milj. Yhdysvaltain dollarin velattomaan 

kauppahintaan. Samalla TeliaSonera purkaa 

taloudelliset intressinsä 20 prosentin paikalliseen 

omistukseen ja saa siitä noin 48 milj. dollaria. 

Liiketoimet ovat riippuvaisia toisistaan. 

Ncellin nettokassa oli 30.9.2015 kauppahinnan 

tarkistusten jälkeen noin 284 milj. dollaria, ja 

TeliaSoneralle maksetaan siitä kaupan toteutumis-

hetkellä suhteessa yhtiön 80,4 prosentin osuuteen. 

Yritysmyynnillä ja siihen liittyvillä liiketoimilla 

odotetaan olevan TeliaSoneralle noin 7,5 mrd. 

kruunun positiivinen nettokassavaikutus pääasiassa 

veroihin liittyvien varausten jälkeen. Yhtiö odottaa 

saavansa liiketoimen päätökseen vuoden 2016 

ensimmäisellä puoliskolla. 

MERKITTÄVIÄ TAPAHTUMIA VUONNA 2015 

• TeliaSonera ilmoitti 16.2.2015 laskeneensa 

liikkeelle 500 milj. euron suuruisen, helmikuussa 

2035 erääntyvän 20 vuoden joukkovelkakirjalainan 

osana 12 mrd. euron EMTN (Euro Medium Term 

Note) -ohjelmaansa. Lainan vuosikoroksi asetettiin 

1,70 prosenttia, joka vastaa Mid-Swap-korkoa 

lisättynä 63 korkopisteellä. 

• TeliaSonera ilmoitti 25.3.2015, että TeliaSonera ja 

muut Turkcell Holdingin osakkeenomistajat olivat 

sopineet Turkcellin yhtiökokoukselle tehtävästä 

ehdotuksesta, joka koski yhteensä 3 925 milj. Turkin 

liiran suuruista osingonjakoa. Ehdotus hyväksyttiin 

Turkcellin yhtiökokouksessa 26.3.2015. 

• TeliaSonera ilmoitti 8.4.2015, että yhtiö-

kokouksessa hallitukseen valittiin uudelleen Marie 

Ehrling, Olli-Pekka Kallasvuo, Mats Jansson, Mikko 

Kosonen, Nina Linander, Martin Lorentzon, Per-

Arne Sandström ja Kersti Strandqvist. Hallituksen 

puheenjohtajaksi valittiin Marie Ehrling ja vara-

puheenjohtajaksi Olli-Pekka Kallasvuo. Lisäksi 

yhtiökokous päätti, että osakkeenomistajille 

maksetaan osinkoa 3,00 kruunua osakkeelta. 

• TeliaSonera ilmoitti 8.4.2015, että Euroopan 

komissio oli ilmoittanut käynnistävänsä 

perusteellisen tutkinnan TeliaSoneran ja Telenorin 

Tanskan-toimintojen ehdotetusta fuusiosta.  

TeliaSonera ja Telenor kommentoivat 23.6.2015 

Euroopan komission väitetiedoksiantoa 

TeliaSoneran ja Telenorin Tanskan-toimintojen 

ehdotetusta fuusiosta. 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 28.4.2015 ostaneensa takaisin 

270 783 omaa osakettaan 51,7908 kruunun 

keskihintaan täyttääkseen pitkäaikaisen kannustin-

ohjelmansa 2012–2015 mukaiset sitoumukset. 

• TeliaSonera ilmoitti 10.6.2015, että TeliaSonera ja 

Spotify olivat päättäneet syventää yli viisi vuotta 

jatkunutta menestyksekästä yhteistyötään. 

TeliaSonera teki lisäksi 115 milj. Yhdysvaltain 

dollarin suuruisen pääomasijoituksen Spotifyihin. 
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• TeliaSonera ilmoitti 25.6.2015 muutoksista 

konsernin johtoryhmässä. Hélène Barnekowista tuli 

Ruotsin alueen johtaja 1.7.2015, ja Malin Frenning 

otti vastaan uuden roolin teknologia- ja muutos-

johtajana. Sverker Hannervall jätti yhtiön mutta 

toimii irtisanomisaikanaan yhtiön neuvonantajana. 

• 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 käynnisti 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. 

• TeliaSonera ilmoitti 6.10.2015, että se toteuttaa 

uutta strategista painotustaan yhdistämällä kaksi 

liettualaista tytäryhtiötään. Kiinteän verkon 

operaattori Teo ja matkaviestinoperaattori Omnitel 

ovat päättäneet yhdistää voimansa, mikä vahvistaa 

TeliaSoneran ydinliiketoimintaa Pohjoismaiden ja 

Baltian alueella. Teo ilmoitti 4.1.2016 ostaneensa 

kaikki Omnitelin osakkeet. 

• TeliaSonera ilmoitti 8.10.2015 nimittäneensä Sören 

Abildgaardin uuden, yhdistetyn Group Commercial–

Group Technology -yksikön vt. johtajaksi. 

Abildgaardista tuli TeliaSonera-konsernin 

johtoryhmän jäsen. Samana päivänä TeliaSonera 

ilmoitti Erik Hallbergin siirtyvän uuden Global 

Businesses -yksikön johtajaksi ja jättävän konsernin 

johtoryhmän. 

• TeliaSonera ilmoitti 14.1.2016, että Euraasian alue 

raportoidaan myytävänä ja lopetettavana toimintona 

vuoden 2015 tilinpäätöstiedotteessa. Lisäksi yhtiö 

ilmoitti, että vuoden 2015 viimeisen neljänneksen 

liiketulokseen vaikuttaa Uzbekistanin-toimintoihin 

liittyvä ei-kassavirtavaikutteinen 5,3 mrd. kruunun 

arvonalennus ja Tanskan-toimintoihin liittyvä 1,9 

mrd. kruunun ei-kassavirtavaikutteinen 

arvonalennus.    

MERKITTÄVIÄ TAPAHTUMIA VUODEN 2015 
JÄLKEEN 

• TeliaSonera ilmoitti 12.1.2016, että Anders Olsson 

oli nimitetty TeliaSoneran operatiiviseksi johtajaksi 

(COO), Global Services & Operations -yksikön 

johtajaksi ja TeliaSoneran johtoryhmän jäseneksi.     

• TeliaSonera ilmoitti 13.1.2016, että nimitys-

valiokunta oli tehnyt TeliaSoneran 12.4.2016 

järjestettävälle yhtiökokoukselle hallituksen 

jäsenten ja puheenjohtajan valintaa koskevan 

esityksen. Nimitysvaliokunta on esittänyt kaikkien 

muiden hallituksen jäsenten uudelleenvalintaa paitsi 

Mats Janssonin, Per-Arne Sandströmin ja Kersti 

Strandqvistin, jotka ovat kieltäytyneet 

uudelleenvalinnasta. Lisäksi nimitysvaliokunta on 

esittänyt, että Susanna Campbell, Anna Settman ja 

Olaf Swantee valitaan hallitukseen uusina jäseninä. 

Nimitysvaliokunta on esittänyt, että hallituksen 

puheenjohtajaksi valitaan uudelleen Marie Ehrling ja 

että hallituksen varapuheenjohtajaksi valitaan 

uudelleen Olli-Pekka Kallasvuo.  
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TELIASONERAN OSAKE 

TeliaSoneran osake noteerataan Tukholman ja 
Helsingin pörsseissä (NASDAQ OMX Stockholm ja 
NASDAQ OMX Helsinki). Vuonna 2015 osakkeen hinta 
Tukholman pörssissä laski 16 prosenttia 50,40 
kruunusta 42,19 kruunuun. Korkeimmillaan osakkeen 
hinta oli 55,65 kruunua (53,20) ja alimmillaan 40,05 
kruunua (44,32). Osakkeenomistajien määrä nousi 
510 566:sta 515 437:ään. Ruotsin valtio omisti 37,3 
prosenttia ja Suomen valtio 3,2 prosenttia yhtiön 
osakkeista. Ruotsin ja Suomen ulkopuolinen omistus 
nousi 28,8 prosentista 35,1 prosenttiin. 
 
 
OSAKKEENOMISTAJILLE MAKSETTAVA 
TAVANOMAINEN OSINKO 

Yhtio ̈n hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, 
että vuodelta 2015 maksetaan tavanomaisena 
osinkona 3,00 kruunua osakkeelta (3,00) eli yhteensä 
13,0 mrd. kruunua (13,0), joka on 152 prosenttia (90) 
nettotuloksen emoyhtiön omistajille kuuluvasta 
osuudesta. 
 
Osinko tulisi jakaa maksettavaksi kahdessa yhtä 

suuressa, 1,50 kruunun erässä. 

OsingonmOsingonmOsingonmOsingonmaksun ensimmäinen eräaksun ensimmäinen eräaksun ensimmäinen eräaksun ensimmäinen erä    
Hallitus esittää, että viimeinen kaupankäyntipäivä 
osinkoon oikeuttavilla osakkeilla on 12.4.2016 ja että 
ensimmäinen osinkoon oikeuttamaton 
kaupankäyntipäivä on 13.4.2016. Euroclear Swedenin 
suosittelema osingonmaksun täsmäytyspäivä on 
14.4.2016. Jos varsinainen yhtiökokous hyväksyy 
hallituksen esitykset, osingonmaksun odotetaan 
tapahtuvan Euroclear Swedenin kautta 19.4.2016. 
 
Osingonmaksun toinen eräOsingonmaksun toinen eräOsingonmaksun toinen eräOsingonmaksun toinen erä    
Hallitus esittää, että viimeinen kaupankäyntipäivä 
osinkoon oikeuttavilla osakkeilla on 21.10.2016 ja että 
ensimmäinen osinkoon oikeuttamaton kaupankäynti-
päivä on 24.10.2016. Euroclear Swedenin suosittelema 
osingonmaksun täsmäytyspäivä on 25.10.2016. Jos 
varsinainen yhtiökokous hyväksyy hallituksen esitykset, 
osingonmaksun odotetaan tapahtuvan Euroclear 
Swedenin kautta 28.10.2016. 
 

Yhtiökokous 2016 

Varsinainen yhtiökokous pidetään 12.4.2016 kello 14 
(CET) Tukholman Waterfront-kongressikeskuksessa. 
Kokouskutsu julkaistaan internetissä osoitteessa 
www.teliasonera.com sekä sanomalehdissä 
maaliskuun 2016 alussa. Osallistumisoikeus on 
osakkeenomistajilla, jotka ovat rekisteröityneinä 
osakkeenomistajiksi yhtiön osakasluettelossa 
6.4.2016. Osakkeenomistajat voivat ilmoittautua 
yhtiökokoukseen maaliskuun 2016 alusta alkaen. 
Ilmoittautumiset tulee toimittaa TeliaSoneralle 
viimeistään 6.4.2016. 
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Liikevaihto ja tulos kasvoivat Ruotsissa 

• Palvelujen orgaaninen liikevaihto kasvoi 2,5 prosenttia. Kasvua tukivat kuituverkon ennätyksellisen nopea 

laajeneminen sekä TV- ja laajakaistaliittymien liikevaihdon kasvu liittymien keskimääräisen kuukausituoton ja 

liittymäkannan kasvun seurauksena. Kiinteän verkon puhepalvelujen liikevaihto laski edelleen perinteisten 

puhepalvelujen kysynnän pienenemisen seurauksena. Kannattavuus parani palvelujen liikevaihdon kasvun, 

hyvän kulukurin ja paremman laitemyynnin rakenteen seurauksena. 

 

• Omakotitaloille suunnatut kuituverkkokampanjamme olivat edelleen menestyksellisiä: kuituverkkoon liitettiin 

viimeisellä neljänneksellä ennätykselliset 23 000 omakotitaloa ja koko vuoden aikana 55 000 omakotitaloa. 

 

TALOUDELLISIA TUNNUSLUKUJA 

MSEK, paitsi käyttökateprosentit, 
toiminnan tunnusluvut ja muutokset 

Loka– 
joulu 2015 

Loka– 
joulu 2014 

Muutos 
(%) 

Tammi–
joulu 2015 

Tammi–
joulu 2014 

Muutos 
(%) 

Liikevaihto 9 893 9 661 2,4 37 336 36 456 2,4 

Muutos (%) paik. valuutoissa, orgaaninen 2,3   2,0   

josta palvelujen liikevaihto (ulkoinen) 8 324 8 115 2,6 32 194 31 927 0,8 

muutos (%) paik. valuutoissa, 
orgaaninen 

2,5   0,3   

Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä 3 807 3 460 10,0 14 267 14 311 −0,3 

Käyttökate-% 38,5 35,8  38,2 39,3  

Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista 0 1 −78,5 −20 −5  

Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä 2 651 2 356 12,5 9 797 10 130 −3,3 

Liiketulos  2 449 2 147 14,1 9 284 9 746 −4,7 

Käyttöomaisuusinvestoinnit ilman 
toimilupa- ja taajuusmaksuja 

2 192 1 573 39,4 6 179 4 936 25,2 

% palvelujen liikevaihdosta  26,3 19,4  19,2 15,5  

Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä – 
käyttöomaisuusinvestoinnit 

1 615 1 888 −14,4 8 088 9 375 −13,7 

Liittymämäärä (tuhatta)       

Matkaviestintä 6 067 6 186 −1,9 6 067 6 186 −1,9 

Kiinteän verkon puhepalvelut 1 896 2 054 −7,7 1 896 2 054 −7,7 

Laajakaista 1 306 1 275 2,4 1 306 1 275 2,4 

TV 730 697 4,7 730 697 4,7 

Työntekijöitä 6 695 6 740 −0,7 6 695 6 740 −0,7 

 
 
Liikevaihto ilman yritysostoja ja -myyntejä kasvoi 2,3 
prosenttia. Yritysostoilla ja -myynneillä oli 0,1 prosentin 
suuruinen positiivinen vaikutus. Palvelujen liikevaihtoPalvelujen liikevaihtoPalvelujen liikevaihtoPalvelujen liikevaihto 
ilman yritysostoja ja -myyntejä kasvoi 2,5 prosenttia. 
 
Matkaviestinpalvelujen liikevaihto kasvoi 1,2 prosenttia. 
Kiinteän verkon palvelujen liikevaihto nousi 3,1 
prosenttia kuituverkon kertamaksujen ja liittymien 
keskimääräisen kuukausituoton kasvun sekä TV- ja 
laajakaistaliittymäkannan laajenemisen myötä.  
 
Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä ja ilman 
yritysostoja ja -myyntejä kasvoi 10,0 prosenttia. 
Yritysostot ja -myynnit mukaan lukien käyttökate ennen 

kertaluonteisia eriä kasvoi 10,0 prosenttia ja oli 3 807 
milj. kruunua (3 460). Käyttökateprosentti nousi 38,5 
prosenttiin (35,8). Nousu johtui pääasiassa kuituverkon 
kertamaksujen kasvusta, paremmasta laitemyynnin 
rakenteesta ja hyvästä kulukurista. 
 
Käyttöomaisuusinvestoinnit kasvoivat 2 192 milj. 
kruunuun (1 573), ja ilman toimilupa- ja taajuusmaksuja 
ne kasvoivat 2 192 milj. kruunuun (1 573).  
 
Matkaviestinliittymien määrä laski vuosineljänneksellä 
72 000:lla prepaid-liittymien myötä. Kiinteän verkon 
laajakaistaliittymien määrä kasvoi 10 000:lla ja TV-
liittymien määrä 17 000:lla. 
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Tulokset kasvoivat Euroopassa 

• Palvelujen orgaaninen liikevaihto laski 1,0 prosenttia kiinteän verkon palvelujen liikevaihdon laskun ja 
yhteenliittämismaksujen pienenemisen seurauksena. Matkaviestinnän orgaaninen laskutusliikevaihto kasvoi 
2,0 prosenttia. Kasvu johtui pääasiassa datapalvelujen vahvasta kysynnästä eri markkinoilla. 
 

• Tanskassa Telia osti DLG:n 50 prosenttia DLG Tele I/S -tytäryhtiöstä, joka siirtyi kokonaan Telian omistukseen.  
 

• Tele2:n asiakkaiden siirto Norjassa saatiin päätökseen vuosineljänneksen aikana. Norjassa TeliaSonera osti 
myös kaksi 1 800 MHz:n taajuuslohkoa. Kauppahinta oli 293 milj. Norjan kruunua. 

 
 
TALOUDELLISIA TUNNUSLUKUJA 

MSEK, paitsi käyttökateprosentit, 
toiminnan tunnusluvut ja muutokset 

Loka– 
joulu 2015 

Loka– 
joulu 2014 

Muutos 
(%) 

Tammi–
joulu 2015 

Tammi–
joulu 2014 

Muutos 
(%) 

Liikevaihto 11 418 10 338 10,4 43 730 39 667 10,2 

Muutos (%) paik. valuutoissa, orgaaninen 5,1   2,7   

josta palvelujen liikevaihto (ulkoinen) 8 648 8 222 5,2 34 501 32 488 6,2 

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

Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä 2 666 2 467 8,1 10 584 9 772 8,3 

Käyttökate-% 23,3 23,9  24,2 24,6  

Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista 32 25 27,0 119 108 9,9 

Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä 1 224 1 054 16,1 4 875 4 759 2,4 

Liiketulos  −744 879 −184,7 2 375 4 401 −46,0 

Käyttöomaisuusinvestoinnit ilman toimilupa- 
ja taajuusmaksuja 

1 847 1 727 7,0 5 517 4 699 17,4 

% palvelujen liikevaihdosta 21,4 21,0  16,0 14,5  

Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä – 
käyttöomaisuusinvestoinnit 

512 740 −30,8 4 761 5 073 −6,2 

Liittymämäärä (tuhatta)       

Matkaviestintä 13 914 13 166 5,7 13 914 13 166 5,7 

Kiinteän verkon puhepalvelut 942 980 −3,9 942 980 −3,9 

Laajakaista 1 283 1 268 1,2 1 283 1 268 1,2 

TV 900 854 5,4 900 854 5,4 

Työntekijöitä 11 305 10 917 3,6 11 305 10 917 3,6 
 

 
Liikevaihto paikallisissa valuutoissa ilman yritysostoja 
ja -myyntejä kasvoi 5,1 prosenttia. Raportointi-
valuutassa laskettuna liikevaihto kasvoi 10,4 prosenttia 
ja oli 11 418 milj. kruunua (10 338). Valuuttakurssi-
vaihteluilla oli 1,6 prosentin suuruinen negatiivinen 
vaikutus ja yritysostoilla ja -myynneillä oli 6,9 prosentin 
suuruinen positiivinen vaikutus liikevaihtoon. 
Palvelujen liikevaihtoPalvelujen liikevaihtoPalvelujen liikevaihtoPalvelujen liikevaihto paikallisissa valuutoissa ilman 
yritysostoja ja -myyntejä laski 1,0 prosenttia. 
 
Matkaviestinpalvelujen liikevaihto paikallisissa 
valuutoissa ilman yritysostoja ja -myyntejä kasvoi 0,4 
prosenttia, kun laskutusliikevaihdon ja verkkovierailu-
maksuista saadun liikevaihdon kasvu ylitti selvästi 
lähinnä Pohjoismaissa tapahtuneen yhteenliittämis-
maksuista saadun liikevaihdon laskun vaikutuksen. 

Kiinteän verkon palvelujen liikevaihto laski 5,0 
prosenttia. Lasku johtui pääasiassa perinteisten 
kiinteän verkon puhepalvelujen kysynnän laskusta 
kaikissa maissa ja laajakaistapalvelujen liikevaihdon 
laskusta Suomessa. 
 
Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä kasvoi 2,1 
prosenttia paikallisissa valuutoissa ilman yritysostoja ja  
-myyntejä. Raportointivaluutassa laskettuna käyttökate 
ennen kertaluonteisia eriä kasvoi 8,1 prosenttia ja oli 
2 666 milj. kruunua (2 467). Käyttökateprosentti laski 
23,3 prosenttiin (23,9). 
 
Käyttöomaisuusinvestoinnit kasvoivat 2 153 milj. 
kruunuun (1 727), ja ilman toimilupa- ja taajuusmaksuja 
ne kasvoivat 1 847 milj. kruunuun (1 727).
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Matkaviestinpalvelujen liikevaihto kasvoi Suomessa 

TALOUDELLISIA TUNNUSLUKUJA 

MSEK, paitsi käyttökateprosentit, 
toiminnan tunnusluvut ja muutokset 

Loka– 
joulu 2015 

Loka– 
joulu 2014 

Muutos 
(%) 

Tammi–
joulu 2015 

Tammi–
joulu 2014 

Muutos 
(%) 

Liikevaihto 3 406 3 360 1,4 13 279 12 905 2,9 

Muutos (%) paik. valuutoissa, orgaaninen 0,6   0,0   

josta palvelujen liikevaihto (ulkoinen) 2 771 2 802 −1,1 11 065 11 082 −0,2 

muutos (%) paik. valuutoissa, orgaaninen −1,6   −2,9   

Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä 947 876 8,1 3 945 3 925 0,5 

Käyttökate-% 27,8 26,1  29,7 30,4  

Liittymämäärä (tuhatta)       

Matkaviestintä 3 306 3 281 0,8 3 306 3 281 0,8 

Kiinteän verkon puhepalvelut 80 99 −19,2 80 99 −19,2 

Laajakaista 527 561 −6,1 527 561 −6,1 

TV 486 481 1,0 486 481 1,0 
 
 

Palvelujen liikevaihto laski 1,6 prosenttia paikallisessa 
valuutassa ilman yritysostoja ja -myyntejä, kun kiinteän 
verkon palvelujen liikevaihto laski laajakaistaliittymä-
kannan, liittymien keskimääräisen kuukausituoton ja 
yritysratkaisujen kysynnän pienenemisen seurauksena. 
Matkaviestinpalvelujen liikevaihto kasvoi 2,9 prosenttia 
hinnantarkistusten ja lisämyynnin myötä. 
  
Käyttökateprosentti ennen kertaluonteisia eriä nousi 
27,8 prosenttiin (26,1). Nousu selittyy laskutus-

liikevaihdon kasvulla, paremmalla laitemyynnin 
katteella ja pienemmillä resurssikustannuksilla.  
 
Kiinteän verkon laajakaistaliittymien määrä laski 
2 000:lla ja TV-liittymien määrä 5 000:lla viimeisen 
neljänneksen aikana. Matkaviestinliittymien määrä laski 
21 000:lla neljänneksen aikana mutta kasvoi 25 000:lla 
vuoden aikana.

 

Vakaa käyttökateprosentti Norjassa 

TALOUDELLISIA TUNNUSLUKUJA 

MSEK, paitsi käyttökateprosentit, 
toiminnan tunnusluvut ja muutokset 

Loka– 
joulu 2015 

Loka– 
joulu 2014 

Muutos 
(%) 

Tammi–
joulu 2015 

Tammi–
joulu 2014 

Muutos 
(%) 

Liikevaihto 2 304 1 799 28,0 9 165 6 864 33,5 

Muutos (%) paik. valuutoissa, orgaaninen 3,1   4,9   

josta palvelujen liikevaihto (ulkoinen) 1 828 1 417 29,0 7 556 5 655 33,6 

muutos (%) paik. valuutoissa, orgaaninen −2,1   0,4   

Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä 681 543 25,4 2 761 2 130 29,6 

Käyttökate-% 29,6 30,2  30,1 31,0  

Liittymämäärä (tuhatta)       

Matkaviestintä 2 311 1 517 52,4 2 311 1 517 52,4 
 
 

Palvelujen liikevaihto laski 2,1 prosenttia paikallisessa 
valuutassa ilman yritysostoja ja -myyntejä. Yhteen-
liittämismaksuista saatu liikevaihto laski kolmannella 
neljänneksellä voimaan tulleen terminointimaksujen 
muutoksen myötä, ja sen vaikutus kumosi matka-
viestinnän kasvaneen laskutusliikevaihdon vaikutuksen. 

Käyttökateprosentti ennen kertaluonteisia eriä laski 
29,6 prosenttiin (30,2). 
 
Matkaviestinliittymien määrä laski 163 000:lla 
neljänneksen aikana. Lasku selittyy pääasiassa 
käyttämättömien SIM-korttien sulkemisella, jolla ei ole 
taloudellista merkitystä. 
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Kannattavuus vakaata Tanskassa paineista huolimatta  

TALOUDELLISIA TUNNUSLUKUJA 

MSEK, paitsi käyttökateprosentit, 
toiminnan tunnusluvut ja muutokset 

Loka– 
joulu 2015 

Loka– 
joulu 2014 

Muutos 
(%) 

Tammi–
joulu 2015 

Tammi–
joulu 2014 

Muutos 
(%) 

Liikevaihto 1 563 1 574 −0,7 5 890 5 761 2,2 

Muutos (%) paik. valuutoissa, orgaaninen −0,6   −0,4   

josta palvelujen liikevaihto (ulkoinen) 1 052 1 093 −3,7 4 247 4 272 −0,6 

muutos (%) paik. valuutoissa, orgaaninen −3,8   −3,2   

Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä 215 214 0,7 743 771 −3,7 

Käyttökate-% 13,8 13,6  12,6 13,4  

Liittymämäärä (tuhatta)       

Matkaviestintä 1 644 1 581 4,0 1 644 1 581 4,0 

Kiinteän verkon puhepalvelut 114 122 −6,6 114 122 −6,6 

Laajakaista 135 114 18,4 135 114 18,4 

TV 28 20 40,0 28 20 40,0 
 
 

Palvelujen liikevaihto laski 3,8 prosenttia paikallisessa 
valuutassa ilman yritysostoja ja -myyntejä. Lasku johtui 
pääasiassa yhteenliittämismaksujen ja perinteisten 
puhepalvelujen liikevaihdon pienenemisestä. TV- ja 
laajakaistaliittymien liikevaihto kasvoi asiakaskannan 
kasvun seurauksena. Matkaviestinpalvelujen liikevaihto 
laski 3,7 prosenttia kiivaana jatkuneen kilpailun myötä. 

Käyttökateprosentti ennen kertaluonteisia eriä pysyi 
lähes ennallaan 13,8 prosentissa (13,6) liiketoiminnan 
kulujen laskun tukemana.  
 
Matkaviestinliittymien määrä kasvoi 8 000:lla 
neljänneksen aikana ja 63 000:lla vuoden aikana.

Liikevaihto kasvoi ja käyttökateprosentti parani Liettuassa 

TALOUDELLISIA TUNNUSLUKUJA 

MSEK, paitsi käyttökateprosentit, 
toiminnan tunnusluvut ja muutokset 

Loka– 
joulu 2015 

Loka– 
joulu 2014 

Muutos 
(%) 

Tammi–
joulu 2015 

Tammi–
joulu 2014 

Muutos 
(%) 

Liikevaihto 840 798 5,3 3 146 2 950 6,6 

Muutos (%) paik. valuutoissa, orgaaninen 4,7   3,7   

josta palvelujen liikevaihto (ulkoinen) 651 635 2,6 2 536 2 474 2,5 

muutos (%) paik. valuutoissa, orgaaninen 2,1   −0,3   

Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä 285 265 7,6 1 051 1 012 3,9 

Käyttökate-% 33,9 33,2  33,4 34,3  

Liittymämäärä (tuhatta)       

Matkaviestintä 1 327 1 378 −3,7 1 327 1 378 −3,7 

Kiinteän verkon puhepalvelut 447 468 −4,5 447 468 −4,5 

Laajakaista 390 369 5,7 390 369 5,7 

TV 212 187 13,4 212 187 13,4 
 
 

Palvelujen liikevaihto paikallisessa valuutassa ilman 
yritysostoja ja -myyntejä kasvoi 2,1 prosenttia 
laskutusliikevaihdon kasvun seurauksena. Kiinteän 
verkon perinteisten puhepalvelujen liikevaihto pieneni 
kysynnän laskun myötä, mutta TV- ja laajakaista-
liittymien liikevaihto kasvoi pääasiassa liittymäkannan 
kasvun seurauksena.  
 

Käyttökateprosentti ennen kertaluonteisia eriä nousi 
33,9 prosenttiin (33,2) pääasiassa matkaviestin-
palvelujen liikevaihdon kasvun myötä. 
 
Matkaviestinliittymien määrä laski 17 000:lla 
neljänneksen aikana. Kiinteän verkon laajakaista-
liittymien määrä kasvoi 7 000:lla ja TV-liittymien määrä 
10 000:lla neljänneksen aikana.
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Palvelujen liikevaihto kasvoi Latviassa 

TALOUDELLISIA TUNNUSLUKUJA 

MSEK, paitsi käyttökateprosentit, 
toiminnan tunnusluvut ja muutokset 

Loka– 
joulu 2015 

Loka– 
joulu 2014 

Muutos 
(%) 

Tammi–
joulu 2015 

Tammi–
joulu 2014 

Muutos 
(%) 

Liikevaihto 463 350 32,2 1 660 1 458 13,8 

Muutos (%) paik. valuutoissa, orgaaninen 31,7   10,7   

josta palvelujen liikevaihto (ulkoinen) 289 282 2,5 1 188 1 132 5,0 

muutos (%) paik. valuutoissa, orgaaninen 2,1   2,1   

Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä 138 111 24,6 548 454 20,6 

Käyttökate-% 29,9 31,7  33,0 31,2  

Liittymämäärä (tuhatta)       

Matkaviestintä 1 119 1 097 2,0 1 119 1 097 2,0 
 
 

Palvelujen liikevaihto paikallisessa valuutassa ilman 
yritysostoja ja -myyntejä kasvoi 2,1 prosenttia, koska 
tukkumyynnin ja laskutusliikevaihdon kasvu kumosi 
yhteenliittämismaksuista saadun liikevaihdon laskun 
vaikutuksen. Laitemyynnin vahva kasvu jatkui. 
 

Käyttökateprosentti ennen kertaluonteisia eriä laski 
29,9 prosenttiin (31,7). Lasku selittyy pääasiassa 
laitemyynnin vahvalla kasvulla. 
 
Matkaviestinliittymien määrä laski 2 000:lla 
neljänneksen aikana mutta kasvoi 22 000:lla vuoden 
aikana. 
 

Palveluliikevaihto- ja kannattavuuspaineita Virossa 

TALOUDELLISIA TUNNUSLUKUJA 

MSEK, paitsi käyttökateprosentit, 
toiminnan tunnusluvut ja muutokset 

Loka– 
joulu 2015 

Loka– 
joulu 2014 

Muutos 
(%) 

Tammi–
joulu 2015 

Tammi–
joulu 2014 

Muutos 
(%) 

Liikevaihto 738 695 6,3 2 692 2 630 2,4 

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

josta palvelujen liikevaihto (ulkoinen) 549 524 4,8 2 062 2 075 −0,6 

muutos (%) paik. valuutoissa, orgaaninen −4,4   −6,0   

Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä 169 191 −11,3 817 855 −4,5 

Käyttökate-% 22,9 27,5  30,3 32,5  

Liittymämäärä (tuhatta)       

Matkaviestintä 863 841 2,6 863 841 2,6 

Kiinteän verkon puhepalvelut 301 291 3,4 301 291 3,4 

Laajakaista 231 224 3,1 231 224 3,1 

TV 174 166 4,8 174 166 4,8 
 
 

Palvelujen liikevaihto paikallisessa valuutassa ilman 
yritysostoja ja -myyntejä laski 4,4 prosenttia 
matkustamiseen liittyvien tuotteiden kysynnän 
pienenemisen seurauksena. Laskutusliikevaihto sen 
sijaan kasvoi 3,4 prosenttia datapalvelujen kysynnän 
kasvun myötä. 

Käyttökateprosentti ennen kertaluonteisia eriä laski 
22,9 prosenttiin (27,5) palvelujen liikevaihdon laskun ja 
liiketoiminnan kulujen kasvun seurauksena. 
 
Kiinteän verkon laajakaistaliittymien määrä kasvoi 
3 000:lla ja TV-liittymien määrä kasvoi 3 000:lla 
neljänneksen aikana. Matkaviestinliittymien määrä 
kasvoi 12 000:lla neljänneksen aikana ja 22 000:lla 
vuoden aikana. 
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Laskutusliittymien määrä kasvoi Espanjassa 

TALOUDELLISIA TUNNUSLUKUJA 

MSEK, paitsi käyttökateprosentit, 
toiminnan tunnusluvut ja muutokset 

Loka– 
joulu 2015 

Loka– 
joulu 2014 

Muutos 
(%) 

Tammi–
joulu 2015 

Tammi–
joulu 2014 

Muutos 
(%) 

Liikevaihto 2 129 1 988 7,1 7 992 7 392 8,1 

Muutos (%) paik. valuutoissa, orgaaninen 6,5   5,2   

josta palvelujen liikevaihto (ulkoinen) 1 508 1 469 2,7 5 847 5 799 0,8 

muutos (%) paik. valuutoissa, orgaaninen 2,2   −1,9   

Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä 229 267 −14,1 720 625 15,2 

Käyttökate-% 10,8 13,4  9,0 8,5  

Liittymämäärä (tuhatta)       

Matkaviestintä 3 344 3 471 −3,6 3 344 3 471 −3,6 
 
 

Matkaviestinnän palvelujen liikevaihto kasvoi 2,2 
prosenttia paikallisessa valuutassa ilman yritysostoja ja  
-myyntejä, kun verkkovierailumaksuista saadun 
liikevaihdon kasvu ja datapalvelujen vahva kysyntä 
ylittivät selvästi matkaviestinnän puhepalvelujen 
kysynnän laskun vaikutuksen.  
 
Käyttökateprosentti ennen kertaluonteisia eriä laski 
10,8 prosenttiin (13,4). Lasku johtui pääasiassa 
laitemyynnin osuuden kasvusta ja 

laskutusasiakaskannan kasvattamiseen tähdänneistä 
houkuttelevista tarjouksista. 
 
Matkaviestinliittymien määrä laski 54 000:lla 
vuosineljänneksen aikana, kun käyttämättömien 
prepaid-liittymien sulkeminen kumosi laskutusliittymien 
14 000 liittymän nettokasvun. 
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Muut toiminnot 

TALOUDELLISIA TUNNUSLUKUJA 

MSEK, paitsi käyttökateprosentit, 
toiminnan tunnusluvut ja muutokset 

Loka– 
joulu 2015 

Loka– 
 joulu 2014 

Muutos 
(%) 

Tammi–
joulu 2015 

Tammi–
joulu 2014 

Muutos 
(%) 

Liikevaihto 1 965 1 792 9,7 7 753 7 043 10,1 

Muutos (%) paik. valuutoissa, orgaaninen 5,9   4,5   

josta International Carrierin osuus 1 676 1 526 9,9 6 631 5 964 11,2 

Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä 83 −26  430 282 52,5 

josta International Carrierin osuus 124 112 11,2 401 371 8,1 

Käyttökate-% 4,2 −1,4  5,5 4,0  

Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista 1 137 1 519 −25,1 3 295 4 463 −26,2 

josta Venäjän osuus 504 646 −22,0 1 413 2 247 −37,1 

josta Turkin osuus 641 874 −26,7 1 894 2 213 −14,4 

Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä 1 063 1 393 −23,7 3 141 3 948 −20,4 

Liiketulos  1 144 1 368 −16,4 2 948 3 597 −18,0 

Käyttöomaisuusinvestoinnit 864 772 11,9 2 593 2 317 11,9 

Työntekijöitä 3 342 3 236 3,3 3 342 3 236 3,3 
 

Liikevaihto paikallisissa valuutoissa ilman yritysostoja 
ja -myyntejä kasvoi 5,9 prosenttia. Raportointi-
valuutassa laskettuna liikevaihto kasvoi 9,7 prosenttia 
ja oli 1 965 milj. kruunua (1 792). Valuuttakurssi-
vaihteluilla oli 3,8 prosentin suuruinen negatiivinen 
vaikutus liikevaihtoon. 
 
KäyttökateKäyttökateKäyttökateKäyttökate ennen kertaluonteisia eriä kasvoi 83 milj. 
kruunuun (−26). Käyttökateprosentti ennen 
kertaluonteisia eriä nousi 4,2 prosenttiin (−1,4). 
 
 
 
 

International Carrierin liikevaihto kasvoi 9,9 prosenttia 
ja oli 1 676 milj. kruunua (1 526), kun taas 
käyttökateprosentti ennen kertaluonteisia eriä pysyi 
lähes ennallaan ja oli 7,4 prosenttia (7,3). 
 
Osakkuusyhtiöistä saadut tuotot laskivat 1 137 milj. 
kruunuun (1 519). Lasku selittyy pääasiassa 
valuuttakurssivaihteluilla. 
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Lopetetut toiminnot 

TALOUDELLISIA TUNNUSLUKUJA 

MSEK, paitsi käyttökateprosentit, 
toiminnan tunnusluvut ja muutokset 

Loka– 
joulu 2015 

Loka– 
joulu 2014 

Muutos 
(%) 

Tammi–
joulu 2015 

Tammi–
joulu 2014 

Muutos 
(%) 

Liikevaihto (ulkoinen) 4 470 5 163 −13,4 20 742 19 759 5,0 

Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä 2 299 2 702 −14,9 11 035 10 859 1,6 

Käyttökate-% 51,4 52,3   53,2 55,0   

Käyttöomaisuusinvestoinnit 976 1 577 −38,1 4 195 4 724 −11,2 

Käyttöomaisuusinvestoinnit ilman 
toimilupa- ja taajuusmaksuja 

951 1 388 −31,5 3 784 3 370 12,3 

 
 
Entinen Euraasian alue luokitellaan lopetetuksi 
toiminnoksi 31.12.2015 alkaen. Siksi sen taloudelliset 
tunnusluvut esitetään tiivistetyssä muodossa. 
Lopetetuista toiminnoista on lisätietoja sivuilla 22 ja 23. 
 
Liikevaihto laski 13,4 prosenttia raportointivaluutassa 
laskettuna ja oli 4 470 milj. Ruotsin kruunua (5 163).  
 

KäyttökateKäyttökateKäyttökateKäyttökate ennen kertaluonteisia eriä laski 2 299 milj. 
kruunuun (2 702). Käyttökateprosentti ennen 
kertaluonteisia eriä laski 51,4 prosenttiin (52,3). 
 
Käyttöomaisuusinvestoinnit laskivat 976 milj. 
kruunuun (1 577), ja käyttöomaisuusinvestoinnit ilman 
toimilupa- ja taajuusmaksuja laskivat 951 milj. 
kruunuun (1 388). 
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Laaja konsernituloslaskelma 

MSEK, paitsi osakekohtaiset tiedot, 
osakemäärä ja muutokset 

Loka–
joulu 2015 

Loka– 
joulu1) 2014 

Muutos 
(%) 

Tammi–
joulu 2015 

Tammi–
joulu1)  2014 

Muutos 
(%) 

Jatkuvat toiminnotJatkuvat toiminnotJatkuvat toiminnotJatkuvat toiminnot          

Liikevaihto 22 655 21 399 5,9 86 569 81 131 6,7 

Liikevaihtoa vastaavat kulut −14 174 −13 461 5,3 −52 782 −48 322 9,2 

BruttokateBruttokateBruttokateBruttokate    8888    481481481481    7777    938938938938    6,86,86,86,8    33333333    788788788788    32323232    809809809809    3,03,03,03,0    

Myynti-, hallinto- sekä tutkimus- ja 
kehityskulut 

−4 986 −4 947 0,8 −20 243 −18 999 6,5 

Liiketoiminnan muut tuotot ja kulut, netto −1 817 −142  −2 333 −633  

Osuus osakkuusyhtiöiden ja yhteisyritysten 
tuloksista 

1 170 1 545 −24,3 3 394 4 567 −25,7 

LiiketulosLiiketulosLiiketulosLiiketulos    2222    848848848848    4444    395395395395    −−−−35,235,235,235,2    14141414    606606606606    17171717    743743743743    −−−−17,717,717,717,7    

Rahoituskulut ja muut rahoituserät, netto −816 −485  −2 917 −2 535  

Tulos rahoituserien jälkeenTulos rahoituserien jälkeenTulos rahoituserien jälkeenTulos rahoituserien jälkeen    2222    033033033033    3333    910910910910        11111111    689689689689    15151515    209209209209        

Tuloverot −613 −983  −2 157 −2 989  

Nettotulos jatkuvista toiminnoistaNettotulos jatkuvista toiminnoistaNettotulos jatkuvista toiminnoistaNettotulos jatkuvista toiminnoista    1111    420420420420    2222    926926926926        9999    532532532532    12121212    219219219219        

                

Lopetetut toiminnotLopetetut toiminnotLopetetut toiminnotLopetetut toiminnot                

Nettotulos lopetetuista toiminnoistaNettotulos lopetetuista toiminnoistaNettotulos lopetetuista toiminnoistaNettotulos lopetetuista toiminnoista    −−−−4444    047047047047    −−−−56565656        673673673673    3333    379379379379        

                

Nettotulos yhteensäNettotulos yhteensäNettotulos yhteensäNettotulos yhteensä    −−−−2222    627627627627    2222    870870870870        10101010    205205205205    15151515    599599599599        

       

Nettotulokseen uudelleen luokiteltavissa 
olevat erät:  

  
 

  

Muuntoerot jatkuvista toiminnoista −1 465 −187  −6 868 1 756  

Muuntoerot lopetetuista toiminnoista −2 914 727  −5 478 1 309  

Osuus osakkuusyhtiöiden ja yhteisyritysten 
tuloksista 

−38 −48  −2 9  

Kassavirran suojaukset 237 331  614 69  

Myytävissä olevat rahoitusinstrumentit −17 1  −2 3  

Uudelleenluokiteltavissa oleviin eriin liittyvä 
tulovero 

−417 425  −667 845  

Erät, joita ei uudelleenluokitella 
nettotulokseen kuuluviksi: 

0   0 0  

Etuusperusteisten eläkejärjestelmien 
uudelleenarvostukset 

3 018 −366  4 322 −3 953  

Muihin kuin uudelleenluokiteltavissa oleviin 
eriin liittyvä tulovero 

−648 107  −922 870  

Osakkuusyhtiöiden etuusperusteisten 
eläkejärjestelmien uudelleenarvostukset 

7 0  6 5  

Muut laajan tuloksen erätMuut laajan tuloksen erätMuut laajan tuloksen erätMuut laajan tuloksen erät    −−−−2222    236236236236    989989989989        −−−−8888    997997997997    911911911911        

Laaja tulos yhteensäLaaja tulos yhteensäLaaja tulos yhteensäLaaja tulos yhteensä    −−−−4444    863863863863    3333    859859859859        1111    208208208208    16161616    510510510510        

       

Nettotuloksen jakautuminen:       

Emoyhtiön omistajille −3 010 2 938  8 551 14 502  

Määräysvallattomille omistajille 383 −68  1 654 1 097  

Laajan tuloksen jakautuminen:       

Emoyhtiön omistajille −4 664 3 745  987 15 081  

Määräysvallattomille omistajille −199 114  221 1 429  

       
Tulos/osake (kruunua), laimentamaton ja 
laimennettu −0,70 0,68 

 
1,97 3,35  
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josta jatkuvista toiminnoista, laimentamaton 
ja laimennettu 

0,32 0,67  2,16 2,78 

 

Osakkeita (1 000 kpl)       

Ulkona olevat osakkeet kauden lopussa 4 330 080 4 330 085  4 330 080 4 330 085  

Painotettu keskiarvo, laimentamaton ja 
laimennettu 4 330 082 4 330 085 

 
4 330 082 4 330 085  

       

Käyttökate jatkuvista toiminnoista 6 367 5 675 12,2 23 992 23 453 2,3 

Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä 
jatkuvista toiminnoista 

6 556 5 902 11,1 25 281 24 364 3,8 

Poistot ja arvonalennukset jatkuvista 
toiminnoista 

−4 688 −2 825 65,9 −12 780 −10 276 24,4 

Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä 
jatkuvista toiminnoista 

4 938 4 804 2,8 17 814 18 837 −5,4 

 
1) Tiettyjä oikaisuja on tehty, ks. sivut 21–22. 

 

 

Konsernitase 

MSEK 31.12.2015 31.12.2014 

VastaavaaVastaavaaVastaavaaVastaavaa      

Liikearvo ja muut aineettomat hyödykkeet 67 933 86 161 

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 55 093 69 669 

Osuudet osakkuusyhtiöistä ja yhteisyrityksistä, eläkevastuisiin liittyvät varat ja 
muut pitkäaikaiset sijoitukset 

29 401 34 301 

Laskennalliset verosaamiset 5 054 5 955 

Pitkäaikaiset korolliset saamiset 16 368 14 336 

Pitkäaikaiset varat yhteensä 173 850 210 421 

Vaihto-omaisuus 1 871 1 779 

Myynti- ja muut saamiset ja lyhytaikaiset verosaamiset 17 158 20 137 

Lyhytaikaiset korolliset saamiset 10 679 10 993 

Rahavarat 14 647 28 735 

Myytäväksi luokitellut varat 35 812 −−−−    

Lyhytaikaiset varat yhteensä 80 167 61 644 

Vastaavaa yhteensäVastaavaa yhteensäVastaavaa yhteensäVastaavaa yhteensä    254254254254    017017017017    272272272272    066066066066    

VastattavaaVastattavaaVastattavaaVastattavaa      

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma 97 884 111 383 

Määräysvallattomille omistajille kuuluva oma pääoma 4 318 4 981 

Oma pääoma yhteensä 102 202 116 364 

Pitkäaikaiset lainat 91 646 90 168 

Laskennalliset verovelat 10 627 10 840 

Eläkevaraukset ja muut pitkäaikaiset varaukset 6 199 15 268 

Muut pitkäaikaiset velat 702 1 887 

Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä 109 175 118 163 

Lyhytaikaiset lainat 9 337 11 321 

Ostovelat ja muut lyhytaikaiset velat, lyhytaikaiset verovelat ja lyhytaikaiset 
varaukset 

21 706 26 218 

Myytäviksi luokiteltuihin varoihin suoraan liittyvät velat  11 598 −−−−    

Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 42 641 37 539 

Vastattavaa yhteensäVastattavaa yhteensäVastattavaa yhteensäVastattavaa yhteensä    254254254254    017017017017    272272272272    066066066066    
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Konsernin kassavirtalaskelma 

MSEK 
Loka– 

joulu 2015 
Loka– 

joulu 2014 
Tammi– 

joulu 2015 
Tammi– 

joulu  2014 

Kassavirta ennen käyttöpääoman muutosta 8 341 6 401 36 184 29 366 

Käyttöpääoman muutos −123 245 −935 −114 

Liiketoiminnan kassavirtaLiiketoiminnan kassavirtaLiiketoiminnan kassavirtaLiiketoiminnan kassavirta    8888    218218218218    6666    645645645645    35353535    249249249249    29292929    252252252252    

josta lopetetuista toiminnoista 1 261 1 995 8 121 8 418 

Käteisvaroilla tehdyt käyttöomaisuusinvestoinnit −5 527 −5 011 −18 699 −16 206 

Vapaa kassavirtaVapaa kassavirtaVapaa kassavirtaVapaa kassavirta    2222    691691691691    1111    635635635635    16161616    550550550550    13131313    046046046046    

josta lopetetuista toiminnoista 857 1 163 4 030 4 905 

Muu investointien kassavirta −1 936 −6 774 −10 285 −5 774 

Investointien Investointien Investointien Investointien kassavirta yhteensäkassavirta yhteensäkassavirta yhteensäkassavirta yhteensä    −−−−7777    463463463463    −−−−11111111    784784784784    −−−−28282828    985985985985    −−−−21212121    979979979979    

josta lopetetuista toiminnoista −681 −1 150 −4 823 −3 863 

Kassavirta ennen rahoitustaKassavirta ennen rahoitustaKassavirta ennen rahoitustaKassavirta ennen rahoitusta    755755755755    −−−−5555    139139139139    6666    264264264264    7777    272272272272    

Rahoituksen kassavirtaRahoituksen kassavirtaRahoituksen kassavirtaRahoituksen kassavirta    −−−−2222    158158158158    3333    369369369369    −−−−9999    628628628628    −−−−10101010    269269269269    

josta lopetetuista toiminnoista −226 134 422 −705 

Kauden kassavirtaKauden kassavirtaKauden kassavirtaKauden kassavirta    −−−−1111    404404404404    −−−−1111    770770770770    −−−−3333    363363363363    −−−−2222    997997997997    

   josta lopetetuista toiminnoista 354 979979979979    3 719 3 850 

Rahavarat kauden alussaRahavarat kauden alussaRahavarat kauden alussaRahavarat kauden alussa    26262626    742742742742    30303030    423423423423    28282828    735735735735    31313131    355355355355    

Kauden kassavirta −1 404 −1 770 −3 363 −2 997 

Valuuttakurssierot −5 82 −38 377 

RahavaratRahavaratRahavaratRahavarat    kauden lopussakauden lopussakauden lopussakauden lopussa    25252525    334334334334    28282828    735735735735    25252525    334334334334    28282828    735735735735    

josta jatkuvista toiminnoista 14 647 21 627 14 647 21 627 

josta lopetetuista toiminnoista 10 687 7 109 10 687 7 109 
 

 
 

Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 

MSEK 
Emoyhtiön  
omistajille 

Määräysvallattomille 
omistajille 

Oma pääoma 
yhteensä 

Kauden alussa 1.1.2014Kauden alussa 1.1.2014Kauden alussa 1.1.2014Kauden alussa 1.1.2014    108 324108 324108 324108 324    4 4 4 4 610610610610    112 934112 934112 934112 934    

Osingonjako −12 990 −1 058 −14 04814 04814 04814 048    

Osakeperusteiset maksut 18 – 18181818    

Takaisinostetut omat osakkeet −6 – −6666    

Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä −12 978 −1 058 −14 03614 03614 03614 036    

Laaja tulos yhteensä 15 081 1 429 16 510 

Osakkuusyhtiöiden omaan pääomaan kohdistuvien liiketoimien 
vaikutus 

955 – 955 

Kauden lopussa 31.12.2014Kauden lopussa 31.12.2014Kauden lopussa 31.12.2014Kauden lopussa 31.12.2014    111 383111 383111 383111 383    4 4 4 4 981981981981    111116 36416 36416 36416 364    
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MSEK 
Emoyhtiön  
omistajille 

Määräysvallattomille 
omistajille 

Oma pääoma 
yhteensä 

Kauden alussa 1.1.2015Kauden alussa 1.1.2015Kauden alussa 1.1.2015Kauden alussa 1.1.2015    111111111111    383383383383    4444    981981981981    116116116116    364364364364    

Osingonjako −12 990 −835 −−−−13131313    825825825825    

Osakeperusteiset maksut 23 −−−−    23232323    

Takaisinostetut omat osakkeet −14 −−−−    −−−−14141414    

Määräysvallattomien omistajien osuuksien hankinta −309 −47 −−−−356356356356    

Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä −13 289 −882 −−−−14141414    171171171171    

Laaja tulos yhteensä 987 221 1 208 

Osakkuusyhtiöiden omaan pääomaan kohdistuvien liiketoimien 
vaikutus 

−1 197 −−−−    −1 197 

Kauden lopussa 31.12.2015Kauden lopussa 31.12.2015Kauden lopussa 31.12.2015Kauden lopussa 31.12.2015    97979797    884884884884    4444    318318318318    102102102102    202202202202    

 

Laadintaperiaatteet 

YLEISTÄ 

Kuten vuoden 2014 tilinpäätös, myös nämä 
TeliaSoneran konsernitilinpäätöstiedot 31.12.2015 
päättyneeltä kahdentoista 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. 

 

LOPETETUT TOIMINNOT 

Entinen Euraasian alue luokitellaan myytäväksi ja 
lopetetuksi toiminnoksi 31.12.2015 alkaen. 
Lopetetuista toiminnoista on tietoa sivuilla 22 ja 23. 
 
 

SEGMENTIT 

Entinen Euraasian alue luokitellaan myytäväksi ja 
lopetetuksi toiminnoksi 31.12.2015. Siksi se ei sisälly 
segmenttitietoihin. 
 
AIEMPIEN LUOKITTELUVIRHEIDEN OIKAISUT 

Aiempien kausien tiedot on oikaistu tiettyjen havaittujen 
luokitteluvirheiden vuoksi, jotka koskevat liikevaihtoa ja 
toimittajien hinnanalennuksiin liittyvää liikevaihtoa 
vastaavia kuluja Euroopan alueella. Korjaukset otettiin 
huomioon lopetetuksi toiminnoksi luokitellun Euraasian 
alueen osalta seuraavasti: 
 

 
MSEK 
 

Loka–joulu 2014 
Raportoitu 

Loka–joulu 2014 
Oikaisu 

Loka–joulu 2014 
Lopetetut toim. 

Loka–joulu 2014 
Oikaistu 

Liikevaihto 26 606 −44 −5 163 21 399 

Liikevaihtoa vastaavat kulut −16 634 44 3 129 −13 461 

BruttokateBruttokateBruttokateBruttokate    9999    972972972972    0000    −−−−2222    034034034034    7777    938938938938    

 

 
MSEK 
 

Tammi–joulu 2014 
Raportoitu 

Tammi–joulu 2014 
Oikaisu 

Tammi–joulu 2014 
Lopetetut toim. 

Tammi–joulu 2014 
Oikaistu 

Liikevaihto 101 060 −170 −19 759 81 131 

Liikevaihtoa vastaavat kulut −58 091 170 9 599 −48 322 

BruttokateBruttokateBruttokateBruttokate    42424242    969969969969    0000    −−−−10101010    160160160160    32323232    809809809809    

 
 



 

 

Tilinpäätöstiedote  
Tammi–joulukuu 2015  Q4

22 

TALOUDELLISTEN TUNNUSLUKUJEN OIKAISU 

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

TOIMINNALLISTEN TUNNUSLUKUJEN OIKAISU 

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 
Loka– 

joulu 2015 
Loka– 

joulu 2014 
Tammi–

joulu 2015 
Tammi– 

joulu 2014 

Käyttökatteeseen sisältyvätKäyttökatteeseen sisältyvätKäyttökatteeseen sisältyvätKäyttökatteeseen sisältyvät    −−−−189189189189    −−−−227227227227    −−−−1111    289289289289    −−−−912912912912    

Uudelleenjärjestelykulut, synergiaetujen toteutuskulut ym.:     

Ruotsi −202 −180 −495 −354 

Eurooppa −83 −22 −615 −204 

Muut toiminnot 81 81 −194 −246 

Myyntivoitot ja -tappiot 14 −107 14 −107 

Poistoihin ja arvonalennuksiin sisältyvätPoistoihin ja arvonalennuksiin sisältyvätPoistoihin ja arvonalennuksiin sisältyvätPoistoihin ja arvonalennuksiin sisältyvät    −−−−1111    900900900900    −−−−182182182182    −−−−1111    900900900900    −−−−182182182182    

Arvonalennukset, nopeutetut poistot:     

Ruotsi −−−−    −29 −−−−    −29 

Eurooppa −1 900 −152 −1 900 −152 

Muut toiminnot −−−−    −1 −−−−    −1 

Osuuksiin osakkuusyhtiöiden ja yhteisyritysten tuloksista Osuuksiin osakkuusyhtiöiden ja yhteisyritysten tuloksista Osuuksiin osakkuusyhtiöiden ja yhteisyritysten tuloksista Osuuksiin osakkuusyhtiöiden ja yhteisyritysten tuloksista 
sisältyvätsisältyvätsisältyvätsisältyvät    

−−−−    −−−−    −−−−19191919    −−−−    

Myyntivoitot ja -tappiot −−−−    −−−−    −19 −−−−    

Jatkuvat toiminnot yhteensäJatkuvat toiminnot yhteensäJatkuvat toiminnot yhteensäJatkuvat toiminnot yhteensä    −−−−2222    089089089089    −−−−409409409409    −−−−3333    208208208208    −−−−1111    093093093093    

Lopetetut toiminnot yhteensäLopetetut toiminnot yhteensäLopetetut toiminnot yhteensäLopetetut toiminnot yhteensä    −−−−5555    486486486486    −−−−1111    823823823823    −−−−5555    772772772772    −−−−2222    883883883883    

Kertaluonteiset erät yhteensäKertaluonteiset erät yhteensäKertaluonteiset erät yhteensäKertaluonteiset erät yhteensä    −−−−7777    575575575575    −−−−2222    232232232232    −−−−8888    980980980980    −−−−3333    976976976976    

 
Euroopan alueen arvonalennuksista 1 900 milj. kruunua liittyy liikearvon arvonalennukseen Tanskassa. 
Arvonalennus Tanskassa on seurausta tulosennusteista, joita päivitettiin sen jälkeen, kun TeliaSonera oli ilmoittanut 
vetäytyvänsä Telenorin kanssa kaavaillusta yhteisyrityksestä Tanskassa. 
 

Lopetetut toiminnot 

LUOKITTELU 

Euraasian alue luokitellaan myytäväksi ja lopetetuksi 
toiminnoksi 31.12.2015 alkaen. TeliaSonera ilmoitti 
17.9.2015, että se ei ole pitkäaikainen omistaja 
Euraasian alueella ja että se on käynnistänyt prosessin 
vähentääkseen läsnäoloaan Euraasian alueella ja 
poistuakseen sieltä lopulta kokonaan. Myyntiprosessi 
eteni Euraasian kaikilla markkinoilla vuoden 2015 
viimeisellä neljänneksellä. Joulukuussa TeliaSonera 
allekirjoitti sopimuksen, jolla se myy omistusosuutensa 
nepalilaisesta Ncell-operaattorista. Prosessin 
etenemisen ja nykytilan sekä kunkin markkinan 
olosuhteiden ja omistusrakenteiden arvioinnin 
seurauksena TeliaSonera pitää Euraasian alueen 

toimintojen myyntiä vuoden kuluessa erittäin 
todennäköisenä ja luokittelee siksi Euraasian alueen 
myytäväksi ja lopetetuksi toiminnoksi 31.12.2015 
alkaen. 
 

ESITTÄMISTAPA 

Euraasian alue luokitellaan myytäväksi ja lopetetuksi 
toiminnoksi ja esitetään siksi yhtenä lukuna konsernin 
laajassa konsernituloslaskelmassa. Euraasian alueen 
varat ja velat esitetään kahdella rivillä konserni-
taseessa. Euraasian alue sisältyy konsernin kassavirta-
laskelmaan, mutta siinä esitetään lisätietoja Euraasian 
alueen liiketoiminnasta, investoinneista, rahoituksesta 
ja vapaasta kassavirrasta. Jatkuvia ja lopetettuja 



 

 

Tilinpäätöstiedote  
Tammi–joulukuu 2015  Q4

23 

toimintoja koskevat luvut konsernitilinpäätöksessä eivät 
sisällä konsernin sisäisiä liiketoimia. Konsernin laajassa 
tuloslaskelmassa vertailukaudet on oikaistu 
vastaamaan Euraasian alueen luokittelua lopetetuksi 
toiminnoksi.  
    

ARVOSTAMINEN 

IFRS 5 -standardin mukaisesti lopetetut toiminnot 
arvostetaan kirjanpitoarvoon tai arvioituun käypään 

arvoon ilman myyntikuluja sen mukaan, kumpi on 
alhaisempi. Arvostus perustuu myyntiprosessin aikana 
saatujen tietojen kokonaisarviointiin ja eri maissa 
toimimiseen liittyviin riskeihin. Euraasian alueen 
nettovarojen uudelleenarvostus johti liikearvoon ja 
käyttöomaisuuteen liittyneeseen 5,3 mrd. kruunun 
arvonalennukseen Uzbekistanissa. 

 

NETTOTULOS LOPETETUISTA TOIMINNOISTA 

MSEK 
Tammi–joulu 

2015 
Tammi–joulu 

2014 

Liikevaihto 20 742 19191919    759759759759    

Kulut ja liiketoiminnan muut tuotot, netto −13 775 −14 823 

LiiketulosLiiketulosLiiketulosLiiketulos    6666    967967967967    4444    936936936936    

Rahoituskulut ja muut rahoituserät, netto 1 552 −38 

Tulos rahoituserien jälkeenTulos rahoituserien jälkeenTulos rahoituserien jälkeenTulos rahoituserien jälkeen    8888    519519519519    4444    898898898898    

Tuloverot −2 546 −1 519 

Arvonalennus käyvän arvon uudelleenarvostuksesta ilman myyntikuluja1 −5 300 −−−−    

Nettotulos lopetetuista toiminnoistaNettotulos lopetetuista toiminnoistaNettotulos lopetetuista toiminnoistaNettotulos lopetetuista toiminnoista    673673673673    3333    379379379379    

      

Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä 11 035 10 859 
 
1) Verotuksessa vähennyskelvoton. 

 

MYYTÄVÄKSI LUOKITELLUT VARAT 

MSEK 31.12.2015 31.12. 2014 

Liikearvo ja muut aineettomat hyödykkeet 10 821 − 

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 10 379 − 

Muut pitkäaikaiset varat 586 − 

Lyhytaikaiset korolliset saamiset 1 382 − 

Muut lyhytaikaiset varat 1 957 − 

Rahavarat 10 687 − 

Entisen Euraasian alueen myytäviksi luokiteltavat varatEntisen Euraasian alueen myytäviksi luokiteltavat varatEntisen Euraasian alueen myytäviksi luokiteltavat varatEntisen Euraasian alueen myytäviksi luokiteltavat varat    35353535    812812812812    − 

  − 

Pitkäaikaiset lainat 238 − 

Pitkäaikaiset varaukset 4 431 − 

Muut pitkäaikaiset velat 2 176 − 

Lyhytaikaiset lainat 1 230 − 

Muut lyhytaikaiset velat 3 524 − 

Entisen Euraasian alueen myytäviksi luokiteltaviin varoihin liittyvät velatEntisen Euraasian alueen myytäviksi luokiteltaviin varoihin liittyvät velatEntisen Euraasian alueen myytäviksi luokiteltaviin varoihin liittyvät velatEntisen Euraasian alueen myytäviksi luokiteltaviin varoihin liittyvät velat    11111111    598598598598    − 

  − 

Entisen Euraasian alueen myytäväksi luokiteltava nettovarallisuusEntisen Euraasian alueen myytäväksi luokiteltava nettovarallisuusEntisen Euraasian alueen myytäväksi luokiteltava nettovarallisuusEntisen Euraasian alueen myytäväksi luokiteltava nettovarallisuus    24242424    214214214214    − 
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Segmenttien tiedot 

 

MSEK 
Loka– 

joulu 2015 
Loka– 

joulu 2014 
Tammi–

joulu 2015 
Tammi– 

joulu 2014 

LiikevaihtoLiikevaihtoLiikevaihtoLiikevaihto        

Ruotsi 9 893 9 661 37 336 36 456 

josta ulkoinen 9 791 9 577 37 051 36 165 

Eurooppa 11 418 10 338 43 730 39 667 

josta ulkoinen 11 314 10 421 43 309 39 401 

Muut toiminnot 1 965 1 792 7 753 7 043 

Segmentit yhteensäSegmentit yhteensäSegmentit yhteensäSegmentit yhteensä    23232323    276276276276    21212121    790790790790    88888888    819819819819    83838383    166166166166    

Eliminoinnit −620 −391 −2 249 −2 035 

KonserniKonserniKonserniKonserni    22222222    655655655655    21212121    399399399399    86868686    569569569569    81818181    131131131131    

Käyttökate ennen kertaluonteisia eriäKäyttökate ennen kertaluonteisia eriäKäyttökate ennen kertaluonteisia eriäKäyttökate ennen kertaluonteisia eriä        

Ruotsi 3 807 3 460 14 267 14 311 

Eurooppa 2 666 2 467 10 584 9 772 

Muut toiminnot 83 −26 430 282 

Segmentit yhteensäSegmentit yhteensäSegmentit yhteensäSegmentit yhteensä    6666    556556556556    5555    902902902902    25252525    281281281281    24242424    364364364364    

Eliminoinnit 0 0 0 0 

KonserniKonserniKonserniKonserni    6666    556556556556    5555    902902902902    25252525    281281281281    24242424    364364364364    

LiiketulosLiiketulosLiiketulosLiiketulos                    

Ruotsi 2 449 2 147 9 284 9 746 

Eurooppa −744 879 2 375 4 401 

Muut toiminnot 1 144 1 368 2 948 3 597 

Segmentit yhteensäSegmentit yhteensäSegmentit yhteensäSegmentit yhteensä    2222    848848848848    4444    394394394394    14141414    606606606606    17171717    744744744744    

Eliminoinnit 0 1 0 0 

KonserniKonserniKonserniKonserni    2222    848848848848    4444    395395395395    14141414    606606606606    17171717    743743743743    

Rahoituskulut ja muut rahoituserät, netto −816 −485 −2 917 −2 535 

Tulos rahoituserien jälkeenTulos rahoituserien jälkeenTulos rahoituserien jälkeenTulos rahoituserien jälkeen    2222    033033033033    3333    910910910910    11111111    689689689689    15151515    209209209209    

 

 

MSEK 

Ruotsi Eurooppa 
Muut 

toiminnot 

Jatkuvat 
toiminnot 
yhteensä 

Lopetetut 
toiminnot Kohdistamattomat Yhteensä 

Segmentin varatSegmentin varatSegmentin varatSegmentin varat                                

31.12.2015 42 516 96 018 33 633 172 166 23 625 58 586 254 017 

31.12.2014 39 313 96 852 47 084 183 249 37 735 51 082 272 066 

Segmentin velatSegmentin velatSegmentin velatSegmentin velat                                

31.12.2015 11 123 11 626 5 663 28 413 8 393 115 010 151 816 

31.12.2014 10 195 11 679 5 250 27 123 13 354 115 224 155 701 

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

LOPETETUT TOIMINNOT 

Entinen Euraasian alue luokitellaan myytäväksi ja 
lopetetuksi toiminnoksi 31.12.2015 alkaen. Siksi se ei 
sisälly segmenttitietoihin. Lopetetuista toiminnoista on 
tietoa sivuilla 22 ja 23. 
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Investoinnit 

MSEK 
Loka– 

joulu 2015 
Loka– 

joulu 2014 
Tammi–

joulu 2015 
Tammi– 

joulu 2014 

KäyttöomaisuusinvestoinnitKäyttöomaisuusinvestoinnitKäyttöomaisuusinvestoinnitKäyttöomaisuusinvestoinnit    5555    209209209209    4444    075075075075    14141414    595595595595    11111111    955955955955    

Aineettomat hyödykkeet 1 066 478 2 251 1 138 

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 4 143 3 597 12 344 10 817 

Yritysostot ja muut investoinnitYritysostot ja muut investoinnitYritysostot ja muut investoinnitYritysostot ja muut investoinnit    183183183183    254254254254    5555    818818818818    1111    210210210210    

Omaisuuserien käytöstäpoistamisvelvoitteet 187 105 275 162 

Liikearvo ja käyvän arvon oikaisut −5 138 4 497 1 004 

Oman pääoman ehtoiset sijoitukset 1 11 1 045 45 

Jatkuvat toiminnot yhteensäJatkuvat toiminnot yhteensäJatkuvat toiminnot yhteensäJatkuvat toiminnot yhteensä    5555    392392392392    4444    329329329329    20202020    413413413413    13131313    165165165165    

Lopetetut toiminnot yhteensäLopetetut toiminnot yhteensäLopetetut toiminnot yhteensäLopetetut toiminnot yhteensä    996996996996    1111    577577577577    4444    215215215215    4444    733733733733    

josta käyttöomaisuusinvestoinnit 976 1 577 4 195 4 724 

Investoinnit yhteensäInvestoinnit yhteensäInvestoinnit yhteensäInvestoinnit yhteensä    6666    388388388388    5555    906906906906    24242424    628628628628    17171717    899899899899    

josta käyttöomaisuusinvestoinnit 6 185 5 652 18 790 16 679 

 

 

Rahoitusinstrumentit – käyvät arvot 

 31.12.2015  31.12.2014 

Pitkä- ja lyhytaikaiset velat1) 
MSEK 

Kirjanpitoarvo Käypä arvo 
 

Kirjanpitoarvo Käypä arvo 

Pitkäaikaiset lainatPitkäaikaiset lainatPitkäaikaiset lainatPitkäaikaiset lainat                        

Markkinaehtoisiin rahoitusjärjestelyihin liittyvät 
lainat käyvän arvon suojaamiseksi 

 
37 672 

 
41 021  

 
26 955 

 
34 726 

Koronvaihtosopimukset 627 627  283 283 

Valuuttamääräiset koronvaihtosopimukset 1 694 1 694  1 577 1 577 

YhteensäYhteensäYhteensäYhteensä    39393939    993993993993    43434343    342342342342        28282828    814814814814    36363636    585585585585    

Markkinaehtoisiin rahoitusjärjestelyihin liittyvät 
lainat 

 
47 908 

 
53 577 

  
57 861 

 
63 534 

Muut jaksotettuun hankintamenoon arvostetut 
lainat 

 
3 699 

 
3 699 

  
3 431 

 
3 431 

YhteensäYhteensäYhteensäYhteensä    91919191    666600000000    100100100100    666618181818        90909090    106106106106    103103103103    549549549549    

Rahoitusleasingsopimukset 46 46  62 62 

Pitkäaikaiset lainat yhteensäPitkäaikaiset lainat yhteensäPitkäaikaiset lainat yhteensäPitkäaikaiset lainat yhteensä    91919191    666646464646    100100100100    666664646464        90909090    168168168168    103103103103    611611611611    

Lyhytaikaiset lainatLyhytaikaiset lainatLyhytaikaiset lainatLyhytaikaiset lainat                        

Markkinaehtoisiin rahoitusjärjestelyihin liittyvät 
lainat käyvän arvon suojaamiseksi 

    
−−−−    

    
−−−−     

 
7 414 

 
7 414 

Koronvaihtosopimukset  51 51  −−−−    −−−−    

Valuuttamääräiset koronvaihtosopimukset  21 21  329 329 

YhteensäYhteensäYhteensäYhteensä    72727272    72727272        7777    743743743743    7777    743743743743    

Hyödynnetyt pankkitilien luottolimiitit ja 
lyhytaikaiset luotot jaksotettuun 
hankintamenoon arvostettuna 

 
 

9 

 
 

9  

 
 

1 057 

 
 

1 058 

Markkinaehtoisiin rahoitusjärjestelyihin liittyvät 
lainat 

 
5 627 

 
5 648 

  
725 

 
726 

Muut jaksotettuun hankintamenoon arvostetut 
lainat 

 
3 623 

 
3 623 

  
1 786 

 
1 786 

YhteensäYhteensäYhteensäYhteensä    9999    333330303030    9999    333351515151        11111111    311311311311    11111111    313313313313    

Rahoitusleasingsopimukset 7 7  10 10 

Lyhytaikaiset lainat yhteensäLyhytaikaiset lainat yhteensäLyhytaikaiset lainat yhteensäLyhytaikaiset lainat yhteensä    9999    333337373737    9999    358358358358        11111111    321321321321    11111111    323323323323    
1) Pitkäaikaisten sijoitusten käyvät arvot vastaavat kirjanpitoarvoja. Tietoja käyvän arvon arvioinnista on konsernitilinpäätöksen liitetiedossa C3 

TeliaSoneran englanninkielisessä vuosikertomuksessa 2014. 
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Rahoitusvarat ja -velat käyvän 
arvon hierarkiatasoittain1) MSEK 

31.12.2015        31.12.2014    

    josta            josta    

Kirjan-
pitoarvo    

Taso 
1    

Taso 
2 

Taso 
3     

Kirjan-
pitoarvo    

Taso 
1    

Taso 
2 

Taso 
3 

Käypään arvoon arvostetut Käypään arvoon arvostetut Käypään arvoon arvostetut Käypään arvoon arvostetut 
rahoitusvaratrahoitusvaratrahoitusvaratrahoitusvarat    

                                    

Myytävissä olevat oman pääoman 
ehtoiset instrumentit 1111    053053053053    − − 1 053 

     
275275275275    

 
− 

 
− 

 

275 

Kaupankäyntitarkoituksessa 
pidettävät oman pääoman ehtoiset 
instrumentit 35353535    − − 35 

     
    

61616161    

 
 

− 

 
 

− 

 

 

61 

Myytävissä olevat pitkä- ja 
lyhytaikaiset joukkovelkakirjat 

    
15151515    320320320320    

 
15 320 

 
− 

 
−  

    
4444    950950950950    

 
4 950 

 
− 

 
− 

Suojausinstrumenteiksi määritellyt 
johdannaiset 

    
2222    824824824824    

 
− 

 
2 824 

 
− 

     
3333    901901901901    

 

− 

 

3 901 

 

− 

Kaupankäyntitarkoituksessa 
pidettävät johdannaiset 3333    137137137137    

 
− 3 072 65 

     
1111    923923923923    

 

− 

 

1 868 

 

55 

Käypään arvoon arvostetut Käypään arvoon arvostetut Käypään arvoon arvostetut Käypään arvoon arvostetut 
rahoitusvarat yhteensä tasoittainrahoitusvarat yhteensä tasoittainrahoitusvarat yhteensä tasoittainrahoitusvarat yhteensä tasoittain    

    
22222222    369369369369    

    
15151515    320320320320    

    
5555    896896896896    

    
1111    153153153153        

    

11111111    110110110110    

    

4444    950950950950    

    

5555    770770770770    

    

391391391391    

Käypään arvoon arvostetut Käypään arvoon arvostetut Käypään arvoon arvostetut Käypään arvoon arvostetut 
rahoitusvelatrahoitusvelatrahoitusvelatrahoitusvelat    

                                    

Suojausinstrumenteiksi määritellyt 
johdannaiset 

    
2222    165165165165    

 
− 

 
2 165 

 
−  

    
1111    727727727727    

 

− 

 

1 727 

 

− 

Kaupankäyntitarkoituksessa 
pidettävät johdannaiset 329329329329    

 
− 329 

 
− 

     
882882882882    

 

− 

 

882 

 

− 

Käypään arvoon arvostetut Käypään arvoon arvostetut Käypään arvoon arvostetut Käypään arvoon arvostetut 
rahoitusvelat yhteensä tasoittainrahoitusvelat yhteensä tasoittainrahoitusvelat yhteensä tasoittainrahoitusvelat yhteensä tasoittain    

    
2 4942 4942 4942 494    

 
− 

    
2 4942 4942 4942 494    

 
−     

    
2 6092 6092 6092 609    

 

−    

    

2 6092 6092 6092 609    
 

−    

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

 
 
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 
oikaisemalla 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 
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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. 
 
Alla olevassa taulukossa on esitetty tason 3 
instrumenttien muutokset 31.12.2015 päättyneellä 
kahdentoista kuukauden jaksolla. 

MSEK 

31.12.2015 31.12.2014 

Myytä-
vissä 
olevat 
oman 

pääoman 
ehtoiset 
instru-
mentit 

Kaupan-
käynti-

tarkoituk-
sessa 

pidettä-
vät oman 
pääoman 
ehtoiset 
instru-
mentit 

Myytä-
vissä 
olevat 
pitkä- 

ja lyhyt-
aikaiset 
joukko-
velka-
kirjat 

Kaupan
käynti-
tarkoi-
tuk-

sessa 
pidettä-

vät 
johdan-
naiset 

Yh-
teen-

sä 

Myytä-
vissä 
olevat 
oman 
pää-
oman 

ehtoiset 
instru-
mentit 

Kaupa-
nkäynti-

tarkoituk-
sessa 

pidettä-
vät oman 
pääoman 
ehtoiset 
instru-
mentit 

Myytä-
vissä 
olevat 
pitkä- 

ja lyhyt-
aikaiset 
joukko-
velka-
kirjat 

Kaupan-
käynti-
tarkoi-

tuksessa 
pidettä-

vät 
johdan-
naiset 

Yh-
teen-

sä 
Taso 3, 
kauden 
alussa 

275 61 0 55 391 203 57 2 0 262 

Käyvän arvon 
muutokset 

10 −26 0 10 −6 − − −2 55 53 

josta netto-
tulokseen 
kirjataan 

−15 −26 0 10 −31 − − −2 55 53 

josta 
muuhun 
kokonais-
tulokseen 
kirjataan 

25 − − − 25 − − − − − 

Hankinnat/ 
Pääoma-
sijoitukset 

994 4 − − 998 33 4 − − 37 

Siirto pois 
tasolta 3 

− − − − − − − − − − 

Valuuttakurss
ierot 

16 −5 0 0 11 38 2 − − 40 

Uudelleenluo
kiteltu 
myytäviksi 
varoiksi    

−242 − − −1 −243 − − − − − 

Taso 3, Taso 3, Taso 3, Taso 3, 
kauden kauden kauden kauden 
lopussalopussalopussalopussa    

1111    053053053053    35353535    −−−−    65656565    1111    153153153153    275275275275    61616161    −−−−    55555555    391391391391    

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 31.12.2015. Rekisteröityjen osakkeiden 
lukumäärä 31.12.2015 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. 
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Liiketoimet lähipiirin kanssa 
 
TeliaSonera osti tavaroita ja palveluja 31.12.2015 
päättyneen kahdentoista kuukauden jakson aikana 83 

milj. kruunun arvosta (151) ja myi tavaroita ja palveluja 
112 milj. kruunun arvosta (307). Näihin liiketoimiin 
osallistuivat pääasiassa MegaFon, Turkcell ja 
Lattelecom. 

 

Nettovelka, jatkuvat ja lopetetut toiminnot 

Alla esitetty nettovelka perustuu TeliaSonera-konsernin kokonaisnettovelkaan, johon sisältyvät sekä jatkuvien 
toimintojen että lopetettujen toimintojen nettovelat.  

MSEK 31.12.2015 31.12.2014 

Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat 102 451 101 489 

Vähennetään rahoitusvaroihin kirjatut, pitkä- ja lyhytaikaisten luottojen suojaamiseksi tarkoitetut 
johdannaiset ja niihin liittyvät CSA-luottovakuudet 

−5 580 −5 618 

Vähennetään pitkäaikaiset myytävissä olevat joukkovelkakirjat  −8 841 −4 671 

Vähennetään lyhytaikaiset sijoitukset, rahat ja pankkisaamiset −32 313 −31 880 

Nettovelka, jatkuvat ja lopetetut toiminnotNettovelka, jatkuvat ja lopetetut toiminnotNettovelka, jatkuvat ja lopetetut toiminnotNettovelka, jatkuvat ja lopetetut toiminnot    55555555    717717717717    59595959    320320320320    

Lainarahoitus ja 
luottoluokitus 

Liiketoiminnan kassavirta oli positiivinen myös vuoden 
2015 viimeisellä neljänneksellä. 
 
Standard & Poor’s säilytti TeliaSonera AB:n 
luottoluokituksen ennallaan: A− pitkäaikaisille ja A−2 
lyhytaikaisille luotoille (vakaat näkymät). Moody’s 
vahvisti luokituksen A3 pitkäaikaisille luotoille ja 
luokituksen P2 lyhytaikaisille luotoille mutta näkymät 
ovat negatiiviset. 
 
Uutta lainarahoitusta oli saatavilla vähäisesti, ja myös 
sijoittajien kiinnostus uusiin investointeihin oli vähäistä 
viimeisellä neljänneksellä. Luottomarginaalit 
eurooppalaisille korkean luottoluokituksen yhtiöille 
pysyivät lähes muuttumattomina neljännellä 
neljänneksellä kolmannen neljänneksen loppuun 
verrattuna. Marginaalit laskivat loka- ja marraskuussa 
hyvän tuloksen ansiosta mutta nousivat jälleen 
joulukuussa, koska markkinat pettyivät EKP:n 
päätöksiin.  

 

TeliaSonera ei tehnyt merkittäviä rahoitussopimuksia 
viimeisellä neljänneksellä. TeliaSoneran rahoitustarve 
vuonna 2016 on edelleen rajallinen. Yhtiö jatkaa vuonna 
2016 strategiaa, jossa se hyödyntää kiinnostavia 
rahoitusvaihtoehtoja ja keskittyy erityisesti 
sijoittajapohjan monipuolistamiseen. 
 
 
 

Saadut vakuudet 

TeliaSonera sai 29.12.2015 AF Telecom Holding (AFT) 
-yhtiöltä viimeisen maksuerän MegaFon-osakkeiden 
myynnistä vuonna 2012. Maksuerän suuruus oli 2 659 
milj. kruunua. Tämän jälkeen TeliaSoneralla ei ole enää 
saatavia AFT:ltä. Pantatut osakkeet ja pankkitilit 
vapautetaan vuonna 2016. 
 

Vakuudet ja annetut pantit 

Maksut, jotka TeliaSonera saattaa tulevaisuudessa 
enimmillään joutua maksamaan antamistaan 
takauksista, olivat 31.12.2015 yhteensä 298 milj. 
kruunua (320 milj. kruunua vuoden 2014 lopussa), josta 
283 milj. kruunua (287 milj. kruunua vuoden 2014 
lopussa) liittyi eläkevastuiden vakuudeksi annettuihin 
takuisiin. Annettujen panttien kokonaismäärä oli 353 
milj. kruunua (426 milj. kruunua vuoden 2014 lopussa). 
Tietoja Euraasian-liiketoimia koskevasta käynnissä 
olevasta selvityksestä on kohdassa Riskit ja 
epävarmuustekijät.  
 

Sopimusperusteiset 
velvoitteet ja sitoumukset 

Sopimusvelvoitteiden kokonaismäärä 31.12.2015 oli 
2 506 milj. kruunua (2 117 milj. kruunua vuoden 2014 
lopussa), josta 1 802 milj. kruunua (1 286 milj. kruunua 
vuoden 2014 lopussa) liittyi sovittuihin TeliaSoneran 
kiinteiden verkkojen laajennuksiin Ruotsissa. 
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Liiketoimintojen yhdistämiset 

TELE2:N NORJAN-TOIMINNOT 

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

ydinmarkkinoillaan. Lisäksi yritysosto parantaa 
TeliaSoneran kilpailukykyä ja valmiutta tarjota mobiili-
internetpalveluja yritysasiakkaille ja kuluttajille Norjassa 
myös maaseudulla, jossa tarvitaan merkittäviä 
investointeja. 
 
Liiketoimintojen yhdistämiskulut, 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 kustannuksetYhdistämisen kustannuksetYhdistämisen kustannuksetYhdistämisen kustannukset        

Käteisvastike 5 138 

Ehdollinen kauppahinta − 

Yhdistämisen kokonaiskulutYhdistämisen kokonaiskulutYhdistämisen kokonaiskulutYhdistämisen kokonaiskulut    5555    138138138138    

Hankitun nettovarallisuuden käypä arvoHankitun nettovarallisuuden käypä arvoHankitun nettovarallisuuden käypä arvoHankitun 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. liikearvoHankittu varallisuus yhteensä, ml. liikearvoHankittu varallisuus yhteensä, ml. liikearvoHankittu varallisuus yhteensä, ml. liikearvo    6666    971971971971    
Laskennalliset verovelat 743 

Muut pitkäaikaiset velat 322 

Lyhytaikaiset velat 768 

Hankittu vieras pääoma yhteensäHankittu vieras pääoma yhteensäHankittu vieras pääoma yhteensäHankittu vieras pääoma yhteensä    1111    833833833833    
Hankitun nettovarallisuuden käypä arvo yhteensä, ml. liikearvoHankitun nettovarallisuuden käypä arvo yhteensä, ml. liikearvoHankitun nettovarallisuuden käypä arvo yhteensä, ml. liikearvoHankitun nettovarallisuuden käypä arvo yhteensä, ml. liikearvo    5555    138138138138    

 
 

MSEK 
Tele2  
Norge  

Käteisvaroilla maksetut yhdistämisen kokonaiskustannukset 5 138 

Vähennetään hankitut rahavarat −1 

Nettokassastamaksu yhdistämisestäNettokassastamaksu yhdistämisestäNettokassastamaksu yhdistämisestäNettokassastamaksu yhdistämisestä    5555    137137137137    

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. kruunua vuonna 

2014) on kirjattu liiketoiminnan muihin kuluihin. Vuoden 
2015 ensimmäisen neljänneksen osavuosi-
katsauksessa esitettyihin alustaviin käypiin arvoihin 
verrattuna liikearvoa on alennettu 141 milj. kruunua 
lyhytaikaisten varojen käypien arvojen nousun 
seurauksena. Muut muutokset liittyvät pääasiassa 
uudelleenluokituksiin.  



 

 

Tilinpäätöstiedote  
Tammi–joulukuu 2015  Q4

30 

 
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 olivat 35 milj. kruunua, 
josta 21 milj. kruunua maksettiin käteisvaroilla. 

TeliaSonera osti 5.10.2015 kaikki ruotsalaisen Växjö 
Support Center Försäljnings AB:n osakkeet. 
Kauppahinta oli 5 milj. kruunua, ja se maksettiin 
käteisvaroilla. Yhdistämisten kulut ja käyvät arvot on 
määritetty ehdollisiksi, koska ne perustuvat alustaviin 
arvioihin ja edellyttävät tiettyjen seikkojen 
vahvistamista. Siksi kauppahinnan kirjaus voi vielä 
muuttua. 
 

 

Taloudelliset tunnusluvut, jatkuvat ja lopetetut toiminnot 

Alla esitetyt TeliaSonera-konsernin taloudelliset tunnusluvut sisältävät sekä jatkuvat että lopetetut toiminnot.  
 

 31.12.2015 31.12.2014 

Oman pääoman tuotto (%, rullaava 12 kk) 9,3 15,0 

Sijoitetun pääoman tuotto (%, rullaava 12 kk) 8,9 12,2 

Omavaraisuusaste (%) 35,1 38,0 

Nettovelkaantumisaste (%) 62,5 57,4 

Nettovelan suhde käyttökatteeseen ennen kertaluonteisia eriä (rullaava 12 kk) 1,53 1,68 

Nettovelan suhde varoihin 21,9 21,8 

Oma pääoma/osake (kruunua) 22,6 25,7 

 

Emoyhtiö 

Tiivistetty tuloslaskelma 
MSEK 

Loka– 
joulu 2015 

Loka– 
joulu 2014 

Tammi–
joulu 2015 

Tammi– 
joulu 2014 

Liikevaihto 1 0 4 4 

BruttokateBruttokateBruttokateBruttokate 1111    0000    4444    4444    

Liiketoiminnan kulut −459 −728 −1 265 −920 

LiiketulosLiiketulosLiiketulosLiiketulos    −−−−457457457457    −−−−728728728728    −−−−1111    261261261261    −−−−916916916916    

Rahoitustuotot ja -kulut 1 099 4 386 7 765 3 409 

Tulos rahoituserien jälkeenTulos rahoituserien jälkeenTulos rahoituserien jälkeenTulos rahoituserien jälkeen    642642642642    3333    658658658658    6666    503503503503    2222    493493493493    

Tilinpäätössiirrot 2 113 1 761 6 376 7 750 

Tulos ennen verojaTulos ennen verojaTulos ennen verojaTulos ennen veroja    2222    755755755755    5555    419419419419    12121212    879879879879    10101010    243243243243    

Tuloverot −605 366 −1 194 −231 

NettotulosNettotulosNettotulosNettotulos    2222    150150150150    5555    784784784784    11111111    685685685685    10101010    012012012012    

 
Rahoitustuotot ja tuloverot kasvoivat pääasiassa 
valuuttakurssien positiivisista vaikutuksista saatujen 
tuottojen seurauksena vuonna 2015. 
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Tiivistetty tase 
MSEK 

31.12.2015 31.12.2014 

Lyhytaikaiset varat 162 700 155 495 

Lyhytaikaiset varat 60 513 65 805 

Vastaavaa Vastaavaa Vastaavaa Vastaavaa yhteensäyhteensäyhteensäyhteensä    223223223223    213213213213    221221221221    300300300300    

VastattavaaVastattavaaVastattavaaVastattavaa            

Sidottu oma pääoma 15 712 15 712 

Vapaa oma pääoma 67 189 68 020 

Oma pääoma yhteensäOma pääoma yhteensäOma pääoma yhteensäOma pääoma yhteensä    82828282    901901901901    83838383    732732732732    

Tilinpäätössiirtojen kertymä 12 666 11 476 

Varaukset 504 478 

Pitkäaikaiset velat 88 094 87 172 

Lyhytaikaiset velat 39 048 38 442 

Vastattavaa yhteensäVastattavaa yhteensäVastattavaa yhteensäVastattavaa yhteensä    223223223223    213213213213    221221221221    300300300300    

Kokonaisinvestoinnit 31.12.2015 päättyneellä  
kahdentoista kuukauden jaksolla olivat yhteensä 8 013 
milj. kruunua (4 314). Kasvu johtui pääasiassa Tele2:n 
Norjan-matkaviestintoimintojen sekä Spotifyn 
osakkeiden hankinnasta. 
 

TeliaSonera sai 29.12.2015 AF Telecom Holding (AFT) 
-yhtiöltä viimeisen maksuerän MegaFon-osakkeiden 
myynnistä vuonna 2012. Maksuerän suuruus oli 2 659 
milj. kruunua. Tämän jälkeen TeliaSoneralla ei ole enää 
saatavia AFT:lta. Pantatut osakkeet ja pankkitilit 
vapautetaan vuonna 2016.
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Riskit ja epävarmuustekijät 

TeliaSonera toimii maantieteellisesti laajalti erilaisilla 
tuote- ja palvelumarkkinoilla erittäin kilpaillulla ja 
säännellyllä televiestintäalalla. Siksi TeliaSoneraan 
kohdistuu useita erilaisia riskejä ja epävarmuustekijöitä. 
TeliaSoneran määritelmän mukaan riskejä ovat kaikki 
sellaiset tekijät, jotka saattavat huomattavasti haitata 
yhtiön tavoitteiden saavuttamista. Riskit voivat olla 
uhkia, epävarmuustekijöitä tai menetettyjä 
mahdollisuuksia, jotka liittyvät TeliaSoneran nykyiseen 
tai tulevaan toimintaan. 
 
TeliaSoneralla on käytössään vakiintuneet riskien-
hallintaperiaatteet, joilla liiketoimintaan, talouteen sekä 
etiikkaan ja yritysvastuuseen liittyviä riskejä ja 
epävarmuustekijöitä tunnistetaan, analysoidaan, 
arvioidaan ja raportoidaan säännöllisesti ja joilla niitä 
mahdollisuuksien mukaan vähennetään. Riskienhallinta 
on keskeinen osa TeliaSoneran liiketoiminnan 
suunnitteluprosessia ja tulosseurantaa. 
 
TeliaSoneran 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 2016: 
 
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 
negatiivinen vaikutus yhtiön toimintojen kasvuun ja 
tulokseen televiestintäpalvelujen kulutuksen 
vähentymisen myötä. TeliaSoneran lainojen 
erääntyminen pyritään pitämään jakautuneena 
tasaisesti usealle vuodelle, ja niiden uudelleen-
rahoituksen 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 uudelleenrahoitus-
mahdollisuudet heikkenevät. TeliaSoneran 
rahoituskulut saattavat kuitenkin kasvaa, jos 

maailmanlaajuisilla rahoitusmarkkinoilla tapahtuu 
epäsuotuisia muutoksia. 
 
Kansainvälisen poliittisen tilanteen ja makrotalouden 
kehitys. TeliaSoneralla on Venäjällä merkittäviä 
sijoituksia, jotka liittyvät PAO MegaFon  
-osakkuusyhtiöön ja kansainväliseen verkko-
kapasiteettiliiketoimintaan. 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 negatiivisesti ruplan arvoon ja Venäjän 
talouteen. Niiden heikentyminen voi puolestaan 
vaikuttaa maihin, joiden talouksilla on läheiset yhteydet 
Venäjän talouteen. Tällaisia maita ovat esimerkiksi 
monet TeliaSoneran toimintamaat Euraasiassa. Nämä 
tapahtumat sekä muut kansainväliset, TeliaSoneran 
toimintamaihin vaikuttavat poliittiset konfliktit ja 
tapahtumat saattavat heikentää yhtiön kassavirtaa, 
taloudellista asemaa ja toiminnan tulosta. 
 
Kilpailu ja hintapaine. TeliaSoneraan kohdistuu 
huomattava ja jo pitkään voimistunut kilpailu ja 
hintapaine. Kilpailu, johon vaikuttavat eri tekijät, kuten 
markkinoilla nykyisin toimivat ja niille tulleet uudet 
toimijat sekä uudet tuotteet ja palvelut, voi vaikuttaa 
haitallisesti TeliaSoneran toiminnan tuloksiin. Uusiin 
liiketoimintamalleihin siirtyminen voi johtaa 
televiestintäalalla rakenteellisiin 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, palvelutarjoomaan 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. TeliaSonera investoi myös 
jatkuvasti myynti- ja markkinointitoimintaan asiakkaiden 
säilyttämiseksi ja uusien hankkimiseksi markkina-
alueillaan. TeliaSonera uskoo, että nämä investoinnit ja 
hankkeet parantavat sen markkina-asemaa ja 
taloudellista vahvuutta. Jos TeliaSonera kuitenkin 
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epäonnistuu liiketoiminnan muutokseen ja asiakas-
hankintaan 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, 
Azerbaidžanissa, Uzbekistanissa, Tadžikistanissa, 
Georgiassa, Moldovassa, Nepalissa, Venäjällä ja 
Turkissa. Tähän mennessä näiden maiden poliittisten ja 
taloudellisten 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 tai muuttua yhä 
vaikeammin ennustettavaksi, 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. 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. Syyskuussa 2015 
TeliaSonera ilmoitti päätöksestään vähentää 
läsnäoloaan Euraasian alueella (Kazakstanissa, 
Azerbaidžanissa, Uzbekistanissa, Tadžikistanissa, 
Georgiassa, Moldovassa ja Nepalissa) ja poistua sieltä 
lopulta kokonaan. Myyntiprosessit on käynnistetty. 
Nämä myyntiprosessit ovat erittäin monimutkaisia, ja 
niiden tuloksiin ja aikatauluihin liittyy merkittäviä 
epävarmuustekijöitä kyseisten markkinoiden luonteen 
johdosta, mukaan lukien valtioiden mahdollinen 
väliintulo ja muut yllä mainitut tekijät sekä se, että nämä 

omaisuuserät eivät ole kokonaan omistettuja ja erilaisiin 
osakassopimuksiin liittyy sitoumuksia ja velvoitteita, 
omaisuuseriin liittyy mainekysymyksiä ja mahdollisia 
ostajia on vähemmän kuin kypsemmillä markkinoilla. 
 
Arvonalennukset ja uudelleenjärjestelykulut. 
Televiestintämarkkinoihin 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 
toteuttaakseen 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 
uudelleenjärjestelykulut voivat heikentää TeliaSoneran 
mahdollisuuksia maksaa osinkoa. 
 
Osakkuuteen liittyvät asiat osaomisteisissa 
tytäryhtiöissä.  
Erityisesti Pohjoismaiden ulkopuolella TeliaSonera 
hoitaa eräitä liiketoimintojaan sellaisten tytäryhtiöiden 
kautta, joita se ei omista kokonaan. Eräissä näistä 
yhtiöistä hallintoasiakirjat suojaavat määräys-
vallattomien osuuksien omistajien oikeuksia tietyissä 
asioissa, kuten osinkojen hyväksymisessä, omistus-
suhteiden muutoksissa ja muissa osakkeenomistajille 
kuuluvissa asioissa. TeliaSonera on riippuvainen 
vähemmistöomistajista esimerkiksi Fintur Holdings 
B.V:ssä (Finturin vähemmistöomistaja on Turkcell), joka 
omistaa Kazakstanin, Azerbaidžanin, Georgian ja 
Moldovan toiminnot. Tämän seurauksena TeliaSoneran 
määräysvallan ulkopuolella olevat ja sen edun vastaiset 
toimet saattavat vaikuttaa TeliaSoneran 
mahdollisuuksiin toimia suunnitellusti näissä osittain 
omistetuissa tytäryhtiöissä. 
 
Toimitusketju. TeliaSonera on riippuvainen rajallisesta 
määrästä toimittajia, jotka valmistavat ja toimittavat 
verkkolaitteita ja niiden ohjelmistoja sekä päätelaitteita, 
joiden avulla se voi kehittää verkkojaan ja tarjota 
palvelujaan kaupallisesti. TeliaSonera ei voi olla varma, 
että se saa verkkolaitteita tai päätelaitteita vaihto-
ehtoisilta toimittajilta oikeaan aikaan, jos TeliaSoneran 
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nyt käyttämät 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 TeliaSonera voi antaa toimittajalle takuun 
päätelaitemallien tietyn määrän myynnistä asiakkaille. 
Sellaisten päätelaitteiden, joille TeliaSonera on antanut 
tällaisen takuun, odotettua pienempi kysyntä voi 
vaikuttaa haitallisesti TeliaSoneran toiminnan 
tulokseen. 
 
Osakkuusyhtiöt ja yhteisyritykset. Osuudet MegaFonin 
ja Turkcellin tuloksista muodostavat merkittävän osan 
TeliaSoneran tuloksesta. TeliaSoneralla ei ole määräys-
valtaa näissä yhtiöissä, jotka toimivat kasvavilla 
markkinoilla mutta myös epävakaammassa 
poliittisessa, taloudellisessa ja lainsäädännöllisessä 
ympäristössä. Nämä osakkuusyhtiöt puolestaan 
omistavat osuuksia monista muista yhtiöistä. 
TeliaSoneralla ei ole määräysvaltaa osakkuus-
yhtiöissään, 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 liiketoiminta-
suunnitelmien ja budjettien hyväksyminen sekä 
osingonjaon suuruus ja ajankohta. Osakkuusyhtiöissä 
ja yhteisomistuksessa olevissa yhtiöissä on aina 
olemassa vaara, että ryhdytään toimiin, jotka ovat 
TeliaSoneran tai sen osakkuusyhtiöiden määräysvallan 
ulkopuolella ja TeliaSoneran edun vastaisia, tai että 
syntyy erimielisyyksiä tai joudutaan umpikujaan. 
Esimerkki tästä ovat tämänhetkiset hallintotapaan 
liittyvät ongelmat Turkcellin hallitustasolla. TeliaSonera 
ei välttämättä pysty varmistamaan, että osakkuusyhtiöt 
soveltavat samoja yritysvastuuperiaatteita, mikä 
kasvattaa väärinkäytösten sekä maineenmenetyksen ja 
rahallisten menetysten riskiä. Näiden osakkuus-
yhtiöiden taloudellisen tuloksen muutoksilla on 
vaikutuksia TeliaSoneran toiminnan tulokseen myös 
lyhyellä aikavälillä. 
 
Sääntely. TeliaSonera toimii erittäin säännellyllä alalla. 
TeliaSoneran toimintaa koskevat säännökset rajoittavat 
huomattavasti sen liiketoiminnan hoitamisen 
joustavuutta. TeliaSoneran liiketoimintaan vaikuttavat 
sääntelyn tai hallituspolitiikan muutokset sekä 
sääntelyviranomaisten tai tuomioistuinten päätökset, 
mukaan luettuina toimi- ja taajuuslupien myöntäminen 

TeliaSoneralle tai muille osapuolille tai toimi- tai 
taajuusluvan muuttaminen tai peruuttaminen, voivat 
vaikuttaa haitallisesti TeliaSoneran liiketoimintaan ja 
toiminnan tuloksiin. 
 
Yritysvastuu. TeliaSoneraan kohdistuu joukko etiikkaan 
ja yritysvastuuseen liittyviä riskejä, kuten ihmis-
oikeuksiin, asiakkaiden tietosuojaan, korruptioon, 
verkon suojaukseen, tietoturvaan, työmarkkina-
käytäntöihin ja ympäristöön liittyvät riskit. Riski on 
erityisen suuri kasvavilla markkinoilla, missä poliittiset ja 
taloudelliset järjestelmät sekä oikeus- ja sääntely-
järjestelmät ovat olleet vaikeammin ennustettavia kuin 
maissa, joissa vastaavat instituutiot ovat pidemmälle 
kehittyneitä. Jos TeliaSonera ei noudata tai sen ei 
uskota noudattavan etiikkaa ja yritysvastuuta koskevia 
vaatimuksiaan, se voi vahingoittaa asiakkaiden tai 
muiden sidosryhmien käsitystä TeliaSonerasta ja 
vaikuttaa negatiivisesti TeliaSoneran liiketoimintaan ja 
sen brändiin jopa siinä määrin, että TeliaSonera päättää 
vetäytyä yhdeltä tai useammalta markkinalta. Tällaista 
päätöstä seuraavaan myyntiprosessiin voi myös liittyä 
korruption ja epäeettisen liiketoiminnan riskejä. 
 
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, 
hallintorakenteeseensa 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 
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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 sääntelyviranomaiset ovat 
kohdistaneet tai kohdistavat tulevaisuudessa 
TeliaSoneran toimintaan tai liiketoimiin tai kolmansiin 
osapuoliin, ovatpa kyseiset henkilöt tai juridiset yksiköt 
ruotsalaisia tai muunmaalaisia, voivat suoraan tai 
epäsuorasti haitata TeliaSoneran liiketoimintaa, 
toiminnan tulosta, taloudellista asemaa tai brändin 
mainetta. Esimerkiksi meneillään ovat Hollannin 
syyttäjäviranomaisen ja poliisiviranomaisten sekä 
Yhdysvaltain oikeusministeriön ja Yhdysvaltain 
arvopaperimarkkinoita valvovan viranomaisen SEC:n 
tutkinnat Uzbekistanin-liiketoimiin liittyvästä 
lahjonnasta ja rahanpesusta. Hollannin viranomaisten 
vaatimuksesta TeliaSonera on antanut 10 milj. euron 
pankkitakauksen vakuudeksi sen hollantilaisille 
tytäryhtiöille mahdollisesti esitettäville vaatimuksille. 
TeliaSonera tekee kaikkensa avustaakseen Hollannin ja 
Yhdysvaltojen viranomaisia. Tutkimukset alkoivat 
maaliskuussa 2014 ja jatkuvat edelleen. Tässä 
vaiheessa ei ole mahdollista arvioida, miten ja milloin 
tutkinnat saadaan päätökseen. TeliaSoneraa on 
pyydetty julkistamaan NRF:n ja muiden lakiasiain-
toimistojen arvioinnit. TeliaSonera ei kuitenkaan voi 
julkistaa arviointeja, koska ne liittyvät ihmisiin, yhtiöihin 
ja liikesopimuksiin ja niissä on luottamuksellista tietoa. 
Niiden julkistaminen synnyttäisi riskin oikeus-
menettelyistä, koska arvioitujen näkemykset eivät 
välttämättä vastaa lakiasiaintoimistojen näkemyksiä. 

Kuten jo todettiin, TeliaSonera luovuttaa jatkuvasti 
tietoja viranomaisille, joilla on paremmat valmiudet 
arvioida, onko rikolliseen toimintaan syyllistytty. 
 

Tulevaisuutta koskevat 
lausunnot 

Tähän katsaukseen sisältyy muun muassa 
TeliaSoneran taloudellista asemaa ja toiminnan tulosta 
koskevia lausumia, jotka ovat luonteeltaan tulevaisuutta 
koskevia. Tällaiset lausumat eivät ole historiallisia 
tosiseikkoja, vaan ne edustavat TeliaSoneran odotuksia 
tulevasta kehityksestä. TeliaSonera uskoo, että näissä 
lausumissa esitetyt odotukset pohjautuvat 
perusteltuihin oletuksiin. Näihin lausumiin sisältyy 
kuitenkin riskejä ja epävarmuustekijöitä. Useat 
merkittävät tekijät saattavat aiheuttaa todellisten 
tulosten poikkeamisen tässä esitetyistä tulevaisuutta 
koskevista lausumista. Tällaisia merkittäviä tekijöitä 
voivat olla muun muassa TeliaSoneran markkina-
asema, televiestintämarkkinoiden kasvu, kilpailun 
vaikutus ja muut taloudelliseen tilanteeseen, 
liiketoimintaan, kilpailuun ja/tai lainsäädäntöön liittyvät 
tekijät, jotka vaikuttavat TeliaSoneran ja sen 
osakkuusyhtiöiden ja yhteisyritysten liiketoimintaan tai 
televiestintätoimialaan yleisesti. Tulevaisuutta koskevat 
lausumat kuvaavat tämänhetkistä käsitystä. 
TeliaSoneralla ei ole velvollisuutta päivittää eikä se 
sitoudu päivittämään näitä lausumia uuden tiedon tai 
tulevaisuuden tapahtumien valossa muutoin kuin 
lakisääteisen ilmoitusvelvollisuutensa kautta. 
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TeliaSonera AB julkaisee tämän tiedotteen Ruotsin arvopaperimarkkinalain (lagen om värdepappersmarknaden) ja/tai Ruotsin 
rahoitusvälineiden kaupankäynnistä annetun lain (lagen om handel med finansiella instrument) perusteella. Tiedote on annettu 

julkaistavaksi 29.1.2016 klo 7.00 (CET). 

TeliaSonera lyhyesti 

TeliaSonera tarjoaa viestintäpalveluja, joiden avulla 
miljoonat ihmiset voivat olla yhteydessä toisiinsa, 
viestiä, hoitaa asioita ja viihtyä. Näin toimimalla 
lunastamme lupauksemme yhdistää maailmaa 
asiakkaan ehdoilla. 
 
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. 
 
Tässä osavuosikatsauksessa liiketoiminnallisten ja 
taloudellisten tulosten jäljessä sulkeissa esitetyt 
vertailuluvut viittaavat samaan erään vuoden 2014 
viimeisellä neljänneksellä, ellei toisin ole mainittu. 

Taloudelliset tiedot 

Vuosikertomus 2015 
22.3.2016, saatavilla osoitteessa www.teliasonera.com 
 
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 
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TeliaSonera AB (publ) 
Rek.nro 556103-4249, kotipaikka: Tukholma 
Puh. +46 8 504 550 00, www.teliasonera.com 


