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Tässä katsauksessa liiketoiminnallisten ja taloudellisten tulosten jäljessä sulkeissa esitetyt vertailuluvut viittaavat samaan erään 
edellisvuoden vastaavalla jaksolla, ellei toisin ole mainittu. 

TULOSKASVU JATKUI YDINMARKKINOILLA 

Yhteenveto ensimmäisestä vuosineljänneksestä 
 Entinen Euraasian alue raportoidaan lopetetuissa toiminnoissa. 

 Liikevaihto paikallisissa valuutoissa ilman yritysostoja ja -myyntejä laski 1,1 prosenttia. 

Raportointivaluutassa laskettuna liikevaihto laski 0,9 prosenttia ja oli 20 394 milj. Ruotsin kruunua 

(20 589). Palvelujen liikevaihto paikallisissa valuutoissa ilman yritysostoja ja -myyntejä laski 0,9 

prosenttia. 

 Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä kasvoi 10,4 prosenttia paikallisissa valuutoissa ilman yritysostoja 

ja -myyntejä. Raportointivaluutassa laskettuna käyttökate ennen kertaluonteisia eriä kasvoi 10,4 

prosenttia ja oli 6 217 milj. kruunua (5 632). Käyttökateprosentti ennen kertaluonteisia eriä nousi 30,5 

prosenttiin (27,4). 

 Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä kasvoi 19,0 prosenttia ja oli 4 198 milj. kruunua (3 526). 

 Nettotuloksen emoyhtiön omistajille kuuluva osuus kasvoi 3 766 milj. kruunuun (3 714) ja 

osakekohtainen tulos 0,87 kruunuun (0,86). Nettotulos laski 3 911 milj. kruunuun (4 110). 

 Koko vuoden näkymiä on tarkistettu. 

 
 

Taloudellisia tunnuslukuja 
(Entinen Euraasian alue raportoidaan lopetetuissa toiminnoissa.) 

MSEK, paitsi suhdeluvut,  
osakekohtaiset tiedot ja muutokset 

Tammi–maalis 
2016 

Tammi–maalis 
2015 

Muutos 
(%) 

Tammi–joulu 
2015 

  

Liikevaihto 20 394 20 589 −0,9 86 498   

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

josta palvelujen liikevaihto (ulkoinen) 17 434 17 548 −0,7 72 907   

muutos (%) paik. valuutoissa, orgaaninen −0,9      

Käyttökate1) ennen kertaluonteisia eriä2) 6 217 5 632 10,4 25 281   

Muutos (%) paik. valuutoissa, orgaaninen 10,4      

Käyttökate-% 30,5 27,4  29,2   

Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä 4 198 3 526 19,0 17 814   

Liiketulos 4 084 3 224 26,7 14 606   

Tulos rahoituserien jälkeen 3 520 2 433 44,7 11 689   

Nettotulos jatkuvista toiminnoista 2 905 2 412 20,4 9 532   

Nettotulos lopetetuista toiminnoista3) 1 006 1 698 −40,8 673   

Nettotulos yhteensä 3 911 4 110 −4,9 10 205   

josta emoyhtiön omistajille kuuluva osuus 3 766 3 714 1,4 8 551   

Osakekohtainen tulos yhteensä (SEK) 0,87 0,86 1,4 1,97   

Osakekohtainen tulos jatkuvista toiminnoista 
(SEK) 

0,66 0,55 21,1 2,16   

Vapaa kassavirta yhteensä 2 293 2 853 −19,6 16 550   

josta jatkuvista toiminnoista 2 071 2 464 −16,0 12 520   

Käyttöomaisuusinvestoinnit ilman toimilupa- 
ja taajuusmaksuja 

3 064 2 559 19,8 14 289   

Lisätietoja: www.teliacompany.com. 1) Määritelmät, ks. s. 33. 2) Kertaluonteiset erät, ks. taulukko s. 20.  

3) Lopetetut toiminnot, ks. s. 20–21. 
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TOIMITUSJOHTAJA  
JOHAN DENNELINDIN  
KOMMENTIT 

”Jatkamme valmistautumista tulevaisuuteen 

keskittymällä vahvasti yhtiömme ydintoimintoihin 

Pohjoismaissa ja Baltiassa. Telia-brändi on nyt otettu 

käyttöön neljällä markkina-alueella seitsemästä, ja uusi 

roam-like-home-hinnoittelu vahvistaa asemaamme ja 

asiakasuskollisuutta entisestään. Konsernimme uusi 

nimi, Telia Company, korostaa yhteistä päämääräämme 

ja kulttuuriamme ja yhteisiä arvojamme. 

 

Ensimmäisellä vuosineljänneksellä tuloskehitys oli 

rohkaisevaa, ja jatkuvien toimintojemme käyttökate 

kasvoi yli 10 prosenttia edellisvuoden vastaavaan 

jaksoon verrattuna. 

 

Kannattavuus parani etenkin Ruotsin toiminnoissa 

paremman myynnin rakenteen ja pienempien kulujen 

ansiosta. Palvelujen liikevaihdon kasvu jatkui kuluttaja-

segmentissä. Kuituratkaisujen vakaan kysynnän ja TV-

liittymien hyvän kehityksen lisäksi kasvua tuki mobiili-

asiakkaiden siirtyminen entistä suurempien data-

pakettien käyttöön. Tarjoamme asiakkaillemme edelleen 

enemmän tuoreen sosiaalisen median palvelulupauk-

semme mukaisesti. Yrityssegmentissä kilpailu on 

edelleen erittäin kovaa, mikä luo paineita palvelujen liike-

vaihtoon, vaikka kehitys pk-yritysten ja yrittäjien 

segmenteissä onkin ollut ilahduttavaa. 

 

Suomessa matkaviestinnän laskutusliikevaihto kasvoi 4 

prosenttia lisämyynnin ja hinnantarkistusten myönteisten 

vaikutusten seurauksena, mikä tuki kannattavuutta. 

Ensimmäisellä neljänneksellä Suomessa esiintyi verkko-

häiriöitä, ja ryhdyimme merkittävimpien toimittajiemme 

kanssa lisätoimiin vakaan asiakaskokemuksen varmista-

miseksi jatkossa. 

 

Netcom-brändin onnistunut uudelleenbrändäys Teliaksi 

oli askel eteenpäin Norjan markkinoilla. Viime vuonna 

toteutuneen Tele2:n Norjan-toimintojen oston myönteiset 

vaikutukset vahvistivat edelleen käyttökateprosenttia, ja 

olemme nyt saavuttaneet 1 mrd. Ruotsin kruunun 

synergiaetutavoitteemme. Toimintamme laajentumisen 

ja kattavan 4G-verkkomme ansiosta tarjontamme 

asiakkaille on parantunut, ja olemme hyvissä asemissa 

tulevaisuutta ajatellen. 

 

Hyvä kehitys jatkui Baltian alueella. Palvelujen liikevaihto 

kasvoi kaikissa kolmessa Baltian maassa mobiilidata-

palvelujen vahvan kysynnän myötä. Liettuassa Teon ja 

Omnitelin yhdistyminen paransi edelleen kannattavuutta. 

Huhtikuun puolivälissä saimme Nepalissa päätökseen 

Ncellin myynnin Axiatalle. Olemme tyytyväisiä, että 

saimme luovutettua Ncellin toiminnot alan vakiintuneelle 

toimijalle. Jatkamme Euraasian markkinoilta poistumista 

ja tiedotamme prosessin etenemisestä. Toiminta-

ympäristö on edelleen vaativa monilla Euraasian alueilla. 

Kilpailu on kovaa ja valuuttoihin kohdistuu paineita 

makrotaloudellisten haasteiden vuoksi. 

Maaliskuussa pidetty Turkcellin yhtiökokous ei tehnyt 

päätöstä osinkojen jakamisesta. Äänestimme ehdotetun 

osingonjaon puolesta suoran omistusosuutemme kautta, 

mutta pääomistajat eivät valitettavasti päässeet yksi-

mielisyyteen asiasta. Jatkamme määrätietoista 

työtämme hallinnon ongelmien ratkaisemiseksi. 

Investointisuunnitelmamme vuodelle 2016 on kunnian-
himoinen, ja sen tavoitteena on vauhdittaa kasvua ja 
parantaa kilpailukykyämme pitkällä aikavälillä. 
Nopeutamme kuituverkon laajentamista Ruotsissa ja 
kasvatamme 4G-kapasiteettiamme ja verkkojemme 
peittoaluetta ydinmarkkinoillamme. Lisäksi jatkamme 
liiketoimintamme muutoshanketta, joka tähtää toiminnan 
yksinkertaistamiseen ja kulujen pienentämiseen. 

 

Vuosi 2016 on käynnistynyt hyvin tuloksen kannalta, 

mutta odotamme kasvun hidastuvan tulevilla 

neljänneksillä edellisvuoden vastaaviin jaksoihin 

verrattuna. Nostamme kuitenkin hieman koko vuotta 

koskevia odotuksiamme ja odotamme vertailukelpoisen 

käyttökatteeen jatkuvissa toiminnoissa olevan vuoden 

2015 tasolla tai hieman sen yli. Käyttöomaisuus-

investointien ilman toimilupa- ja taajuusmaksuja 

odotetaan jatkuvissa toiminnoissa olevan 14–15 mrd. 

kruunua.” 

 

Johan Dennelind 

Toimitusjohtaja 
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KONSERNIN KEHITYSNÄKYMÄT VUODELLE 
2016, TARKISTETTU 

Jatkuvissa toiminnoissa käyttökatteen ennen 

kertaluonteisia eriä paikallisissa valuutoissa ilman 

yritysostoja ja -myyntejä odotetaan olevan vuoden 2015 

tasolla tai hieman sen yli.  

 

Tarkistettu, aiemmin: 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. 

(Ennallaan) 

 

Tavoitteena on maksaa tilivuodelta 2016 osinkoa 

vähintään 2 kruunua osakkeelta vuonna 2017. 

(Ennallaan) 
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KONSERNIKATSAUS,  
ENSIMMÄINEN NELJÄNNES 2016 

(Entinen Euraasian alue raportoidaan lopetetuissa toiminnoissa.) 

 

Liikevaihto ja tulos 

Liikevaihto paikallisissa valuutoissa ilman yritysostoja ja 

-myyntejä laski 1,1 prosenttia. Raportointivaluutassa 

laskettuna liikevaihto laski 0,9 prosenttia ja oli 20 394 

milj. kruunua (20 589). Valuuttakurssivaihteluilla oli 1,2 

prosentin suuruinen negatiivinen vaikutus ja yritysostoilla 

ja -myynneillä oli 1,4 prosentin suuruinen positiivinen 

vaikutus liikevaihtoon. Palvelujen liikevaihto paikallisissa 

valuutoissa ilman yritysostoja ja -myyntejä laski 0,9 

prosenttia. 

 

Ruotsin alueen liikevaihto ilman yritysostoja ja -myyntejä 

laski 2,4 prosenttia. Liikevaihto yritysostot ja -myynnit 

mukaan lukien laski 2,4 prosenttia ja oli 8 835 milj. 

kruunua (9 050). 

 

Euroopan alueen liikevaihto paikallisissa valuutoissa 

ilman yritysostoja ja -myyntejä kasvoi 0,9 prosenttia. 

Raportointivaluutassa laskettuna liikevaihto kasvoi 1,2 

prosenttia ja oli 10 430 milj. kruunua (10 311). 

 

Liittymämäärä laski tytäryhtiöissä 0,4 miljoonalla 

vuoden 2015 ensimmäisen neljänneksen lopusta ja oli 

26,9 miljoonaa. Vuosineljänneksen aikana liittymien 

kokonaismäärä laski 215 000:lla. 

 

Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä kasvoi 10,4 

prosenttia paikallisissa valuutoissa ilman yritysostoja 

ja -myyntejä. Raportointivaluutassa laskettuna käyttö-

kate ennen kertaluonteisia eriä kasvoi 10,4 prosenttia ja 

oli 6 217 milj. kruunua (5 632). Käyttökateprosentti 

ennen kertaluonteisia eriä nousi 30,5 prosenttiin (27,4). 

 

Osakkuusyhtiöistä ja yhteisyrityksistä saadut tuotot 

kasvoivat 746 milj. kruunuun (502). Kasvu selittyy 

pääasiassa Turkcellin osuuden kasvulla. 

 

Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä kasvoi 19,0 

prosenttia ja oli 4 198 milj. kruunua (3 526). 

 

Liiketulokseen vaikuttavat kertaluonteiset erät olivat 

yhteensä −114 milj. kruunua (−302), kun erään 

kiinteistön myynnistä saatu nettovoitto ylitti 

uudelleenjärjestelykulujen vaikutuksen. 

 

Rahoituserät olivat yhteensä −564 milj. kruunua (−791), 

josta −573 milj. kruunua (−678) liittyi nettokorkokuluihin. 

 

Tuloverot nousivat −615 milj. kruunuun (−21). 

Efektiivinen veroaste oli 17,5 prosenttia (0,9). 

Edellisvuonna kirjattiin lähdeverovarauksen 

uudelleenarvostukseen liittynyt positiivinen kertavaikutus 

konsernin sisäisen siirron seurauksena. 

 

Nettotulos laski 3 911 milj. kruunuun (4 110), josta 

jatkuvien toimintojen osuus oli 2 905 milj. kruunua 

(2 412) ja lopetettujen toimintojen osuus oli 1 006 milj. 

kruunua (1 698). Osakekohtainen tulos oli 0,87 kruunua 

(0,86). (Sivuilla 20–21 on lisätietoa lopetetuista 

toiminnoista.) 

 

Määräysvallattomien omistajien osuus tytäryhtiöistä 

oli 145 milj. kruunua (396). 

 

Muut laajan tuloksen erät laskivat −2 072 milj. 

kruunuun (−29). Lasku johtui pääasiassa eläkevastuiden 

uudelleenarvostuksesta diskonttokoron alenemisen 

seurauksena sekä valuuttakurssivaihteluista. 

 

 

Kassavirta ja taloudellinen asema 

Vapaa kassavirta jatkuvista ja lopetetuista toiminnoista 

laski 2 293 milj. kruunuun (2 853). Lasku johtui osittain 

Ruotsissa maksettujen verojen kasvusta. 

 

Kokonaiskassavirta laski −49 milj. kruunuun (5 817). 

Lasku liittyi pääasiassa rahoituksen kassavirran 

pienenemiseen lainojen takaisinmaksujen seurauksena. 

Investointien kassavirta nousi vuosineljänneksellä 

−3 158 milj. kruunuun (−11 183), kun vuoden 2015 

ensimmäisen neljänneksen investointien kassavirta 

sisälsi Tele2:n Norjan-toimintojen oston. 

 

Käyttöomaisuusinvestoinnit kasvoivat 3 197 milj. 

kruunuun (2 559), ja suhteessa palvelujen liikevaihtoon 

ne kasvoivat 18,3 prosenttiin (14,6). Käyttöomaisuus-

investoinnit ilman toimilupa- ja taajuusmaksuja kasvoivat 

3 064 milj. kruunuun (2 559), ja suhteessa palvelujen 

liikevaihtoon ilman toimilupa- ja taajuusmaksuja ne 

kasvoivat 17,6 prosenttiin (14,6). 

 

Nettovelka jatkuvissa ja lopetetuissa toiminnoissa oli 

54 557 milj. kruunua ensimmäisen vuosineljänneksen 

lopussa (55 717 milj. kruunua vuoden 2015 viimeisen 

neljänneksen lopussa). Nettovelan suhde 

käyttökatteeseen oli 1,53 (1,53 vuoden 2015 viimeisen 

neljänneksen lopussa). 

 

Omavaraisuusaste jatkuvissa ja lopetetuissa 

toiminnoissa oli 40,5 prosenttia (35,1 prosenttia vuoden 

2015 viimeisen neljänneksen lopussa). 
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Merkittäviä tapahtumia 
ensimmäisellä vuosi-
neljänneksellä 
 Telia Company ilmoitti 12.1.2016, että Anders Olsson 

oli nimitetty operatiiviseksi johtajaksi (COO), Global 

Services & Operations -yksikön johtajaksi ja konsernin 

johtoryhmän jäseneksi. 

 Telia Company vahvisti 18.3.2016 keskustelevansa 

Zegona Communicationsin kanssa espanjalaisen 

tytäryhtiönsä Yoigon mahdollisesta myynnistä.  

 Telia Company ilmoitti 29.3.2016, että Turkcellin 

varsinaisessa yhtiökokouksessa ei tehty päätöstä 

osingonjaosta. 

 

Merkittäviä tapahtumia 
ensimmäisen vuosi-
neljänneksen jälkeen 
 Telia Company ilmoitti 11.4.2016 saaneensa 

päätökseen omistusosuutensa myynnin nepalilaisesta 

Ncellista Axiatalle, Aasian suurimpiin kuuluvalle 

televiestintäkonsernille. Liiketoimi edellyttää 

tavanomaisia päättävän taseen oikaisuja nettovelan ja 

nettokäyttöpääoman perusteella. Kun kaikki liiketoimet 

otetaan huomioon, yritysmyynnin positiivisen 

nettokassavaikutuksen odotetaan olevan hieman alle 

7 mrd. kruunua eikä sillä odoteta olevan merkittävää 

vaikutusta nettotulokseen. Valuuttakurssivaihtelut 

vaikuttavat lopullisiin summiiin. 

 Telia Company ilmoitti 11.4.2016 aloittaneensa 

luotonvalvonta- (CMS) ja perintätoimintaa 

Pohjoismaissa ja Baltiassa tarjoavan Sergel-konsernin 

strategisen arvioinnin. 

 Telia Company ilmoitti 12.4.2016, että hallituksen 

varsinaiset jäsenet Marie Ehrling, Olli-Pekka 

Kallasvuo, Mikko Kosonen, Nina Linander ja Martin 

Lorentzon valittiin uudelleen hallitukseen. Susanna 

Campbell, Anna Settman ja Olaf Swantee valittiin 

hallitukseen uusina jäseninä. Marie Ehrling valittiin 

hallituksen puheenjohtajaksi ja Olli-Pekka Kallasvuo 

varapuheenjohtajaksi. Lisäksi yhtiökokous päätti 

maksaa osakkeenomistajille osinkoa 3,00 kruunua 

osakkeelta kahdessa 1,50 kruunun erässä, joista 

ensimmäinen maksetaan huhtikuussa ja toinen 

lokakuussa. 

 Telia Company ilmoitti 13.4.2016 Ruotsin 

kaupparekisterin hyväksyneen yhtiön 

nimenvaihdoksen TeliaSonera AB:stä Telia Company 

AB:ksi. 
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KANNATTAVUUS PARANI RUOTSISSA 

 4G- ja kuituverkkojen rakentaminen jatkui ensimmäisellä neljänneksellä. 4G-palvelujen käytön kasvu vauhditti 

matkaviestinnän datapalvelujen kasvua. 4G:n osuus on nyt lähes 80 prosenttia kaikesta matkaviestinliikenteestä. 

Omakotitaloille suunnattujen kuituverkkokampanjoidemme seurauksena verkkoon liitettiin 7 000 omakotitaloa 

ensimmäisen neljänneksen hiljaisella kaudella. 

 Palvelujen liikevaihto laski 0,8 prosenttia, kun perinteisiin kiinteän verkon puhepalveluihin kohdistuneet paineet ja 

yrityssegmentin kova kilpailu kumosivat kuluttajien matkaviestin-, laajakaista- ja TV-palvelujen kasvun vaikutukset. 

Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä kasvoi 9,8 prosenttia jatkuneen kuituverkon laajenemisen, paremman 

laitemyynnin rakenteen ja kustannustehokkuuden myötä. 

Taloudellisia tunnuslukuja 

MSEK, paitsi käyttökateprosentit,  
toiminnan tunnusluvut ja muutokset 

Tammi–maalis 
2016 

Tammi–maalis 
2015 

Muutos 
(%) 

Tammi–joulu 
2015 

  

Liikevaihto 8 835 9 050 −2,4 37 336   

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

josta palvelujen liikevaihto (ulkoinen) 7 745 7 806 −0,8 32 268   

  muutos (%) paik. valuutoissa, orgaaninen −0,8      

Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä 3 589 3 267 9,8 14 267   

Käyttökate-% 40,6 36,1  38,2   

Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista 0 −1  −20   

Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä 2 426 2 173 11,7 9 797   

Liiketulos 2 513 2 095 19,9 9 284   

Käyttöomaisuusinvestoinnit ilman toimilupa- 
ja taajuusmaksuja 

1 327 1 010 31,4 6 179   

% palvelujen liikevaihdosta 17,1 12,9  19,1   

Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä – 
käyttöomaisuusinvestoinnit 

2 262 2 257 0,2 8 088   

Liittymämäärä (tuhatta)       

Matkaviestintä 6 071 6 142 −1,2 6 119   

Kiinteän verkon puhepalvelut 1 858 2 015 −7,8 1 896   

Laajakaista 1 307 1 287 1,6 1 306   

TV 739 701 5,4 730   

Työntekijöitä 6 695 6 721 −0,4 6 695   

 

Liikevaihto ilman yritysostoja ja -myyntejä laski 2,4 

prosenttia. Yritysostoilla ja -myynneillä oli 0,0 prosentin 

suuruinen vaikutus. Palvelujen liikevaihto ilman 

yritysostoja ja -myyntejä laski 0,8 prosenttia. 

 

Matkaviestinpalvelujen raportoitu liikevaihto kasvoi 0,2 

prosenttia, kun negatiivisena jatkunut yrityssegmentin 

kehitys lähes kumosi kuluttajasegmentin kasvun vaiku-

tuksen. Kiinteän verkon palvelujen raportoitu liikevaihto 

laski 1,2 prosenttia, kun kuituverkon laajenemisen sekä 

TV-palvelujen ja kiinteän laajakaistan liikevaihdon 

kasvun myönteiset vaikutukset eivät riittäneet kumoa-

maan perinteisten kiinteän verkon puhepalvelujen 

liittymäkannan pienenemisen ja käyttömäärien laskun 

vaikutuksia. 

 

Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä ja ilman 

yritysostoja ja -myyntejä kasvoi 9,9 prosenttia. 

Yritysostot ja -myynnit mukaan lukien se kasvoi 9,8 

prosenttia ja oli 3 589 milj. kruunua (3 267). Käyttökate-

prosentti nousi 40,6 prosenttiin (36,1) paremman 

laitemyynnin rakenteen, kulujen pienenemisen ja 

kuituverkon asennusten liikevaihdon kasvun myötä. 

 

Käyttöomaisuusinvestoinnit kasvoivat 1 327 milj. 

kruunuun (1 010), ja ilman toimilupa- ja taajuusmaksuja 

ne kasvoivat 1 327 milj. kruunuun (1 010). 

 

Matkaviestinliittymien määrä laski vuosineljänneksellä 

48 000:lla prepaid-liittymien määrän pienenemisen 

myötä. Kiinteän verkon laajakaistaliittymien määrä 

kasvoi 1 000:lla ja TV-liittymien määrä 9 000:lla. 

 

Tiettyjen matkaviestinliittymätyyppien tarkastelun 

seurauksena aiempien kausien liittymämäärät on 

oikaistu vertailukelpoisiksi. 
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TULOSKASVUA EUROOPASSA 

 Useassa Pohjoismaassa ja Baltian maassa otettiin käyttöön uusi roam-like-home-hinnoittelu ensimmäisellä 

neljänneksellä. Telia-brändi otettiin käyttöön Norjassa ja Virossa. 

 Matkaviestinnän yhteenliittämismaksujen ja kiinteän verkon palvelujen liikevaihdon laskusta huolimatta palvelujen 

orgaaninen liikevaihto pysyi lähes ennallaan mobiilidatapalvelujen suuren kysynnän aiheuttaman matkaviestinnän 

laskutusliikevaihdon kasvun seurauksena. 

Taloudellisia tunnuslukuja 

MSEK, paitsi käyttökateprosentit,  
toiminnan tunnusluvut ja muutokset 

Tammi–maalis 
2016 

Tammi–maalis 
2015 

Muutos 
(%) 

Tammi–joulu 
2015 

  

Liikevaihto 10 430 10 311 1,2 43 658   

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

josta palvelujen liikevaihto (ulkoinen) 8 389 8 341 0,6 34 429   

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

Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä 2 530 2 272 11,3 10 584   

Käyttökate-% 24,3 22,0  24,2   

Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista 29 29 0,9 119   

Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä 1 102 909 21,2 4 875   

Liiketulos 1 004 781 28,6 2 375   

Käyttöomaisuusinvestoinnit ilman toimilupa- 
ja taajuusmaksuja 

1 061 1 086 −2,3 5 517   

  % palvelujen liikevaihdosta 12,7 13,0  16,0   

Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä – 
käyttöomaisuusinvestoinnit 

1 335 1 187 12,5 4 761   

Liittymämäärä (tuhatta)       

Matkaviestintä 13 792 13 929 −1,0 13 914   

Kiinteän verkon puhepalvelut 923 1 038 −11,1 942   

Laajakaista 1 276 1 261 1,2 1 283   

TV 909 871 4,4 900   

Työntekijöitä 11 243 11 237 0,1 11 305   

 

Liikevaihto paikallisissa valuutoissa ilman yritysostoja ja 

-myyntejä kasvoi 0,9 prosenttia. Raportointivaluutassa 

laskettuna liikevaihto kasvoi 1,2 prosenttia ja oli 10 430 

milj. kruunua (10 311). Valuuttakurssivaihteluilla oli 2,4 

prosentin suuruinen negatiivinen vaikutus ja yritysostoilla 

ja -myynneillä oli 2,7 prosentin suuruinen positiivinen 

vaikutus liikevaihtoon. Palvelujen liikevaihto 

paikallisissa valuutoissa ilman yritysostoja ja -myyntejä 

laski 0,1 prosenttia. 

 

Matkaviestinpalvelujen liikevaihto paikallisissa 

valuutoissa ilman yritysostoja ja -myyntejä kasvoi 0,6 

prosenttia, kun laskutusliikevaihdon kasvu ylitti 

yhteenliittämismaksujen laskun vaikutuksen 

Pohjoismaissa. Kiinteän verkon palvelujen liikevaihto 

laski 1,5 prosenttia. Lasku johtui pääasiassa perinteisten 

kiinteän verkon puhepalvelujen kysynnän laskusta ja 

kiinteän verkon laajakaistapalvelujen liikevaihdon 

laskusta Suomessa. 

 

Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä kasvoi 10,1 

prosenttia paikallisissa valuutoissa ilman yritysostoja 

ja -myyntejä. Raportointivaluutassa laskettuna 

käyttökate ennen kertaluonteisia eriä kasvoi 11,3 

prosenttia ja oli 2 530 milj. kruunua (2 272). 

Käyttökateprosentti nousi 24,3 prosenttiin (22,0). 

 

Käyttöomaisuusinvestoinnit kasvoivat 1 195 milj. 

kruunuun (1 086), ja ilman toimilupa- ja taajuusmaksuja 

ne laskivat 1 061 milj. kruunuun (1 086). 
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KANNATTAVUUS PARANI SUOMESSA 

Taloudellisia tunnuslukuja 

MSEK, paitsi käyttökateprosentit,  
toiminnan tunnusluvut ja muutokset 

Tammi–maalis 
2016 

Tammi–maalis 
2015 

Muutos 
(%) 

Tammi–joulu 
2015 

  

Liikevaihto 3 162 3 273 −3,4 13 279   

Muutos (%) paik. valuutoissa, orgaaninen −2,8      

josta palvelujen liikevaihto (ulkoinen) 2 740 2 767 −1,0 11 065   

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

Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä 1 016 972 4,6 3 945   

Käyttökate-% 32,1 29,7  29,7   

Liittymämäärä (tuhatta)       

Matkaviestintä 3 287 3 286 0,0 3 306   

Kiinteän verkon puhepalvelut 76 96 −20,8 80   

Laajakaista 519 546 −4,9 527   

TV 488 493 −1,0 486   

 

Palvelujen liikevaihto paikallisessa valuutassa ilman 

yritysostoja ja -myyntejä laski 0,4 prosenttia, kun 

yhteenliittämismaksuista saadun liikevaihdon lasku ja 

kiinteän verkon laajakaistapalvelujen ja perinteisten 

puhepalvelujen liikevaihdon lasku kumosivat 

matkaviestinnän laskutusliikevaihdon kasvun 

vaikutuksen. 

  

Käyttökateprosentti ennen kertaluonteisia eriä nousi 32,1 

prosenttiin (29,7) matkaviestinnän laskutusliikevaihdon 

kasvun ja liiketoiminnan kulujen laskun seurauksena. 

 

Kiinteän verkon laajakaistaliittymien määrä laski 

8 000:lla, mutta TV-liittymien määrä kasvoi 2 000:lla 

vuosineljänneksen aikana. Matkaviestinliittymien määrä 

laski 19 000:lla vuosineljänneksen aikana. 

 

KÄYTTÖKATEPROSENTTI PARANI NORJASSA 

Taloudellisia tunnuslukuja 
MSEK, paitsi käyttökateprosentit,  
toiminnan tunnusluvut ja muutokset 

Tammi–maalis 
2016 

Tammi–maalis 
2015 

Muutos 
(%) 

Tammi–joulu 
2015 

  

Liikevaihto 2 034 2 040 −0,3 9 094   

Muutos (%) paik. valuutoissa, orgaaninen −3,1      

josta palvelujen liikevaihto (ulkoinen) 1 724 1 693 1,8 7 485   

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

Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä 665 486 36,8 2 761   

Käyttökate-% 32,7 23,8  30,4   

Liittymämäärä (tuhatta)       

Matkaviestintä 2 273 2 310 −1,6 2 311   

 

Palvelujen liikevaihto laski 2,9 prosenttia paikallisessa 

valuutassa ilman yritysostoja ja -myyntejä. Lasku selittyy 

pääasiassa yhteenliittämismaksuista saadun 

liikevaihdon pienenemisellä, joka oli seurausta 

terminointimaksujen muutoksesta vuoden 2015 

kolmannella neljänneksellä. Matkaviestinnän 

laskutusliikevaihto kasvoi hieman datakäytön 

lisäännyttyä ja suurempien datapakettien kysynnän 

kasvettua kuluttajasegmentissä. 

Käyttökateprosentti ennen kertaluonteisia eriä nousi 32,7 

prosenttiin (23,8) Tele2:n Norjan-toimintojen oston 

tuomien synergiaetujen myötä. 

 

Matkaviestinliittymien määrä laski 38 000:lla 

vuosineljänneksen aikana. 

 

Tiettyjen matkaviestinliittymätyyppien tarkastelun 

seurauksena aiempien kausien liittymämäärät on 

oikaistu vertailukelpoisiksi. 
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LIIKEVAIHTOPAINEITA TANSKASSA 

Taloudellisia tunnuslukuja 

MSEK, paitsi käyttökateprosentit,  
toiminnan tunnusluvut ja muutokset 

Tammi–maalis 
2016 

Tammi–maalis 
2015 

Muutos 
(%) 

Tammi–joulu 
2015 

  

Liikevaihto 1 397 1 422 −1,7 5 890   

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

josta palvelujen liikevaihto (ulkoinen) 1 025 1 056 −2,9 4 247   

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

Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä 137 154 −11,3 743   

Käyttökate-% 9,8 10,8  12,6   

Liittymämäärä (tuhatta)       

Matkaviestintä 1 640 1 606 2,2 1 644   

Kiinteän verkon puhepalvelut 110 117 −6,0 114   

Laajakaista 134 118 13,6 135   

TV 29 20 45,0 28   

 

Palvelujen liikevaihto laski 2,2 prosenttia paikallisessa 

valuutassa ilman yritysostoja ja -myyntejä, kun kiivaana 

jatkunut kilpailu markkinoilla aiheutti paineita 

matkaviestinnän laskutusliikevaihtoon. Kiinteän verkon 

palvelujen liikevaihto pysyi vakaana, kun TV-palvelujen 

ja kiinteän verkon laajakaistapalvelujen kasvu kumosi 

yritysratkaisujen ja perinteisten kiinteän verkon 

puhepalvelujen liikevaihdon laskun vaikutuksen. 

Käyttökateprosentti ennen kertaluonteisia eriä laski 9,8 

prosenttiin (10,8) pääasiassa matkaviestinnän 

laskutusliikevaihdon pienenemisen seurauksena. 

 

Matkaviestinliittymien määrä laski 4 000:lla vuosi-

neljänneksen aikana. Kiinteän verkon laajakaista-

liittymien määrä laski 1 000:lla, kun taas TV-liittymien 

määrä kasvoi 1 000:lla vuosineljänneksen aikana. 

 

VAKAATA LIIKEVAIHDON JA TULOKSEN KASVUA LIETTUASSA 

Taloudellisia tunnuslukuja 

MSEK, paitsi käyttökateprosentit,  
toiminnan tunnusluvut ja muutokset 

Tammi–maalis 
2016 

Tammi–maalis 
2015 

Muutos 
(%) 

Tammi–joulu 
2015 

  

Liikevaihto 770 759 1,4 3 146   

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

josta palvelujen liikevaihto (ulkoinen) 653 627 4,1 2 536   

  muutos (%) paik. valuutoissa, orgaaninen 4,7      

Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä 277 244 13,5 1 051   

Käyttökate-% 36,0 32,2  33,4   

Liittymämäärä (tuhatta)       

Matkaviestintä 1 317 1 334 −1,3 1 327   

Kiinteän verkon puhepalvelut 440 463 −5,0 447   

Laajakaista 393 373 5,4 390   

TV 217 192 13,0 212   

 

Palvelujen liikevaihto paikallisessa valuutassa ilman 

yritysostoja ja -myyntejä kasvoi 4,7 prosenttia, kun 

matkaviestinpalvelujen liikevaihto kasvoi mobiili-

datapalvelujen suuren kysynnän myötä. Kiinteän verkon 

palvelujen liikevaihto kasvoi jonkin verran laajakaista-

liittymien ja TV-liittymien määrän sekä TV-liittymien 

keskimääräisen kuukausituoton kasvun myötä. 

 

Käyttökateprosentti ennen kertaluonteisia eriä nousi 36,0 

prosenttiin (32,2) pääasiassa palvelujen liikevaihdon 

kasvun myötä. 

 

Matkaviestinliittymien määrä laski 10 000:lla 

vuosineljänneksen aikana. Kiinteän verkon 

laajakaistaliittymien määrä kasvoi 3 000:lla ja TV-

liittymien määrä 5 000:lla vuosineljänneksen aikana. 
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LIIKEVAIHTO JA TULOS KASVOIVAT LATVIASSA 

Taloudellisia tunnuslukuja 

MSEK, paitsi käyttökateprosentit,  
toiminnan tunnusluvut ja muutokset 

Tammi–maalis 
2016 

Tammi–maalis 
2015 

Muutos 
(%) 

Tammi–joulu 
2015 

  

Liikevaihto 412 358 15,1 1 660   

Muutos (%) paik. valuutoissa, orgaaninen 15,8      

josta palvelujen liikevaihto (ulkoinen) 290 289 0,1 1 188   

  muutos (%) paik. valuutoissa, orgaaninen 0,7      

Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä 135 127 6,3 548   

Käyttökate-% 32,8 35,5  33,0   

Liittymämäärä (tuhatta)       

Matkaviestintä 1 114 1 096 1,7 1 119   

 

Palvelujen liikevaihto paikallisessa valuutassa ilman 

yritysostoja ja -myyntejä kasvoi 0,7 prosenttia 

verkkovierailusta saadun liikevaihdon kasvun 

seurauksena. Laitemyynnin vahva kasvu jatkui 

ensimmäisellä neljänneksellä.  

 

Käyttökateprosentti ennen kertaluonteisia eriä laski 32,8 

prosenttiin (35,5). Lasku selittyy pääasiassa 

laitemyynnin kasvulla. 

 

Matkaviestinliittymien määrä laski 5 000:lla 

vuosineljänneksen aikana mutta kasvoi 18 000:lla 

edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. 

 

 

PALVELUJEN LIIKEVAIHTO KASVOI VIROSSA 

Taloudellisia tunnuslukuja 

MSEK, paitsi käyttökateprosentit,  
toiminnan tunnusluvut ja muutokset 

Tammi–maalis 
2016 

Tammi–maalis 
2015 

Muutos 
(%) 

Tammi–joulu 
2015 

  

Liikevaihto 644 631 2,1 2 692   

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

josta palvelujen liikevaihto (ulkoinen) 512 492 3,9 2 062   

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

Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä 181 196 −7,8 817   

Käyttökate-% 28,1 31,1  30,3   

Liittymämäärä (tuhatta)       

Matkaviestintä 863 834 3,5 863   

Kiinteän verkon puhepalvelut 297 313 −5,1 301   

Laajakaista 230 224 2,7 231   

TV 175 166 5,4 174   

 

Palvelujen liikevaihto paikallisessa valuutassa ilman 

yritysostoja ja -myyntejä kasvoi 1,1 prosenttia mobiili-

datapalvelujen suuren kysynnän myötä. Kiinteän verkon 

palvelujen liikevaihto pysyi ennallaan, kun kiinteän 

verkon laajakaista- ja TV-palvelujen liikevaihdon kasvu 

kumosi perinteisten kiinteän verkon puhepalvelujen 

liikevaihdon laskun vaikutuksen. 

 

 

Käyttökateprosentti ennen kertaluonteisia eriä laski 28,1 

prosenttiin (31,1) liiketoiminnan kulujen kasvun 

seurauksena. 

 

Matkaviestinliittymien määrä pysyi ennallaan vuosi-

neljänneksen aikana. Kiinteän verkon laajakaista-

liittymien määrä laski 1 000:lla ja TV-liittymien määrä 

kasvoi 1 000:lla vuosineljänneksen aikana. 
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KANNATTAVUUS PARANI ESPANJASSA 

Taloudellisia tunnuslukuja 

MSEK, paitsi käyttökateprosentit,  
toiminnan tunnusluvut ja muutokset 

Tammi–maalis 
2016 

Tammi–maalis 
2015 

Muutos 
(%) 

Tammi–joulu 
2015 

  

Liikevaihto 2 035 1 851 9,9 7 992   

Muutos (%) paik. valuutoissa, orgaaninen 10,6      

josta palvelujen liikevaihto (ulkoinen) 1 446 1 415 2,2 5 847   

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

Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä 119 93 28,2 720   

Käyttökate-% 5,9 5,0  9,0   

Liittymämäärä (tuhatta)       

Matkaviestintä 3 296 3 463 −4,8 3 344   

 

Matkaviestinpalvelujen liikevaihto paikallisessa 

valuutassa ilman yritysostoja ja -myyntejä kasvoi 2,8 

prosenttia. Kasvua vauhdittivat datapalvelujen suuri 

kysyntä sekä korkean keskimääräisen kuukausituoton 

laskutusliittymien määrän kasvu.  

 

Käyttökateprosentti ennen kertaluonteisia eriä nousi 5,9 

prosenttiin (5,0) pääasiassa matkaviestinnän 

laskutusliikevaihdon kasvun ja hyvän kulukurin 

seurauksena. 

 

Matkaviestinliittymien määrä laski 48 000:lla vuosi-

neljänneksen aikana, kun prepaid-liittymien määrä laski 

101 000:lla mutta laskutusliittymien määrä kasvoi 

53 000:lla. 
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MUUT TOIMINNOT 

Taloudellisia tunnuslukuja 

MSEK, paitsi käyttökateprosentit,  
toiminnan tunnusluvut ja muutokset 

Tammi–maalis 
2016 

Tammi–maalis 
2015 

Muutos 
(%) 

Tammi–joulu 
2015 

  

Liikevaihto 1 696 1 780 −4,7 7 753   

Muutos (%) paik. valuutoissa, orgaaninen −3,8      

josta Telia Carrierin osuus 1 415 1 506 −6,0 6 631   

Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä 99 92 6,7 430   

josta Telia Carrierin osuus 110 92 18,6 401   

Käyttökate-% 5,8 5,2  5,5   

Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista 716 474 51,1 3 295   

josta Venäjän osuus 183 150 21,8 1 413   

josta Turkin osuus 534 324 64,9 1 894   

Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä 669 444 50,6 3 141   

Liiketulos  567 348 62,9 2 948   

Käyttöomaisuusinvestoinnit 676 463 46,1 2 593   

Työntekijöitä 3 341 3 239 3,1 3 342   

 

Liikevaihto paikallisissa valuutoissa ilman yritysostoja ja 

-myyntejä laski 3,8 prosenttia. Raportointivaluutassa 

laskettuna liikevaihto laski 4,7 prosenttia ja oli 1 696 milj. 

kruunua (1 780). Valuuttakurssivaihteluilla oli 0,9 

prosentin suuruinen negatiivinen vaikutus liikevaihtoon. 

 

Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä nousi 99 milj. 

kruunuun (92). Käyttökateprosentti ennen kertaluonteisia 

eriä nousi 5,8 prosenttiin (5,2). 

Telia Carrierin liikevaihto laski alhaisempien liikenne-

määrien vuoksi 6,0 prosenttia ja oli 1 415 milj. kruunua 

(1 506). Käyttökateprosentti ennen kertaluonteisia eriä 

nousi 7,7 prosenttiin (6,1). 

 

Osakkuusyhtiöistä saadut tuotot kasvoivat 716 milj. 

kruunuun (474). Kasvu selittyy pääasiassa Turkcellin 

osuuden kasvulla. 
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LOPETETUT TOIMINNOT 

Taloudellisia tunnuslukuja 

MSEK, paitsi käyttökateprosentit,  
toiminnan tunnusluvut ja muutokset 

Tammi–maalis 
2016 

Tammi–maalis 
2015 

Muutos 
(%) 

Tammi–joulu 
2015 

  

Liikevaihto (ulkoinen) 3 797 5 434 −30,1 20 742   

Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä 1 775 2 908 −39,0 11 035   

Käyttökate-% 46,7 53,5  53,2   

Käyttöomaisuusinvestoinnit 875 1 565 −44,1 4 195   

Käyttöomaisuusinvestoinnit ilman toimilupa- 
ja taajuusmaksuja 

258 1 155 −77,7 3 784   

 

Entinen Euraasian alue luokitellaan lopetetuksi 

toiminnoksi 31.12.2015 alkaen. Siksi sen taloudelliset 

tunnusluvut esitetään tiivistetyssä muodossa. 

Lopetetuista toiminnoista on lisätietoja sivuilla 20–21. 

 

Liikevaihto laski 30,1 prosenttia raportointivaluutassa 

laskettuna 3 797 milj. kruunuun (5 434) lähinnä 

negatiivisten valuuttakurssivaihteluiden vuoksi. 

Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä laski 1 775 milj. 

kruunuun (2 908). Käyttökateprosentti ennen 

kertaluonteisia eriä laski 46,7 prosenttiin (53,5). 

 

Käyttöomaisuusinvestoinnit laskivat 875 milj. 

kruunuun (1 565), ja käyttöomaisuusinvestoinnit ilman 

toimilupa- ja taajuusmaksuja laskivat 258 milj. kruunuun 

(1 155). 
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LAAJA KONSERNITULOSLASKELMA 
MSEK, paitsi osakekohtaiset tiedot, 
osakemäärä ja muutokset 

Liite  
Tammi–maalis 

2016 
Tammi–maalis1) 

2015 
Tammi–joulu 

2015 
 

Jatkuvat toiminnot       

Liikevaihto 1, 5  20 394 20 589 86 498  

Liikevaihtoa vastaavat kulut 1  −12 147 −12 674 −52 710  

Bruttokate   8 247 7 915 33 788  

Myynti-, hallinto- sekä tutkimus- ja kehityskulut   −4 864 −4 990 −20 243  

Liiketoiminnan muut tuotot ja kulut, netto   −44 −202 −2 333  

Osuus osakkuusyhtiöiden ja yhteisyritysten tuloksista   746 502 3 394  

Liiketulos 5  4 084 3 224 14 606  

Rahoituskulut ja muut rahoituserät, netto   −564 −791 −2 917  

Tulos rahoituserien jälkeen   3 520 2 433 11 689  

Tuloverot   −615 −21 −2 157  

Nettotulos jatkuvista toiminnoista   2 905 2 412 9 532  

Lopetetut toiminnot       

Nettotulos lopetetuista toiminnoista 4  1 006 1 698 673  

Nettotulos yhteensä   3 911 4 110 10 205  

       
Nettotulokseen uudelleen luokiteltavissa olevat erät:       

Muuntoerot jatkuvista toiminnoista   −19 −657 −6 868  

Muuntoerot lopetetuista toiminnoista   −817 775 −5 478  

Osuus osakkuusyhtiöiden ja yhteisyritysten tuloksista   −234 236 −2  

Kassavirran suojaukset   54 −172 614  

Myytävissä olevat rahoitusinstrumentit   84 24 −2  

Uudelleenluokiteltavissa oleviin eriin liittyvä tulovero   213 −256 −667  

Erät, joita ei uudelleenluokitella nettotulokseen kuuluviksi:   0    

Etuusperusteisten eläkejärjestelmien uudelleenarvostukset   −1 690 31 4 322  

Muihin kuin uudelleenluokiteltavissa oleviin eriin liittyvä 
tulovero 

  
367 −9 

−922  

Osakkuusyhtiöiden etuusperusteisten eläkejärjestelmien 
uudelleenarvostukset 

  
−18 0 6  

Muut laajan tuloksen erät   −2 060 −29 −8 997  

Laaja tulos yhteensä   1 850 4 082 1 208  

       

Nettotuloksen jakautuminen:       

Emoyhtiön omistajille   3 766 3 714 8 551  

Määräysvallattomille omistajille   145 396 1 654  

Laajan tuloksen jakautuminen:       

Emoyhtiön omistajille   1 807 3 608 987  

Määräysvallattomille omistajille   43 474 221  

         
Tulos/osake (kruunua), laimentamaton ja laimennettu   0,87 0,86 1,97  

josta jatkuvista toiminnoista, laimentamaton ja laimennettu   0,66 0,55 2,16  

Osakkeita (1 000 kpl)       

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

Painotettu keskiarvo, laimentamaton ja laimennettu   4 330 080 4 330 085 4 330 082  

        
Käyttökate jatkuvista toiminnoista   6 104 5 330 23 992  

Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä jatkuvista toiminnoista   6 217 5 632 25 281  

Poistot ja arvonalennukset jatkuvista toiminnoista   −2 766 −2 607 −12 780  

Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä jatkuvista toiminnoista   4 198 3 526 17 814  

 

1) Tiettyjä oikaisuja on tehty, ks. sivu 19. 
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KONSERNITASE 

MSEK Liite  31.3.2016 31.12.2015 

Vastaavaa     

Liikearvo ja muut aineettomat hyödykkeet 6, 14  68 912 67 933 

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 6  55 824 55 093 

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

  28 537 29 401 

Laskennalliset verosaamiset   5 091 5 054 

Pitkäaikaiset korolliset saamiset 10  15 701 16 368 

Pitkäaikaiset varat yhteensä   174 065 173 850 

Vaihto-omaisuus   1 773 1 871 

Myynti- ja muut saamiset ja lyhytaikaiset verosaamiset   16 308 17 158 

Lyhytaikaiset korolliset saamiset 10  8 820 10 679 

Rahavarat 10  14 505 14 647 

Myytäväksi luokitellut varat 4, 10  35 898 35 812 

Lyhytaikaiset varat yhteensä   77 303 80 167 

Vastaavaa yhteensä   251 369 254 017 

Vastattavaa     

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma   99 695 97 884 

Määräysvallattomille omistajille kuuluva oma pääoma   4 353 4 318 

Oma pääoma yhteensä   104 049 102 202 

Pitkäaikaiset lainat 7, 10  85 862 91 646 

Laskennalliset verovelat   10 411 10 627 

Eläkevaraukset ja muut pitkäaikaiset varaukset   6 721 6 199 

Muut pitkäaikaiset velat   708 702 

Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä   103 703 109 175 

Lyhytaikaiset lainat 7, 10  11 445 9 337 

Ostovelat ja muut lyhytaikaiset velat, lyhytaikaiset verovelat ja lyhytaikaiset 
varaukset 

  20 605 21 706 

Myytäviksi luokiteltuihin varoihin suoraan liittyvät velat 4, 10  11 567 11 598 

Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä   43 617 42 641 

Vastattavaa yhteensä   251 369 254 017 
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KONSERNIN KASSAVIRTALASKELMA 

MSEK   
Tammi–maalis 

2016 
Tammi–maalis 

2015 
Tammi–joulu 

2015 
 

Kassavirta ennen käyttöpääoman muutosta   6 222 7 255 36 184  

Käyttöpääoman muutos   255 −144 −935  

Liiketoiminnan kassavirta   6 476 7 112 35 249  

josta lopetetuista toiminnoista   1 072 1 974 8 121  

Käteisvaroilla tehdyt käyttöomaisuusinvestoinnit   −4 184 −4 259 −18 699  

Vapaa kassavirta   2 293 2 853 16 550  

josta lopetetuista toiminnoista   222 389 4 030  

Muu investointien kassavirta   1 026 −6 925 −10 285  

Investointien kassavirta yhteensä   −3 158 −11 183 −28 985  

josta lopetetuista toiminnoista   −1 007 −1 586 −4 823  

Kassavirta ennen rahoitusta   3 319 −4 071 6 264  

Rahoituksen kassavirta   −3 368 9 888 −9 628  

josta lopetetuista toiminnoista   −0 68 422  

Kauden kassavirta   −49 5 817 −3 363  

josta lopetetuista toiminnoista   65 456 3 719  

       

Rahavarat kauden alussa   25 334 28 735 28 735  

Kauden kassavirta   −49 5 817 −3 363  

Valuuttakurssierot   −240 410 −38  

Rahavarat kauden lopussa   25 045 34 962 25 334  

josta jatkuvista toiminnoista   14 505 26 883 14 647  

josta lopetetuista toiminnoista   10 540 8 079 10 687  
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LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA 

MSEK Emoyhtiön omistajille 
Määräysvallattomille 

omistajille 
Oma pääoma  

yhteensä 

Kauden alussa 1.1.2015 111 383 4 981 116 364 

Osingonjako − −9 −9 

Osakeperusteiset maksut 5 − 5 

Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä 5 −9 −4 

Laaja tulos yhteensä 3 608 474 4 082 

Osakkuusyhtiöiden omaan pääomaan kohdistuvien 
liiketoimien vaikutus 

−5 − −5 

Kauden lopussa 31.3.2015 114 990 5 447 120 436 

Osingonjako −12 990 −826 −13 816 

Osakeperusteiset maksut 18 − 18 

Takaisinostetut omat osakkeet −14 − −14 

Määräysvallattomien omistajien osuuden hankinta −309 −47 −356 

Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä −13 295 −873 −14 168 

Laaja tulos yhteensä −2 621 −253 −2 874 

Osakkuusyhtiöiden omaan pääomaan kohdistuvien 
liiketoimien vaikutus 

−1 192 − −1 192 

Kauden lopussa 31.12.2015 97 884 4 318 102 202 

Kauden alussa 1.1.2016 97 884 4 318 102 202 

Osingonjako − − − 

Osakeperusteiset maksut 5 − 5 

Määräysvallattomien omistajien osuuksien hankinta − −7 −7 

Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä 5 −7 −3 

Laaja tulos yhteensä 1 807 43 1 850 

Osakkuusyhtiöiden omaan pääomaan kohdistuvien 
liiketoimien vaikutus 

− − − 

Kauden lopussa 31.3.2016 99 695 4 353 104 049 
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LIITE 1. 
LAADINTAPERIAATTEET 

Yleistä 
Kuten vuoden 2015 tilinpäätös, myös nämä Telia 

Companyn konsernitilinpäätöstiedot 31.3.2016 

päättyneeltä kolmen kuukauden jaksolta on laadittu 

Euroopan unionissa käyttöön otettujen kansainvälisten 

IFRS (International Financial Reporting 

Standards) -säännösten mukaisesti. Emoyhtiön 

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. Laadintaperiaatteet ja 

laskentamenetelmät ovat yhdenmukaisia vuoden 2015 

vuosikertomuksessa ja yritysvastuuraportissa käytettyjen 

periaatteiden ja menetelmien kanssa jäljempänä 

kuvatuin poikkeuksin. 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 lisätietoja sivuilla 20–21. 

 

Segmentit 
Entinen Euraasian alue luokitellaan myytäväksi ja 

lopetetuksi toiminnoksi 31.12.2015 alkaen. Siksi se ei 

sisälly segmenttitietoihin. 

 

Aiempien luokitteluvirheiden oikaisut 
Aiempien kausien tiedot on oikaistu tiettyjen havaittujen 

luokitteluvirheiden vuoksi. Nämä virheet koskevat 

liikevaihtoa ja vakuutusmyynnin kuluja Euroopan 

alueella. Korjaukset otettiin huomioon lopetetuksi 

toiminnoksi luokitellun Euraasian alueen osalta 

seuraavasti: 

 

MSEK   
Tammi–maalis 2015 

Raportoitu 

Tammi–maalis 2015 

Oikaisu 

Tammi–maalis 2015 

Lopetetut toim. 

Tammi–maalis 2015 

Oikaistu 

Liikevaihto   26 041 −18 −5 434 20 589 

Liikevaihtoa vastaavat kulut   −15 147 18 2 455 −12 674 

Bruttokate   10 894 0 −2 979 7 915 

 

MSEK   
Huhti–kesä 2015 

Raportoitu 

Huhti–kesä 2015 

Oikaisu 

Huhti–kesä 2015 

Lopetetut toim. 

Huhti–kesä 2015 

Oikaistu 

Liikevaihto   27 115 −19 −5 538 21 558 

Liikevaihtoa vastaavat kulut   −15 299 19 2 274 −13 006 

Bruttokate   11 816 0 −3 264 8 552 

 

MSEK   
Heinä–syys 2015 

Raportoitu 

Heinä–syys 2015 

Oikaisu 

Heinä–syys 2015 

Lopetetut toim. 

Heinä–syys 2015 

Oikaistu 

Liikevaihto   27 029 −18 −5 300 21 712 

Liikevaihtoa vastaavat kulut   −15 293 18 2 403 −12 873 

Bruttokate   11 737 0 −2 897 8 840 

 

MSEK    
Loka–joulu 2015 

Raportoitu 

Loka–joulu 2015 

Oikaisu 

Loka–joulu 2015 

Oikaistu 

Liikevaihto    22 655 −17 22 638 

Liikevaihtoa vastaavat kulut    −14 174 17 −14 157 

Bruttokate    8 481 0 8 481 

 

 

MSEK    
Tammi–joulu 2015 

Raportoitu 

Tammi–joulu 2015 

Oikaisu 

Tammi–joulu 2015 

Oikaistu 

Liikevaihto    86 569 −71 86 498 

Liikevaihtoa vastaavat kulut    −52 782 71 −52 710 

Bruttokate    33 788 0 33 788 
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Taloudellisten tunnuslukujen oikaisu 
Aiempien kausien tunnuslukuja on oikaistu 

vertailukelpoisiksi uuden tuoteluokittelun mukaisesti 

Ruotsin osalta, jossa tiettyjä eriä käsitellään nyt ulkoisten 

palvelujen liikevaihtona laitemyynnin sijaan.  

Toiminnallisten tunnuslukujen oikaisu 
Tiettyjen matkaviestinliittymätyyppien tarkastelun 

seurauksena Ruotsissa ja Norjassa joidenkin liittymien 

toiminnallisia tunnuslukuja on oikaistu vertailukelpoisiksi.  

. 

 

LIITETIETO 2. VIITTEET 

Liesätietoa on saatavilla seuraavasti: 

 

 Liikevaihto ja tulos, s. 5 

 Kassavirta ja taloudellinen asema, s. 5 

 Merkittäviä tapahtumia ensimmäisellä neljänneksellä, s. 6 

 Merkittäviä tapahtumia ensimmäisen neljänneksen jälkeen, s. 6 

 Riskit ja epävarmuustekijät, s. 29–32. 

 

 

 

LIITETIETO 3. KERTALUONTEISET ERÄT 

MSEK 
Tammi–maalis 

2016 
Tammi–maalis 

2015 
Tammi–joulu 

2015 
 

Käyttökatteeseen sisältyvät −113 −302 −1 289  

Uudelleenjärjestelykulut, synergiaetujen toteutuskulut ym.:     

Ruotsi −70 −78 −495  

Eurooppa −98 −128 −615  

Muut toiminnot −102 −96 −194  

Myyntivoitot ja -tappiot 156 −1 14  

Poistoihin ja arvonalennuksiin sisältyvät − − −1 900  

Arvonalennukset, nopeutetut poistot:     

Ruotsi − − −  

Eurooppa − − −1 900  

Muut toiminnot − − −  

Osuuksiin osakkuusyhtiöiden ja yhteisyritysten tuloksista sisältyvät −1 − −19  

Myyntivoitot ja -tappiot −1 − −19  

Jatkuvat toiminnot yhteensä −114 −302 −3 208  

Lopetetut toiminnot yhteensä −227 −75 −5 772  

Kertaluonteiset erät yhteensä −341 −377 −8 980  

 

Euroopan alueen arvonalennuksista koko vuoden 2015 

osalta 1 900 milj. kruunua liittyy liikearvon arvon-

alennukseen Tanskassa. Arvonalennus on seurausta 

tulosennusteista, joita päivitettiin sen jälkeen, kun Telia 

Company oli ilmoittanut vetäytyvänsä Telenorin kanssa 

kaavaillusta yhteisyrityksestä Tanskassa. 

 

 

 

LIITETIETO 4. LOPETETUT TOIMINNOT 

Esittämistapa 
Euraasian alue (holdingyhtiöt mukaan lukien) 

luokitellaan myytäväksi ja lopetetuksi toiminnoksi 

31.12.2015 alkaen ja esitetään siksi yhtenä lukuna 

konsernin laajassa konsernituloslaskelmassa. Euraasian 

alueen varat ja velat esitetään kahdella rivillä 

konsernitaseessa. Euraasian alue sisältyy konsernin 

kassavirtalaskelmaan, mutta siinä esitetään lisätietoja 

Euraasian alueen liiketoiminnasta, investoinneista, 

rahoituksesta ja vapaasta kassavirrasta. Jatkuvia ja 

lopetettuja toimintoja koskevat luvut konsernitilin-

päätöksessä eivät sisällä konsernin sisäisiä liiketoimia. 

Konsernin laajassa tuloslaskelmassa vertailukaudet on 
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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. Lopetettujen toimintojen lyhytaikaisista 

varoista ei tehdä poistoja. Arvostus perustuu 

myyntiprosessin aikana saatujen tietojen arviointiin ja eri 

maissa toimimiseen liittyviin riskeihin. Euraasian alueen 

nettovarojen uudelleenarvostus 31.12.2015 johti 

liikearvoon ja muuhun käyttöomaisuuteen liittyneeseen 

5,3 mrd. kruunun arvonalennukseen Uzbekistanissa 

vuoden 2015 neljännellä neljänneksellä. Johdon 

parhaan arvion mukaan Ucellin riskioikaistu velaton arvo 

31.3.2016 pysyy ennallaan edellisvuoden loppuun 

(31.12.2015) verrattuna ja on 3,3 mrd. kruunua. Ucelliin 

liittyvien arvioitujen riskioikaisujen muutoksilla olisi 

olennainen vaikutus arvioituun käypään arvoon. 

Merkittävimmät käypään arvoon vaikuttavat tekijät ovat 

ostajan kyky toimia yhtiön kotimaassa ja vaihtaa 

paikallista valuuttaa. Lisätietoa Ucellin arvostuksesta on 

Telia Companyn vuoden 2015 vuosikertomuksessa ja 

yritysvastuuraportissa. Ucellin kirjanpitoarvojen nousun 

vuoksi vuoden 2016 ensimmäisellä neljänneksellä 

kirjataan käyttöomaisuuteen liittyvä 200 milj. kruunun 

arvonalennus. 

 

Nettotulos lopetetuista toiminnoista 

MSEK 
Tammi–maalis 

2016 
Tammi–maalis 

2015 
Tammi–joulu 

2015 

Liikevaihto 3 797 5 434 20 742 

Kulut ja liiketoiminnan muut tuotot, netto −2 041 −3 539 −13 775 

Liiketulos 1 756 1 895 6 967 

Rahoituskulut ja muut rahoituserät, netto −60 397 1 552 

Tulos rahoituserien jälkeen 1 696 2 292 8 519 

Tuloverot −491 −594 −2 546 

Arvonalennus käyvän arvon uudelleenarvostuksesta ilman myyntikuluja1 −200 − −5 300 

Nettotulos lopetetuista toiminnoista 1 006 1 698 673 

       
Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä 1 775 2 908 11 035 

 

1) Verotuksessa vähennyskelvoton. 

 

Myytäväksi luokitellut varat 
MSEK 31.3.2016 31.12. 2015 

Liikearvo ja muut aineettomat hyödykkeet 11 197 10 821 

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 10 036 10 379 

Muut pitkäaikaiset varat 626 586 

Lyhytaikaiset korolliset saamiset 1 453 1 382 

Muut lyhytaikaiset varat 2 046 1 957 

Rahavarat 10 540 10 687 

Euraasian alueen myytäviksi luokiteltavat varat 35 898 35 812 

Pitkäaikaiset lainat 182 238 

Pitkäaikaiset varaukset 4 345 4 431 

Muut pitkäaikaiset velat 1 979 2 176 

Lyhytaikaiset lainat 1 248 1 230 

Muut lyhytaikaiset velat 3 813 3 524 

Entisen Euraasian alueen myytäviksi luokiteltaviin varoihin liittyvät velat 11 567 11 598 

Entisen Euraasian alueen myytäväksi luokiteltava nettovarallisuus2 24 331 24 214 

 

2) Vastaa 100:aa prosenttia ulkoisista varoista ja veloista eli sisältää määräysvallattomien omistajien osuuden nettovarallisuudesta. 
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LIITETIETO 5. SEGMENTTIEN TIEDOT 

MSEK 
Tammi–maalis 

2016 
Tammi–maalis 

2015 
Tammi–joulu 

2015 
 

Liikevaihto     

Ruotsi 8 835 9 050 37 336  

josta ulkoinen 8 755 8 978 37 051  

Eurooppa 10 430 10 311 43 658  

josta ulkoinen 10 339 10 208 43 238  

Muut toiminnot 1 696 1 780 7 753  

Segmentit yhteensä 20 961 21 141 88 747  

Eliminoinnit −567 −552 −2 249  

Konserni 20 394 20 589 86 498  

Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä     

Ruotsi 3 589 3 267 14 267  

Eurooppa 2 530 2 272 10 584  

Muut toiminnot 99 92 430  

Segmentit yhteensä 6 217 5 632 25 281  

Eliminoinnit 0 0 0  

Konserni 6 217 5 632 25 281  

Liiketulos     

Ruotsi 2 513 2 095 9 284  

Eurooppa 1 004 781 2 375  

Muut toiminnot 567 348 2 948  

Segmentit yhteensä 4 084 3 224 14 606  

Eliminoinnit −0 0 0  

Konserni 4 084 3 224 14 606  

Rahoitustuotot ja -kulut, netto −564 −791 −2 917  

Tulos rahoituserien jälkeen 3 520 2 433 11 689  

 

MSEK Ruotsi Eurooppa 
Muut  

toiminnot 
Segmentit 
yhteensä 

Kohdistamattomat 
Lopetetut 
toiminnot 

Varat ja velat 
yhteensä, 

konserni 

Segmentin varat        

31.3.2016 42 247 96 267 33 892 172 406 43 065 35 898 251 369 

31.12.2015 42 516 96 018 33 633 172 166 46 039 35 812 254 017 

Segmentin velat        

31.3.2016 10 423 10 918 5 592 26 933 108 820 11 567 147 320 

31.12.2015 11 123 11 626 5 663 28 413 111 805 11 598 151 816 
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LIITETIETO 6. INVESTOINNIT 

MSEK 
Tammi–maalis 

2016 
Tammi–maalis 

2015 
Tammi–joulu 

2015 
 

Käyttöomaisuusinvestoinnit 3 197 2 559 14 595  

Aineettomat hyödykkeet 613 276 2 251  

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 2 584 2 282 12 344  

Yritysostot ja muut investoinnit 119 4 722 5 818  

Omaisuuserien käytöstäpoistamisvelvoitteet 83 80 275  

Liikearvo ja käyvän arvon oikaisut 26 4 642 4 497  

Oman pääoman ehtoiset sijoitukset 11 − 1 045  

Jatkuvat toiminnot yhteensä 3 317 7 281 20 413  

Lopetetut toiminnot yhteensä 886 1 565 4 215  

josta käyttöomaisuusinvestoinnit 875 1 565 4 195  

Investoinnit yhteensä 4 203 8 845 24 628  

josta käyttöomaisuusinvestoinnit 4 073 4 123 18 790  

 

 

 

LIITETIETO 7. RAHOITUSINSTRUMENTIT – KÄYVÄT ARVOT 

 31.3.2016  31.12.2015 

Lyhyt- ja pitkäaikaiset velat 1 
MSEK Kirjanpitoarvo Käypä arvo  Kirjanpitoarvo Käypä arvo 

Pitkäaikaiset lainat      

Markkinaehtoisiin rahoitusjärjestelyihin liittyvät lainat käyvän arvon 
suojaamiseksi 

26 839 30 696  37 672 41 021 

Koronvaihtosopimukset 157 157  627 627 

Valuuttojen väliset koronvaihtosopimukset 2 106 2 106  1 694 1 694 

Yhteensä 29 102 32 959  39 993 43 342 

Markkinaehtoisiin rahoitusjärjestelyihin liittyvät lainat 52 451 60 210  47 908 53 577 

Muut jaksotettuun hankintamenoon arvostetut lainat 4 268 4 268  3 699 3 699 

Yhteensä 85 821 97 437  91 600 100 618 

Rahoitusleasingsopimukset 41 41  46 46 

Pitkäaikaiset lainat yhteensä 85 862 97 478  91 646 100 664 

Lyhytaikaiset lainat      

Markkinaehtoisiin rahoitusjärjestelyihin liittyvät lainat käyvän arvon 
suojaamiseksi 

7 067 7 387  − − 

Koronvaihtosopimukset  38 38  51 51 

Valuuttojen väliset koronvaihtosopimukset  14 14  21 21 

Yhteensä 7 120 7 440  72 72 

Hyödynnetyt pankkitilien luottolimiitit ja lyhytaikaiset luotot 
jaksotettuun hankintamenoon arvostettuna 8 8 

 9 9 

Markkinaehtoisiin rahoitusjärjestelyihin liittyvät lainat 3 127 3 135  5 627 5 648 

Muut jaksotettuun hankintamenoon arvostetut lainat 1 184 1 184  3 623 3 623 

Yhteensä 11 440 11 767  9 330 9 351 

Rahoitusleasingsopimukset 6 6  7 7 

Lyhytaikaiset lainat yhteensä 11 445 11 773  9 337 9 358 

 

1) Rahoitusvarojen käyvät arvot vastaavat kirjanpitoarvoja. Lisätietoja käyvän arvon arvioinnista on konsernitilinpäätöksen liitetiedossa C3 vuoden 2015 

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

31.3.2016  31.12.2015 

Kirjanpito-
arvo 

josta  

Kirjanpito-
arvo 

josta 

Taso 1 
Taso 

2 
Taso 

3  Taso 1 
Taso 

2 
Taso 

3 

Käypään arvoon arvostetut rahoitusvarat          

Myytävissä olevat oman pääoman ehtoiset instrumentit 1 069 − − 1 069  1 053 − − 1 053 

Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät oman pääoman 
ehtoiset instrumentit 31 − 

 

− 31 
 

 
35 

 
− 

 
− 

 
35 

Myytävissä olevat pitkä- ja lyhytaikaiset 
joukkovelkakirjat 13 669 13 669 

 

− 

 

− 
 

 
15 739 

 
15 739 

 
− 

 
− 

Suojausinstrumenteiksi määritellyt johdannaiset 2 614 − 2 614 −  2 824 − 2 824 − 

Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät johdannaiset 1 742 − 1 677 65  3 137 − 3 072 65 

Käypään arvoon arvostetut rahoitusvarat yhteensä 
tasoittain 

 

19 125 13 669 4 291 1 165 
 

 
22 789 

 
15 739 

 
5 896 

 
1 153 

Käypään arvoon arvostetut rahoitusvelat          

Suojausinstrumenteiksi määritellyt johdannaiset 2 119 − 2 119 −  2 165 − 2 165 − 

Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät johdannaiset 354 − 354 −  329 − 329 − 

Käypään arvoon arvostetut rahoitusvelat yhteensä 
tasoittain 2 473 − 

 

2 473 − 
 

 
2 494 

 
− 

 
2 494 

 
− 

 

1) Tietoja käyvän arvon hierarkiatasoista ja käyvän arvon arvioinnista on konsernitilinpäätöksen liitetiedossa C3 vuoden 2015 englanninkielisessä 

vuosikertomuksessa ja yritysvastuuraportissa sekä 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, Telia Company määrittää niiden käyvän arvon 

markkinaperusteisesti. 

 

Telia Companyn 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 Telia Companyn 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. 

Sitten kerrointa oikaistaan diskontoilla/preemioilla Telia 

Companyn sijoituksen ja vertailukelpoisten 

pörssiyhtiöiden välisten erojen, etujen ja haittojen osalta 

yhtiökohtaisten tietojen ja olosuhteiden perusteella. 

 

Vaikka Telia Company 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 Telia Company saisi 

tällä hetkellä realisoitua kaupankäynnissä. Myös tulevat 

vahvistukset vaikuttavat käypää arvoa koskeviin 

arvioihin. Niiden vaikutus voi olla olennainen. 

 

Noteeraamattomat pääomainstrumentit, joiden käypää 

arvoa ei voida luotettavasti määrittää, arvostetaan 

alkuperäiseen hankintamenoon vähennettynä 

mahdollisilla arvonalentumisilla. 

 

Alla olevassa taulukossa on esitetty tason 3 

instrumenttien muutokset 31.3.2016 päättyneellä kolmen 

kuukauden jaksolla. 
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MSEK 

Tammi–maalis 
2016 

Myytävissä 

olevat oman 

pääoman 

ehtoiset 

instrumentit 

Kaupankäyntitarkoituksessa 

pidettävät oman pääoman 

ehtoiset instrumentit 

Myytävissä 

olevat pitkä- ja 

lyhytaikaiset 

joukkovelkakirjat 

Kaupankäyntitarkoituksessa 

pidettävät johdannaiset Yhteensä 

Taso 3, kauden alussa 1 053 35 − 65 1 153 

Käyvän arvon muutokset 5 −4 − − 1 

josta nettotulokseen 
kirjataan 5 −4 

 
− 

 
− 1 

josta muuhun kokonais-
tulokseen kirjataan − − − − − 

Hankinnat/pääomasijoitukset 10 1 − − 11 

Siirto tasolle/tasolta 3 − − − − − 

Valuuttakurssierot − 0 − 0 0 

Taso 3, kauden lopussa 1 069 31 − 65 1 165 

 

MSEK 

Tammi–joulu 2015 

Myytävissä 

olevat oman 

pääoman 

ehtoiset 

instrumentit 

Kaupankäyntitarkoituksessa 

pidettävät oman pääoman 

ehtoiset instrumentit 

Myytävissä 

olevat pitkä- ja 

lyhytaikaiset 

joukkovelkakirjat 

Kaupankäyntitarkoituksessa 

pidettävät johdannaiset Yhteensä 

Taso 3, kauden alussa 275 61 0 55 391 

Käyvän arvon muutokset 10 −26 0 10 −6 

josta nettotulokseen 
kirjataan 

−15 −26 0 10 −31 

josta muuhun kokonais-
tulokseen kirjataan 

25 − − − 25 

Hankinnat/pääomasijoitukset 994 4 − − 998 

Siirto tasolle/tasolta 3 − − − − − 

Valuuttakurssierot 16 −5 0 0 11 

Uudelleenluokiteltu 
myytäviksi varoiksi 

−242 − − −1 −243 

Taso 3, kauden lopussa 1 053 35 − 65 1 153 

 

Hankinnat vuonna 2015 liittyivät pääasiassa 1,4 

prosentin osuuden hankintaan Spotifysta. Kauppahinta 

oli 115 milj. Yhdysvaltain dollaria, mikä vastasi 976:ta 

milj. Ruotsin kruunua kaupantekopäivänä 9.6.2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIITETIETO 8. OMAT 
OSAKKEET 

Telia Company 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 Telia Company jakoi 266 195 osaketta 

kannustinohjelman osanottajille. Yhtiön hallussa oli 

4 588 Telia Company AB:n osaketta 31.3.2016. 

Rekisteröityjen osakkeiden lukumäärä 31.3.2016 oli 

4 330 084 781 ja ulkona olevien osakkeiden määrä oli 

4 330 080 193. Rekisteröityjen ja ulkona olevien 

osakkeiden kokonaismäärät 31.12.2015 olivat 

4 330 084 781 ja 4 330 080 193. 

LIITETIETO 9. LIIKETOIMET 
LÄHIPIIRIN KANSSA 

Telia Company osti tavaroita ja palveluja 31.3.2016 

päättyneen kolmen kuukauden jakson aikana 18 milj. 

kruunun arvosta (27) ja myi tavaroita ja palveluja 12 milj. 

kruunun arvosta (33). Näihin liiketoimiin osallistuivat 

pääasiassa MegaFon, Turkcell ja Lattelecom. 
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LIITETIETO 10. NETTOVELKA, JATKUVAT JA  
LOPETETUT TOIMINNOT 

Alla esitetty nettovelka perustuu Telia Company -konsernin kokonaisnettovelkaan, johon sisältyvät sekä jatkuvien 

toimintojen että lopetettujen toimintojen nettovelat. 

 

MSEK 31.3.2016 31.12.2015 

Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat 98 738 102 451 

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

 

−4 171 

 
−5 580 

Vähennetään pitkäaikaiset myytävissä olevat joukkovelkakirjat −9 001 −8 841 

Vähennetään lyhytaikaiset sijoitukset, rahat ja pankkisaamiset −31 009 −32 313 

Nettovelka, jatkuvat ja lopetetut toiminnot 54 557 55 717 

 

 

 

LIITETIETO 11. LAINA-
RAHOITUS JA LUOTTO-
LUOKITUS 

Liiketoiminnan kassavirta oli positiivinen myös vuoden 

2016 ensimmäisellä neljänneksellä. 

 

Standard & Poor’s säilytti Telia Company AB:n 

luottoluokituksen ennallaan: A– pitkäaikaisille ja A–2 

lyhytaikaisille luotoille (vakaat näkymät). Helmikuun 

alussa Moody’s ilmoitti kuitenkin arvioivansa, onko sillä 

tarvetta alentaa Telia Companyn pitkäaikaista 

luottoluokitusta (A3). Moody’s vahvisti Telia Companyn 

lyhytaikaiseksi luottoluokitukseksi P–2. 

 

Ensimmäisen neljänneksen alussa uutta lainarahoitusta 

oli saatavilla erittäin vähän ja myös sijoittajien kiinnostus 

uusiin yritysluottoihin oli vaisua. Maaliskuussa 

markkinatunnelma muuttui, kun Euroopan keskuspankki 

ilmoitti ostavansa yritysluottoja. Neljänneksen lopussa 

luottojen tarjonta oli runsasta ja kysyntä vahvaa. 

 

Telia Company ei tehnyt merkittäviä rahoitussopimuksia 

ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Yhtiön rahoitustarve 

vuonna 2016 on edelleen rajallinen. Yhtiö jatkaa vuonna 

2016 strategiaa, jossa se hyödyntää kiinnostavia 

rahoitusvaihtoehtoja ja keskittyy erityisesti 

sijoittajapohjan monipuolistamiseen. 

 

 

 

LIITETIETO 12. VAKUUDET JA 
ANNETUT PANTIT 

Maksut, jotka Telia Company (jatkuvat toiminnot) saattaa 

tulevaisuudessa enimmillään joutua maksamaan 

antamistaan takauksista, olivat 31.3.2016 yhteensä 303 

milj. kruunua (298 milj. kruunua vuoden 2015 lopussa), 

josta 287 milj. kruunua (283 milj. kruunua vuoden 2015 

lopussa) liittyi eläkevastuiden vakuudeksi annettuihin 

takuisiin. Annettujen panttien kokonaismäärä (jatkuvat ja 

lopetetut toiminnot) oli 273 milj. kruunua (353 milj. 

kruunua vuoden 2015 lopussa). Tietoja Euraasian-

liiketoimia koskevasta käynnissä olevasta selvityksestä 

on kohdassa Riskit ja epävarmuustekijät. 

 

 

 

LIITETIETO 13. SOPIMUS-
PERUSTEISET VELVOITTEET JA 
SITOUMUKSET 

Sopimusvelvoitteiden kokonaismäärä (jatkuvat 

toiminnot) 31.3.2016 oli 3 170 milj. kruunua (2 506 milj. 

kruunua vuoden 2015 lopussa), josta 2 001 milj. kruunua 

(1 802 milj. kruunua vuoden 2015 lopussa) liittyi 

sovittuihin Telia Companyn kiinteiden verkkojen 

laajennuksiin Ruotsissa. 

 

 

 

LIITETIETO 14. LIIKE-
TOIMINTOJEN YHDISTÄMISET 

Pienemmät liiketoimintojen  
yhdistämiset 
Telia Company osti 1.3.2016 ruotsalaisen Telecom3 

Fibernät I Sverige AB -yhtiön koko osakekannan. 

Yhdistämisen kulut ja nettokassastamaksu olivat 26 milj. 

kruunua. Ne liittyivät liikearvoon. 
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LIITETIETO 15. TALOUDELLISET TUNNUSLUVUT, JATKUVAT JA 
LOPETETUT TOIMINNOT 

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

 

 31.3.2016 31.12.2015 

Oman pääoman tuotto (%, rullaava 12 kk) 8,2 9,3 

Sijoitetun pääoman tuotto (%, rullaava 12 kk) 9,0 8,9 

Omavaraisuusaste (%) 40,5 35,1 

Nettovelkaantumisaste (%) 53,5 62,5 

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

Nettovelan suhde varoihin 21,7 21,9 

Oma pääoma/osake (kruunua) 23,02 22,60 
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EMOYHTIÖ 

Tiivistetty tuloslaskelma 
MSEK 

Tammi–maalis 
2016 

Tammi–maalis 
2015 

Tammi–joulu 
2015 

 

Liikevaihto 1 0 4  

Bruttokate 1 0 4  

Liiketoiminnan kulut −223 −263 −1 265  

Liiketulos −222 −263 −1 261  

Rahoitustuotot ja -kulut −1 472 704 7 765  

Tulos rahoituserien jälkeen −1 694 441 6 503  

Tilinpäätössiirrot 2 890 1 055 6 376  

Tulos ennen veroja 1 196 1 497 12 879  

Tuloverot −239 −338 −1 194  

Nettotulos 957 1 159 11 685  

 

Rahoitustuotot- ja kulut laskivat kolmen kuukauden jaksolla. Lasku johtui pääasiassa siitä, että valuuttakurssivaihtelut 

vaikuttivat ulkomaantoimintoihin tehtyjä nettoinvestointeja suojaaviin lainoihin. 

 

 

Tiivistetty tase 
MSEK 

31.3.2016 31.12.2015 

Lyhytaikaiset varat 164 777 162 700 

Lyhytaikaiset varat 48 178 60 513 

Vastaavaa yhteensä 212 955 223 213 

Vastattavaa   

Sidottu oma pääoma 15 712 15 712 

Vapaa oma pääoma 68 254 67 189 

Oma pääoma yhteensä 83 966 82 901 

Tilinpäätössiirtojen kertymä 11 686 12 666 

Varaukset 535 504 

Pitkäaikaiset velat 81 733 88 094 

Lyhytaikaiset velat 35 035 39 048 

Vastattavaa yhteensä 212 955 223 213 

 

Rahoitusinvestoinnit 31.3.2016 päättyneellä kolmen 

kuukauden jaksolla olivat 34 milj. kruunua (2 136). 

Vuoden 2015 investoinnit liittyivät pääasiassa Tele2:n 

Norjan matkaviestintoimintojen ostoon. 

 

 

 

  



 

Telia Companyn osavuosikatsaus 

Tammi–maaliskuu 2016 

29 

Q1 

RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT 

Telia Company toimii maantieteellisesti laajalti erilaisilla 

tuote- ja palvelumarkkinoilla erittäin kilpaillulla ja 

säännellyllä televiestintäalalla. Siksi Telia Companyyn 

kohdistuu useita erilaisia riskejä ja epävarmuustekijöitä. 

Telia Companyn määritelmän mukaan riskejä ovat kaikki 

sellaiset tekijät, jotka saattavat huomattavasti haitata 

yhtiön tavoitteiden saavuttamista. Riskit voivat olla uhkia, 

epävarmuustekijöitä tai menetettyjä mahdollisuuksia, 

jotka liittyvät Telia Companyn nykyiseen tai tulevaan 

toimintaan. 

 

Telia Companylla on käytössään vakiintuneet 

riskienhallintaperiaatteet, 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 Telia Companyn liiketoiminnan 

suunnitteluprosessia ja tulosseurantaa. 

 

Telia Companyn englanninkielisen vuoden 2015 

vuosikertomuksen ja yritysvastuuraportin kohdassa 

”Risks and uncertainties” ja konsernitilinpäätöksen 

liitetiedossa C26 on kuvattu yksityiskohtaisesti joitain 

sellaisia tekijöitä, jotka saattavat aika ajoin vaikuttaa 

Telia Companyn 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. Telia 

Company pyrkii vahvaan taseeseen, 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 Telia Companyn 

toimintamaassa kuitenkin vaikuttaisi asiakkaisiin, ja se 

voi vaikuttaa negatiivisesti yhtiön toimintojen kasvuun ja 

tulokseen televiestintäpalvelujen kulutuksen 

vähentymisen myötä. Telia Companyn lainojen 

erääntyminen pyritään pitämään jakautuneena tasaisesti 

usealle vuodelle, ja niiden uudelleenrahoituksen 

odotetaan tapahtuvan yhtiön vapaan kassavirran lisäksi 

avoimilta markkinoilta kerätyn lainarahoituksen ja 

pankkilainojen avulla. Lisäksi Telia Companylla on 

riittävästi vahvistettuja, käyttämättömiä luottolimiittejä, ja 

niitä voidaan käyttää, jos avoimien markkinoiden 

uudelleenrahoitusmahdollisuudet heikkenevät. Telia 

Companyn rahoituskulut saattavat kuitenkin kasvaa, jos 

maailmanlaajuisilla rahoitusmarkkinoilla tapahtuu 

epäsuotuisia muutoksia. 

 

Kansainvälisen poliittisen tilanteen ja 
makrotalouden kehitys 

Telia Companylla on Venäjällä merkittäviä sijoituksia, 

jotka liittyvät PAO MegaFon-osakkuusyhtiöön ja 

kansainväliseen verkkokapasiteettiliiketoimintaan. 

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 Telia Companyn toimintamaat 

Euraasiassa. Nämä tapahtumat sekä muut 

kansainväliset, Telia Companyn toimintamaihin 

vaikuttavat poliittiset konfliktit ja tapahtumat saattavat 

heikentää yhtiön kassavirtaa, taloudellista asemaa ja 

toiminnan tulosta. 

 

Kilpailu ja hintapaine 

Telia Companyyn 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 Telia Companyn 

toiminnan tuloksiin. Uusiin liiketoimintamalleihin 

siirtyminen voi johtaa televiestintäalalla rakenteellisiin 

muutoksiin ja kilpailudynamiikan muuttumiseen. Jos 

Telia Company 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 Telia Companyn asiakassuhteisiin, 

palvelutarjoomaan ja asemaan arvoketjussa sekä 

heikentää toiminnan tuloksia. 

 

Sääntely 

Telia Company toimii erittäin säännellyllä alalla. Telia 

Companyn toimintaa koskevat säännökset rajoittavat 

huomattavasti sen liiketoiminnan hoitamisen 

joustavuutta. Telia Companyn liiketoimintaan vaikuttavat 

sääntelyn tai hallituspolitiikan muutokset sekä 

sääntelyviranomaisten tai tuomioistuinten päätökset, 

mukaan luettuina toimi- ja taajuuslupien myöntäminen 

Telia Companylle tai muille osapuolille tai toimi- tai 

taajuusluvan muuttaminen tai peruuttaminen, voivat 

vaikuttaa haitallisesti Telia Companyn liiketoimintaan ja 

toiminnan tuloksiin. 

 

Kehittyvät markkinat 

Telia Company 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 
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rakenne on kehittyneempi. Kehittyvien markkinoiden 

maiden poliittinen tilanne voi pysyä vaikeasti 

ennustettavana tai muuttua yhä vaikeammin 

ennustettavaksi, ja markkinat, joilla Telia Company 

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 

Telia Companya 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 Telia Companyn toiminnan 

tulokseen ja taloudelliseen asemaan. Syyskuussa 2015 

Telia Company ilmoitti päätöksestään vähentää 

läsnäoloaan Euraasian alueella (Kazakstanissa, 

Azerbaidžanissa, Uzbekistanissa, Tadžikistanissa, 

Georgiassa, Moldovassa ja Nepalissa) ja poistua sieltä 

lopulta kokonaan. Myyntiprosesseja on käynnissä, ja 

nepalilaisen Ncellin myynti saatiin päätökseen 

11.4.2016. 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 Telia 

Companyn toimintaan. Yhtiön johto arvioi ja päivittää 

liiketoimintasuunnitelmia jatkuvasti ja saattaa tehdä 

vetäytymispäätöksiä tai ryhtyä muihin toimiin 

toteuttaakseen Telia Companyn strategiaa tehokkaasti. 

Jos tällaiset olosuhteet vaikuttavat negatiivisesti johdon 

odotuksiin tiettyihin omaisuuseriin liittyvistä tulevista 

kassavirroista, Telia Company joutuu kirjamaan 

arvonalennuksia. Tällaisia omaisuuseriä ovat muun 

muassa sellaiset liikearvot ja käyvän arvon oikaisut, joita 

Telia Company on kirjannut jo tehtyjen tai 

tulevaisuudessa mahdollisesti tehtävien yritysostojen 

yhteydessä. Telia Company on toteuttanut useita 

uudelleenjärjestely- ja tehostamisohjelmia, jotka ovat 

aiheuttaneet huomattavia uudelleenjärjestely- ja 

tehostamiskustannuksia. Vastaaviin toimiin saatetaan 

ryhtyä myös jatkossa. Sen lisäksi, että ne vaikuttavat 

Telia Companyn taloudelliseen tilanteeseen ja toiminnan 

tulokseen, arvonalentumiskirjaukset ja 

uudelleenjärjestelykulut voivat heikentää Telia 

Companyn mahdollisuuksia maksaa osinkoa. 

 

Sijoitukset liiketoiminnan muutokseen ja 
tulevaisuuden kasvuun 

Telia Company investoi parhaillaan liiketoiminnan 

muutokseen ja tulevaisuuden kasvuun. Yhtiö on 

esimerkiksi käynnistänyt kilpailukyvyn parantamiseen ja 

kustannusten alentamiseen tähtääviä hankkeita sekä 

kasvattanut kapasiteettia ja peittoaluetta vauhdittamalla 

kuituverkon laajennusta Ruotsissa. Lisäksi yhtiö on 

tuonut markkinoille uusia yritysasiakkaille tarkoitettuja 

palveluja ja uudistanut dataverkkoja Euraasiassa. Telia 

Company investoi myös jatkuvasti myynti- ja 

markkinointitoimintaan asiakkaiden säilyttämiseksi ja 

uusien hankkimiseksi markkina-alueillaan. Telia 

Company uskoo, että nämä investoinnit ja hankkeet 

parantavat sen markkina-asemaa ja taloudellista 

vahvuutta. Jos Telia Company kuitenkin epäonnistuu 

liiketoiminnan muutokseen ja asiakashankintaan 

liittyvien tavoitteidensa saavuttamisessa, sillä voi olla 

negatiivinen vaikutus toiminnan tulokseen. 

 

Osakkuuteen liittyvät asiat osaomisteisissa 
tytäryhtiöissä 

Erityisesti Pohjoismaiden ulkopuolella Telia Company 

hoitaa eräitä liiketoimintojaan sellaisten tytäryhtiöiden 

kautta, joita se ei omista kokonaan. Eräissä näistä 

yhtiöistä hallintoasiakirjat suojaavat määräysvallattomien 

osuuksien omistajien oikeuksia tietyissä asioissa, kuten 

osinkojen hyväksymisessä, omistussuhteiden 

muutoksissa ja muissa osakkeenomistajille kuuluvissa 

asioissa. Telia Company on riippuvainen 

vähemmistöomistajista esimerkiksi Fintur Holdings 

B.V:ssä (Finturin vähemmistöomistaja on Turkcell), joka 

omistaa Kazakstanin, Azerbaidžanin, Georgian ja 

Moldovan toiminnot. Tämän seurauksena Telia 

Companyn määräysvallan ulkopuolella olevat ja sen 

edun vastaiset toimet saattavat vaikuttaa Telia 

Companyn mahdollisuuksiin toimia suunnitellusti näissä 

osittain omistetuissa tytäryhtiöissä. 

 

Toimitusketju 

Telia Company 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. Telia Company ei voi olla varma, että se 

saa verkkolaitteita tai päätelaitteita vaihtoehtoisilta 

toimittajilta oikeaan aikaan, jos Telia Companyn nyt 

käyttämät toimittajat eivät kykene tyydyttämään sen 

tarpeita. Lisäksi Telia Company on kilpailijoidensa 

tapaan ulkoistanut useimmissa toiminnoissaan monia 

tärkeitä tukipalvelujaan, kuten verkon rakentamisen ja 

ylläpidon. Näiden palvelujen toimittajien rajoitettu määrä 

sekä ne ehdot, joilla Telia Company on sopinut 

järjestelyistä nykyisten ja tulevien toimittajien kanssa, 

voivat vaikuttaa haitallisesti Telia Companyyn muun 

muassa rajoittamalla sen toiminnan joustavuutta. 

Päätelaitteiden toimitussopimusten allekirjoituksen 
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yhteydessä Telia Company voi antaa toimittajalle takuun 

päätelaitemallien tietyn määrän myynnistä asiakkaille. 

Sellaisten päätelaitteiden, joille Telia Company on 

antanut tällaisen takuun, odotettua pienempi kysyntä voi 

vaikuttaa haitallisesti Telia Companyn toiminnan 

tulokseen. 

 

Kertaluonteiset erät 

Kertaluonteiset erät, kuten myyntivoitot ja tappiot, 

uudelleenjärjestelykulut ja arvonalentumiset, saattavat 

luonteensa mukaisesti vaikuttaa lyhyellä aikavälillä 

neljännesvuosittaisiin tuloksiin odottamattoman 

suuruisina erinä tai odotuksista poikkeavina ajoituksina. 

Ulkoisista tekijöistä tai sisäisestä kehityksestä riippuen 

Telia Companyn tulokseen saattaa olla vaikutusta myös 

sellaisilla kertaluonteisilla erillä, joita ei vielä osata 

odottaa. 

 

Osakkuusyhtiöt ja yhteisyritykset 

Telia Company toimii erityisesti Pohjoismaiden 
ulkopuolella osittain osakkuusyhtiöiden kautta, joista 
merkittävimmät ovat MegaFonin ja Turkcell. Telia 
Companylla ei ole määräysvaltaa näissä yhtiöissä, jotka 
toimivat kasvavilla markkinoilla mutta myös 
epävakaammassa poliittisessa, taloudellisessa ja 
lainsäädännöllisessä ympäristössä. Nämä 
osakkuusyhtiöt puolestaan omistavat osuuksia monista 
muista yhtiöistä. Telia Companylla ei ole määräysvaltaa 
osakkuusyhtiöissään, ja siksi sen mahdollisuudet 
vaikuttaa kaikkien näiden liiketoiminnan hoitamiseen 
ovat rajoitetut. Tietyissä näistä yhtiöistä Telia Companyn 
yhtiökumppaneilla on hallintoasiakirjojen nojalla 
yksinomainen tai jaettu määräysvalta keskeisissä 
asioissa, joita ovat esimerkiksi liiketoimintasuunnitelmien 
ja budjettien hyväksyminen sekä osingonjaon suuruus ja 
ajankohta. Osakkuusyhtiöissä ja yhteisomistuksessa 
olevissa yhtiöissä on aina olemassa vaara, että 
ryhdytään toimiin, jotka ovat Telia Companyn tai sen 
osakkuusyhtiöiden määräysvallan ulkopuolella ja Telia 
Companyn edun vastaisia, tai että syntyy erimielisyyksiä 
tai joudutaan umpikujaan. Esimerkki tästä ovat 
tämänhetkiset hallintotapaan liittyvät ongelmat Turkcellin 
hallitustasolla. Telia Company ei välttämättä pysty 
varmistamaan, että osakkuusyhtiöt soveltavat samoja 
yritysvastuuperiaatteita, mikä kasvattaa väärinkäytösten 
sekä maineenmenetyksen ja rahallisten menetysten 
riskiä. Näiden osakkuusyhtiöiden taloudellisen tuloksen 
muutoksilla on vaikutuksia Telia Companyn toiminnan 
tulokseen myös lyhyellä aikavälillä. 

 

Yritysvastuu 

Telia Companyyn kohdistuu joukko etiikkaan ja 

yritysvastuuseen liittyviä riskejä, kuten ihmisoikeuksiin, 

asiakkaiden tietosuojaan, korruptioon, verkon 

suojaukseen, tietoturvaan, työmarkkinakäytäntöihin ja 

ympäristöön liittyvät riskit. Riski on erityisen suuri 

kasvavilla markkinoilla, missä poliittiset ja taloudelliset 

järjestelmät sekä oikeus- ja sääntelyjärjestelmät ovat 

olleet vaikeammin ennustettavia kuin maissa, joissa 

vastaavat instituutiot ovat pidemmälle kehittyneitä. Jos 

Telia Company ei noudata tai sen ei uskota noudattavan 

etiikkaa ja yritysvastuuta koskevia vaatimuksiaan, se voi 

vahingoittaa asiakkaiden tai muiden sidosryhmien 

käsitystä Telia Companysta ja vaikuttaa negatiivisesti 

Telia Companyn liiketoimintaan ja sen brändiin jopa siinä 

määrin, että Telia Company päättää vetäytyä yhdeltä tai 

useammalta markkinalta. Tällaista päätöstä seuraavaan 

myyntiprosessiin voi myös liittyä korruption ja 

epäeettisen liiketoiminnan riskejä. 

 

Euraasian liiketoimia koskeva selvitys 

Vuoden 2012 lopussa Telia Companyn silloinen hallitus 

antoi ruotsalaiselle Mannheimer Swartling 

(MSA) -asianajotoimistolle tehtäväksi tutkia yhtiön 

Uzbekistanin sijoituksiin liittyvät korruptiosyytökset. 

MSA:n selonteko julkistettiin 1.2.2013. Huhtikuussa 2013 

hallitus antoi kansainvälisen asianajotoimiston Norton 

Rose Fulbrightin (NRF) tehtäväksi laatia selvitys Telia 

Companyn 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 Telia Company on viipymättä ryhtynyt ja 

aikoo jatkossakin ryhtyä liiketoimintaansa, 

hallintorakenteeseensa ja henkilöstöönsä liittyviin 

toimenpiteisiin selvityksessä esiin nousseiden 

huolenaiheiden johdosta. Ruotsin syyttäjäviranomaisen 

Uzbekistania koskeva selvitystyö on käynnissä, ja Telia 

Company jatkaa yhteistyötä syyttäjän kanssa ja tämän 

auttamista. Jos arvioinnit ja tutkinnat johtavat uusiin 

havaintoihin ja löydöksiin, ei voida sulkea pois 

mahdollisuutta, että niillä olisi haitallinen vaikutus Telia 

Companyn toimintojen tulokseen ja taloudelliseen 

asemaan Euraasian lainkäyttöalueilla. Riskin aiheuttaa 

myös Ruotsin syyttäjäviranomaisen vuoden 2013 alussa 

antama Telia Companyn Uzbekistanin-liiketoimiin liittynyt 

ilmoitus, jonka mukaan syyttäjäviranomainen tutkii 

erikseen mahdollisuutta määrätä Telia Companylle 

yhteisösakko, joka voi Ruotsin rikoslain mukaan olla 

enintään 10 milj. kruunua, sekä väitetyistä rikoksista 

Telia Companylle mahdollisesti koitunutta hyötyä 

koskeva menettämisseuraamus. Ruotsin 

syyttäjäviranomainen voi kohdistaa vastaavia toimia 

myös niihin liiketoimiin tai sopimuksiin, joita Telia 

Company on tehnyt toiminnoissaan muilla Euraasian 

markkinoilla. Lisäksi toimenpiteet, joita muiden maiden 

poliisi-, syyttäjä- tai sääntelyviranomaiset ovat 

kohdistaneet tai kohdistavat tulevaisuudessa Telia 

Companyn toimintaan tai liiketoimiin tai kolmansiin 

osapuoliin, ovatpa kyseiset henkilöt tai juridiset yksiköt 

ruotsalaisia tai muunmaalaisia, voivat suoraan tai 

epäsuorasti haitata Telia Companyn 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 

Telia Company on antanut 10 milj. euron 

pankkitakauksen vakuudeksi sen hollantilaisille 
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tytäryhtiöille mahdollisesti esitettäville vaatimuksille. 

Telia Company 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. Telia Company ei ole 

saanut viranomaisilta virallista tai ennakkotietoa 

vaateista, sakoista tai muista taloudellisista sanktioista, 

mutta on olemassa riski, että tutkinta johtaa taloudellisiin 

ja/tai muihin sanktioihin. Tutkinnan lopputuloksella voi 

olla olennainen haitallinen vaikutus Telia Companyn 

talouteen. Telia Companya on pyydetty julkistamaan 

NRF:n ja muiden lakiasiaintoimistojen arvioinnit. Telia 

Company ei kuitenkaan voi julkistaa arviointeja, jotka 

liittyvät ihmisiin, yhtiöihin ja liikesopimuksiin ja joissa on 

luottamuksellista tietoa. Niiden julkistaminen synnyttäisi 

riskin oikeusmenettelyistä, koska arvioitujen näkemykset 

eivät välttämättä vastaa lakiasiaintoimistojen 

näkemyksiä. Kuten jo todettiin, Telia Company luovuttaa 

jatkuvasti tietoja viranomaisille, joilla on paremmat 

valmiudet arvioida, onko rikolliseen toimintaan 

syyllistytty. 

 

 

 

 

Tukholmassa 20.4.2016 

 

Johan Dennelind 

Toimitusjohtaja 

 

 

Telia Companyn tilintarkastajat eivät ole tarkastaneet tätä raporttia. 

 

 

 

 

 

 

 

TULEVAISUUTTA KOSKEVAT LAUSUNNOT 

Tähän katsaukseen sisältyy muun muassa Telia 

Companyn taloudellista asemaa ja toiminnan tulosta 

koskevia lausumia, jotka ovat luonteeltaan tulevaisuutta 

koskevia. Tällaiset lausumat eivät ole historiallisia 

tosiseikkoja, vaan ne edustavat Telia Companyn 

odotuksia tulevasta kehityksestä. Telia Company 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 Telia Companyn markkina-asema, 

televiestintämarkkinoiden kasvu, kilpailun vaikutus ja 

muut taloudelliseen tilanteeseen, liiketoimintaan, 

kilpailuun ja/tai lainsäädäntöön liittyvät tekijät, jotka 

vaikuttavat Telia Companyn ja sen osakkuusyhtiöiden ja 

yhteisyritysten liiketoimintaan tai televiestintätoimialaan 

yleisesti. Tulevaisuutta koskevat lausumat kuvaavat 

tämänhetkistä käsitystä. Telia Companylla 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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Telia Company AB julkaisee tämän tiedotteen Ruotsin arvopaperimarkkinalain (lagen om värdepappersmarknaden) ja/tai Ruotsin 

rahoitusvälineiden kaupankäynnistä annetun lain (lagen om handel med finansiella instrument) perusteella. Tiedote on annettu julkaistavaksi 

20.4.2016 klo 7.00 (CET). 

TELIA COMPANY LYHYESTI 

Telia Company tarjoaa viestintäpalveluja, joiden avulla 

miljoonat ihmiset voivat olla yhteydessä toisiinsa, viestiä, 

hoitaa asioita ja viihtyä. Näin toimimalla lunastamme 

lupauksemme yhdistää maailmaa asiakkaan ehdoilla. 

 

Lisätietoja Telia Companysta on osoitteessa 

www.teliacompany.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: 

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 edellisvuoden 

vastaavalla jaksolla, ellei toisin ole mainittu. 

 

TALOUDELLISET TIEDOT 

Osavuosikatsaus tammi–kesäkuu 2016 

20.7.2016 

 

Osavuosikatsaus tammi–syyskuu 2016 

21.10.2016 

 

Tilinpäätöstiedote 2016 

27.1.2017 

 

 

 

SISÄLTÖÄ KOSKEVAT 
KYSYMYKSET 

Telia Company AB 

www.teliacompany.com 

Puh. +46 8 504 550 00 
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