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TeliaSonera tammi–maaliskuu 2012 
 
 
Ydinliiketoiminta pysyi vakaana  hintakilpailusta huolimatta 
 
 
• Liikevaihto paikallisissa valuutoissa ja ilman yritysostoja laskettuna kasvoi 

2,9 prosenttia. Raportointivaluutassa laskettuna liikevaihto kasvoi 3,5 prosenttia 
25 693 milj. Ruotsin kruunuun (24 835). 

• Säästötoimien kohteena olevat kustannukset paikallisissa valuutoissa ja ilman 
yritysostoja laskettuna laskivat 2,1 prosenttia. Raportointivaluutassa laskettuna 
säästötoimien kohteena olevat kustannukset laskivat 1,7 prosenttia 7 440 milj. 
kruunuun (7 572). 

• Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä laski 1,4 prosenttia paikallisissa valuutoissa 
ja ilman yritysostoja laskettuna. Raportointivaluutassa laskettuna käyttökate laski 
0,7 prosenttia 8 824 milj. kruunuun (8 890), ja käyttökateprosentti laski 34,3 
prosenttiin (35,8). 

• Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä aleni 8,5 prosenttia 6 641 milj. kruunuun 
(7 258). Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista pieneni 36,2 prosenttia 1 033 milj. 
kruunuun (1 619).  

• Nettotuloksen emoyhtiön omistajille kuuluva osuus laski 15,9 prosenttia 3 908 milj. 
kruunuun (4 646) ja osakekohtainen tulos 0,90 kruunuun (1,04). 

• Vapaa kassavirta pieneni 17,2 prosenttia 2 193 milj. kruunuun (2 647) käteisvaroilla 
tehtyjen käyttöomaisuusinvestointien ja maksettujen korkojen kasvun vuoksi.  

• Vuosineljänneksen aikana konsolidoitujen toimintojen liittymämäärä kasvoi 
1,2 miljoonalla ja osakkuusyhtiöiden liittymämäärä 1,1 miljoonalla. Liittymien 
kokonaismäärä oli 172,4 miljoonaa. 

• Konsernin kehitysnäkymät vuonna 2012 ovat ennallaan. 
 

 
Taloudellisia tunnuslukuja 
 

MSEK, paitsi suhdeluvut,  
osakekohtaiset tiedot ja muutokset 

Tammi–
maalis 

2012 

Tammi–
maalis 

2011 

Muu-
tos 
(%) 

Tammi–
joulu 
2011 

Liikevaihto 25 693 24 835 3 104 804 
Säästötoimien kohteena oleva  
kustannusrakenne1, 2) 7 440 7 572 −2 30 113 
Käyttökate2) ennen kertaluonteisia eriä3) 8 824 8 890 −1 37 222 

Käyttökate-% 34,3 35,8  35,5 
Liiketulos 6 527 7 273 −10 29 626 
Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä 6 641 7 258 −9 29 795 
Nettotulos 4 301 5 240 −18 21 072 

josta emoyhtiön omistajille kuuluva osuus 3 908 4 646 −16 18 341 
Tulos/osake (kruunua) 0,90 1,04 −13 4,20 
Oman pääoman tuotto (%, rullaava 12 kk) 17,8 19,0  16,8 
Käyttöomaisuusinvestoinnit suhteessa 
liikevaihtoon (%) 12,4 15,0  16,6 
Vapaa kassavirta 2 193 2 647  9 415 
1) Lisätietoja on saatavana osoitteessa www.teliasonera.com. 
2) Määritelmät on esitetty sivulla 15. 

3) Kertaluonteiset erät on eritelty sivun 21 taulukossa. 
 
Tässä tilinpäätöstiedotteessa liiketoiminnallisten ja taloudellisten tulosten jäljessä sulkeissa esitetyt vertailuluvut viittaavat samaan erään 
vuoden 2011 ensimmäisellä vuosineljänneksellä, ellei toisin ole mainittu. 

  

http://www.teliasonera.com/
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Toimitusjohtaja Lars Nybergin kommentit 
 
”Ensimmäisellä vuosineljänneksellä orgaaninen kasvu parani edellisiin vuosineljänneksiin 
verrattuna. Eurasia-liiketoiminta-alueella kasvu oli edelleen kaksinumeroisissa lukemissa, ja 
Broadband Services -liiketoiminta-alueen liikevaihto pysyi lähes viime vuoden tasolla. 
Mobility Services -liiketoiminta-alueella kasvua toi pääasiassa laitemyynti. 
 
Vaikka hintakilpailua esiintyi useilla yhtiön markkina-alueilla, onnistuimme puolustamaan 
ydinliiketoimintaa Mobility Services -liiketoiminta-alueella, niin että datapalvelujen liikevaihto 
kompensoi puhe- ja viestipalvelujen liikevaihdon pienenemisen. Asiakaskäyttäytymisen 
muutos, joka muuttaa myös yhtiön liiketoiminnan tuottorakennetta, nostaa esiin tarpeen 
muuttaa yhtiön liiketoimintamalleja ja tapoja, joilla veloitamme palveluistamme 
tulevaisuudessa. Olemme ensimmäisten joukossa todenneet, että puheluhintojen laskiessa 
datapalvelujen käytön ja hinnoittelun on vastattava paremmin toisiaan. TeliaSonera on 
tämän kehityksen kärjessä luomassa uutta, kestävää liiketoimintamallia. Olemme aikaisessa 
vaiheessa ottaneet käyttöön datapalvelujen porrastetun hinnoittelun ja alentaneet 
dataverkkovierailuhintoja ja vastikään kerroimme avoimesti, että alamme veloittaa 
langattomista VoIP-puheluista. Tämä aloitetaan Espanjassa kuukauden sisällä ja Ruotsissa 
myytävissä uusissa liittymissä kesän aikana. 
 
Ruotsin Broadband Services -liiketoiminta-alueella valokuitutuotteiden kysyntä on ollut 
vahvaa, joskin ensimmäisen vuosineljänneksen aikana painopisteenä on ollut sisäisten 
prosessien parantaminen. Suomessa, joka on yhtiön toiseksi suurin markkina-alue, 
suuntaus on jo jonkin aikaa ollut negatiivinen ja olemme menettäneet markkina-
osuuksiamme. Haluamme terävöittää profiiliamme ja vahvistaa liiketoimintaamme ja Sonera-
brändiä, ja siksi olemme nimittäneet Robert Anderssonin Soneran toimitusjohtajaksi ja 
TeliaSoneran johtoryhmän jäseneksi. 
 
Eurasia-liiketoiminta-alueella Nepalin Ncell on ollut menestys sen hankkimisesta asti vuonna 
2008, ja yhtiö on nyt ylittänyt 7 miljoonan liittymän rajan. Tämän vuoksi olemme iloisia siitä, 
että saimme huhtikuussa tehtyä sopimuksen omistusosuutemme kasvattamisesta edelleen. 
Strategiamme on olla vahva enemmistöomistaja keskeisissä omistuksissamme, mutta 
pyrimme myös myymään ei-keskeisiä vähemmistöomistuksiamme. Tämän vuoksi päätimme 
myydä 18,6 prosentin osuutemme Smart Mobilessa ja poistua Kambodžan erittäin 
kilpailluilta matkaviestinmarkkinoilta. 
 
MegaFon-asiassa olemme vahvistaneet, että keskusteluja yhtiön tulevasta omistuksesta ja 
hallintotavasta käydään parhaillaan TeliaSoneran sekä kahden muun osakkeenomistajan, 
AF Telecomin ja Altimon, kesken. 
 
Yhtiön kehitysnäkymät vuonna 2012 ovat ennallaan, ja uskomme, että käyttökateprosentti 
pysyy viime vuoden tasolla hinnoittelumallien jatkuvan kehittämisen ja koko organisaation 
kustannusten tarkan läpikäynnin seurauksena.” 
 
 
Konsernin kehitysnäkymät vuonna 2012 (ennallaan) 
 
Liikevaihdon arvioidaan kasvavan paikallisissa valuutoissa ja ilman yritysostoja laskettuna 
1–2 prosenttia. Valuuttakurssivaihtelut saattavat vaikuttaa olennaisesti Ruotsin kruunuissa 
ilmoitettuihin lukuihin. 
 
Käyttökateprosentin ennen kertaluonteisia eriä odotetaan vuonna 2012 pysyvän vuoden 
2011 tasolla.  
 
Käyttöomaisuusinvestointien odotetaan vuonna 2012 olevan noin 13–14 prosenttia 
liikevaihdosta, kun toimilupa- ja taajuusmaksuja ei oteta huomioon. 
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Konsernikatsaus, vuoden 2012 ensimmäinen vuosineljännes 
 
Liikevaihto paikallisissa valuutoissa ja ilman yritysostoja laskettuna kasvoi 2,9 prosenttia. 
Raportointivaluutassa laskettuna liikevaihto kasvoi 3,5 prosenttia 25 693 milj. kruunuun 
(24 835). Valuuttakurssivaihteluilla oli 0,6 prosentin suuruinen positiivinen vaikutus 
liikevaihtoon. 
 
Mobility Services -liiketoiminta-alueen liikevaihto paikallisissa valuutoissa ja ilman 
yritysostoja laskettuna kasvoi 2,6 prosenttia. Raportointivaluutassa laskettuna liikevaihto 
kasvoi 2,9 prosenttia 12 500 milj. kruunuun (12 149). 
 
Broadband Services -liiketoiminta-alueen liikevaihto paikallisissa valuutoissa ja ilman 
yritysostoja laskettuna laski 0,3 prosenttia. Raportointivaluutassa laskettuna liikevaihto pysyi 
ennallaan ja oli 9 021 milj. kruunua (9 026). 
 
Eurasia-liiketoiminta-alueen liikevaihto paikallisissa valuutoissa ja ilman yritysostoja 
laskettuna kasvoi 13,2 prosenttia. Raportointivaluutassa laskettuna liikevaihto kasvoi 15,1 
prosenttia 4 445 milj. kruunuun (3 863). 
 
Liittymämäärä kasvoi 14,3 miljoonalla vuoden 2011 ensimmäisen neljänneksen lopusta ja 
oli 172,4 miljoonaa. Konsolidoitujen yhtiöiden liittymämäärä kasvoi 6,6 miljoonalla 64,1 
miljoonaan ja osakkuusyhtiöiden liittymämäärä 7,7 miljoonalla 108,3 miljoonaan. 
Ensimmäisen vuosineljänneksen aikana liittymien kokonaismäärä kasvoi 1,2 miljoonalla 
konsolidoiduissa yhtiöissä ja 1,1 miljoonalla osakkuusyhtiöissä. 
 
Säästötoimien kohteena olevat kustannukset paikallisissa valuutoissa ja ilman 
yritysostoja laskettuna laskivat 2,1 prosenttia. Raportointivaluutassa laskettuna 
säästötoimien kohteena olevat kustannukset laskivat 1,7 prosenttia 7 440 milj. kruunuun 
(7 572). 
 
Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä laski 1,4 prosenttia paikallisissa valuutoissa ja ilman 
yritysostoja laskettuna. Raportointivaluutassa laskettuna käyttökate ennen kertaluonteisia 
eriä pieneni 0,7 prosenttia 8 824 milj. kruunuun (8 890). Käyttökateprosentti laski 34,3 
prosenttiin (35,8). 
 
Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä aleni 8,5 prosenttia 6 641 milj. kruunuun (7 258). 
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista laski 36,2 prosenttia 1 033 milj. kruunuun (1 619). 
 
Liiketulokseen vaikuttavat kertaluonteiset erät olivat yhteensä –113 milj. kruunua (15). 
Kertaluonteisiin eriin sisältyi noin 38 milj. kruunua (32) tehostamistoimenpiteisiin liittyviä 
maksuja. 
 
Rahoituserät olivat yhteensä –1 111 milj. kruunua (–602), josta –869 milj. kruunua (–531) 
liittyi nettokorkokuluihin. Kcellin hankintaan liittyvät 117 milj. kruunun suuruiset 
kertaluonteiset valuuttaerät vaikuttivat rahoituseriin negatiivisesti. 
 
Tuloverot pienenivät 1 115 milj. kruunuun (1 431). Efektiivinen veroaste oli 20,6 prosenttia 
(21,5). 
 
Määräysvallattomien omistajien osuus tytäryhtiöistä pieneni 393 milj. kruunuun (594), 
josta 329 milj. kruunua (522) liittyi Euraasian toimintoihin ja 56 milj. kruunua (62) LMT:hen ja 
TEO:hon. 
 
Nettotuloksen emoyhtiön omistajille kuuluva osuus laski 15,9 prosenttia 3 908 milj. 
kruunuun (4 646) ja osakekohtainen tulos 0,90 kruunuun (1,04). 
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Käyttöomaisuusinvestoinnit vähenivät 3 175 milj. kruunuun (3 731), ja käyttöomaisuus-
investoinnit suhteessa liikevaihtoon laskivat 12,4 prosenttiin (15,0). Vuoden 2012 
ensimmäisen neljänneksen aikana tehdyt käyttöomaisuusinvestoinnit sisälsivät 18 milj. 
kruunua toimilupainvestointeja. Käyttöomaisuusinvestoinnit ilman toimilupa- ja taajuus-
maksuja olivat 12,3 prosenttia liikevaihdosta (11,3). 
 
Vapaa kassavirta pieneni 17,2 prosenttia 2 193 milj. kruunuun (2 647), mikä johtui 
käteisvaroilla tehtyjen käyttöomaisuusinvestointien ja maksettujen korkojen kasvusta. 
 
Nettovelka oli 74 112 milj. kruunua ensimmäisen vuosineljänneksen lopussa (65 048 
vuoden 2011 viimeisen neljänneksen lopussa). Nettovelan suhde käyttökatteeseen oli 2,01 
(1,75 vuoden 2011 viimeisen neljänneksen lopussa). 
 
Omavaraisuusaste oli 38,6 prosenttia (44,0 prosenttia vuoden 2011 viimeisen 
neljänneksen lopussa). 
 
Merkittäviä tapahtumia ensimmäisellä neljänneksellä 
• TeliaSonera maksoi 1.2.2012 kauppahintana 1 519 milj. Yhdysvaltain dollaria 

49 prosentin osuudesta kazakstanilaisessa Kcellissä. Kauppa aiheutti sen, että 
kertyneet voittovarat ja määräysvallattomien omistajien osuus pienenivät ja nettovelka 
kasvoi. Lisäksi TeliaSonera on sopinut myyvänsä 25 prosentin miinus yhden osakkeen 
osuuden Kcellistä vuonna 2012 toteutettavaksi aiotun listautumisannin yhteydessä. 
Riippuen osakkeen kurssikehityksestä listautumisannin jälkeen TeliaSonera voi joutua 
maksamaan Kazakhtelecomille lisähintaa. Kun liiketoimen molemmat vaiheet on 
saatettu loppuun, TeliaSonera omistaa 61,9 prosenttia Kcellin osakkeista.  

• TeliaSonera laski 7.2.2012 liikkeelle 750 milj. euron suuruisen, helmikuussa 2024 
erääntyvän 12 vuoden joukkovelkakirjalainan osana 10 mrd. euron EMTN (Euro 
Medium Term Note) -ohjelmaansa. Sen vuosikoroksi asetettiin 3,663 prosenttia, mikä 
vastaa Euro Mid-swap -korkoa lisättynä 118 korkopisteellä. 

• TeliaSonera osti 29.2.2012 kaikki Svenska Stadsnät AB:n osakkeet. Svenska Stadsnät 
AB tarjoaa Ruotsissa valokuitukapasiteettia kunnille, yrityksille ja kotitalouksille. 
 

 
 
Merkittäviä tapahtumia ensimmäisen neljänneksen päätyttyä 
• TeliaSonera ilmoitti 5.4.2012 myyneensä 18,6 prosentin osuutensa Smart Mobilesta 

(Latelz Co. Ltd.) Kambodžassa ja tehneensä sopimuksen omistuksensa lisäämisestä 
nepalilaisessa Ncellissä. 
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Mobility Services -liiketoiminta-alueen kasvu jatkui vahvana 
Ruotsissa 
 
 
Mobility Services -liiketoiminta-alue tarjoaa liikkuvuuspalveluja kuluttaja- ja yrityssegmentin massamarkkinoille. Sen 
palveluja ovat langattomat puhe- ja datapalvelut ja sisältöpalvelut, WLAN-palvelualueet, liikkuva laajakaista ja Wireless Office. 
Liiketoiminta-alueeseen kuuluu matkaviestinliiketoiminta Ruotsissa, Suomessa, Norjassa, Tanskassa, Liettuassa, Latviassa, Virossa ja 
Espanjassa. 
 
 
• Kasvu jatkui Ruotsissa vahvana ensimmäisellä vuosineljänneksellä kilpailun 

kiristymisestä huolimatta, vaikka aggressiivisimmat tarjoukset on vedetty pois 
markkinoilta huhtikuussa. Tulevista liiketoimintamalleista ja palveluidemme tulevista 
veloitustavoista käytävä keskustelu jatkuu. Espanjassa Yoigo tuo toisella 
vuosineljänneksellä langattomat VoIP-palvelut tarjoomaansa, ja sitä seuraa Telia 
Ruotsissa kesän aikana. Asiakkaat saavat mahdollisuuden valita liittymänsä joko 
langattomien VoIP-palveluiden kanssa tai ilman. Palvelun voi tarpeen mukaan hankkia 
myös erillisenä. Muutos ei koske jo käytössä olevia liittymiä. 
 

• Ennen joulua toteutetun onnistuneen 4G-taulutietokoneiden lanseerauksen jälkeen 
ensimmäinen Samsungin 4G-älypuhelin tuli markkinoille helmikuussa. TeliaSoneralla 
on nyt yhteensä noin 100 000 4G-käyttäjää Pohjoismaissa ja Baltian maissa. 
TeliaSonera arvioi, että viiden vuoden kuluttua älypuhelimilla käytetään keskimäärin 
lähes 3 gigatavua dataa kuukaudessa, mikä on kymmenen kertaa enemmän kuin 
nykyinen noin 300 megatavua. 
 

MSEK, paitsi käyttökateprosentit,  
toiminnan tunnusluvut ja muutokset 

Tammi–
maalis 

2012 

Tammi–
maalis 

2011 

Muu-
tos 
(%) 

Tammi–
joulu 
2011 

Liikevaihto 12 500 12 149 3 51 556 
Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä 3 643 3 758 −3 16 053 

Käyttökate-% 29,1 30,9  31,1 
Liiketulos 2 569 2 620 −2 11 122 
Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä 2 569 2 623 −2 11 322 
Käyttöomaisuusinvestoinnit 983 1 808 −46 6 742 
Liittymämäärä (tuhatta) kauden lopussa 19 603 18 680 5 19 520 
Työntekijöitä kauden lopussa 7 326 7 427 −1 7 456 
 

Lisätietoja segmentistä on saatavana osoitteessa www.teliasonera.com. 
 
• Liikevaihto paikallisissa valuutoissa ja ilman yritysostoja laskettuna kasvoi 2,6 

prosenttia. Raportointivaluutassa laskettuna liikevaihto kasvoi 2,9 prosenttia 12 500 milj. 
kruunuun (12 149). Valuuttakurssivaihteluilla oli 0,3 prosentin suuruinen positiivinen 
vaikutus liikevaihtoon. 
 
Ruotsissa liikevaihto kasvoi 5,4 prosenttia 4 174 milj. kruunuun (3 961). Kilpailijoiden 
ensimmäisen vuosineljänneksen aikana toteuttamista aggressiivisista kampanjoista 
huolimatta uusia laskutusliittymiä avattiin suunnilleen saman verran kuin edellisillä 
vuosineljänneksillä. Kasvu johtui lähes kokonaan langattomien datapalveluiden 
käytöstä, kun taas puhe- ja viestipalveluiden liikevaihto pysyi ennallaan edellisvuoden 
vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Laitemyynnin liikevaihto kasvoi edellisvuoden 
vastaavaan vuosineljännekseen verrattuna, vaikka kasvu oli pienempää kuin edellisillä 
vuosineljänneksillä.  
 
Suomessa liikevaihto paikallisessa valuutassa laskettuna laski 0,5 prosenttia 2 147 milj. 
kruunuun (2 178). Langattomien datapalveluiden, laitemyynnin ja prepaid-
puhepalveluiden vahvana jatkunut kasvu lähes kompensoi laskutusliittymien 
puhepalveluista ja yhteenliittämismaksuista saatavan liikevaihdon pienenemisen. 

http://www.teliasonera.com/
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Langattomien datapalvelujen liikevaihto kasvoi lähes 25 prosenttia edellisvuoden 
vastaavaan neljännekseen verrattuna. 
 
Norjassa liikevaihto paikallisessa valuutassa laskettuna laski 8,8 prosenttia 1 879 milj. 
Ruotsin kruunuun (2 003) keskimääräisen minuuttihinnan alenemisen, laitemyynnin 
vähenemisen ja tukkumyynnin liikevaihdon laskun vuoksi.  
 
Tanskassa liikevaihto paikallisessa valuutassa laskettuna laski 6,6 prosenttia 1 301 milj. 
Ruotsin kruunuun (1 392). Tanskan markkinoita leimaa edelleen ankara hintakilpailu ja 
liittymäasiakkaiden siirtyminen pakettihintaisiin sopimuksiin, joissa keskimääräinen 
käyttäjäkohtainen tuotto on alhaisempi. Tämä yhdessä 1. maaliskuuta laskeneiden 
yhteenliittämismaksujen kanssa selittää liikevaihdon pienenemisen.  
 
Virossa liikevaihto paikallisessa valuutassa laskettuna kasvoi 2,0 prosenttia 359 milj. 
Ruotsin kruunuun (353). Kasvua vauhdittivat langattomien datapalveluiden liikevaihdon 
noin 40 prosentin kasvu ja laitemyynti. Latviassa liikevaihto paikallisessa valuutassa 
laskettuna pysyi ennallaan ja oli 382 milj. kruunua (380), sillä laitemyynnin ja 
langattomien datapalveluiden myynnin kasvu kompensoivat puhepalveluiden 
liikevaihdon ja yhteenliittämismaksujen pienenemisen. Liettuassa liikevaihto 
paikallisessa valuutassa laskettuna laski 7,0 prosenttia 311 milj. kruunuun (335) 
pääasiassa yhteenliittämismaksujen alenemisen ja hintapaineiden vuoksi. 
 
Espanjassa liikevaihto paikallisessa valuutassa laskettuna kasvoi 25,4 prosenttia 1 954 
milj. kruunuun (1 561) liittymien määrän lisääntymisen seurauksena. Espanjan 
makrotalouden heikko tilanne vaikutti negatiivisesti liittymän keskimääräisen 
kuukausituoton ja käyttöminuuttien kehitykseen. 
 

• Liittymämäärä kasvoi 0,9 miljoonalla vuoden 2011 ensimmäisen neljänneksen lopusta 
ja oli 19,6 miljoonaa. Kasvu oli voimakkainta Espanjassa, missä liittymämäärä kasvoi 
0,7 miljoonalla 3,2 miljoonaan, sekä Ruotsissa, missä liittymämäärä kasvoi 0,4 
miljoonalla 6,4 miljoonaan. Vuosineljänneksen aikana liittymien kokonaismäärä kasvoi 
0,1 miljoonalla. 

 
• Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä laski 3,6 prosenttia paikallisissa valuutoissa ja 

ilman yritysostoja laskettuna. Raportointivaluutassa laskettuna käyttökate ennen 
kertaluonteisia eriä pieneni 3,1 prosenttia 3 643 milj. kruunuun (3 758). 
Käyttökateprosentti laski 29,1 prosenttiin (30,9). 
 
Ruotsissa käyttökate ennen kertaluonteisia eriä kasvoi 6,9 prosenttia 1 887 milj. 
kruunuun (1 765) pääasiassa liikevaihdon kasvun ja pienentyneiden henkilöstökulujen 
sekä omien kanavien myynnin lisääntymisen vuoksi. Käyttökateprosentti parani 45,2 
prosenttiin (44,6).  
 
Suomessa käyttökateprosentti oli 31,8 prosenttia (32,2) eli lähes muuttumaton 
edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Pienellä katteella myytävien 
laitteiden myynti laski bruttokatetta, mutta säästötoimien kohteena olevien kustannusten 
aleneminen 2,8 prosentilla kompensoi sen.  
 
Käyttökateprosentti laski Norjassa 30,4 prosenttiin (34,1) ja Tanskassa 10,6 prosenttiin 
(14,4) liikevaihdon ja bruttokatteen pienenemisen seurauksena.   
 
Käyttökateprosentti laski Latviassa 36,6 prosenttiin (38,9) ja Virossa 28,1 prosenttiin 
(36,3). Tuottorakenteen muuttuminen pienellä katteella myytävien laitteiden osuuden 
kasvettua vaikutti negatiivisesti molempien maiden käyttökateprosenttiin. Liettuassa 
käyttökateprosentti parani hieman ja oli 28,3 prosenttia (27,8). 
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Espanjassa käyttökate laski 33 milj. kruunuun (37) ja käyttökateprosentti oli 1,7 (2,4). 
Kilpailu oli kovaa Espanjan markkinoilla ensimmäisellä vuosineljänneksellä, ja 
asiakasvaihtuvuus lisääntyi edellisiin vuosineljänneksiin verrattuna. Useimmat 
operaattorit ilmoittivat puhelinten subventoinnin vähentämisestä vuosineljänneksen 
lopussa. Verkon uudistamiseen liittyvät lisäkustannukset vaikuttivat negatiivisesti 
kannattavuuteen ensimmäisellä vuosineljänneksellä.  
 

• Käyttöomaisuusinvestoinnit vähenivät 983 milj. kruunuun (1 808), ja 
käyttöomaisuusinvestoinnit suhteessa liikevaihtoon laskivat 7,9 prosenttiin (14,9). 
Käyttöomaisuusinvestoinnit ilman toimilupa- ja taajuusmaksuja olivat 975 milj. kruunua 
(871), ja käyttöomaisuusinvestoinnit suhteessa liikevaihtoon olivat 7,8 prosenttia (7,2). 
Kassavirta laskettuna ennen kertaluonteisia eriä kirjatun käyttökatteen ja 
käyttöomaisuusinvestointien erotuksena kasvoi 2 660 milj. kruunuun (1 950). 

 

MSEK, paitsi käyttökateprosentit  
ja muutokset 

Tammi–
maalis 

2012 

Tammi–
maalis 

2011 

Muu-
tos 
(%) 

Tammi–
joulu 
2011 

Liikevaihto 12 500 12 149 3 51 556 
josta Ruotsin osuus 4 174 3 961 5 16 695 
josta Suomen osuus 2 147 2 178 −1 8 885 
josta Norjan osuus 1 879 2 003 −6 8 261 
josta Tanskan osuus 1 301 1 392 −7 5 525 
josta Liettuan osuus 311 335 −7 1 451 
josta Latvian osuus 382 380 1 1 722 
josta Viron osuus 359 353 2 1 608 
josta Espanjan osuus 1 954 1 561 25 7 451 

Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä 3 643 3 758 −3 16 053 
josta Ruotsin osuus 1 887 1 765 7 7 545 
josta Suomen osuus 683 702 −3 2 843 
josta Norjan osuus 572 683 −16 2 891 
josta Tanskan osuus 138 201 −31 744 
josta Liettuan osuus 88 93 −5 405 
josta Latvian osuus 140 148 −5 653 
josta Viron osuus 101 128 −21 553 
josta Espanjan osuus 33 37 −11 420 

Käyttökate-% yhteensä 29,1 30,9  31,1 
Käyttökate-%, Ruotsi 45,2 44,6  45,2 
Käyttökate-%, Suomi 31,8 32,2  32,0 
Käyttökate-%, Norja 30,4 34,1  35,0 
Käyttökate-%, Tanska 10,6 14,4  13,5 
Käyttökate-%, Liettua 28,3 27,8  27,9 
Käyttökate-%, Latvia 36,6 38,9  37,9 
Käyttökate-%, Viro 28,1 36,3  34,4 
Käyttökate-%, Espanja 1,7 2,4  5,6 

 
Liikevaihto paikallisissa valuutoissa ja  
ilman yritysostoja laskettuna 

Tammi–
maalis 

Muutos (%) yhteensä 2,6 
Muutos (%), Ruotsi 5,4 
Muutos (%), Suomi −0,5 
Muutos (%), Norja −8,8 
Muutos (%), Tanska −6,6 
Muutos (%), Liettua −7,0 
Muutos (%), Latvia −0,2 
Muutos (%), Viro 2,0 
Muutos (%), Espanja 25,4 
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Kasvu parani Broadband Services -liiketoiminta-alueella 
 
 
Broadband Services -liiketoiminta-alue tarjoaa massamarkkinoiden palveluja kotien ja toimistojen yhteyksiin. Sen 
palveluja ovat kupari-, kuitu- ja kaapeliyhteyksillä tarjottavat laajakaistapalvelut, TV, internetpuhelut, kodin viestintäpalvelut, IP-VPN / 
Business Internet, vuokrajohdot ja perinteiset puhepalvelut. Liiketoiminta-alue vastaa konsernin runkoverkosta, mukaan lukien 
kansainvälisen verkkokapasiteettitoiminnan dataverkko. Liiketoiminta-alueeseen kuuluu toimintoja Ruotsissa, Suomessa, Norjassa, 
Tanskassa, Liettuassa, Latviassa (49 prosenttia) ja Virossa sekä kansainvälinen verkkokapasiteettiliiketoiminta. 
 
 
• Liikevaihdon orgaaninen kasvu kiihtyi Broadband Services -liiketoiminta-alueella 

ensimmäisen vuosineljänneksen aikana pääasiassa kansainvälisen 
verkkokapasiteettiliiketoiminnan vauhdittamana. Kuituliittymien kysyntä on vastannut 
odotuksia. Ensimmäisen vuosineljänneksen aikana toimitettiin 30 000 uutta kuitu-/LAN-
liittymää, vaikka painopiste on ollut sisäisten prosessien parantamisessa, jotta voimme 
tarjota maailmanluokan asiakaskokemuksen. Orgaanisen kasvun lisäksi TeliaSonera 
osti kaikki Svenska Stadsnät AB:n osakkeet. Svenska Stadsnät AB tarjoaa 
valokuitukapasiteettia kunnille, yrityksille ja kotitalouksille Ruotsissa. 

 
• TV-palveluiden vahva kasvu jatkui sekä Ruotsissa että Suomessa. Musiikin 

suoratoistopalvelulla Spotifylla on Ruotsissa nyt 100 000 asiakasta. TV-asiakkaamme 
käyttävät nykyään ajansiirtotekniikkaa yli miljoona kertaa viikossa. Ajansiirto 
mahdollistaa TV-ohjelmien katselun muulloinkin kuin lähetysaikana. Ajansiirto ja 
tilaustelevisiopalvelu ovat vain yksi esimerkki siitä, kuinka uusi teknologia ja innovaatiot 
kasvattavat vakiintuneiden tekniikoiden lisäarvoa asiakkaalle. 
 

 

MSEK, paitsi käyttökateprosentit,  
toiminnan tunnusluvut ja muutokset 

Tammi–
maalis 

2012 

Tammi–
maalis 

2011 

Muu-
tos 
(%) 

Tammi–
joulu 
2011 

Liikevaihto 9 021 9 026 0 36 811 
Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä 2 832 3 094 −8 12 101 

Käyttökate-% 31,4 34,3  32,9 
Liiketulos 1 587 1 861 −15 6 582 
Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä 1 618 1 886 −14 7 168 
Käyttöomaisuusinvestoinnit 1 235 940 31 5 448 
Liittymämäärä (tuhatta) kauden lopussa     

Laajakaista 2 493 2 415 3 2 481 
Kiinteän verkon puhepalvelut ja VoIP 4 517 5 018 −10 4 805 
TV 1 218 994 23 1 177 

Työntekijöitä kauden lopussa 13 376 13 581 −2 13 263 
 

Lisätietoja segmentistä on saatavana osoitteessa www.teliasonera.com. 
 
• Liikevaihto paikallisissa valuutoissa ja ilman yritysostoja laskettuna laski 0,3 prosenttia. 

Raportointivaluutassa laskettuna liikevaihto pysyi ennallaan ja oli 9 021 milj. kruunua 
(9 026). Valuuttakurssivaihteluilla oli 0,2 prosentin ja yrityskaupoilla 0,1 prosentin 
suuruinen positiivinen vaikutus liikevaihtoon. 
 
Ruotsissa liikevaihto laski 3,7 prosenttia 5 041 milj. kruunuun (5 227) pääasiassa 
puhepalvelujen liikevaihdon pienenemisen takia, jota TV- ja laajakaistapalveluiden 
liikevaihdon vahva kasvu ei pystynyt täysin kompensoimaan.  
 
Suomessa liikevaihto paikallisessa valuutassa laskettuna laski 4,1 prosenttia 1 443 milj. 
kruunuun (1 501) kiinteän verkon puhelinliittymien määrän vähenemisen seurauksena. 
TV-liittymien määrä lisääntyi 55 prosenttia edellisvuoden vastaavaan neljännekseen 
verrattuna.  
 

http://www.teliasonera.com/
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Norjassa liikevaihto paikallisessa valuutassa laskettuna kasvoi 1,6 prosenttia 268 milj. 
Ruotsin kruunuun (256), koska liittymän keskimääräinen kuukausituotto pieneni 
vähemmän kuin aiemmilla vuosineljänneksillä ja laitemyynti kasvoi. Tanskassa 
liikevaihto paikallisessa valuutassa laskettuna kasvoi 0,7 prosenttia 288 milj. Ruotsin 
kruunuun (286).  
 
Virossa liikevaihto paikallisessa valuutassa laskettuna kasvoi 0,2 prosenttia 430 milj. 
kruunuun (430). Liettuassa liikevaihto paikallisessa valuutassa laskettuna kasvoi 2,5 
prosenttia 488 milj. kruunuun (477). Kasvu johtui laajakaistapalvelujen hintojen 
noususta ja laitemyynnin lisääntymisestä. 
 
Kansainvälisen verkkokapasiteettiliiketoiminnan liikevaihto paikallisissa valuutoissa 
laskettuna kasvoi 13,7 prosenttia 1 346 milj. kruunuun (1 177). Kasvu johtui 
puheluliikenteen liikevaihdon lisääntymisestä 24 prosentilla edellisvuoden vastaavaan 
ajanjaksoon verrattuna. 
 

• Laajakaistaliittymien määrä kasvoi 2,5 miljoonaan, mikä merkitsee 78 000 liittymän 
lisäystä vuoden 2011 ensimmäiseen neljännekseen verrattuna ja 12 000 liittymän 
lisäystä kuluneen vuosineljänneksen aikana. 
 
TV-liittymien kokonaismäärä kasvoi vuoden 2011 ensimmäisestä neljänneksestä 
224 000:lla ja kuluneen vuosineljänneksen aikana 41 000:lla ja oli 1,2 miljoonaa. 
 
Kiinteän verkon puheliittymien määrä pieneni 654 000:lla vuoden 2011 ensimmäisen 
neljänneksen lopusta ja oli 3,9 miljoonaa. Vuosineljänneksen aikana määrä väheni 
327 000:lla. Vuoden 2012 ensimmäiseen neljännekseen sisältyy 201 000 liittymän 
kertaoikaisu Ruotsissa, kun mobiilivaihdeliittymät on nyt jätetty pois. Uusien VoIP-
liittymien määrä oli vuosineljänneksen aikana 39 000, ja VoIP-liittymien kokonaismäärä 
kasvoi näin 0,6 miljoonaan. 

 
• Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä laski 8,8 prosenttia paikallisissa valuutoissa ja 

ilman yritysostoja laskettuna. Raportointivaluutassa laskettuna käyttökate ennen 
kertaluonteisia eriä pieneni 8,5 prosenttia 2 832 milj. kruunuun (3 094). 
Käyttökateprosentti laski 31,4 prosenttiin (34,3).  
 
Ruotsissa käyttökateprosentti laski 40,1 prosenttiin (42,6). Tehostamistoimet, kuten 
henkilöstökulujen vähentäminen, eivät riittäneet kompensoimaan bruttokatteen 
pienentymistä ja viankäsittelykustannusten nousua ensimmäisen vuosineljänneksen 
aikana.  
 
Suomessa käyttökateprosentti laski 26,5 prosenttiin (28,4), kun laitemyynnin kasvu 
alensi bruttokatetta ja viankäsittelykustannukset lisääntyivät. Säästötoimien kohteena 
olevat kustannukset laskivat 12,3 prosenttia pääasiassa pienentyneiden 
henkilöstökulujen vuoksi. Ostetulla kaapeli-TV-liiketoiminnalla oli pieni positiivinen 
vaikutus käyttökatteeseen.  
 
Norjassa käyttökateprosentti säilyi ennallaan ja oli 15,3 prosenttia (15,2). Tanskassa 
käyttökateprosentti parani 11,8 prosenttiin (3,8) lisääntyneen myynnin, korkeamman 
bruttokatteen ja pienentyneiden henkilöstökulujen seurauksena.  
 
Liettuassa käyttökateprosentti laski 39,1 prosenttiin (39,8) tuottorakenteen muututtua 
laitemyynnin lisääntymisen seurauksena. Virossa käyttökateprosentti laski 25,1 
prosenttiin (30,7) pääasiassa alentuneen bruttokatteen vaikutuksesta. Kansainvälisen 
verkkokapasiteettiliiketoiminnan käyttökateprosentti laski 4,2 prosenttiin (6,3) pienellä 
katteella myytävien puhepalvelujen liikevaihdon osuuden noustua 70 prosenttiin 
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ulkoisesta liikevaihdosta, kun osuus oli 66 prosenttia edellisvuoden vastaavana 
ajanjaksona.  
 

• Käyttöomaisuusinvestoinnit kasvoivat 1 235 milj. kruunuun (940), ja 
käyttöomaisuusinvestoinnit suhteessa liikevaihtoon nousivat 13,7 prosenttiin (10,4). 
Kassavirta laskettuna ennen kertaluonteisia eriä kirjatun käyttökatteen ja 
käyttöomaisuusinvestointien erotuksena laski 1 597 milj. kruunuun (2 154).  

 

MSEK, paitsi käyttökateprosentit  
ja muutokset 

Tammi–
maalis 

2012 

Tammi–
maalis 

2011 

Muu-
tos 
(%) 

Tammi–
joulu 
2011 

Liikevaihto 9 021 9 026 0 36 811 
josta Ruotsin osuus 5 041 5 227 −4 20 834 
josta Suomen osuus 1 443 1 501 −4 6 106 
josta Norjan osuus 268 256 5 1 063 
josta Tanskan osuus 288 286 1 1 165 
josta Liettuan osuus 488 477 2 1 962 
josta Viron osuus 430 430 0 1 903 
josta kansainvälisen verkkokapasiteetti-
liiketoiminnan osuus 1 346 1 177 14 5 036 

Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä 2 832 3 094 −8 12 101 
josta Ruotsin osuus 2 019 2 225 −9 8 563 
josta Suomen osuus 382 426 −10 1 641 
josta Norjan osuus 41 39 5 174 
josta Tanskan osuus 34 11 − 101 
josta Liettuan osuus 191 190 1 791 
josta Viron osuus 108 132 −18 539 
josta kansainvälisen verkkokapasiteetti-
liiketoiminnan osuus 57 74 −23 293 

Käyttökate-% yhteensä 31,4 34,3  32,9 
Käyttökate-%, Ruotsi 40,1 42,6  41,1 
Käyttökate-%, Suomi 26,5 28,4  26,9 
Käyttökate-%, Norja 15,3 15,2  16,4 
Käyttökate-%, Tanska 11,8 3,8  8,7 
Käyttökate-%, Liettua 39,1 39,8  40,3 
Käyttökate-%, Viro 25,1 30,7  28,3 
Käyttökate-%, kansainvälinen 
verkkokapasiteettiliiketoiminta 4,2 6,3  5,8 

 
Liikevaihto paikallisissa valuutoissa ja  
ilman yritysostoja laskettuna 

Tammi–
maalis 

Muutos (%) yhteensä −0,3 
Muutos (%), Ruotsi −3,7 
Muutos (%), Suomi −4,1 
Muutos (%), Norja 1,6 
Muutos (%), Tanska 0,7 
Muutos (%), Liettua 2,5 
Muutos (%), Viro 0,2 
Muutos (%), kansainvälinen 
verkkokapasiteettiliiketoiminta 13,7 
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Eurasia-liiketoiminta-alueella liikevaihdon kasvu oli edelleen 
kaksinumeroisissa lukemissa 
 
 
Eurasia-liiketoiminta-alue käsittää matkaviestintoiminnan Kazakstanissa, Azerbaidžanissa, Uzbekistanissa, Tadžikistanissa, 
Georgiassa, Moldovassa ja Nepalissa. Liiketoiminta-alue vastaa myös TeliaSoneran osakeomistuksen kehittämisestä venäläisessä 
MegaFonissa (omistusosuus 44 %) ja turkkilaisessa Turkcellissä (omistusosuus 38 %). Päästrategiana on luoda omistaja-arvoa 
kasvattamalla liittymätiheyttä ja tuomalla markkinoille lisäarvopalveluja kyseisissä maissa. 
 
 
• Eurasia-liiketoiminta-alueella liikevaihdon kasvu paikallisissa valuutoissa laskettuna oli 

edelleen kaksinumeroisissa lukemissa ensimmäisellä vuosineljänneksellä ja 
kannattavuus pysyi korkealla tasolla. Kazakstanissa Kcellin kasvu hidastui sekä puhe- 
että datapalveluiden hintojen laskun vuoksi. Sen sijaan Azerbaidžanissa Azercellin ja 
Uzbekistanissa Ucellin kasvu kiihtyi edelliseen vuosineljännekseen verrattuna. 
Nepalissa Ncellin liittymien määrän kasvu jatkui vahvana. Ncell saavutti 7 miljoonan 
liittymän rajan ensimmäisellä vuosineljänneksellä ja vahvisti edelleen johtoasemaansa 
markkinoilla. 
 

• TeliaSoneran strategiana on olla vahva enemmistöomistaja yhtiön keskeisissä 
omistuksissa ja myydä ei-keskeisiä vähemmistöomistuksiaan. Strategiansa mukaisesti 
yhtiö teki sopimuksen omistuksensa lisäämisestä nepalilaisessa Ncellissä ja 18,6 
prosentin omistusosuutensa myynnistä kambodžalaisessa Smart Mobilessa. 
Ensimmäinen vaihe aiemmin ilmoitetusta kaupasta, jolla TeliaSonera lisää omistustaan 
kazakstanilaisessa Kcellissä ostamalla 49 prosenttia sen osakkeista Kazakhtelecomilta, 
saatettiin loppuun ensimmäisen vuosineljänneksen aikana. 

 

MSEK, paitsi käyttökateprosentit,  
toiminnan tunnusluvut ja muutokset 

Tammi–
maalis 

2012 

Tammi–
maalis 

2011 

Muu-
tos 
(%) 

Tammi–
joulu 
2011 

Liikevaihto 4 445 3 863 15 17 330 
Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä 2 258 1 968 15 8 850 

Käyttökate-% 50,8 50,9  51,1 
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista 1 018 1 603 −36 5 735 

Venäjä 673 1 094 −38 4 410 
Turkki 351 509 −31 1 331 

Liiketulos 2 453 2 898 −15 12 499 
Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä 2 529 2 837 −11 11 749 
Käyttöomaisuusinvestoinnit 791 850 −7 4 538 
Liittymämäärä (tuhatta) kauden lopussa     

Tytäryhtiöt 36 231 30 289 20 34 840 
Osakkuusyhtiöt 107 300 99 670 8 106 225 

Työntekijöitä kauden lopussa 5 033 4 902 3 4 994 
 

Lisätietoja segmentistä on saatavana osoitteessa www.teliasonera.com. 
 
Konsolidoidut toiminnot 
• Liikevaihto paikallisissa valuutoissa ja ilman yritysostoja laskettuna kasvoi 13,2 

prosenttia. Raportointivaluutassa laskettuna liikevaihto kasvoi 15,1 prosenttia 4 445 milj. 
kruunuun (3 863). Valuuttakurssivaihteluilla oli 1,9 prosentin suuruinen positiivinen 
vaikutus liikevaihtoon.  
 
Kazakstanissa liikevaihto paikallisessa valuutassa laskettuna kasvoi 3,2 prosenttia 
1 888 milj. kruunuun (1 777). Kasvu hidastui edellisiin neljänneksiin verrattuna. 
Kolmannen operaattorin tulo markkinoille on laskenut sekä puhe- että datapalvelujen 
hintoja.  
 

http://www.teliasonera.com/
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Azerbaidžanissa liikevaihto paikallisessa valuutassa laskettuna kasvoi 11,0 prosenttia 
938 milj. kruunuun (798) onnistuneiden kampanjoiden ansiosta. Kampanjoissa 
keskityttiin olemassa olevien liittymäasiakkaiden aktiivisuuden lisäämiseen sekä uusien 
alueellisten hintojen vaikutuksiin.  
 
Uzbekistanissa liikevaihto paikallisessa valuutassa laskettuna kasvoi 21,7 prosenttia 
462 milj. kruunuun (398), kun liittymien määrä lisääntyi ja langattomien datapalveluiden 
liikevaihdon kasvu oli yli 160 prosenttia. Sähkökatkokset ja sääolot aiheuttivat vakavia 
ongelmia verkon käytettävyydelle.  
 
Tadžikistanissa liikevaihto paikallisessa valuutassa laskettuna kasvoi 21,6 prosenttia 
207 milj. kruunuun (177), kun liittymämäärän kasvu oli suurinta vuoden 2008 viimeisen 
neljänneksen jälkeen ja oman verkon käyttö, ulkomaanpuhelut sekä lisäarvopalvelut 
lisääntyivät. 
 
Georgiassa liikevaihto paikallisessa valuutassa laskettuna pieneni 4,3 prosenttia 222 
milj. kruunuun (212) markkinoiden hintakilpailun ja huhtikuussa 2011 käyttöönotetun 
vähittäishintakaton seurauksena. 
 
Moldovassa liikevaihto paikallisessa valuutassa laskettuna kasvoi 4,5 prosenttia 119 
milj. kruunuun (107). Nepalissa liikevaihto paikallisessa valuutassa laskettuna kasvoi 
63,9 prosenttia 613 milj. kruunuun (398) liittymämäärän vahvana jatkuneen kasvun 
seurauksena. 
 

• Konsolidoitujen toimintojen liittymämäärä oli 36,2 miljoonaa, eli se kasvoi 5,9 miljoonaa 
vuoden 2011 ensimmäisen neljänneksen lopusta. Kasvu oli voimakkainta Nepalissa, 
jossa liittymämäärä kasvoi 2,7 miljoonalla 7,5 miljoonaan, ja Kazakstanissa, jossa 
liittymämäärä kasvoi 1,8 miljoonalla 11,2 miljoonaan. Ensimmäisen vuosineljänneksen 
aikana konsolidoitujen toimintojen liittymien kokonaismäärä kasvoi 1,4 miljoonalla. 
Kasvu oli suurinta Nepalissa, jossa se kasvoi 0,6 miljoonalla, Kazakstanissa, jossa 
lisäystä oli 0,3 miljoonaa, ja Tadžikistanissa, jossa liittymämäärä kasvoi 0,2 miljoonalla. 

 
• Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä kasvoi 12,8 prosenttia paikallisissa valuutoissa ja 

ilman yritysostoja laskettuna. Raportointivaluutassa laskettuna käyttökate ennen 
kertaluonteisia eriä kasvoi 14,7 prosenttia 2 258 milj. kruunuun (1 968). 
Käyttökateprosentti pysyi ennallaan 50,8 prosentissa (50,9). 
 
Käyttökateprosentti oli edelleen yli 50 prosenttia Kazakstanissa, Azerbaidžanissa ja 
Nepalissa. Liittymäveron käyttöönotto vaikutti kannattavuuteen negatiivisesti 
Uzbekistanissa. Tadžikistanissa käyttökateprosentti parani kahden erillisen juridisen 
yksikön operatiiviseen yhdistämiseen liittyvien tehostamisvaikutusten vuoksi. 
Moldovassa yhteenliittämiskustannusten aleneminen vaikutti positiivisesti 
kannattavuuteen, kun taas vastaavien kustannusten nousu ja hintakilpailu olivat syynä 
kannattavuuden heikkenemiseen Georgiassa.   

 
• Käyttöomaisuusinvestoinnit vähenivät 791 milj. kruunuun (850), ja 

käyttöomaisuusinvestoinnit suhteessa liikevaihtoon laskivat 17,8 prosenttiin (22,0). 
Käyttöomaisuusinvestoinnit ilman toimilupa- ja taajuusmaksuja olivat 782 milj. kruunua 
(850), ja käyttöomaisuusinvestoinnit suhteessa liikevaihtoon olivat 17,6 prosenttia 
(22,0). Kassavirta laskettuna ennen kertaluonteisia eriä kirjatun käyttökatteen ja 
käyttöomaisuusinvestointien erotuksena parani 1 467 milj. kruunuun (1 118). 
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MSEK, paitsi muutokset 

Tammi–
maalis 

2012 

Tammi–
maalis 

2011 

Muu-
tos 
(%) 

Tammi–
joulu 
2011 

Liikevaihto 4 445 3 863 15 17 330 
josta Kazakstanin osuus 1 888 1 777 6 7 913 
josta Azerbaidžanin osuus 938 798 18 3 449 
josta Uzbekistanin osuus 462 398 16 1 738 
josta Tadžikistanin osuus 207 177 17 834 
josta Georgian osuus 222 212 5 926 
josta Moldovan osuus 119 107 11 518 
josta Nepalin osuus 613 398 54 1 960 

 
Liikevaihto paikallisissa valuutoissa ja  
ilman yritysostoja laskettuna 

Tammi–
maalis 

Muutos (%) yhteensä 13,2 
Muutos (%), Kazakstan 3,2 
Muutos (%), Azerbaidžan 11,0 
Muutos (%), Uzbekistan 21,7 
Muutos (%), Tadžikistan 21,6 
Muutos (%), Georgia −4,3 
Muutos (%), Moldova 4,5 
Muutos (%), Nepal 63,9 

 
Osakkuusyhtiöt – Venäjä 
• Venäjällä MegaFonin (osakkuusyhtiö, josta TeliaSonera omistaa 43,8 prosenttia) 

liittymämäärä oli 63,1 miljoonaa. Lisäystä edellisvuoden vastaavasta neljänneksestä oli 
6,0 miljoonaa ja edellisestä vuosineljänneksestä 0,6 miljoonaa. 

 
• TeliaSoneran Venäjältä saamat tuotot vähenivät 673 milj. kruunuun (1 094). MegaFonin 

rahoituseriin ja veroihin liittyvillä kertaluonteisilla erillä oli 264 milj. kruunun suuruinen 
negatiivinen vaikutus. Venäjän rupla vahvistui 0,7 prosenttia Ruotsin kruunuun nähden, 
millä oli tuottoihin 5 milj. kruunun suuruinen positiivinen vaikutus. 

 
 

Osakkuusyhtiöt – Turkki 
• Turkissa Turkcellin (osakkuusyhtiö, josta TeliaSonera omistaa 38,0 prosenttia; tiedot 

ilmoitetaan yhden neljänneksen viiveellä) liittymämäärä oli 34,5 miljoonaa. Se kasvoi 
1,0 miljoonalla edellisvuoden vastaavaan neljännekseen verrattuna ja 0,1 miljoonalla 
edelliseen vuosineljännekseen verrattuna. Ukrainassa liittymämäärä kasvoi 
edellisvuoden vastaavasta neljänneksestä 0,6 miljoonalla 9,7 miljoonaan. Kuluneen 
vuosineljänneksen aikana liittymämäärä kasvoi 0,4 miljoonalla. 
 

• TeliaSoneran Turkista saamat tuotot vähenivät 351 milj. kruunuun (509). Turkcellin 
Valko-Venäjän toimintojen arvonalennuksilla ja valuuttavaikutuksilla oli noin 250 milj. 
kruunun suuruinen negatiivinen vaikutus. Turkin liira heikkeni 20,2 prosenttia Ruotsin 
kruunuun nähden, millä oli tuottoihin 89 milj. kruunun suuruinen negatiivinen vaikutus. 
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Muut toiminnot 
 
 
Muut toiminnot koostuu Other Business Services -liiketoimintayksiköstä, TeliaSonera Holdingista ja konsernitoiminnoista. Other 
Business Services -liiketoimintayksikkö vastaa hallintapalveluratkaisujen myynnistä yritysasiakkaille Pohjoismaissa. 
 
 

MSEK, paitsi muutokset 

Tammi–
maalis 

2012 

Tammi–
maalis 

2011 

Muu-
tos 
(%) 

Tammi–
joulu 
2011 

Liikevaihto 979 921 6 3 992 
Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä 92 68 35 258 
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista −18 −7 −157 −115 
Liiketulos −82 −110 25 −541 
Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä −75 −92 18 −406 
Käyttöomaisuusinvestoinnit 166 132 26 657 
 

Lisätietoja segmentistä on saatavana osoitteessa www.teliasonera.com. 
 
• Liikevaihto paikallisissa valuutoissa ja ilman yritysostoja laskettuna kasvoi 7,7 

prosenttia. Raportointivaluutassa laskettuna liikevaihto kasvoi 6,3 prosenttia 979 milj. 
kruunuun (921). 

 
• Raportointivaluutassa laskettuna käyttökate ennen kertaluonteisia eriä kasvoi 92 milj. 

kruunuun (68). 
 
 
 
 
Tukholmassa 19.4.2012 
 
 
 
Lars Nyberg 
Toimitusjohtaja 
 
 
 
 
 
 
 
 
TeliaSoneran tilintarkastajat eivät ole tarkastaneet tätä tilinpäätöstiedotetta. 
 
 
 
 
 
 
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 
19.4.2012 klo 07.00 (CET). 
 
  

http://www.teliasonera.com/
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Taloudelliset tiedot 
Osavuosikatsaus tammi–kesäkuu 2012 18.7.2012 
Osavuosikatsaus tammi–syyskuu 2012 17.10.2012 
Tilinpäätöstiedote tammi–joulukuu 2012 31.1.2013 
Osavuosikatsaus tammi–maaliskuu 2013  19.4.2013 
Osavuosikatsaus tammi–kesäkuu 2013  17.7.2013 
Osavuosikatsaus tammi–syyskuu 2013  17.10.2013 
Tilinpäätöstiedote tammi–joulukuu 2013 30.1.2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sisältöä koskevat kysymykset: 
TeliaSonera AB 
Investor Relations 
SE-106 63 Stockholm, Sweden 
Puh. +46 8 504 550 00 
Faksi +46 8 611 46 42 
www.teliasonera.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
Määritelmiä 
Säästötoimien kohteena olevat kustannukset: Sisältää henkilöstökulut, markkinointikulut ja 
kaikki muut liiketoiminnan kulut paitsi tavaroiden ja alihankkijoiden palvelujen ostot sekä 
yhteenliittämis- ja verkkovierailukulut ja muut verkkoihin liittyvät kulut. 
 
Käyttökate: Käyttökate vastaa liiketulosta ennen poistoja ja arvonalennuksia ja osuutta 
osakkuusyhtiöiden tuloksista. 
 
 
 

http://www.teliasonera.com/
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Laaja konsernituloslaskelma 
 

MSEK, paitsi osakekohtaiset tiedot, 
osakemäärä ja muutokset 

Tammi–
maalis 

2012 

Tammi–
maalis 
20111) 

Muu-
tos 
(%) 

Tammi–
joulu 

20111) 
Liikevaihto 25 693 24 835 3 104 804 
Liikevaihtoa vastaavat kulut −14 285 −13 136 9 −57 414 
Bruttokate 11 408 11 699 −2 47 390 
Myynti-, hallinto- sekä tutkimus- ja 
kehityskulut −5 996 −6 307 −5 −24 232 
Liiketoiminnan muut tuotot ja kulut, netto 82 262 −69 760 
Osuus osakkuus- ja  
yhteisyritysten tuloksista 1 033 1 619 −36 5 708 
Liiketulos 6 527 7 273 −10 29 626 
Rahoituskulut ja muut rahoituserät, netto −1 111 −602 85 −2 848 
Tulos rahoituserien jälkeen 5 416 6 671 −19 26 778 
Tuloverot −1 115 −1 431 −22 −5 706 
Nettotulos 4 301 5 240 −18 21 072 
Muuntoerot 228 −3 822 −106 −5 339 
Osuus osakkuusyhtiöiden muista laajan 
tuloksen eristä −197 −35 – 88 
Kassavirran suojaukset 64 61  −118 
Myytävissä olevat rahoitusinstrumentit 1 –  −1 
Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät tuloverot −166 −10  5 
Muut laajan tuloksen erät −70 −3 806 −98 −5 365 
Laaja tulos yhteensä 4 231 1 434  15 707 
     
Nettotuloksen jakautuminen:     

Emoyhtiön omistajille 3 908 4 646 −16 18 341 
Määräysvallattomille omistajille 393 594 −34 2 731 

Laajan tuloksen jakautuminen:     
Emoyhtiön omistajille 3 613 1 154  13 096 
Määräysvallattomille omistajille 617 280  2 611 

     
Tulos/osake (kruunua), laimentamaton ja 
laimennettu 0,90 1,04  4,20 
Osakkeita (1 000 kpl)     

Ulkona olevat osakkeet kauden lopussa 4 330 085 4 330 085  4 330 085 
Painotettu keskiarvo, laimentamaton ja 
laimennettu 4 330 085 4 479 766  4 366 992 

Omia osakkeita (1 000 kpl)     
Ulkona olevat osakkeet kauden lopussa – 160 372  – 
Painotettu keskiarvo – 10 691  50 528 

     
Käyttökate 8 712 8 919  37 180 
Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä 8 824 8 890  37 222 
Poistot ja arvonalennukset −3 217 −3 265  −13 263 
Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä 6 641 7 258  29 795 
1) Tiettyjä oikaisuja on tehty, ks. sivut 19–21. 
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Konsernitase 
 
MSEK 31.3.2012 31.12.20111) 
Vastaavaa   
Liikearvo ja muut aineettomat hyödykkeet 91 095 92 017 
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 60 997 61 291 
Osuudet osakkuusyhtiöistä ja yhteisyrityksistä,  
laskennalliset verosaamiset ja muut pitkäaikaiset sijoitukset 66 172 63 979 
Pitkäaikaiset varat yhteensä 218 264 217 287 
Vaihto-omaisuus 1 599 1 475 
Myyntisaamiset, lyhytaikaiset verosaamiset ja muut saamiset 20 908 21 151 
Korolliset saamiset 1 299 1 453 
Rahavarat 18 884 12 631 
Lyhytaikaiset varat yhteensä 42 690 36 710 
Vastaavaa yhteensä 260 954 253 997 
   
Vastattavaa   
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma 111 408 116 680 
Määräysvallattomille omistajille kuuluva oma pääoma 4 678 7 353 
Oma pääoma yhteensä 116 086 124 033 
Pitkäaikaiset lainat 73 039 68 108 
Laskennalliset verovelat, muut pitkäaikaiset varaukset 24 328 24 163 
Muut pitkäaikaiset velat 1 256 1 409 
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä 98 623 93 680 
Lyhytaikaiset lainat 22 018 11 734 
Ostovelat, lyhytaikaiset verovelat, lyhytaikaiset varaukset ja  
muut lyhytaikaiset velat 24 227 24 550 
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 46 245 36 284 
Vastattavaa yhteensä 260 954 253 997 
1) Tiettyjä oikaisuja on tehty, ks. sivut 19–21. 

 
 
Konsernin kassavirtalaskelma 
 

MSEK 

Tammi–
maalis 

2012 

Tammi–
maalis 
20111) 

Tammi–
joulu 

20111) 
Kassavirta ennen käyttöpääoman muutosta 6 452 5 766 28 732 
Käyttöpääoman muutos −1 194 −581 −1 782 
Liiketoiminnan kassavirta 5 258 5 185 26 950 
Käteisvaroilla tehdyt käyttöomaisuusinvestoinnit −3 065 −2 538 −17 535 
Vapaa kassavirta 2 193 2 647 9 415 
Muu investointien kassavirta −347 516 1 568 
Investointien kassavirta yhteensä −3 412 −2 022 −15 967 
Kassavirta ennen rahoitusta 1 846 3 163 10 983 
Rahoituksen kassavirta 4 444 7 192 −13 295 
Kauden kassavirta 6 290 10 355 −2 312 
    
Rahavarat kauden alussa 12 631 15 344 15 344 
Kirjaamisperiaatteen muutos – 25 25 
Kauden kassavirta 6 290 10 355 −2 312 
Valuuttakurssierot −37 −52 −426 
Rahavarat kauden lopussa 18 884 25 672 12 631 
1) Tiettyjä oikaisuja on tehty, ks. sivut 19–21. 
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Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 
 
 Tammi–maalis 2012 Tammi–maalis 2011 

MSEK 
Emoyhtiön 

omistajat 

Määräys-
vallattomien 

omistajien 
osuus 

Oma 
pääoma 

yhteensä 
Emoyhtiön 

omistajat 

Määräys-
vallattomien 

omistajien 
osuus 

Oma 
pääoma 

yhteensä 

Kauden alussa 116 680 7 353 124 033 125 907 6 758 132 665 
Turkcelliin liittyvä kauden 
alkusaldon  oikaisu 
(inflaatiolaskenta Valko-
Venäjällä) 110 – 110 – – – 
Osingonjako – −1 775 −1 775 – −601 −601 
Liiketoimintojen yhdistämiset  – 17 17 – – – 
Takaisinostetut omat osakkeet – – – −9 981 – −9 981 
Määräysvallattomien omistajien 
osuuksien hankinta −8 997 −1 534 −10 531 – – – 
Muut liiketoimet omistajien 
kanssa – – – – 11 11 
Laaja tulos yhteensä 3 613 617 4 230 1 154 280 1 434 
Osakeperusteiset maksut 2 – 2 2 – 2 
Kauden lopussa 111 408 4 678 116 086 117 082 6 448 123 530 
 
 
Laadintaperiaatteet 
 
Yleistä. Kuten vuoden 2011 tilinpäätös, nämä TeliaSoneran konsernitilinpäätöstiedot 
31.3.2012 päättyneeltä kolmen kuukauden jaksolta on laadittu kansainvälisten IFRS 
(International Financial Reporting Standards) -säännösten ja, TeliaSoneran toimintojen 
luonne huomioiden, Euroopan unionissa käyttöön otettujen IFRS-standardien mukaisesti. 
Emoyhtiö TeliaSonera AB:n tilinpäätös on laadittu Ruotsin kirjanpitolain ja Ruotsin 
kirjanpitoasioiden neuvoston standardien ja muiden lausuntojen mukaisesti. Tämä raportti 
on laadittu kansainvälisen standardin IAS 34 Osavuosikatsaukset mukaisesti. Käytetyt 
laadintaperiaatteet ovat yhdenmukaiset edellisenä tilikautena käytettyjen kanssa, lukuun 
ottamatta jäljempänä kuvailtuja käytäntöjä. 
 
Kirjaamisperiaatteen muutos ja aiempien luokitteluvirheiden oikaisu 
TeliaSonera on muuttanut yhteisyritysten kirjaamiskäytäntöä niin, että on siirrytty 
pääomaosuusmenetelmästä suhteellisen yhdistelyn menetelmään. Muutoksen odotetaan 
parantavan tietojen laatua ja kuvaavan paremmin yhteisyritysten todellista taloudellista 
tilannetta. Suurin osa TeliaSoneran yhteisyrityksistä luokitellaan yhteistoiminnoiksi vastikään 
julkaistun IFRS 11 Yhteisjärjestelyt -standardin mukaan. Pääomaosuusmenetelmää ei saa 
käyttää yhteistoiminnoissa, vaan yrityksen on kirjattava osuutensa yhteistoiminnon varoista, 
veloista, tuloista ja menoista. IFRS 11 ei ole vielä käytössä EU:ssa. Suhteellisen yhdistelyn 
menetelmää ei kuvailla yksityiskohtaisesti IFRS-standardeissa, mutta se on vastaava kuin 
IFRS 11 -standardissa kuvailtu menetelmä. TeliaSonera on kirjannut riveittäin osuutensa 
yhteisyritysten varoista, veloista, tuloista ja menoista. Aiemmin TeliaSonera kirjasi vain 
osuutensa yhteisyritysten nettotuloksista erilliselle riville. Muutos ei vaikuta nettotulokseen. 
Aiempien tilikausien vertailutietoja on oikaistu, ja ne viittaavat Mobility 
Services -liiketoiminta-alueeseen. 
 
Tässä raportissa aiemmat tilikaudet on oikaistu myös siten, että niissä on huomioitu tietyt 
havaitut luokitteluvirheet, jotka koskevat tiettyjä laitemyyntieriä Mobility 
Services -liiketoiminta-alueella. 
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Yhteistoimintojen kirjaamisperiaatteen muutoksen ja oikaisujen yhteisvaikutus 
konsernituloslaskelmaan on esitetty seuraavassa taulukossa. 
 
Laaja konsernituloslaskelma Tammi–maalis 2011 Huhti–kesä 2011 

MSEK Raportoitu 

Takau-
tuvasti 

oikaistu 
Muu-

tos Raportoitu 

Takau-
tuvasti 

oikaistu 
Muu-

tos 
Liikevaihto 24 725 24 835 110 25 894 26 003 109 
Liikevaihtoa vastaavat kulut −13 046 −13 136 −90 −14 260 −14 356 −96 
Bruttokate 11 679 11 699 20 11 634 11 647 13 
Myynti-, hallinto- sekä tutkimus- ja 
kehityskulut −6 307 −6 307 – −5 942 −5 942 – 
Muut erät, netto 1 890 1 881 −9 745 743 −2 
Liiketulos 7 262 7 273 11 6 437 6 448 11 
Rahoituskulut ja muut rahoituserät, netto −593 −602 −9 −575 −584 −9 
Tulos rahoituserien jälkeen 6 669 6 671 2 5 862 5 864 2 
Tuloverot −1 429 −1 431 −2 −1 322 −1 324 −2 
Nettotulos 5 240 5 240 – 4 540 4 540 – 
 
Laaja konsernituloslaskelma Heinä–syys 2011 Loka–joulu 2011 

MSEK Raportoitu 

Takau-
tuvasti 

oikaistu 
Muu-

tos Raportoitu 

Takau-
tuvasti 

oikaistu 
Muu-

tos 
Liikevaihto 26 612 26 707 95 27 123 27 259 136 
Liikevaihtoa vastaavat kulut −14 507 −14 583 −76 −15 222 −15 339 −117 
Bruttokate 12 105 12 124 19 11 901 11 920 19 
Myynti-, hallinto- sekä tutkimus- ja 
kehityskulut −5 684 −5 684 – −6 299 −6 299 – 
Muut erät, netto 1 620 1 618 −2 2 225 2 226 1 
Liiketulos 8 041 8 058 17 7 827 7 847 20 
Rahoituskulut ja muut rahoituserät, netto −790 −807 −17 −835 −855 −20 
Tulos rahoituserien jälkeen 7 251 7 251 − 6 992 6 992 − 
Tuloverot −1 633 −1 633 – −1 318 −1 318 – 
Nettotulos 5 618 5 618 – 5 674 5 674 – 
 
Laaja konsernituloslaskelma Tammi–joulu 2011 Tammi–joulu 2010 

MSEK Raportoitu 

Takau-
tuvasti 

oikaistu 
Muu-

tos Raportoitu 

Takau-
tuvasti 

oikaistu 
Muu-

tos 
Liikevaihto 104 354 104 804 450 106 979 107 287 308 
Liikevaihtoa vastaavat kulut −57 035 −57 414 −379 −57 691 −57 911 −220 
Bruttokate 47 319 47 390 71 49 288 49 376 88 
Myynti-, hallinto- sekä tutkimus- ja 
kehityskulut −24 232 −24 232 – −25 684 −25 684 – 
Muut erät, netto 6 480 6 468 −12 8 399 8 233 −166 
Liiketulos 29 567 29 626 59 32 003 31 925 −78 
Rahoituskulut ja muut rahoituserät, netto −2 793 −2 848 −55 −2 067 −2 085 −18 
Tulos rahoituserien jälkeen 26 774 26 778 4 29 936 29 840 −96 
Tuloverot −5 702 −5 706 −4 −6 374 −6 278 96 
Nettotulos 21 072 21 072 – 23 562 23 562 – 
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Yhteisyrityksiä koskevan kirjaamisperiaatteen muutoksen erillisvaikutukset olivat seuraavat: 
 

Laaja konsernituloslaskelma 
MSEK 

Tammi–
maalis 

2011 

Huhti–
kesä 
2011 

Heinä–
syys 
2011 

Loka–
joulu 
2011 

Tammi–
joulu 
2011 

Liikevaihto −31 −31 −19 −32 −113 
Liikevaihtoa vastaavat kulut 51 44 38 51 184 
Bruttokate 20 13 19 19 71 
Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksista −8 −1 −1 2 −8 
Muut erät, netto −1 −1 −1 −1 −4 
Liiketulos 11 11 17 20 59 
Rahoituskulut ja muut rahoituserät, netto −9 −9 −17 −20 −55 
Tulos rahoituserien jälkeen 2 2 – – 4 
Tuloverot −2 −2 – – −4 
Nettotulos – – – – – 
 

Konsernitase 
MSEK 

31.3. 
2011 

 

30.6. 
2011 

 

30.9. 
2011 
 

31.12. 
2011 
 

31.12. 
2010 
 

Vastaavaa      
Liikearvo ja muut aineettomat hyödykkeet 111 107 104 102 113 
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 1 765 1 754 1 704 1 711 1 798 
Osuudet osakkuusyhtiöistä ja  
yhteisyrityksistä, laskennalliset verosaamiset  
ja muut pitkäaikaiset sijoitukset −538 −541 −1 766 −1 764 −526 
Pitkäaikaiset varat yhteensä 1 338 1 320 42 49 1 386 
Myyntisaamiset, lyhytaikaiset verosaamiset ja 
muut saamiset 87 85 96 116 91 
Korolliset saamiset −200 −200 −85 −80 −200 
Rahavarat 12 24 7 31 25 
Lyhytaikaiset varat yhteensä −101 −91 18 67 −84 
Vastaavaa yhteensä 1 237 1 229 60 116 1 302 
Vastattavaa      
Lyhytaikaiset lainat 1 188 1 173 – – 1 260 
Ostovelat, lyhytaikaiset verovelat, lyhytaikaiset 
varaukset ja muut lyhytaikaiset velat 49 56 60 116 42 
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 1 237 1 229 60 116 1 302 
Vastattavaa yhteensä 1 237 1 229 60 116 1 302 
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Konsernin kassavirtalaskelma 
MSEK 

Tammi–
maalis 

2011 

Huhti–
kesä 
2011 

Heinä–
syys 
2011 

Loka–
joulu 
2011 

Tammi–
joulu 
2011 

Kassavirta ennen käyttöpääoman muutosta 70 67 −316 56 −123 
Käyttöpääoman muutos 13 8 −8 37 50 
Liiketoiminnan kassavirta 83 75 −324 93 −73 
Käteisvaroilla tehdyt käyttöomaisuusinvestoinnit −23 −48 −6 −64 −141 
Vapaa kassavirta 60 27 −330 29 −214 
Muu investointien kassavirta – – 1 485 −5 1 480 
Investointien kassavirta yhteensä −23 −48 1 479 −69 1 339 
Kassavirta ennen rahoitusta 60 27 1 155 24 1 266 
Rahoituksen kassavirta −73 −15 −1 172 0 −1 260 
Kauden kassavirta −13 12 −17 24 6 
Rahavarat kauden alussa 25 12 24 7 25 
Kauden kassavirta −13 12 −17 24 6 
Rahavarat kauden lopussa 12 24 7 31 31 
 
Uudet kirjanpitostandardit (eivät vielä käytössä EU:ssa). Tietoja on TeliaSoneran vuoden 
2011 vuosikertomuksen vastaavassa kohdassa. 
 
 
Kertaluonteiset erät 
 

MSEK 

Tammi–
maalis 

2012 

Tammi–
maalis 

2011 

Tammi–
joulu 
2011 

Käyttökatteeseen sisältyvät −112 29 −41 
Uudelleenjärjestelykulut, synergiaetujen  
toteutuskulut ym.: 

Mobility Services – −3 −221 
Broadband Services −29 −11 −575 
Eurasia −76 −4 −19 
Muut toiminnot −7 −18 −177 

josta TeliaSonera Holdingin osuus – – 28 
Myyntivoitot ja -tappiot: 

Muut yksiköt – 65 951 
Poistoihin ja arvonalennuksiin sisältyvät −1 −14 −66 
Arvonalennukset, nopeutetut poistot: 

Broadband Services −1 −14 −66 
Osuuksiin osakkuusyhtiöiden ja  
yhteisyritysten tuloksista sisältyvät – – −63 
Arvonalennukset – – −63 
Rahoituskuluihin ja muihin rahoituseriin 
sisältyvät, netto – – – 
Yhteensä −113 15 −170 
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Laskennalliset verot 
 
MSEK 31.3.2012 31.12.2011 
Laskennalliset verosaamiset 7 923 8 164 
Laskennalliset verovelat −13 725 −13 437 
Laskennalliset verovelat (–) / verosaamiset (+), netto −5 802 −5 273 
 

 
 
Segmenttien ja konsernin liiketulos 
 

MSEK 

Tammi–
maalis 

2012 

Tammi–
maalis 
20111) 

Tammi–
joulu 

20111) 
Mobility Services 2 569 2 620 11 122 
Broadband Services 1 587 1 861 6 582 
Eurasia 2 453 2 898 12 499 
Muut toiminnot −82 −110 −541 
Segmentit yhteensä 6 527 7 269 29 662 
Sisäisten voittojen eliminoinnit – 4 −36 
Konserni 6 527 7 273 29 626 
1) Tiettyjä oikaisuja on tehty, ks. sivut 19–21. 

 
 
Investoinnit 
 

MSEK 

Tammi–
maalis 

2012 

Tammi–
maalis 

2011 

Tammi–
joulu 
2011 

Käyttöomaisuusinvestoinnit 3 175 3 731 17 384 
Aineettomat hyödykkeet 415 1 421 4 762 
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 2 760 2 310 12 622 

Yritysostot ja muut investoinnit 150 104 672 
Omaisuuserien käytöstäpoistamisvelvoitteet 94 104 323 
Liikearvo ja käyvän arvon oikaisut 55 – 112 
Oman pääoman ehtoiset sijoitukset 1 0 237 

Yhteensä 3 325 3 835 18 056 
 
 
Nettovelka 
 
MSEK 31.3.2012 31.12.2011 
Pitkä- ja lyhytaikaiset velat 95 057 79 842 
Vähennetään rahoitusomaisuuteen kirjatut, pitkä- ja lyhytaikaisten 
luottojen suojaamiseksi tarkoitetut johdannaiset −1 801 −2 085 
Vähennetään lyhytaikaiset sijoitukset, rahat ja pankkisaamiset −19 144 −12 709 
Nettovelka 74 112 65 048 
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Lainarahoitus ja luottoluokitus 
 
Liiketoiminnan kassavirta oli positiivinen myös vuoden 2012 ensimmäisen 
vuosineljänneksen aikana. 
 
Tammikuussa 2012 Standard & Poor’s vahvisti TeliaSonera AB:lle antamansa 
luottoluokituksen A– pitkäaikaisille ja A–2 lyhytaikaisille luotoille niin, että näkymät ovat 
”Vakaat”. Joulukuussa 2011 Moody’s antoi TeliaSonera AB:lle luottoluokituksen A3 
pitkäaikaisille ja P–2 lyhytaikaisille luotoille, mutta niin että näkymät ovat ”Negatiiviset”. 
 
Euroopan keskuspankin kaksi pitkäaikaista rahoitusoperaatiota (Long-term refinancing 
operations, LTRO) ovat luoneet hyvin riittävän likviditeettitilanteen investointien tavoitteluun 
niin, että luottoriskimarginaalit ovat pienentyneet merkittävästi. Suotuisten 
luottomarkkinaolosuhteiden taustaa vasten TeliaSonera laski helmikuussa liikkeelle 750 milj. 
euron suuruisen 12 vuoden Eurobond-joukkovelkakirjalainan erittäin houkuttelevalla korolla. 
Tämä oli ensimmäinen yhtiön liikkeelle laskema 12 vuoden yrityslaina euromarkkinoilla 
vuoden 2011 kevään jälkeen. TeliaSonera tarkkailee edelleen markkinoita vuoden aikana, 
jotta se olisi valmis hyödyntämään edullisia rahoitustilaisuuksia niiden ilmaantuessa. 
 
Rahoitus- ja luottomarkkinoilla odotetaan vastedeskin esiintyvän volatiliteettia ja yksittäisten 
tapahtumien ohjaavaa vaikutusta, ja politiikan odotetaan vaikuttavan markkinoihin 
voimakkaasti. LTRO:n vaikutusten odotetaan laantuvan vuoden aikana, mutta tekniset 
tekijät pysyvät vahvoina ja vaikuttavat liikkeellelaskijoiden kannalta myönteisesti jonkin 
aikaa. 
 
Ruotsin kruunun kurssivaihtelu pysyi kurissa vuosineljänneksen aikana ja päätyi 
vahvistuvaan suuntaukseen. Ruotsin kruunun näkymät ovat epävarmat, mutta koska 
Ruotsin keskuspankki Riksbank on haluton laskemaan repokorkoa ja koska Ruotsin kruunua 
pidetään yhä enenevässä määrin turvasatamana, sen vahvistuminen on todennäköisempää. 
 
 
Taloudelliset tunnusluvut 
 
 31.3.2012 31.12.2011 
Oman pääoman tuotto (%, rullaava 12 kk) 17,8 16,8 
Sijoitetun pääoman tuotto (%, rullaava 12 kk) 15,9 16,4 
Omavaraisuusaste (%) 38,6 44,0 
Nettovelkaantumisaste (%) 73,6 58,2 
Nettovelan suhde käyttökatteeseen (kerrannainen, rullaava 12 kk) 2,01 1,75 
Oma pääoma/osake (kruunua) 25,73 26,95 
 

 
 
Liiketoimintojen yhdistämiset 
 
Erään vähäisen liiketoimintojen yhdistämisen kustannukset vuoden 2012 ensimmäisellä 
neljänneksellä olivat yhteensä 99 milj. kruunua ja nettokassastamaksu oli 108 milj. kruunua. 
Liikearvo oli 55 milj. kruunua ja kohdistui Broadband Services -liiketoiminta-alueeseen. 
Liikearvo johtui markkina-aseman vahvistumisesta. Yhdistämisten kokonaiskustannukset ja 
käyvät arvot on määritelty ehdollisiksi, sillä ne perustuvat alustaviin arvioihin ja edellyttävät 
tiettyjen seikkojen vahvistamista. Näin ollen ostohinnan kirjaus saattaa muuttua. 
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Vakuudet ja annetut pantit 
 
Maksut, jotka TeliaSonera saattaa tulevaisuudessa enimmillään joutua maksamaan 
antamistaan takauksista, olivat 31.3.2012 yhteensä 305 milj. kruunua, josta 273 milj. 
kruunua liittyi eläkevastuiden vakuudeksi annettuihin luottotakuisiin. Annettujen panttien 
kokonaismäärä oli 251 milj. kruunua. 
 
 
Sopimusperusteiset velvoitteet ja sitoumukset 
 
Sopimusvelvoitteiden kokonaismäärä 31.3.2012 oli 737 milj. kruunua, josta 600 milj. 
kruunua liittyi sovittuihin TeliaSoneran kiinteän verkon laajennuksiin Ruotsissa. 
 
 
Emoyhtiö 
 

Tiivistetty tuloslaskelma 
(MSEK) 

Tammi–
maalis 

2012 

Tammi–
maalis 

2011 

Tammi–
joulu 
2011 

Liikevaihto 7 10 30 
Liiketulos 40 −1 388 −1 616 
Tulos rahoituserien jälkeen 1 529 996 11 034 
Tulos ennen veroja 1 614 1 975 10 972 
Nettotulos 1 179 1 529 9 691 
 
Emoyhtiön kiinteän verkon palveluihin ja laajakaistasovelluspalveluihin liittyvä toiminta 
siirrettiin viime vuonna tytäryhtiöön, mikä vaikutti vuoden 2011 liiketulokseen. 
 
Tiivistetty tase 
(MSEK) 31.3.2012 31.12.2011 
Pitkäaikaiset varat 188 064 177 648 
Lyhytaikaiset varat 42 532 43 661 
Vastaavaa yhteensä 230 596 221 309 
Oma pääoma 83 075 81 848 
Tilinpäätössiirtojen kertymä 13 186 13 271 
Varaukset 570 570 
Vieras pääoma 133 765 125 620 
Vastattavaa yhteensä 230 596 221 309 
 
Jakson kokonaisinvestoinnit olivat 10 327 milj. kruunua (4 015), josta 10 221 milj. kruunua 
liittyi tytäryhtiöihin tehtyihin pääomasijoituksiin.  
 
 
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. Kyseisen kaltaiset riskit voivat myös 
ajoittain vaikuttaa TeliaSoneran osakekurssiin. 
 
TeliaSoneralla on käytössään vakiintuneet riskienhallintaperiaatteet, joilla liiketoiminnan ja 
talouden riskejä ja epävarmuustekijöitä tunnistetaan, analysoidaan, arvioidaan ja niistä 
raportoidaan säännöllisesti ja joilla niitä mahdollisuuksien mukaan vähennetään. 
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Riskienhallinta on keskeinen osa TeliaSoneran liiketoiminnan suunnitteluprosessia ja 
tulosseurantaa. 
 
TeliaSoneran vuoden 2011 vuosikertomuksen konsernitilinpäätöksen liitetiedoissa K27 ja 
K35 on kuvattu yksityiskohtaisesti joitain sellaisia tekijöitä, jotka saattavat vaikuttaa 
TeliaSoneran liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan ja toiminnan tulokseen. TeliaSonera 
katsoo, että riskit eivät ole olennaisesti muuttuneet vuoden 2011 vuosikertomuksessa 
kuvatusta tilanteesta. 
 
Ainakin seuraavilla riskeillä ja epävarmuustekijöillä saattaa olla vaikutuksia toiminnan 
neljännesvuosittaisiin tuloksiin loppuvuonna 2012: 
 
• Muutokset maailmantaloudessa. Maailmanlaajuisilla rahoitusmarkkinoilla ja 

maailmantaloudessa 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 taantuma TeliaSoneran toimintamaissa kuitenkin vaikuttaisi sen 
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 uudelleenrahoituksen odotetaan tapahtuvan yhtiön vapaan kassavirran lisäksi 
avoimilta markkinoilta kerätyn lainarahoituksen ja pankkilainojen avulla. Lisäksi 
TeliaSoneralla on riittävästi vahvistettuja, käyttämättömiä luottolimiittejä, ja niitä voidaan 
käyttää, jos avoimien markkinoiden uudelleenrahoitusmahdollisuudet heikkenevät. 
TeliaSoneran rahoituskulut saattavat kuitenkin kasvaa, jos maailmanlaajuisilla 
rahoitusmarkkinoilla tai maailmantaloudessa tapahtuu muutoksia. 

 
• Sijoitukset tulevaisuuden kasvuun. Parhaillaan TeliaSonera sijoittaa tulevaisuuden 

kasvuun esimerkiksi kasvattamalla myynti- ja markkinointikustannuksia useimmilla 
markkinoilla säilyttääkseen vanhat asiakkaansa ja hankkiakseen uusia sekä 
rakentamalla asiakaspohjaa uusissa toiminnoissa ja investoimalla infrastruktuuriin 
kaikilla markkina-alueilla kapasiteetin ja yhteyksien parantamiseksi. Vaikka TeliaSonera 
uskoo näiden sijoitusten vaikuttavan suotuisasti yhtiön markkina-asemaan ja 
taloudelliseen tulokseen pitkällä aikavälillä, positiiviset vaikutukset eivät välttämättä 
realisoidu vielä lyhyen ajan kuluessa ja kulut saattavat vaikuttaa toiminnan tulokseen 
sekä pitkällä että lyhyellä aikavälillä. 

 
• 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 vaikuttaa myös sellaisia kertaluonteisia eriä, joita ei 
vielä osata odottaa. 

 
• Osakkuusyhtiöt. Osuudet MegaFonin ja Turkcellin tuloksista muodostavat merkittävän 

osan TeliaSoneran tuloksesta. TeliaSoneralla ei ole määräysvaltaa näissä yhtiöissä, 
jotka toimivat kasvavilla markkinoilla, mutta myös epävakaammassa poliittisessa, 
taloudellisessa ja lainsäädännöllisessä ympäristössä. Näiden osakkuusyhtiöiden 
taloudellisen tuloksen muutoksilla on vaikutuksia TeliaSoneran toiminnan tulokseen 
myös lyhyellä aikavälillä. 

 
• Yritysostot. TeliaSonera on tehnyt strategiansa mukaisesti useita tarkkaan kohdistettuja 

yritysostoja. Näiden yritysostokohteiden tehokas integrointi ja niihin liittyvien kustannus- 
ja liikevaihtosynergiaetujen realisointi, samoin kuin hankittujen toimintojen positiivinen 
kehitys, ovat merkittäviä toiminnan tuloksellisuuden kannalta sekä pitkällä että lyhyellä 
aikavälillä. 
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• Sääntely. TeliaSonera toimii erittäin säännellyllä alalla. TeliaSoneran toimintaa koskevat 

säännökset rajoittavat huomattavasti sen liiketoiminnan hoitamisen joustavuutta. 
TeliaSoneran liiketoimintaan vaikuttavat lainsäädännön, säännösten tai hallitusten 
politiikan muutokset sekä sääntelyviranomaisten tai tuomioistuinten päätökset, mukaan 
luettuina toimilupien myöntäminen TeliaSoneralle tai muille osapuolille tai toimiluvan 
muuttaminen tai peruuttaminen, voivat vaikuttaa haitallisesti TeliaSoneran 
liiketoimintaan ja tulokseen. 

 
 
Tulevaisuutta arvioivat lausunnot 
 
Tähän katsaukseen sisältyy muun muassa TeliaSoneran taloudellista asemaa ja toiminnan 
tulosta koskevia lausumia, jotka ovat luonteeltaan tulevaisuuteen liittyviä. 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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