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Om inte annat sägs anges jämförelsevärden i denna rapport inom parentes efter  
operativa och finansiella utfall och hänvisar till motsvarande post i fjärde kvartalet 2014.  

Ytterligare förbättringar i kärnverksamheten 

SAMMANFATTNING FJÄRDE KVARTALET 
• Region Eurasien är rapporterad som avvecklad verksamhet. 

• Nettoomsättningen i lokala valutor, exklusive förvärv och avyttringar, ökade 2,9 procent. I rapporterad valuta 

steg nettoomsättningen 5,9 procent till 22 655 MSEK (21 399). Tjänsteintäkter i lokala valutor, exklusive förvärv 

och avyttringar, ökade 1,1 procent. 

• EBITDA före engångsposter ökade 9,0 procent i lokala valutor, exklusive förvärv och avyttringar. I rapporterad 

valuta ökade EBITDA före engångsposter 11,1 procent till 6 556 MSEK (5 902). EBITDA-marginalen före en-

gångsposter förstärktes till 28,9 procent (27,6). 

• Rörelseresultatet före engångsposter ökade 2,8 procent till 4 938 MSEK (4 804). 

• Totalt nettoresultat hänförligt till moderbolagets ägare sjönk till -3 010 MSEK (2 938) och resultat per aktie till  

-0,70 SEK (0,68), främst på grund av icke kassaflödespåverkande nedskrivningar om 7 200 MSEK. 

SAMMANFATTNING HELÅRET 
• Region Eurasien är rapporterad som avvecklad verksamhet. 

• Nettoomsättningen i lokala valutor, exklusive förvärv och avyttringar, steg 2,4 procent. I rapporterad valuta 

steg nettoomsättningen 6,7 procent till 86 569 MSEK (81 131). Tjänsteintäkter i lokala valutor, exklusive förvärv 

och avyttringar, sjönk 0,4 procent. 

• Totalt nettoresultat hänförligt till moderbolagets ägare sjönk till 8 551 MSEK (14 502) och resultat per aktie till 

1,97 SEK (3,35) främst på grund av icke kassaflödespåverkande nedskrivningar om 7 200 MSEK. 

• Styrelsen föreslår en ordinarie utdelning om 3,00 SEK per aktie (3,00). 

• Framtida utdelningspolicy är förändrad. 

ÖVERSIKT (REGION EURASIEN ÄR RAPPORTERAD SOM AVVECKLAD VERKSAMHET) 

MSEK, förutom nyckeltal, uppgifter per 
aktie och förändringar (∆) 

Okt-dec 
2015 

Okt-dec 
2014 

∆  
(%) 

Jan-dec 
2015 

Jan-dec 
2014 

∆  
(%) 

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

Förändring (%) lokal organisk 2,9     2,4     

varav tjänsteintäkter (externa) 18 521 17 738 4,4 72 905 69 980 4,2 

förändring (%) lokal organisk 1,1     -0,4     

EBITDA1) före engångsposter²) 6 556 5 902 11,1 25 281 24 364 3,8 

Förändring (%) lokal organisk 9,0     0,1     

Marginal (%) 28,9 27,6   29,2 30,0   

Rörelseresultat före engångsposter 4 938 4 804 2,8 17 814 18 837 -5,4 

Rörelseresultat  2 848 4 395 -35,2 14 606 17 743 -17,7 

Resultat efter finansiella poster 2 033 3 910 -48,0 11 689 15 209 -23,1 

Nettoresultat från kvarvarande verksamheter 1 420 2 926 -51,5 9 532 12 219 -22,0 

Nettoresultat från avvecklade verksamheter 3) -4 047 -56  673 3 379 -80,1 

Totalt nettoresultat -2 627 2 870  10 205 15 599 -34,6 

varav hänförligt till moderbolagets ägare -3 010 2 938  8 551 14 502 -41,0 

Totalt resultat per aktie (SEK) -0,70 0,68  1,97 3,35 -41,0 

Resultat per aktie (SEK) från kvarvarande 
verksamheter 

0,32 0,67 -52,4 2,16 2,78 -22,3 

Totalt fritt kassaflöde 2 691 1 635 64,6 16 550 13 046 26,9 

varav från kvarvarande verksamheter 1 834 472  12 520 8 141 53,8 

CAPEX exkl. licenser och frekvenser 4 903 4 075 20,3 14 289 11 955 19,5 
Ytterligare information finns tillgänglig på www.teliasonera.com. 1) Se sidan 36 för definitioner. 2) Engångsposter; se tabell på sidan 22. 
 3) Avvecklade verksamheter, se sidorna 23 och 24. 
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“Tack vare goda insatser från våra medarbetare under 
året är vi nu på god väg att forma TeliaSonera för fram-
tiden. En stabil grund är nu lagd och jag är nöjd med de 
fortsatta förbättringarna på våra kärnmarknader under 
fjärde kvartalet samtidigt som vi tog första steget till att 
minska vår närvaro i Eurasien. På grund av processen 
att avyttra region Eurasien rapporteras den nu som av-
vecklad verksamhet och resultatet har också påverkats 
av icke likviditetspåverkande nedskrivningar. 
 

I Sverige var efterfrågan på höghastighetsinternet från 
konsumenter fortsatt stark. Vi fortsätter att bygga ut fi-
ber och 4G i snabb takt, helt i enlighet med vår strategi 
att erbjuda den bästa nätuppkopplingen. Utvecklingen i 
det fjärde kvartalet vittnar om att vi är på rätt väg då en 
ökning på 2,5 procent i tjänsteintäkter i kombination 
med god kostnadskontroll ledde till en tvåsiffrig 
EBITDA-tillväxt. Förbättringen drevs av ett rekordstort 
antal nya fiberanslutningar och fler än 1,3 miljoner hus-
håll kan nu koppla upp sig mot fibernätet. Detta bidrar 
till att öka antalet nya abonnemang och genomsnittlig 
intäkt från bredband och tv. Vårt mobilerbjudande för-
bättrades ytterligare när vi nyligen införde fri roaming i 
Norden och Baltikum för våra svenska mobilkunder. 
 

En annan positiv händelse är att lönsamheten i Finland 
förbättrades och tillväxten i mobila tjänsteintäkter vände 
till positiv till följd av prisjusteringar och försäljningskam-
panjer. I Norge fortsätter vi stärka vår position och 4G 
når nu mer än 95 procent av befolkningen. Vi är också 
på rätt väg att nå synergimålet från förvärvet av Tele2 
om 1 GSEK med full effekt 2016. 
 

I december offentliggjorde vi avyttringen av vår verk-
samhet i Nepal till Axiata, tre månader efter att vi berät-
tat att vi skall koncentrera koncernen till Norden och 
Baltikum. Processen att lämna övriga marknader i 
Eurasien fortsätter. Under tiden styr vi dessa enheter 
inom befintlig bolagsstyrningsstruktur som vi har infört 
för att säkerställa att vi både driver verksamheten och 
att vi lämnar regionen på ett ansvarsfullt sätt. Opera-
tionellt är konkurrenssituationen alltjämt hård i delar av 

regionen och konjunkturläget har påverkat valutorna 
negativt. 
 

Mot bakgrund av vårt goda kassaflöde under året och 
vår stabila finansiella ställning föreslår styrelsen en bi-
behållen utdelning om 3,00 SEK per aktie för räken-
skapsåret 2015, vilket är i enlighet med vår tidigare ut-
talade ambition. 
 

För att spegla den förändrade strukturen i koncernen 
har vi ändrat vår framtida utdelningspolicy och målet för 
vår kapitalstruktur. Vi avser att dela ut minst 80 procent 
av fritt kassaflöde baserat på kvarvarande verksam-
heter och målsättningen är att dela ut minst 2,00 SEK 
för räkenskapsåret 2016. Bolagets kapitalstruktur skall 
fortsatt baseras på en solid kreditvärdering på lång sikt 
(A- till BBB+) och ha en skuldsättningsgrad motsva-
rande måttet nettolåneskuld i relation till EBITDA på 2x 
plus/minus 0,5x. 
 

Som vi tidigare har berättat är 2015 och 2016 två inve-
steringstunga år för TeliaSonera. Vi förväntar oss stor 
aktivitet under 2016, till stor del beroende på en  
snabbare fiberutbyggnad i Sverige. Dessutom kommer 
vi att öka takten i våra åtgärder inom transformation, 
främst avseende gamla it-system och produkter, vilket 
är nödvändigt för att minska kostnaderna och stärka 
konkurrenskraften på lång sikt. 
 

2016 är målsättningen att bibehålla EBITDA på en jäm-
förbar bas på samma nivå som under 2015 i kvarva-
rande verksamheter och att CAPEX i kvarvarande verk-
samheter exklusive kostnader för licenser och frekven-
ser blir 14-15 GSEK.” 
 

Stockholm den 29 januari 2016 
 
 

Johan Dennelind 
VD och koncernchef 
 
Denna rapport har inte varit föremål för granskning av  
TeliaSoneras revisorer. 
 

Kommentarer av 
Johan Dennelind, 
VD och koncernchef 
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Utsikter för 2016 

Målsättningen är att bibehålla EBITDA före engångs-
poster i lokala valutor, exklusive förvärv och avyttringar, 
i kvarvarande verksamheter på samma nivå som under 
2015.  
 
2016 är kulmen av våra investeringar i fiber, mobiltäck-
ning och transformation. CAPEX i kvarvarande verk-
samheter exklusive kostnader för licenser och frekven-
ser förväntas bli 14-15 GSEK. Valutakursförändringar 
kan komma att påverka redovisade belopp i svenska 
kronor. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UTDELNINGSPOLICY, FÖRÄNDRAD 

TeliaSonera avser att dela ut minst 80 procent av fritt 
kassaflöde baserat på koncernstrukturen pro forma ex-
klusive region Eurasien. 
 
För räkenskapsåret 2016, med utbetalning 2017, är 
målsättning att dela ut minst 2 SEK per aktie. 
 

Utdelningen skall delas upp i två lika delar och utbeta-
las i det andra respektive fjärde kvartalet. 
 
Bolagets kapitalstruktur skall fortsatt baseras på en so-
lid kreditvärdering på lång sikt (A- till BBB+). 
 
Bolaget siktar på att ha en skuldsättningsgrad motsva-
rande måttet nettolåneskuld i relation till EBITDA på 2x 
plus/minus 0,5x. 
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Koncernöversikt, fjärde kvartalet 2015 

 
REGION EURASIEN ÄR RAPPORTERAD SOM AVVECKLAD VERKSAMHET 

 
FÖRSÄLJNING OCH RESULTAT  

Nettoomsättningen i lokala valutor, exklusive förvärv 
och avyttringar, ökade 2,9 procent. I rapporterad valuta 
steg nettoomsättningen 5,9 procent till 22 655 MSEK 
(21 399). Den negativa effekten från valutakursföränd-
ringar var 0,4 procent och den positiva effekten från 
förvärv och avyttringar var 3,4 procent. Tjänsteintäkter i 
lokala valutor, exklusive förvärv och avyttringar, ökade 
1,1 procent. 
 
I region Sverige steg nettoomsättningen, exklusive för-
värv och avyttringar, 2,3 procent. Nettoomsättningen, 
inklusive förvärv och avyttringar, steg 2,4 procent till  
9 893 MSEK (9 661). 
 
I region Europa steg nettoomsättningen 5,1 procent, i 
lokala valutor, exklusive förvärv och avyttringar. I rap-
porterad valuta steg nettoomsättningen 10,4 procent 
till 11 418 MSEK (10 338).  
 
Antalet abonnemang i dotterbolagen ökade med 0,5 
miljoner från utgången av det fjärde kvartalet 2014 till 
27 miljoner. Under kvartalet sjönk totalt antal abonne-
mang med 353 000.  
 
EBITDA före engångsposter ökade 9,0 procent i lokala 
valutor, exklusive förvärv och avyttringar. I rapporterad 
valuta ökade EBITDA före engångsposter 11,1 procent 
till 6 556 MSEK (5 902). EBITDA-marginalen före en-
gångsposter förbättrades till 28,9 procent (27,6). 
    
Resultat från intressebolag och joint ventures sjönk 
till 1 170 MSEK (1 545), till stor del på grund av valu-
taeffekter. 
 
Rörelseresultatet före engångsposter steg 2,8 pro-
cent till 4 938 MSEK (4 804). 
 
Engångsposter som påverkar rörelseresultatet upp-
gick till -2 089 MSEK (-409), främst på grund av en icke 
likviditetspåverkande nedskrivning om 1 900 MSEK 
hänförlig till den danska verksamheten som ett resultat 
av en förnyad syn på framtida intjäning efter det tidi-
gare kommunicerade beslutet att avbryta det före-
slagna samgåendet med Telenor i Danmark. 
 

Finansiella poster uppgick till -816 MSEK (-485) varav 
-620 MSEK (-593) hänförliga till räntenettot. 
 
Skattekostnader    sjönk till -613 MSEK (-983). Effektiv 
skattesats uppgick till 30,1 procent (25,1). Ökningen i 
effektiv skattesats beror på en icke avdragsgill good-
will-nedskrivning i Danmark. 
 
Totalt nettoresultat uppgick till -2 627 MSEK (2 870) 
varav 1 420 MSEK (2 926) från kvarvarande verksam-
heter och -4 047 MSEK (-56) från avvecklade verksam-
heter. Totalt resultat per aktie uppgick till -0,70 SEK 
(0,68). Mer information om avvecklade verksamheter 
återfinns på sidorna 23 och 24. 
 
Nettoresultat hänförligt till innehav utan bestäm-
mande inflytande uppgick till 383 MSEK (-68). 
 
BALANSPOSTER OCH KASSAFLÖDE 

CAPEX steg till 5 209 MSEK (4 075) och CAPEX i rela-
tion till tjänsteintäkter steg till 28,1 procent (23,0). 
CAPEX exklusive kostnader för licenser och frekvenser 
steg till 4 903 MSEK (4 075). CAPEX i relation till tjäns-
teintäkter exklusive kostnader för licenser och frekven-
ser steg till 26,5 procent (23,0). 
 
Fritt kassaflöde, kvarvarande och avvecklade verk-
samheter, ökade till 2 691 MSEK (1 635), delvis tack 
vare utdelning från MegaFon om 1 174 MSEK netto ef-
ter skatt. 
 
Nettolåneskulden, kvarvarande och avvecklade 
verksamheter, uppgick till 55 717 MSEK vid utgången 
av det fjärde kvartalet (61 455 vid utgången av det 
tredje kvartalet 2015). Nettolåneskuld i relation till 
EBITDA var 1,53 (1,70 vid utgången av det tredje kvar-
talet 2015). 
 
Soliditeten, kvarvarande och avvecklade verksam-
heter, var 35,1 procent (37,3 vid utgången av det tredje 
kvartalet 2015). 
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Koncernöversikt, helåret 2015 

 
REGION EURASIEN ÄR RAPPORTERAD SOM AVVECKLAD VERKSAMHET 

 
FÖRSÄLJNING OCH RESULTAT 

Nettoomsättningen i lokala valutor, exklusive förvärv 
och avyttringar, steg 2,4 procent. I rapporterad valuta 
steg nettoomsättningen 6,7 procent till 86 569 MSEK 
(81 131). Den positiva effekten från valutakursföränd-
ringar var 1,1 procent och den positiva effekten från 
förvärv och avyttringar var 3,2 procent. Tjänsteintäkter i 
lokala valutor, exklusive förvärv och avyttringar sjönk 
0,4 procent. Mer information om avvecklade verksam-
heter återfinns på sidorna 23 och 24. 
 
EBITDA före engångsposter var i princip oförändrad i 
lokala valutor, exklusive förvärv och avyttringar. I rap-
porterad valuta steg EBITDA före engångsposter 3,8 
procent till 25 281 MSEK (24 364). EBITDA-marginalen 
före engångsposter sjönk till 29,2 procent (30,0). 
 
Resultat från intressebolag och joint ventures    sjönk 
till 3 394 MSEK (4 567) till stor del beroende på valu-
taeffekter. 
 
Rörelseresultatet före engångsposter sjönk 5,4 pro-
cent till 17 814 MSEK (18 837). 
 
Engångsposter som påverkar rörelseresultatet upp-
gick till -3 208 MSEK (-1 093) främst på grund av en 
icke likviditetspåverkande nedskrivning om 1 900 
MSEK hänförlig till den danska verksamheten som ett 
resultat av en förnyad syn på framtida intjäning efter 
det tidigare kommunicerade beslutet att avbryta det fö-
reslagna samgåendet med Telenor i Danmark. 
 

Finansiella poster uppgick till -2 917 MSEK (-2 535) 
varav -2 515 MSEK (-2 548) hänförliga till räntenettot. 
 
Skattekostnader sjönk till -2 157 MSEK (-2 989). Ef-
fektiv skattesats uppgick till 18,5 procent (19,7). Fram-
tida effektiv skattesats förväntas bli kring 19 procent. 
 
Totalt nettoresultat uppgick till 10 205 MSEK (15 599) 
varav 9 532 (12 219) från kvarvarande verksamheter 
och 673 MSEK (3 379) från avvecklade verksamheter. 
Totalt resultat per aktie uppgick till 1,97 SEK (3,35). 
 
Nettoresultat hänförligt till innehav utan bestäm-
mande inflytande uppgick till 1 654 MSEK (1 097). 
 
BALANSPOSTER OCH KASSAFLÖDE 

CAPEX steg till 14 595 MSEK (11 955) och CAPEX i re-
lation till tjänsteintäkter till 20,0 procent (17,1). CAPEX 
exklusive kostnader för licenser och frekvenser steg till 
14 289 MSEK (11 955). CAPEX i relation till tjänstein-
täkter exklusive kostnader för licenser och frekvenser 
steg till 19,6 procent (17,1). 
 
Fritt kassaflöde, kvarvarande och avvecklade verk-
samheter,    ökade till 16 550 MSEK (13 046), till stor del 
tack vare utdelning från Turkcell om 4 722 MSEK netto 
efter skatt. 
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FÖRVÄRV OCH AVYTTRINGAR 

• Den 5 februari 2015 tillkännagav TeliaSonera att 
Norges konkurrensmyndighet godkänt TeliaSone-
ras förvärv av Tele2:s norska verksamhet.  

• Den 21 december 2015 tillkännagav TeliaSonera 
att man hade träffat en överenskommelse om att 
sälja sitt innehav om 60,4 procent i den nepale-
siska operatören Ncell till Axiata, en av Asiens 
största telekomkoncerner, för 1 030 MUSD på 
skuldfri bas. Samtidigt skall TeliaSonera lösa sitt 
ekonomiska intresse i det lokala ägandet på 20 
procent mot en ersättning på 48 MUSD. Transak-
tionerna är ömsesidigt beroende av varandra. 
Ncell hade den 30 september 2015 en nettokassa 
på omkring 284 MUSD, efter andra kassapåver-
kande justeringar. TeliaSonera kommer när trans-
aktionen slutförs att kompenseras för detta i pro-
portion till sitt ekonomiska intresse om 80,4 pro-
cent. Försäljningen resulterar, efter samtliga trans-
aktioner, i en positiv likviditetspåverkan om cirka 
7,5 GSEK efter avsättningar för framför allt skatt. 
Transaktionen beräknas slutföras under första 
halvåret 2016. 
 

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET  

• Den 16 februari 2015 tillkännagav TeliaSonera att 
man emitterat en 20-årig obligation om 500 MEUR, 
med förfall i februari 2035, inom ramen för befint-
ligt 12-miljarder Euro EMTN-program (Euro Me-
dium Term Note). Räntekostnaden blev 1,70 pro-
cent per år motsvarande Mid-swaps + 63 ränte-
punkter. 

• Den 25 mars 2015 tillkännagav TeliaSonera att Te-
liaSonera och övriga aktieägare i Turkcell Holding 
hade kommit överens om ett förslag till årsstäm-
man i Turkcell gällande utdelning om totalt 3,925 
GTRY. Turkcells årsstämma hölls den 26 mars 
2015 och förslaget godkändes. 

• Den 8 april 2015 tillkännagav TeliaSonera att de 
ordinarie styrelseledamöterna Marie Ehrling, Olli-
Pekka Kallasvuo, Mats Jansson, Mikko Kosonen, 
Nina Linander, Martin Lorentzon, Per-Arne Sand-
ström och Kersti Strandqvist omvaldes vid års-
stämman. Marie Ehrling valdes till styrelseordfö-
rande och Olli-Pekka Kallasvuo valdes till vice sty-
relseordförande. Årsstämman beslutade också om 
en utdelning till aktieägarna om 3,00 SEK per aktie. 

• Den 8 april 2015 tillkännagav TeliaSonera att den 
Europeiska kommissionen hade meddelat att den 
skulle inleda en djupgående undersökning av den 
föreslagna sammanslagningen av TeliaSoneras 
och Telenors danska verksamheter. Den 23 juni 
2015 tillkännagav TeliaSonera att EU-kommiss-
ionen hade tagit nästa steg i undersökningen av 
den föreslagna fusionen av TeliaSoneras och Tele-
nors verksamheter i Danmark genom att rikta ett 
så kallat ”statement of objections” till de två företa-
gen. Den 11 september 2015 tillkännagav TeliaSo-
nera och Telenor att man avbrutit arbetet med det 
föreslagna samgåendet av bolagens respektive 
verksamheter i Danmark. Bolagen hade inte lyck-
ats komma överens med EU-kommissionen om 
acceptabla villkor för att fullfölja planen att skapa 
en robust mobiloperatör. 

• Den 28 april 2015 tillkännagav TeliaSonera att man 
återköpt 270 783 aktier till en snittkurs på 51,7908 
SEK för att täcka sina åtaganden inom ramen för 
”Långsiktigt incitamentsprogram 2012/2015”. 

• Den 10 juni 2015 tillkännagav TeliaSonera att  
TeliaSonera och Spotify hade beslutat att ytterli-
gare förstärka samarbetet efter fem års fram-
gångsrikt samarbete och TeliaSonera investerade i 
aktier för 115 MUSD. 

• Den 25 juni 2015 tillkännagav TeliaSonera föränd-
ringar i koncernledningen. Hélène Barnekow till-
trädde som Executive Vice President och chef över 
region Sverige och Malin Frenning tillträdde en ny 
roll i koncernledningen som Senior Vice President 
och chef för Teknologi och transformation. Sverker 
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Hannervall lämnade företaget men kvarstår som 
rådgivare under uppsägningsperioden. 

• Den 17 september 2015 tillkännagav TeliaSonera 
att man inte är en långsiktig ägare i region 
Eurasien. Teliasonera kommer att öka fokus på 
region Sverige och region Europa inom ramen för 
strategin att skapa det nya TeliaSonera. Ett arbete 
har påbörjats för att minska närvaron i region 
Eurasien för att helt lämna den på sikt. 

• Den 28 september 2015 tillkännagav TeliaSonera 
förändringar i koncernledningen. TeliaSonera slår 
samman enheterna Group Commercial och Group 
Technology till en ny enhet. Malin Frenning läm-
nade TeliaSonera och Emil Nilsson kommer att 
leda region Eurasien. 

• Den 6 oktober 2015 tillkännagav TeliaSonera att 
man levererar i enlighet med sitt nya strategiska 
fokus genom att slå samman sina två dotterbolag i 
Litauen. Fastnätsoperatören TEO och mobilopera-
tören Omnitel hade beslutat att gå samman, vilket 
stärker TeliaSoneras kärnverksamhet i Norden och 
Baltikum. Den 4 januari 2016 tillkännagav TEO att 
man hade förvärvat samtliga aktier i Omnitel. 

• Den 8 oktober 2015 tillkännagav TeliaSonera att 
man utsett Sören Abildgaard till tillförordnad chef 
för den kombinerade enheten Group Commercial-
Group Technology. Sören Abildgaard kommer att 
ingå i koncernledningen. Samma dag tillkännagav 
TeliaSonera att Erik Hallberg tillträtt en ny position 
som chef över den nya enheten Global Businesses 
och han lämnade koncernledningen. 

• Den 14 januari 2016 tillkännagav TeliaSonera att 
region Eurasien skulle komma att rapporteras som 
innehav för försäljning och som avvecklad verk-
samhet i bokslutskommunikén för 2015. Dessutom 
angavs att rörelseresultatet för det fjärde kvartalet 
2015 skulle komma att belastas av en icke kassa-
flödespåverkande nedskrivning motsvarande 5,3 
GSEK hänförlig till verksamheten i Uzbekistan och 
att en icke kassaflödespåverkande nedskrivning 
om 1,9 GSEK avseende verksamheten i Danmark 
skulle komma att göras. 

VIKTIGA HÄNDELSER EFTER UTGÅNGEN AV 2015 

• Den 12 januari 2016 tillkännagav TeliaSonera att 
Anders Olsson hade utnämnts till Chief Operating 
Officer och chef för Global Services & Operations i 
TeliaSonera, där han kommer att ingå i koncern-
ledningen. 

• Den 13 januari 2016 tillkännagav TeliaSonera att 
valberedningen offentliggjort sina förslag till Telia-
Soneras årsstämma den 12 april 2016 vad gäller 
val av styrelseledamöter och styrelseordförande. 
Valberedningen föreslog omval av samtliga styrel-
seledamöter, förutom Mats Jansson, Per-Arne 
Sandström samt Kersti Strandqvist som har un-
danbett sig omval. Därutöver föreslogs nyval av 
Susanna Campbell, Anna Settman och Olaf Swan-
tee. Valberedningen föreslog omval av Marie Ehr-
ling som styrelseordförande och Olli-Pekka Kallas-
vuo som styrelsens vice ordförande. 
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TELIASONERA-AKTIEN 

TeliaSonera-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm 
och Nasdaq Helsinki. Aktiens betalkurs i Stockholm 
sjönk 16 procent 2015, från 50,40 SEK till 42,19 SEK. 
Den högsta betalkursen var 55,65 SEK (53,20) och den 
lägsta 40,05 SEK (44,32). Antalet aktieägare ökade till 
515 437 från 510 566. Svenska statens ägarandel var 
37,3 procent och den finska statens 2,3 procent. Ägan-
det utanför Sverige och Finland ökade till 35,1 procent 
från 28,8 procent. 
 
 
ORDINARIE UTDELNING TILL AKTIEÄGARNA 

För 2015 föreslår styrelsen att årsstämman beslutar om 
en ordinarie utdelning om 3,00 SEK (3,00) per aktie, to-
talt 13,0 GSEK (13,0) eller 152 procent (90) av nettore-
sultatet hänförligt till moderbolagets aktieägare.  
 
Utdelningen skall delas upp i två lika delar om 1,50 SEK 
vardera och utbetalas vi två tillfällen. 
    
Första utbetalningenFörsta utbetalningenFörsta utbetalningenFörsta utbetalningen    
Styrelsen föreslår att sista dag för handel i aktien med 
rätt till utdelning ska vara den 12 april 2016 och att 
första dag för handel i aktien utan rätt till utdelning ska 
vara den 13 april 2016. Avstämningsdag hos Euroclear 
Sweden för rätt att erhålla utdelning föreslås bli den 14 
april 2016. Om årsstämman beslutar enligt styrelsens 
förslag beräknas utbetalning av utdelning från 
Euroclear Sweden ske den 19 april 2016. 
 
Andra utbetalningenAndra utbetalningenAndra utbetalningenAndra utbetalningen    
Styrelsen föreslår att sista dag för handel i aktien med 
rätt till utdelning ska vara den 21 oktober 2016 och att 
första dag för handel i aktien utan rätt till utdelning ska 
vara den 24 oktober 2016. Avstämningsdag hos 
Euroclear Sweden för rätt att erhålla utdelning föreslås 
bli den 25 oktober 2016. Om årsstämman beslutar en-
ligt styrelsens förslag beräknas utbetalning av utdel-
ning från Euroclear Sweden ske den 28 oktober 2016. 
 
 
 

Årsstämma 2016 

Årsstämman äger rum den 12 april 2016 kl. 14.00 på 
Waterfront Congress Centre i Stockholm. Kallelse kom-
mer att införas på www.teliasonera.com och annonse-
ras i dagspressen i början av mars 2016. Avstämnings-
dag för rätt att delta i årsstämman är den 6 april 2016. 
Aktieägare kan anmäla sig till årsstämman från början 
av mars 2016. Anmälan ska vara TeliaSonera tillhanda 
senast den 6 april 2016. 
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Intäkts- och vinsttillväxt i Sverige 

• Tjänsteintäkter ökade 2,5 procent organiskt, hjälpt av en rekordsnabb fiberutbyggnad såväl som av högre in-
täkter från bredband och tv, tack vare högre genomsnittlig intäkt per användare och större abonnemangsbas. 
Fast telefoni fortsatte att minska på grund av en lägre efterfrågan på traditionell telefoni. Lönsamheten förbätt-
rades tack vare tillväxten i tjänsteintäkter, bra kostnadskontroll och en bättre försäljningsmix av hårdvara. 
 

• Fortsatt framgång i vår fiberkampanj gentemot enfamiljshus resulterade i ett rekord om ytterligare 23 000 an-
slutna hushåll, och vi uppnådde därmed 55 000 för helåret. 

ÖVERSIKT 

MSEK, förutom marginaler, operativ 
data och förändringar (∆) 

Okt-dec 
2015 

Okt-dec 
2014 

∆  
(%) 

Jan-dec 
2015 

Jan-dec 
2014 

∆  
(%) 

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

Förändring (%) lokal organisk 2,3     2,0     

varav tjänsteintäkter (externa) 8 324 8 115 2,6 32 194 31 927 0,8 

förändring (%) lokal organisk 2,5     0,3     

EBITDA före engångsposter 3 807 3 460 10,0 14 267 14 311 -0,3 

Marginal (%) 38,5 35,8   38,2 39,3   

Resultat från intressebolag 0 1 -78,5 -20 -5  

Rörelseresultat före engångsposter 2 651 2 356 12,5 9 797 10 130 -3,3 

Rörelseresultat  2 449 2 147 14,1 9 284 9 746 -4,7 

CAPEX exkl. licenser och frekvenser 2 192 1 573 39,4 6 179 4 936 25,2 

% av tjänsteintäkter 26,3 19,4   19,2 15,5   

EBITDA före engångsposter – CAPEX 1 615 1 888 -14,4 8 088 9 375 -13,7 

Abonnemang, (tusental)             

Mobil 6 067 6 186 -1,9 6 067 6 186 -1,9 

Fast telefoni 1 896 2 054 -7,7 1 896 2 054 -7,7 

Bredband 1 306 1 275 2,4 1 306 1 275 2,4 

Tv 730 697 4,7 730 697 4,7 

Anställda 6 695 6 740 -0,7 6 695 6 740 -0,7 

 

Nettoomsättningen exklusive förvärv och avyttringar 
steg 2,3 procent. Den positiva effekten från förvärv och 
avyttringar var 0,1 procent. Tjänsteintäkter, exklusive 
förvärv och avyttringar, steg 2,5 procent. 
 
Mobila tjänsteintäkter steg med 1,2 procent medan 
fasta tjänsteintäkter steg med 3,1 procent tack vare 
högre engångsavgifter från fiber och högre genom-
snittlig intäkt per användare samt en större abonne-
mangsbas avseende bredband och tv. 
 
EBITDA före engångsposter, förvärv och avyttringar, 
ökade 10,0 procent. EBITDA före engångsposter men 
inklusive förvärv och avyttringar, steg 10,0 procent till  
3 807 MSEK (3 460). EBITDA-marginalen steg till 38,5 
procent (35,8), främst tack vare engångsavgifter från 
fiber, en bättre försäljningsmix av hårdvara samt god 
kostnadskontroll. 
 

CAPEX steg till 2 192 MSEK (1 573) och CAPEX, exklu-
sive licenser och frekvenser, steg till 2 192 MSEK  
(1 573). 
 
Antalet förbetalda mobilabonnemang sjönk med  
72 000 i kvartalet medan antalet abonnemang för fast 
bredband och tv ökade med 10 000 respektive 17 000. 
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Ökad vinst i region Europa 

• Tjänsteintäkter sjönk 1,0 procent organiskt på grund av lägre intäkter från fasta tjänster och samtrafik. Faktu-
rerade mobila intäkter steg med 2,0 procent organiskt, främst tack vare stor efterfrågan på data på flera mark-
nader. 
 

• I Danmark förvärvade Telia återstående aktier i dotterbolaget DLG Tele I/S vilket tidigare var ett 50/50 ägar-
skap med DLG. 
 

• Migrationen av Tele2-kunder i Norge slutfördes under kvartalet. Dessutom förvärvades två 1 800 MHz fre-
kvensblock i Norge för 293 MNOK. 
 

ÖVERSIKT 

MSEK, förutom marginaler, operativ 
data och förändringar (∆) 

Okt-dec 
2015 

Okt-dec 
2014 

∆  
(%) 

Jan-dec 
2015 

Jan-dec 
2014 

∆  
(%) 

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

Förändring (%) lokal organisk 5,1     2,7     

varav tjänsteintäkter (externa) 8 648 8 222 5,2 34 501 32 488 6,2 

förändring (%) lokal organisk -1,0     -2,0     

EBITDA före engångsposter 2 666 2 467 8,1 10 584 9 772 8,3 

Marginal (%) 23,3 23,9   24,2 24,6   

Resultat från intressebolag 32 25 27,0 119 108 9,9 

Rörelseresultat före engångsposter 1 224 1 054 16,1 4 875 4 759 2,4 

Rörelseresultat  -744 879 -184,7 2 375 4 401 -46,0 

CAPEX exkl. licenser och frekvenser 1 847 1 727 7,0 5 517 4 699 17,4 

% av tjänsteintäkter 21,4 21,0   16,0 14,5   

EBITDA före engångsposter - CAPEX 512 740 -30,8 4 761 5 073 -6,2 

Abonnemang, (tusental)             

Mobil 13 914 13 166 5,7 13 914 13 166 5,7 

Fast telefoni 942 980 -3,9 942 980 -3,9 

Bredband 1 283 1 268 1,2 1 283 1 268 1,2 

Tv 900 854 5,4 900 854 5,4 

Anställda 11 305 10 917 3,6 11 305 10 917 3,6 

 

Nettoomsättningen exklusive förvärv och avyttringar 
steg 5,1 procent i lokal valuta. I rapporterad valuta steg 
nettoomsättningen 10,4 procent till 11 418 MSEK  
(10 338). Den negativa effekten från valutakursföränd-
ringar var 1,6 procent och den positiva effekten från 
förvärv och avyttringar 6,9 procent.  Tjänsteintäkter, 
exklusive förvärv och avyttringar, sjönk 1,0 procent i lo-
kal valuta. 
 
Mobila tjänsteintäkter exklusive förvärv och avyttringar 
ökade med 0,4 procent i lokal valuta då lägre samtrafik-
intäkter främst i Norden mer än uppvägdes av tillväxten 
i fakturerade intäkter och roamingintäkter. Fasta tjäns-
teintäkter sjönk dock 5,0 procent främst till följd av 

lägre efterfrågan på traditionell fasttelefoni i alla länder 
samt lägre bredbandsintäkter i Finland. 
 
EBITDA före engångsposter steg 2,1 procent i lokala 
valutor, exklusive förvärv och avyttringar. I rapporterad 
valuta steg EBITDA före engångsposter 8,1 procent till 
2 666 MSEK (2 467). EBITDA-marginalen sjönk till 23,3 
procent (23,9). 
 
CAPEX steg till 2 153 MSEK (1 727) och CAPEX exklu-
sive kostnader för licenser och frekvenser steg till  
1 847 MSEK (1 727).  
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Finland – Positiv tillväxt i mobila tjänsteintäkter   
ÖVERSIKT 

MSEK, förutom marginaler, operativ 
data och förändringar (∆) 

Okt-dec 
2015 

Okt-dec 
2014 

∆  
(%) 

Jan-dec 
2015 

Jan-dec 
2014 

∆  
(%) 

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

Förändring (%) lokal organisk 0,6     0,0     

varav tjänsteintäkter (externa) 2 771 2 802 -1,1 11 065 11 082 -0,2 

förändring (%) lokal organisk -1,6     -2,9     

EBITDA före engångsposter 947 876 8,1 3 945 3 925 0,5 

Marginal (%) 27,8 26,1   29,7 30,4   

Abonnemang, (tusental)             

Mobil 3 306 3 281 0,8 3 306 3 281 0,8 

Fast telefoni 80 99 -19,2 80 99 -19,2 

Bredband 527 561 -6,1 527 561 -6,1 

Tv 486 481 1,0 486 481 1,0 
 
 

Tjänsteintäkter sjönk 1,6 procent i lokal valuta, exklu-
sive förvärv och avyttringar, då intäkter från fasta tjäns-
ter sjönk på grund av lägre genomsnittlig intäkt per an-
vändare och en mindre bas av bredbandsabonnemang 
samt lägre efterfrågan på företagslösningar. Mobila 
tjänsteintäkter växte med 2,9 procent hjälpt av prisju-
steringar och försäljningskampanjer. 
 
 

EBITDA-marginalen före engångsposter steg till 27,8 
procent (26,1) tack vare tillväxt i fakturerade intäkter, 
förbättrad marginal på hårdvara samt lägre kostnader. 
 
Antalet abonnemang avseende fast bredband och tv 
sjönk med 2 000 respektive 5 000 i kvartalet. Antalet 
mobilabonnemang sjönk med 21 000 i kvartalet men 
ökade med 25 000 under året. 
 
  
 

Norge – Stabil marginal  
ÖVERSIKT 

MSEK, förutom marginaler, operativ 
data och förändringar (∆) 

Okt-dec 
2015 

Okt-dec 
2014 

∆  
(%) 

Jan-dec 
2015 

Jan-dec 
2014 

∆  
(%) 

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

Förändring (%) lokal organisk 3,1     4,9     

varav tjänsteintäkter (externa) 1 828 1 417 29,0 7 556 5 655 33,6 

förändring (%) lokal organisk -2,1     0,4     

EBITDA före engångsposter 681 543 25,4 2 761 2 130 29,6 

Marginal (%) 29,6 30,2   30,1 31,0   

Abonnemang, (tusental)             

Mobil 2 311 1 517 52,4 2 311 1 517 52,4 
 
 

Tjänsteintäkter sjönk 2,1 procent i lokal valuta, exklu-
sive förvärv och avyttringar. Tillväxten i fakturerade mo-
bilintäkter motverkades av lägre samtrafikintäkter till 
följd av ändrade samtrafikavgifter under det tredje 
kvartalet. 
 

EBITDA-marginalen före engångsposter sjönk till 29,6 
procent (30,2). 
 
Antalet mobilabonnemang sjönk med 163 000 i kvarta-
let, nästan helt till följd av utrensning av inaktiva sim-
kort utan finansiell påverkan. 
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Danmark – Stabil lönsamhet trots prispress 
ÖVERSIKT 

MSEK, förutom marginaler, operativ 
data och förändringar (∆) 

Okt-dec 
2015 

Okt-dec 
2014 

∆  
(%) 

Jan-dec 
2015 

Jan-dec 
2014 

∆  
(%) 

Nettoomsättning 1 563 1 574 -0,7 5 890 5 761 2,2 

Förändring (%) lokal organisk -0,6     -0,4     

varav tjänsteintäkter (externa) 1 052 1 093 -3,7 4 247 4 272 -0,6 

förändring (%) lokal organisk -3,8     -3,2     

EBITDA före engångsposter 215 214 0,7 743 771 -3,7 

Marginal (%) 13,8 13,6   12,6 13,4   

Abonnemang, (tusental)             

Mobil 1 644 1 581 4,0 1 644 1 581 4,0 

Fast telefoni 114 122 -6,6 114 122 -6,6 

Bredband 135 114 18,4 135 114 18,4 

Tv 28 20 40,0 28 20 40,0 
 
 

Tjänsteintäkter sjönk 3,8 procent i lokal valuta, exklu-
sive förvärv och avyttringar, då främst samtrafikintäkter 
samt intäkter från traditionell telefoni sjönk. Intäkter 
från tv och bredband ökade dock till följd av en växande 
kundstock. Mobila tjänsteintäkter sjönk med 3,7 pro-
cent på grund av fortsatt hög konkurrens. 
 

EBITDA-marginalen före engångsposter var i princip 
oförändrad på 13,8 procent (13,6) hjälpt av lägre om-
kostnader. 
 
Antalet mobilabonnemang steg med 8 000 i kvartalet 
och med 63 000 under året. 
 

Litauen – Högre intäkter och förbättrad marginal 
ÖVERSIKT 

MSEK, förutom marginaler, operativ 
data och förändringar (∆) 

Okt-dec 
2015 

Okt-dec 
2014 

∆  
(%) 

Jan-dec 
2015 

Jan-dec 
2014 

∆  
(%) 

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

Förändring (%) lokal organisk 4,7     3,7     

varav tjänsteintäkter (externa) 651 635 2,6 2 536 2 474 2,5 

förändring (%) lokal organisk 2,1     -0,3     

EBITDA före engångsposter 285 265 7,6 1 051 1 012 3,9 

Marginal (%) 33,9 33,2   33,4 34,3   

Abonnemang, (tusental)             

Mobil 1 327 1 378 -3,7 1 327 1 378 -3,7 

Fast telefoni 447 468 -4,5 447 468 -4,5 

Bredband 390 369 5,7 390 369 5,7 

Tv 212 187 13,4 212 187 13,4 
 
 

Tjänsteintäkter steg 2,1 procent i lokal valuta, exklusive 
förvärv och avyttringar till följd av tillväxt i fakturerade 
intäkter. Intäkter från fast traditionell telefoni sjönk på 
grund av lägre efterfrågan men intäkter både från tv 
och bredband ökade främst tack vare en större abon-
nemangsbas. 

EBITDA-marginalen före engångsposter steg till 33,9 
procent (33,2), främst tack vare högre mobila tjänstein-
täkter. 
 
Antalet mobilabonnemang sjönk med 17 000 i kvarta-
let. Antalet abonnemang för fast bredband ökade med 
7 000 och tv-abonnemang ökade med 10 000 i kvarta-
let.
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Lettland – Positiv tillväxt i tjänsteintäkter 
ÖVERSIKT 

MSEK, förutom marginaler, operativ 
data och förändringar (∆) 

Okt-dec 
2015 

Okt-dec 
2014 

∆  
(%) 

Jan-dec 
2015 

Jan-dec 
2014 

∆  
(%) 

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

Förändring (%) lokal organisk 31,7     10,7     

varav tjänsteintäkter (externa) 289 282 2,5 1 188 1 132 5,0 

förändring (%) lokal organisk 2,1     2,1     

EBITDA före engångsposter 138 111 24,6 548 454 20,6 

Marginal (%) 29,9 31,7   33,0 31,2   

Abonnemang, (tusental)             

Mobil 1 119 1 097 2,0 1 119 1 097 2,0 
 
 

Tjänsteintäkter ökade 2,1 procent i lokal valuta, exklu-
sive förvärv och avyttringar då lägre samtrafikintäkter 
uppvägdes av högre grossist- och fakturerade intäkter. 
Den starka tillväxten i hårdvaruförsäljning fortsatte. 
 
 
 

EBITDA-marginalen före engångsposter sjönk till 29,9 
procent (31,7) främst på grund av en ökande hårdvaru-
försäljning. 
 
Antalet mobilabonnemang sjönk med 2 000 i kvartalet 
men ökade med 22 000 under året. 
 
 
 

 

Estland – Press på tjänsteintäkter och lönsamhet 
ÖVERSIKT 

MSEK, förutom marginaler, operativ 
data och förändringar (∆) 

Okt-dec 
2015 

Okt-dec 
2014 

∆  
(%) 

Jan-dec 
2015 

Jan-dec 
2014 

∆  
(%) 

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

Förändring (%) lokal organisk -2,2     -3,0     

varav tjänsteintäkter (externa) 549 524 4,8 2 062 2 075 -0,6 

förändring (%) lokal organisk -4,4     -6,0     

EBITDA före engångsposter 169 191 -11,3 817 855 -4,5 

Marginal (%) 22,9 27,5   30,3 32,5   

Abonnemang, (tusental)             

Mobil 863 841 2,6 863 841 2,6 

Fast telefoni 301 291 3,4 301 291 3,4 

Bredband 231 224 3,1 231 224 3,1 

Tv 174 166 4,8 174 166 4,8 
 
 

Tjänsteintäkter sjönk 4,4 procent i lokal valuta, exklu-
sive förvärv och avyttringar till följd av lägre efterfrågan 
på reseprodukter. Efterfrågan på data ökade dock och 
därmed ökade fakturerade intäkter med 3,4 procent. 
 

EBITDA-marginalen före engångsposter sjönk till 22,9 
procent (27,5) på grund av lägre tjänsteintäkter och 
ökade omkostnader.  
 
Antalet abonnemang för fast bredband respektive tv 
ökade med 3 000 vardera i kvartalet medan antalet mo-
bilabonnemang ökade med 12 000 i kvartalet och med 
22 000 under året.  
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Spanien – Positiv ökning av avtalsabonnemang 
ÖVERSIKT 

MSEK, förutom marginaler, operativ 
data och förändringar (∆) 

Okt-dec 
2015 

Okt-dec 
2014 

∆  
(%) 

Jan-dec 
2015 

Jan-dec 
2014 

∆  
(%) 

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

Förändring (%) lokal organisk 6,5     5,2     

varav tjänsteintäkter (externa) 1 508 1 469 2,7 5 847 5 799 0,8 

förändring (%) lokal organisk 2,2     -1,9     

EBITDA före engångsposter 229 267 -14,1 720 625 15,2 

Marginal (%) 10,8 13,4   9,0 8,5   

Abonnemang, (tusental)             

Mobil 3 344 3 471 -3,6 3 344 3 471 -3,6 
 
 

Tjänsteintäkter för mobila tjänster ökade med 2,2 pro-
cent i lokal valuta, exklusive förvärv och avyttringar då 
den lägre efterfrågan på mobila rösttjänster mer än 
uppvägdes av högre roamingintäkter och kraftig efter-
frågan på data. 
 
EBITDA-marginalen före engångsposter sjönk till 10,8 
procent (13,4), främst på grund av en högre andel 

hårdvaruförsäljning och attraktiva erbjudanden med 
syfte att öka antalet avtalsabonnemang. 
 
Antalet mobilabonnemang sjönk med 54 000 i kvartalet 
då den positiva ökningen om 14 000 avtalsabonne-
mang motverkades av en utrensning av inaktiva förbe-
tala abonnemang. 
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Övrig verksamhet 

ÖVERSIKT 

MSEK, förutom marginaler, operativ 
data och förändringar (∆) 

Okt-dec 
2015 

Okt-dec 
2014 

∆  
(%) 

Jan-dec 
2015 

Jan-dec 
2014 

∆  
(%) 

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

Förändring (%) lokal organisk 5,9     4,5     

varav International Carrier 1 676 1 526 9,9 6 631 5 964 11,2 

EBITDA före engångsposter 83 -26  430 282 52,5 

varav International Carrier 124 112 11,2 401 371 8,1 

Marginal (%) 4,2 -1,4   5,5 4,0   

Resultat från intressebolag 1 137 1 519 -25,1 3 295 4 463 -26,2 

varav Ryssland 504 646 -22,0 1 413 2 247 -37,1 

varav Turkiet 641 874 -26,7 1 894 2 213 -14,4 

Rörelseresultat före engångsposter 1 063 1 393 -23,7 3 141 3 948 -20,4 

Rörelseresultat  1 144 1 368 -16,4 2 948 3 597 -18,0 

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

Anställda 3 342 3 236 3,3 3 342 3 236 3,3 

 

Nettoomsättningen exklusive förvärv och avyttringar, 
steg 5,9 procent i lokal valuta. I rapporterad valuta 
ökade nettoomsättningen 9,7 procent till 1 965 MSEK 
(1 792). Den negativa effekten från valutakursföränd-
ringar var 3,8 procent.  
 
EBITDA före engångsposter vände till positiv och upp-
gick till 83 MSEK (-26). EBITDA-marginalen före en-
gångsposter steg till 4,2 procent (-1,4). 
 

I International Carrier steg nettoomsättningen 9,9 pro-
cent till 1 676 MSEK (1 526) och EBITDA-marginalen 
före engångsposter förblev i det närmaste oförändrad 
på 7,4 procent (7,3). 
 
Resultat från intressebolag före engångsposter sjönk 
till 1 137 MSEK (1 519) till stor del på grund av valutaef-
fekter. 
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Avvecklade verksamheter 

ÖVERSIKT 

MSEK, förutom marginaler, operativ 
data och förändringar (∆) 

Okt-dec 
2015 

Okt-dec 
2014 

∆  
(%) 

Jan-dec 
2015 

Jan-dec 
2014 

∆  
(%) 

Nettoomsättning (extern) 4 470 5 163 -13,4 20 742 19 759 5,0 

EBITDA före engångsposter 2 299 2 702 -14,9 11 035 10 859 1,6 
Marginal (%) 51,4 52,3   53,2 55,0   
CAPEX 976 1 577 -38,1 4 195 4 724 -11,2 
CAPEX exkl. licenser och frekvenser 951 1 388 -31,5 3 784 3 370 12,3 
 

Före detta region Eurasien är klassificerad som avveck-
lad verksamhet per den 31 december 2015. Översikten 
för före detta region Eurasien presenteras därför i sam-
mandrag. Mer information om avvecklade verksam-
heter återfinns på sidorna 23 och 24. 
 
NettoomsättningenNettoomsättningenNettoomsättningenNettoomsättningen sjönk 13,4 procent i rapporterad 
valuta till 4 470 MSEK (5 163). 

EBITDA EBITDA EBITDA EBITDA före engångsposter sjönk till 2 299 MSEK  
(2 702). EBITDA-marginalen före engångsposter sjönk 
till 51,4 procent (52,3). 
    
CAPEX CAPEX CAPEX CAPEX sjönk till 976 MSEK (1 577) och CAPEX exklu-
sive licenser och frekvenser, sjönk till 951 MSEK  
(1 388). 
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Koncernens totalresultatrapporter i sammandrag 

MSEK, förutom marginaler, operativ data 
och förändringar (∆) 

Okt-dec 
2015 

Okt-dec1) 
2014 

∆  
(%) 

Jan-dec 
2015 

Jan-dec1) 
2014 

∆  
(%) 

Kvarvarande verksamheterKvarvarande verksamheterKvarvarande verksamheterKvarvarande verksamheter          

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

Kostnader för sålda tjänster och varor -14 174 -13 461 5,3 -52 782 -48 322 9,2 

BruttoresultatBruttoresultatBruttoresultatBruttoresultat    8 8 8 8 481481481481    7 7 7 7 938938938938    6,6,6,6,8888    33 33 33 33 788788788788    32 32 32 32 809809809809    3,3,3,3,0000    

Försäljnings-/administrations-/FoU-kostnader -4 986 -4 947 0,8 -20 243 -18 999 6,5 

Övriga rörelseintäkter-/kostnader, netto -1 817 -142  -2 333 -633  

Resultat från intressebolag och joint ventures 1 170 1 545 -24,3 3 394 4 567 -25,7 

RörelseresultatRörelseresultatRörelseresultatRörelseresultat    2 2 2 2 848848848848    4 4 4 4 395395395395    ----35,35,35,35,2222    14 14 14 14 606606606606    17 17 17 17 743743743743    ----17,17,17,17,7777    

Finansieringskostnader och övriga finansiella 
poster, netto 

-816 -485  -2 917 -2 535  

Resultat efter finansiella posterResultat efter finansiella posterResultat efter finansiella posterResultat efter finansiella poster    2 2 2 2 033033033033    3,9103,9103,9103,910        11111111    689689689689    15 15 15 15 209209209209        
Skatter -613 -983  -2 157 -2 989  
Nettoresultat från kvarvarande Nettoresultat från kvarvarande Nettoresultat från kvarvarande Nettoresultat från kvarvarande verksamheterverksamheterverksamheterverksamheter    1 1 1 1 420420420420    2 2 2 2 926926926926        9 9 9 9 532532532532    12 12 12 12 219219219219        
                 
Avvecklade verksamheterAvvecklade verksamheterAvvecklade verksamheterAvvecklade verksamheter                    
Nettoresultat från avvecklade verksamheter ----4 4 4 4 047047047047    ----56565656        673673673673    3 3 3 3 379379379379        
                 
Nettoresultat Nettoresultat Nettoresultat Nettoresultat     ----2 2 2 2 627627627627    2 2 2 2 870870870870        10 10 10 10 205205205205    15 15 15 15 599599599599        
       

Poster som kan komma att omklassificeras till 
nettoresultatet:  

  
 

  

Valutakursdifferenser från kvarvarande verk-
samheter 

-1 465 -187  -6 868 1 756  

Valutakursdifferenser från avvecklade verk-
samheter 

-2 914 727  -5 478 1 309  

Övrigt totalresultat från intressebolag och joint 
ventures 

-38 -48  -2 9  

Kassaflödessäkringar 237 331  614 69  
Finansiella instrument som kan säljas -17 1  -2 3  
Skatter avseende poster som kan komma att 
omklassificeras till nettoresultatet 

-417 425  -667 845  

Poster som inte kommer att omklassificeras till 
nettoresultatet: 

0   0 0  

Omvärdering av förmånsbestämda pensions-
planer 

3 018 -366  4 322 -3 953  

Skatter avseende poster som inte kommer att 
omklassificeras till nettoresultatet 

-648 107  -922 870  

Intressebolags omvärderingar av förmånsbe-
stämda pensionsplaner 

7 0  6 5  

Övrigt totalresultatÖvrigt totalresultatÖvrigt totalresultatÖvrigt totalresultat    ----2 2 2 2 236236236236    989989989989        ----8 8 8 8 997997997997    911911911911        
Summa totalresultatSumma totalresultatSumma totalresultatSumma totalresultat    ----4 4 4 4 863863863863    3 3 3 3 859859859859        1 1 1 1 208208208208    16 16 16 16 510510510510        
        
Nettoresultat hänförligt till:        
Moderbolagets ägare -3 010 2 938  8 551 14 502  
Innehav utan bestämmande inflytande 383 -68  1 654 1 097  

Summa totalresultat hänförligt till:           
Moderbolagets ägare -4 664 3 745  987 15 081   

Innehav utan bestämmande inflytande -199 114  221 1 429   

         
Resultat per aktie, före och efter utspädning 
(SEK) 

-0,70 0,68  1,97 3,35 
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Varav hänförligt till kvarvarande verksamheter, 
före och efter utspädning 

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

Antal aktier (tusental)            

Utestående vid perioden utgång 4 330 080 4 330 085  4 330 080 4 330 085   

Vägt genomsnitt, före och efter utspädning 4 330 082 4 330 085  4 330 082 4 330 085   

            

EBITDA från kvarvarande verksamheter 6 367 5 675 12,2 23 992 23 453 2,3 

EBITDA före engångsposter från kvarvarande 
verksamheter 

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

Av- och nedskrivningar från kvarvarande verk-
samheter 

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

Rörelseresultat före engångsposter från kvar-
varande verksamheter 

4 938 4 804 2,8 17 814 18 837 -5,4 

 

 Vissa omräkningar har gjorts, se sid 21. 
 
 
 

Koncernens balansrapporter i sammandrag 

MSEK  
31 dec 
2222015 

31 dec 
2014 

TillgångarTillgångarTillgångarTillgångar      

Goodwill och övriga immateriella tillgångar 67 933 86 161 

Materiella anläggningstillgångar 55 093 69 669 

Andelar i intressebolag och joint ventures, tillgångar för pensionsåtaganden och  
övriga anläggningstillgångar 

29 401 34 301 

Uppskjutna skattefordringar 5 054 5 955 

Långfristiga räntebärande fordringar 16 368 14 336 

Summa anläggningstillgångar 173 850 210 422 

Varulager 1 871 1 779 

Kundfordringar, aktuella skattefordringar och övriga fordringar 17 158 20 137 

Kortfristiga räntebärande fordringar 10 679 10 993 

Likvida medel 14 647 28 735 

Tillgångar som innehas för försäljning 35 812 – 
Summa omsättningstillgångar 80 167 61 644 

Summa tillgångarSumma tillgångarSumma tillgångarSumma tillgångar    254 254 254 254 017017017017    272 272 272 272 066066066066    

Eget kapital och skulderEget kapital och skulderEget kapital och skulderEget kapital och skulder       

Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare 97 884 111 383 

Eget kapital hänförligt till innehav utan bestämmande inflytande 4 318 4 981 

Summa eget kapital 102 202 116 364 

Långfristiga lån 91 646 90 168 

Uppskjutna skatteskulder 10 627 10 840 

Avsatt för pensioner och övriga långfristiga avsättningar 6 199 15 268 

Övriga långfristiga skulder 702 1 887 

Summa långfristiga skulder 109 175 118 163 

Kortfristiga lån 9 337 11 321 

Leverantörsskulder, aktuella skatteskulder, kortfristiga avsättningar  
och övriga kortfristiga skulder  

21 706 26 218 

Skulder hänförliga till tillgångar som innehas för försäljning  11 598 – 
Summa kortfristiga skulder 42 641 37 539 

Summa eget kapital Summa eget kapital Summa eget kapital Summa eget kapital och skulderoch skulderoch skulderoch skulder    254 254 254 254 017017017017    272 272 272 272 066066066066    
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Koncernens kassaflödesrapporter i sammandrag 

MSEK  
Okt-dec 
2015 

Okt-dec 
2014 

Jan-dec 
2015 

Jan-dec 
2014 

Kassaflöde före förändring av rörelsekapital 8 341 6 401 36 184 29 366 

Förändring av rörelsekapital -123 245 -935 -114 

Kassaflöde från löpande verksamhetKassaflöde från löpande verksamhetKassaflöde från löpande verksamhetKassaflöde från löpande verksamhet    8 2188 2188 2188 218    6 6456 6456 6456 645    35 24935 24935 24935 249    29 25229 25229 25229 252    

varav hänförligt till avvecklade verksamheter 1 261  1 995  8 121  8 418 

Betald CAPEX -5 527 -5 011 -18 699 -16 206 

Fritt kassaflödeFritt kassaflödeFritt kassaflödeFritt kassaflöde    2 6912 6912 6912 691    1 6351 6351 6351 635    16 55016 55016 55016 550    13 13 13 13 046046046046    

varav hänförligt till avvecklade verksamheter 857  1 163  4 030  4 905 

Kassaflöde från övrig investeringsverksamhet -1 936 -6 774 -10 285 -5 774 

Summa kassaflöde från investeringsverksamhetSumma kassaflöde från investeringsverksamhetSumma kassaflöde från investeringsverksamhetSumma kassaflöde från investeringsverksamhet    ----7 4637 4637 4637 463    ----11 78411 78411 78411 784    ----28 98528 98528 98528 985    ----21 97921 97921 97921 979    

varav hänförligt till avvecklade verksamheter -681  -1 150  -4 823  -3 863 

Kassaflöde före finansieringsverksamhetKassaflöde före finansieringsverksamhetKassaflöde före finansieringsverksamhetKassaflöde före finansieringsverksamhet    755755755755    ----5 1395 1395 1395 139    6 2646 2646 2646 264    7 2727 2727 2727 272    

Kassaflöde från finansieringsverksamhetKassaflöde från finansieringsverksamhetKassaflöde från finansieringsverksamhetKassaflöde från finansieringsverksamhet    ----2 1582 1582 1582 158    3 3693 3693 3693 369    ----9 6289 6289 6289 628    ----10 26910 26910 26910 269    

varav hänförligt till avvecklade verksamheter -226  134  422  -705 

Periodens kassaflödePeriodens kassaflödePeriodens kassaflödePeriodens kassaflöde    ----1 4041 4041 4041 404    ----1 7701 7701 7701 770    ----3 3633 3633 3633 363    ----2 9972 9972 9972 997    

varav hänförligt till avvecklade verksamheter 354 979 3,719 3,850 

           

Likvida medel, ingående balansLikvida medel, ingående balansLikvida medel, ingående balansLikvida medel, ingående balans    26 74226 74226 74226 742    30 42330 42330 42330 423    28 73528 73528 73528 735    31 35531 35531 35531 355    

Periodens kassaflöde -1 404 -1 770 -3 363 -2 997 

Kursdifferens i likvida medel -5 82 -38 377 

Likvida medel, Likvida medel, Likvida medel, Likvida medel, utgående balansutgående balansutgående balansutgående balans    25 33425 33425 33425 334    28 73528 73528 73528 735    25 33425 33425 33425 334    28 73528 73528 73528 735    

varav hänförligt till kvarvarande verksamheter 14 647 21 627 14 647 21 627 

varav hänförligt till avvecklade verksamheter 10 687 7 109 10 687 7 109 

 
 
 

Koncernens rapporter över förändringar i eget kapital i sam-
mandrag 

MSEK  
Moderbolagets 

ägare 
Innehav utan bestäm-

mande inflytande 
Summa eget 

kapital 

Ingående balans 1 januari 2014Ingående balans 1 januari 2014Ingående balans 1 januari 2014Ingående balans 1 januari 2014    108 324108 324108 324108 324    4 6104 6104 6104 610    112 934112 934112 934112 934    

Utdelningar -12 990 -1 058 ----14 04814 04814 04814 048    

Aktierelaterade ersättningar 18 – 18181818    

Återköpta egna aktier -6 – ----6666    

Summa transaktioner med ägare -12 978 -1 058 ----14 03614 03614 03614 036    

Summa totalresultat 15 081 1 429 16 51016 51016 51016 510    

Effekt av egetkapitaltransaktioner i intressebolag 955 – 955955955955    

Utgående balans 31 december 2014Utgående balans 31 december 2014Utgående balans 31 december 2014Utgående balans 31 december 2014    111 383111 383111 383111 383    4 9814 9814 9814 981    116 364116 364116 364116 364    
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MSEK  
Moderbolagets 

ägare 
Innehav utan bestäm-

mande inflytande 
Summa eget 

kapital 

Ingående balans 1 januari 2015Ingående balans 1 januari 2015Ingående balans 1 januari 2015Ingående balans 1 januari 2015    111 383111 383111 383111 383    4 9814 9814 9814 981    116 364116 364116 364116 364    

Utdelningar -12 990 -835 ----13 82513 82513 82513 825    

Aktierelaterade ersättningar 23 – 23232323    

Återköpta egna aktier -14 – ----14141414    

Förvärv av minoritetsintressen -309 -47 ----356356356356    

Summa transaktioner med ägare -13 289 -882 ----14 17114 17114 17114 171    

Summa totalresultat 987 221 1 208 

Effekt av egetkapitaltransaktioner i intressebolag -1 197 – -1 197 

Utgående balans 31 Utgående balans 31 Utgående balans 31 Utgående balans 31 ddddecember 2015ecember 2015ecember 2015ecember 2015    97 88497 88497 88497 884    4 3184 3184 3184 318    102 202102 202102 202102 202    

 

Redovisningsnorm 

ALLMÄNT 

TeliaSoneras koncernredovisning för fjärde kvartalet 
och helåret 2015 har, liksom årsbokslutet för 2014, 
upprättats i enlighet med International Financial Repor-
ting Standards (IFRS) och, givet karaktären hos Telia-
Soneras transaktioner, med IFRS sådana de antagits av 
EU. De finansiella rapporterna för moderbolaget Telia-
Sonera AB har upprättats i enlighet med Årsredovis-
ningslagen samt rekommendationen RFR 2 Redovis-
ning för juridiska personer och uttalanden utgivna av 
Rådet för finansiell rapportering. Denna delårsrapport 
har för koncernen upprättats i enlighet med IAS 34 In-
terim Financial Reporting och för moderbolaget i enlig-
het med Årsredovisningslagen. Tillämpade redovis-
ningsprinciper är de samma som föregående år med 
undantag för det nedan beskrivna. Alla belopp i denna 
rapport är angivna i miljoner svenska kronor (MSEK) 
om inget annat anges. Avrundningsdifferenser kan fö-
rekomma. 
 
AVVECKLADE VERKSAMHETER 

Före detta region Eurasien är klassificerad som innehav 
för försäljning och avvecklad verksamhet per den 31 

december 2015. Mer information om avvecklade verk-
samheter återfinns på sidorna 23 och 24. 
 

SEGMENT 

Före detta region Eurasien är klassificerad som innehav 
för försäljning och avvecklad verksamhet per den 31 
december 2015 och ingår därför inte i segmentsin-
formationen.  
 
RÄTTELSE AV KLASSIFICIERINGSFEL I TIDIGARE 
PERIODER 

Tidigare perioder har omräknats för att avspegla upp-
täckten av vissa klassificeringsfel mellan nettoomsätt-
ning och kostnad för sålda varor och tjänster avseende 
leverantörsrabatter i region Europa. Gjorda rättelser 
framgår nedan. Rättelserna nedan omfattade även före 
detta region Eurasien som är klassificerad som avveck-
lad verksamhet: 
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MSEK 
Okt-dec 2014 
Rapporterat 

Okt-dec 2014    
Omräknat 

Okt-dec 2014 
Avvecklad 
verksamhet 

Okt-dec 2014 
Omräknat 

Nettoomsättning 26 606 -44 -5 163 21 399 

Kostnader för sålda tjänster och varor -16 634 44 3 129 -13 461 

BruttoresultatBruttoresultatBruttoresultatBruttoresultat    9 9729 9729 9729 972    0000    ----2 0342 0342 0342 034    7 9387 9387 9387 938    

 

MSEK 
Jan-dec 2014 
Rapporterat 

Jan-dec 2014    
Omräknat 

Jan-dec 2014 
Avvecklad 
verksamhet 

Jan-dec 2014 
Omräknat 

Nettoomsättning 101 060 -170 -19 759 81 131 

Kostnader för sålda tjänster och varor -58 091 170 9 599 -48 322 

BruttoresultatBruttoresultatBruttoresultatBruttoresultat    42 96942 96942 96942 969    0000    ----10 16010 16010 16010 160    32 80932 80932 80932 809    

 
 

OMRÄKNING AV FINANSIELL DATA 

Tidigare perioder har omräknats för att avspegla en ny 
produktklassificering, främst inom Managed Services 
and Support. Omräkningarna har påverkat externa 
tjänsteintäkter i region Sverige och region Europa. 
 

 

OMRÄKNING AV OPERATIVA DATA 

Definitionen av antalet förbetalda abonnemang har 
ändrats. Förbetalda abonnemang räknas om abonnen-
ten har varit aktiv under de senaste tre månaderna. Ti-
digare perioder har omräknats för jämförbarhet. 
 
 
 

Engångsposter 

MSEK  
Okt-dec 
2015 

Okt-dec 
2014 

Jan-dec 
2015 

Jan-dec 
2014 

Inom EBITDAInom EBITDAInom EBITDAInom EBITDA    ----189 189 189 189     ----227 227 227 227     ----1 289 1 289 1 289 1 289     ----912 912 912 912     

Omstrukturering, kostnader för synergiimplementation m m:         

Region Sverige -202  -180  -495  -354  

Region Europa -83  -22  -615  -204  

Övrig verksamhet  81   81  -194  -246  

Kapitalvinster/-förluster  14  -107   14  -107  

Inom AvInom AvInom AvInom Av----    och nedskrivningaroch nedskrivningaroch nedskrivningaroch nedskrivningar    ----1 900 1 900 1 900 1 900     ----182 182 182 182     ----1 900 1 900 1 900 1 900     ----182 182 182 182     

Nedskrivningar, förkortade avskrivningstider:         

Region Sverige – -29  –    -29  

Region Europa -1 900  -152  -1 900  -152  

Övrig verksamhet –    -1  –    -1  

Inom Resultat från intressebolag och joint venturesInom Resultat från intressebolag och joint venturesInom Resultat från intressebolag och joint venturesInom Resultat från intressebolag och joint ventures    –                –                ----19 19 19 19     –                
Kapitalvinster/-förluster –     –    -19   –   
Summa kvarvarande verksamheterSumma kvarvarande verksamheterSumma kvarvarande verksamheterSumma kvarvarande verksamheter    ----2 089 2 089 2 089 2 089     ----409 409 409 409     ----3 208 3 208 3 208 3 208     ----1 093 1 093 1 093 1 093     

Summa avvecklade verksamheterSumma avvecklade verksamheterSumma avvecklade verksamheterSumma avvecklade verksamheter    ----5 486 5 486 5 486 5 486     ----1 823 1 823 1 823 1 823     ----5 772 5 772 5 772 5 772     ----2 883 2 883 2 883 2 883     

Summa engångsposterSumma engångsposterSumma engångsposterSumma engångsposter    ----7 575 7 575 7 575 7 575     ----2 232 2 232 2 232 2 232     ----8 980 8 980 8 980 8 980     ----3 976 3 976 3 976 3 976     

 
Nedskrivningar inom Region Europa om 1 900 MSEK hänförs till nedskrivning av goodwill i Danmark som ett resul-
tat av en förnyad syn på framtida intjäning i Danmark efter det tidigare meddelade beslutet att inte fullfölja samgå-
endet med Telenor i Danmark. 
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Avvecklade verksamheter 

KLASSIFICERING 

Per den 31 december 2015 är region Eurasien klassifi-
cerad som innehav för försäljning och avvecklad verk-
samhet. Den 17 september 2015 tillkännagav TeliaSo-
nera att man inte är en långsiktig ägare i region 
Eurasien samt att en process har startats för att minska 
närvaron inom region Eurasien och över tid lämna den 
helt. Under fjärde kvartalet 2015 har försäljningspro-
cessen framskridit i alla länder i region Eurasien och i 
december ingick TeliaSonera ett avtal om att sälja sitt 
innehav i den nepalesiska operatören Ncell. Till följd av 
dessa framsteg, nuvarande status i försäljningsproces-
sen och en bedömning av varje marknads omständig-
heter samt komplexa ägarstrukturer, har TeliaSonera 
gjort bedömningen att avyttring av verksamheterna i 
region Eurasien anses mycket sannolik inom ett år. 
Region Eurasien klassificeras därmed som innehas för 
försäljning och rapporteras som avvecklad verksamhet 
per 31 december 2015.  
 
PRESENTATION 

Region Eurasien är klassificerad som innehav för för-
säljning och avvecklad verksamhet och presenteras 

därmed som ett belopp i koncernens totalresultatrap-
porter. Tillgångar och skulder i region Eurasien presen-
teras separat på två rader i koncernens balansrappor-
ter. Koncernens kassaflödesrapporter presenteras in-
klusive region Eurasien, men med tilläggsinformation 
avseende kassaflöden från löpande verksamhet, inve-
sterings- och finansieringsverksamhet och fritt kassa-
flöde för region Eurasien. Beloppen för kvarvarande 
och avvecklade verksamheter i koncernens finansiella 
rapporter presenteras efter eliminering av koncernin-
terna transaktioner. Jämförelseperioder i koncernens 
totalresultatrapporter har omräknats för att återspegla 
klassificeringen av region Eurasien som avvecklad 
verksamhet.  
    
VÄRDERING 

I enlighet med IFRS 5 värderas avvecklade verksam-
heter till det lägsta av det redovisade värdet och det 
verkliga värdet efter avdrag för försäljningskostnader. 
Värderingen baseras på en samlad bedömning av in-
formation från försäljningsprocessen och riskerna i de 
olika länderna. Omvärderingen av nettotillgångarna i 
region Eurasien resulterade i en nedskrivning om 5,3 
miljarder SEK relaterat till goodwill och andra anlägg-
ningstillgångar i Uzbekistan.  

NETTORESULTAT FRÅN AVVECKLADE VERKSAMHETER 

MSEK 
Jan- dec 

2015 
Jan- dec 

2014 

Nettoomsättning 20 742     19 759  

Kostnader och övriga rörelseintäkter, netto -13 775 -14 823  

RörelsRörelsRörelsRörelseresultateresultateresultateresultat    6 6 6 6 967967967967        4 4 4 4 936 936 936 936     

Finansieringskostnader och övriga finansiella poster, netto 1 552 -38  

Resultat Resultat Resultat Resultat efter finansiella posterefter finansiella posterefter finansiella posterefter finansiella poster    8 8 8 8 519519519519        4 4 4 4 898 898 898 898     

Skatter -2 546 -1 519  

Nedskrivningsförlust vid omvärdering till verkligt värde efter försäljningskostna-
der1 

-5 300 –  

Nettoresultat från avvecklade verksamheterNettoresultat från avvecklade verksamheterNettoresultat från avvecklade verksamheterNettoresultat från avvecklade verksamheter    673673673673        3 3 3 3 379 379 379 379     

        

EBITDA före engångsposter 11 035  10 859  
 

 Ej skattemässigt avdragsgill. 
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TILLGÅNGAR KLASSIFICERADE SOM INNEHAV FÖR FÖRSÄLJNING 

MSEK 
31 dec 
2015 

31 dec 
2014 

Goodwill och övriga immateriella tillgångar 10 821 – 
Materiella anläggningstillgångar 10 379 – 
Övriga anläggningstillgångar 586 – 
Kortfristiga räntebärande fordringar 1 382 – 
Övriga kortfristiga fordringar 1 957 – 
Likvida medel 10 687 – 
Tillgångar hänförliga till före detta region Eurasien klassificerade som inne-Tillgångar hänförliga till före detta region Eurasien klassificerade som inne-Tillgångar hänförliga till före detta region Eurasien klassificerade som inne-Tillgångar hänförliga till före detta region Eurasien klassificerade som inne-
hav för försäljning hav för försäljning hav för försäljning hav för försäljning     

35 35 35 35 812812812812    – 

   – 
Långfristiga skulder 238 – 
Avsättningar 4 431 – 
Övriga långfristiga skulder 2 176 – 
Kortfristiga skulder 1 230 – 
Övriga kortfristiga skulder 3 524 – 
Skulder hänförliga till före detta region Eurasien klassificerade som innehav Skulder hänförliga till före detta region Eurasien klassificerade som innehav Skulder hänförliga till före detta region Eurasien klassificerade som innehav Skulder hänförliga till före detta region Eurasien klassificerade som innehav 
för försäljningför försäljningför försäljningför försäljning    

11 11 11 11 598598598598    – 

   – 
Nettotillgångar Nettotillgångar Nettotillgångar Nettotillgångar hänförliga till före detta region Eurasien klassificerade som hänförliga till före detta region Eurasien klassificerade som hänförliga till före detta region Eurasien klassificerade som hänförliga till före detta region Eurasien klassificerade som 
innehav för försäljninginnehav för försäljninginnehav för försäljninginnehav för försäljning    

24 24 24 24 214214214214    – 

 

Segmentinformation 

 
MSEK 

Okt-dec 
2015 

Okt-dec 
2014 

Jan-dec 
2015 

Jan-dec 
2014 

NettoomsättningNettoomsättningNettoomsättningNettoomsättning            

Region Sverige  9 893   9 661   37 336   36 456  

varav extern  9 791   9 577   37 051   36 165  

Region Europa  11 418   10 338   43 730   39 667  

varav extern  11 314   10 421   43 309   39 401  

Övrig verksamhet  1 965   1 792   7 753   7 043  

Summa segmentSumma segmentSumma segmentSumma segment        23 276 23 276 23 276 23 276         21 790 21 790 21 790 21 790         88 819 88 819 88 819 88 819         83 166 83 166 83 166 83 166     

Eliminering -620  -391  -2 249  -2 035  

KoncernenKoncernenKoncernenKoncernen        22 655 22 655 22 655 22 655         21 399 21 399 21 399 21 399         86 569 86 569 86 569 86 569         81 131 81 131 81 131 81 131     

EBITDA före engångsposterEBITDA före engångsposterEBITDA före engångsposterEBITDA före engångsposter            

Region Sverige  3 807   3 460   14 267   14 311  

Region Europa  2 666   2 467   10 584   9 772  

Övrig verksamhet  83  -26   430   282  

Summa Summa Summa Summa segmentsegmentsegmentsegment        6 556 6 556 6 556 6 556         5 902 5 902 5 902 5 902         25 281 25 281 25 281 25 281         24 364 24 364 24 364 24 364     

Elimineringar  0   0   0  0  

KoncernenKoncernenKoncernenKoncernen        6 556 6 556 6 556 6 556         5 902 5 902 5 902 5 902         25 281 25 281 25 281 25 281         24 364 24 364 24 364 24 364     

RörelseresultatRörelseresultatRörelseresultatRörelseresultat                                    

Region Sverige  2 449   2 147   9 284   9 746  

Region Europa -744   879   2 375   4 401  

Övrig verksamhet  1 144   1 368   2 948   3 597  

Summa segmentSumma segmentSumma segmentSumma segment        2 848 2 848 2 848 2 848         4 394 4 394 4 394 4 394         14 606 14 606 14 606 14 606         17 744 17 744 17 744 17 744     

Elimineringar 0   1   0  0  

KoncernenKoncernenKoncernenKoncernen        2 848 2 848 2 848 2 848         4 395 4 395 4 395 4 395         14 606 14 606 14 606 14 606         17 743 17 743 17 743 17 743     
Finansieringskostnader och övriga finansiella poster, netto -816 -485 -2 917 -2 535 
Resultat efter Resultat efter Resultat efter Resultat efter finansiella posterfinansiella posterfinansiella posterfinansiella poster    2 0332 0332 0332 033    3 9103 9103 9103 910    11 68911 68911 68911 689    15 20915 20915 20915 209    
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MSEK 
Region 
Sverige 

Region 
Europa 

Övrig 
verk-

samhet 

Summa 
kvarva-

rande verk. 

Avveck-
lade 
verk. 

Ofördelat Koncernen 

SegmenttillgångarSegmenttillgångarSegmenttillgångarSegmenttillgångar                                

31 december 2015 42 516 96 018 33 633 172 166 23 625 58 586 254 017 

31 december 2014 39 313 96 852 47 084 183 249 37 735 51 082 272 066 

SegmentskulderSegmentskulderSegmentskulderSegmentskulder                                

31 december 2015 11 123 11 626 5 663 28 413 8 393 115 010 151 816 

31 december 2014 10 195 11 679 5 250 27 123 13 354 115 224 155 701 

 
 
Minskningen av segmenttillgångar inom Övrig verk-
samhet beror till största delen på utdelningen från in-
tressebolaget Turkcell. 
 

AVVECKLADE VERKSAMHETER 

Före detta region Eurasien är klassificerad som innehav 
för försäljning och avvecklad verksamhet per den 31 
december 2015 och ingår därför inte i segmentsin-
formationen. Mer information om avvecklade verksam-
heter återfinns på sidorna 23 och 24. 

Investeringar 

MSEK  
Okt-dec 
2015 

Okt-dec 
2014 

Jan-dec 
2015 

Jan-dec 
2014 

CAPEXCAPEXCAPEXCAPEX    5 2095 2095 2095 209    4 0754 0754 0754 075    14 59514 59514 59514 595    11 95511 95511 95511 955    

Immateriella tillgångar 1 066 478 2 251 1 138 

Materiella tillgångar 4 143 3 597 12 344 10 817 

Förvärv och övriga investeringarFörvärv och övriga investeringarFörvärv och övriga investeringarFörvärv och övriga investeringar    183183183183    254254254254    5 8185 8185 8185 818    1 2101 2101 2101 210    

Återställningsåtaganden 187 105 275 162 

Goodwill och andra övervärden -5 138 4 497 1 004 

Aktier och andelar 1 11 1 045 45 

Summa kvarvarande verksamheterSumma kvarvarande verksamheterSumma kvarvarande verksamheterSumma kvarvarande verksamheter    5 3925 3925 3925 392    4 3294 3294 3294 329    20 41320 41320 41320 413    13 16513 16513 16513 165    

Summa avvecklade verksamheterSumma avvecklade verksamheterSumma avvecklade verksamheterSumma avvecklade verksamheter    996996996996    1 5771 5771 5771 577    4 2154 2154 2154 215    4 7334 7334 7334 733    

varav CAPEX 976 1 577 4 195 4 724 

Totala investeringarTotala investeringarTotala investeringarTotala investeringar    6 3886 3886 3886 388    5 9065 9065 9065 906    24 62824 62824 62824 628    17 89917 89917 89917 899    

varav CAPEX 6 185 5 652 18 790 16 679 

 
 

Finansiella instrument – verkligt värde 

 31 dec 2015  31 dec 2014 

Långfristiga och kortfristiga lån1) 
MSEK  

Redovisat värde Verkligt värde 
 
Redovisat värde Verkligt värde 

Långfristiga lånLångfristiga lånLångfristiga lånLångfristiga lån                  

Marknadsfinansiering i säkringsförhållanden 
avseende verkligt värde 

37 672 41 021 

 

26 955 34 726 

Ränteswappar 627 627  283 283 

Valutaränteswappar 1 694 1 694  1 577 1 577 

DelsummaDelsummaDelsummaDelsumma    39 99339 99339 99339 993    43 34243 34243 34243 342        28 81428 81428 81428 814    36 58536 58536 58536 585    

Marknadsfinansiering 47 908 53 577  57 861 63 534 

Övrig upplåning till upplupet anskaffningsvärde 3 699 3 699  3 431 3 431 

DelsummaDelsummaDelsummaDelsumma    91 91 91 91 666600000000    111100 600 600 600 618181818        90 10690 10690 10690 106    103 549103 549103 549103 549    

Finansiella leasingavtal 46 46  62 62 

Summa långfristiga lånSumma långfristiga lånSumma långfristiga lånSumma långfristiga lån    91 691 691 691 646464646    100 6100 6100 6100 664646464        90 16890 16890 16890 168    103 103 103 103 611611611611    

Kortfristiga lånKortfristiga lånKortfristiga lånKortfristiga lån                                
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Marknadsfinansiering i säkringsförhållanden 
avseende verkligt värde 

– – 
 

7 414 7 414 

Ränteswappar 51 51  – – 
Valutaränteswappar 21 21  329 329 

DelsummaDelsummaDelsummaDelsumma    72727272    72727272        7 7437 7437 7437 743    7 7437 7437 7437 743    

Utnyttjade checkräkningskrediter och kortfris-
tiga kreditfaciliteter till upplupet anskaffnings-
värde 

9 9 

 

1 057 1 058 

Marknadsfinansiering 5 627 5 648  725 726 

Övrig upplåning till upplupet anskaffningsvärde 3 623 3 623  1 786 1 786 

DelsummaDelsummaDelsummaDelsumma    9 39 39 39 330303030    9 9 9 9 333351515151        11 31111 31111 31111 311    11 31311 31311 31311 313    

Finansiella leasingavtal 7 7  10 10 

Summa kortfristiga lånSumma kortfristiga lånSumma kortfristiga lånSumma kortfristiga lån    9 39 39 39 337373737    9 9 9 9 358358358358        11 32111 32111 32111 321    11 32311 32311 32311 323    
 

 Verkligt värde för finansiella tillgångar överensstämmer med redovisat värde. Information om uppskattning av verkligt värde återfinns i  
TeliaSoneras Årsredovisning 2014, not K3 i koncernredovisningen samt avsnittet Värdering av finansiella instrument i nivå 3 till verkligt värde. 

 
 

Finansiella tillgångar och skul-
der per nivå inom verkligt värde-
hierarkin1) 
MSEK 

31 dec 2015        31 dec 2014    

    varav            varav    

RedoRedoRedoRedovi-vi-vi-vi-
sat sat sat sat 

värdevärdevärdevärde    
Nivå  
1    

Nivå 
2 

Nivå  
3     

RedoRedoRedoRedovi-vi-vi-vi-
sat sat sat sat 

värdevärdevärdevärde    
Nivå  
1 

Nivå  
2 

Nivå 
3 

Finansiella tillgångar till verkligt Finansiella tillgångar till verkligt Finansiella tillgångar till verkligt Finansiella tillgångar till verkligt 
värdevärdevärdevärde    

                                    

Andelar i utomstående bolag som 
kan säljas 

1 0531 0531 0531 053    – – 1 053   275275275275    – – 275 

Andelar i utomstående bolag som 
innehas för handel 

35353535    – – 35  61616161    – – 61 

Lång- och kortfristiga obligationer 
som kan säljas 

15 15 15 15 739739739739    15 739 – –  4 9504 9504 9504 950    4 950 – – 

Derivat betecknade som säkrings-
instrument 

2 8242 8242 8242 824    – 2 824 –  3 9013 9013 9013 901    – 3 901 – 

Derivat som innehas för handel 3 1373 1373 1373 137    – 3 072 65  1 9231 9231 9231 923    – 1 868 55 

Summa finansiellaSumma finansiellaSumma finansiellaSumma finansiella    tillgångar till tillgångar till tillgångar till tillgångar till 
verkligt värde per nivåverkligt värde per nivåverkligt värde per nivåverkligt värde per nivå    

22 22 22 22 789789789789    15 15 15 15 739739739739    5 8965 8965 8965 896    1 1531 1531 1531 153        11 11011 11011 11011 110    4 9504 9504 9504 950    5 7705 7705 7705 770    391391391391    

Finansiella skulder till verkligt Finansiella skulder till verkligt Finansiella skulder till verkligt Finansiella skulder till verkligt 
värdevärdevärdevärde    

                
                        

Derivat betecknade som säkrings-
instrument 

2 1652 1652 1652 165    – 2 165 – 
 

1 7271 7271 7271 727    – 1 727 – 

Derivat som innehas för handel 329329329329    – 329 –  882882882882    – 882 – 

Summa finansiella skulder till Summa finansiella skulder till Summa finansiella skulder till Summa finansiella skulder till 
verkligt värde per nivåverkligt värde per nivåverkligt värde per nivåverkligt värde per nivå    

2 4942 4942 4942 494    –    2 4942 4942 4942 494    –        2 6092 6092 6092 609    ––––    2 6092 6092 6092 609    ––––    

 

1) Information om verkligt värde-hierarkin och uppskattning av verkligt värde återfinns i TeliaSoneras Årsredovisning 2014, not K3 i koncernredo-
visningen samt avsnittet nedan. 

 
 
VÄRDERING AV FINANSIELLA INSTRUMENT I NIVÅ 3 
TILL VERKLIGT VÄRDE 

Vid uppskattning av verkligt värde för investeringar som 
klassificeras i Nivå 3 används betydande icke observer-
bara indata eftersom det inte finns någon aktiv mark-
nad för dessa investeringar. Då det inte finns några ob-
serverbara priser tillgängliga för dessa egetkapitalin-
strument, tillämpar TeliaSonera en marknadsansats för 
att uppskatta verkligt värde. 
 

Den primära värderingsteknik som TeliaSonera använ-
der för att uppskatta verkligt värde för onoterade eget-
kapitalinstrument i nivå 3 baseras på den senaste 
transaktionen för det specifika företaget om en trans-
aktion har skett nyligen. Om det har skett väsentliga 
förändringar i förutsättningarna mellan transaktions-
dagen och balansdagen som, enligt TeliaSoneras be-
dömning, skulle kunna ha en betydande påverkan på 
verkligt värde justeras det redovisade värdet för att 
återspegla dessa förändringar. 
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Därutöver verifieras bedömningen av det verkliga vär-
det för väsentliga onoterade egetkapitalinstrument ge-
nom tillämpning av andra värderingstekniker i form av 
värderingsmultiplar härledda från noterade jämförbara 
företag för relevanta finansiella och operationella mått 
såsom intäkter, bruttoresultat och andra nyckeltal som 
är relevanta för det specifika företaget. Jämförbara no-
terade företag bestäms baserat på bransch, storlek, 
utvecklingsfas, geografiskt område och strategi. Multi-
peln beräknas genom att dividera det jämförbara före-
tagets värde (enterprise value) med det relevanta måt-
tet. Multipeln justeras sedan för rabatter/premier avse-
ende skillnader, fördelar och nackdelar mellan TeliaSo-
neras investering och de jämförbara noterade företa-
gen baserat på företagets specifika fakta och omstän-
digheter.  
 

Även om TeliaSonera gör sin bästa bedömning vid upp-
skattningen av verkligt värde för onoterade egetkapital-
instrument, och stämmer av resultat från den primära 
värderingstekniken mot andra värderingsmodeller, 
finns det inneboende begränsningar i alla värderings-
tekniker. Uppskattningar av verkligt värde som present-
eras här indikerar därför inte nödvändigtvis ett belopp 
som TeliaSonera skulle kunna realisera i en aktuell 
transaktion. Framtida bekräftande händelser kommer 
också påverka uppskattningen av verkligt värde. Effek-
ten av sådana händelser på uppskattade verkliga vär-
den skulle kunna vara väsentlig. Onoterade egetkapi-
talinstrument där verkligt värde inte kan värderas på ett 
tillförlitligt sätt värderas till anskaffningsvärde med av-
drag för eventuell nedskrivning. 
 
Tabellen nedan visar förändringar i nivå 3 instrument 
under tolvmånadersperioden som slutar den 31 de-
cember 2015: 

 

MSEK 

31 dec 2015 31 dec 2014 

Andelar i 
utomstå-
ende bo-
lag som 
kan säl-

jas 

Andelar i 
utomstå-
ende bo-
lag som 
innehas 
för han-

del 

Lång- 
och 
kort-

fristiga 
obliga-
tioner 
som 
kan 

säljas 

Derivat 
som in-
nehas 
för han-

del 
Sum-
ma 

Andelar 
i utom-
stående 
bolag 
som 

kan säl-
jas 

Andelar i 
utomstå-
ende bo-
lag som 
innehas 
för han-

del 

Lång- 
och 
kort-

fristiga 
obliga-
tioner 
som 
kan 

säljas 

Derivat 
som in-
nehas 
för han-

del 
Sum-
ma 

Nivå 3, ingå-
ende redovi-
sat värde 

275 61 0 55 391 203 57 2 0 262 

Förändringar 
i verkligt 
värde 

10 -26 0 10 -6 – – -2 55 53 

varav re-
dovisade i 
årets resultat 

-15 -26 0 10 -31 – – -2 55 53 

varav re-
dovisade i 
övrigt total-
resultat 

25 – – – 25 – – – – – 

Förvärv 
/kapital-till-
skott 

994 4 – – 998 33 4 – – 37 

Omföring in 
i/ut ur nivå 3 

– – – – – – – – – – 

Kursdifferen-
ser 

16 -5 0 0 11 38 2 – – 40 

Omklassifi-
cerat till till-
gångar som 
innehas för 
försäljning 

-242 – – -1 -243 – – – – – 

Nivå 3, ut-Nivå 3, ut-Nivå 3, ut-Nivå 3, ut-
gående re-gående re-gående re-gående re-
dovisat dovisat dovisat dovisat 
värdevärdevärdevärde    

1 1 1 1 053053053053    35353535    –    65656565    1 1 1 1 153153153153    275275275275    61616161    –    55555555    391391391391    
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Köp under 2015 avser i huvudsak förvärvet av 1,4 pro-
cent av aktierna i Spotify för 115 MUSD, motsvarande 
976 MSEK på transaktionsdagen den 9 juni 2015. 
 

Egna aktier 

Den 28 april 2015 förvärvade TeliaSonera AB 270 783 
egna aktier till en genomsnittlig kurs på SEK 51,7908 
för att täcka sina åtaganden inom ramen för ”Långsik-
tigt incitamentsprogram 2012/2015”. Under andra 
kvartalet 2015 distribuerades 266 195 aktier till incita-
mentprogrammets deltagare. Per den 31 december 
2015 ägdes 4 588 TeliaSonera AB-aktier av bolaget 
själv, det totala antalet registrerade aktier var 

4 330 084 781 och antalet utestående aktier var 
4 330 080 193. Det totala antalet registrerade och ute-
stående aktier per den 31 december 2014 var 
4 330 084 781.  
 

Transaktioner med närstå-
ende 

Under helåret 2015 köpte TeliaSonera varor och tjäns-
ter för 83 MSEK (151) och sålde varor och tjänster för 
112 MSEK (307). Tjänsterna avser huvudsakligen 
transaktioner med MegaFon, Turkcell och Lattelecom. 

Nettoskuldsättning, kvarvarande och avvecklade verksam-
heter 

Nedan presenterad nettoskuldsättning är baserad på hela TeliaSonera-koncernen vilket inkluderar både kvarva-
rande och avvecklade verksamheter. 
 

MSEK  
31 dec 
2015 

31 dec 
2014 

Lång- och kortfristig upplåning 102 451 101 489 

Avgår derivat vilka redovisas som finansiella tillgångar och säkrar lång- och kortfristig  
upplåning och därtill kopplade CSA-avtal (Credit Support Annex) 

-5 580 -5 618 

Avgår långfristiga obligationer som kan säljas -8 841 -4 671 

Avgår kortfristiga placeringar, kassa och bank -32 313 -31 880 

NettoskuldNettoskuldNettoskuldNettoskuld, kvarvarande och avvecklade verksamheter, kvarvarande och avvecklade verksamheter, kvarvarande och avvecklade verksamheter, kvarvarande och avvecklade verksamheter    55 71755 71755 71755 717    59 32059 32059 32059 320    

 

Lånefinansiering och kredit-
värdering 

Det underliggande operativa kassaflödet var fortsatt 
positivt även under sista kvartalet 2015.  
 
Kreditbetyget från Standard & Poor’s är oförändrat 
med en kreditvärdering av TeliaSonera AB med A- för 
långfristig upplåning samt A-2 för kortfristig upplåning, 
med stabila utsikter. Moody’s har bekräftat A3 för lång-
fristig och P2 för kortfristig upplåning, men utsikterna 
är negativa. 
 
Det fjärde kvartalet hade låg nyemissionsaktivitet och 
minskat intresse från investerare för nya investeringar. 
Kreditspreadar för europeiska ”investment grade”-kre-
diter slutade året i det närmaste oförändrade i nivå jäm-
fört med slutet av det tredje kvartalet. Detta efter en 
stark utveckling i oktober och november men ett sva-

gare avslut i december efter att Europeiska Central-
banken gjort marknaden besviken gällande stimulan-
ser.  

 

TeliaSonera har inte gjort någon större finansiering un-
der det fjärde kvartalet. Med begränsade finansierings-
behov under 2016 kvarstår en opportunistisk strategi 
för att dra fördel av attraktiva finansieringsmöjligheter 
när de uppstår med ett speciellt fokus på att fortsätta 
att diversifiera investerarbasen. 
 

Erhållna säkerheter 

Den 29 december 2015 erhöll TeliaSonera den sista 
amorteringen från AF Telecom Holding (AFT), hänförlig 
till försäljning av aktier i MegaFon 2012, uppgående till 
2 659 MSEK. Efter denna betalning har TeliaSonera 
inga utestående fordringar på AFT. De pantsatta akti-
erna och bankkontona kommer att återlämnas under 
2016. 
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Ansvarsförbindelser och 
ställda säkerheter 

De maximala framtida betalningar som TeliaSonera 
eventuellt skulle kunna tvingas göra enligt utställda an-
svarsförbindelser uppgick per den 31 december 2015 
till 298 MSEK (320 vid utgången av 2014), varav 283 
MSEK (287 vid utgången av 2014) avsåg garantier för 
pensionsförpliktelser. Ställda säkerheter uppgick till 
353 MSEK (426 vid utgången av 2014). För information 
avseende pågående utredningar avseende transak- 
tioner i Eurasien se Granskning av transaktioner i 
Eurasien under avsnitt Risker och osäkerhetsfaktorer. 
 

Kontraktsförpliktelser och 
åtaganden 

Kontraktsförpliktelser uppgick per den 31 december 
2015 till 2 506 MSEK (2 117 vid utgången av 2014), 
varav 1 802 MSEK (1 286 vid utgången av 2014) avsåg 
kontrakterad utbyggnad av TeliaSoneras fasta nät i 
Sverige. 
 

Rörelseförvärv 

TELE2:S NORSKA VERKSAMHET 

TeliaSonera förvärvade Tele2:s norska verksamhet den 
12 februari 2015 efter att ha erhållit godkännande från 

Norges konkurrensmyndighet. Förvärvet inkluderade 
100 procent av alla utestående aktier i Tele2 Norge AS 
och Network Norway AS samt deras dotterbolag och 
joint ventures. Som en del av eftergifterna för att få af-
fären godkänd, har TeliaSonera träffat avtal med mobi-
loperatören ICE Communication Norge AS (ICE) om 
dels nationell roaming, dels försäljning av kundbas 
samt marknads- och säljorganisationen i Network Nor-
way, som erbjuder telefonilösningar till företag. Därutö-
ver har TeliaSonera sålt infrastruktur till ICE. 
 
Strategiskt passar verksamheten bra in i koncernen 
och förvärvet är i linje med ambitionen att stärka Telia-
Soneras position på kärnmarknaderna. Den större ska-
lan på verksamheten kommer att förbättra TeliaSone-
ras konkurrenskraft och förmåga att erbjuda mobila in-
ternettjänster till företag och konsumenter i Norge, in-
klusive landsbygden där det krävs stora investeringar. 
 
Anskaffningsvärde, verkliga värden på förvärvade till-
gångar och övertagna skulder presenteras i nedanstå-
ende tabell. Tabellen inkluderar effekterna av samtliga 
transaktioner som är relaterade till förvärvet av Tele2:s 
norska verksamhet, inklusive de eftergifter som gjorts. 
Anskaffningsvärdet inkluderar återbetalning av vissa 
lån till Tele2 uppgående till 3 043 MSEK. Anskaffnings-
värdet har påverkats av negativt kassaflöde, räntor och 
säsongsvariationer avseende rörelsekapital efter avta-
lat ”locked box”-datum den 31 maj 2014. 

  

MSEK  
Tele2  
Norge 

AnskaffningsvärdeAnskaffningsvärdeAnskaffningsvärdeAnskaffningsvärde            
Kontant erlagd köpeskilling 5 138 
Villkorad köpeskilling – 
Summa anskaffningsvärdeSumma anskaffningsvärdeSumma anskaffningsvärdeSumma anskaffningsvärde    5 1385 1385 1385 138    
Verkligt värde på förvärvade Verkligt värde på förvärvade Verkligt värde på förvärvade Verkligt värde på förvärvade nettotillgångarnettotillgångarnettotillgångarnettotillgångar            
Goodwill 1 715 
Immateriella anläggningstillgångar 2 882 
Materiella anläggningstillgångar 316 

Uppskjutna skattefordringar 1 054 

Övriga anläggningstillgångar 68 
Omsättningstillgångar 936 
Summa förvärvade tillgångar inklusive goodwillSumma förvärvade tillgångar inklusive goodwillSumma förvärvade tillgångar inklusive goodwillSumma förvärvade tillgångar inklusive goodwill    6 9716 9716 9716 971    
Uppskjutna skatteskulder 743 
Övriga långfristiga skulder 322 
Kortfristiga skulder 768 
Summa övertagna skulderSumma övertagna skulderSumma övertagna skulderSumma övertagna skulder    1 8331 8331 8331 833    
Summa verkligt värde på förvärvade nettotillgångar inklusive goodwillSumma verkligt värde på förvärvade nettotillgångar inklusive goodwillSumma verkligt värde på förvärvade nettotillgångar inklusive goodwillSumma verkligt värde på förvärvade nettotillgångar inklusive goodwill    5 1385 1385 1385 138    
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MSEK 
Tele2  
Norge 

Summa kontant erlagd köpeskilling 5 138 
Avgår förvärvade likvida medel -1 
Netto kassautflöde från förvärvetNetto kassautflöde från förvärvetNetto kassautflöde från förvärvetNetto kassautflöde från förvärvet    5 1375 1375 1375 137    

 
Goodwill utgörs av kunskapen hos överförd personal 
och förväntade synergier från de tillgångar som slås 
samman med TeliaSoneras nätverk och verksamhet. 
Ingen del av goodwill förväntas vara skattemässigt av-
dragsgill. Verkligt värde på förvärvade fordringar upp-
går till 614 MSEK. Transaktionskostnader hänförliga till 
rörelseförvärvet uppgående till 10 MSEK och  
17 MSEK har redovisats som övriga rörelsekostnader 
under 2015 respektive 2014. Jämfört med de prelimi-
nära verkliga värden som presenterades i delårsrap-
porten för det första kvartalet 2015 har goodwill mins-
kat med 141 MSEK till följd av ökade verkliga värden för 
omsättningstillgångar. Övriga förändringar avser i hu-
vudsak omklassificeringar. 
 

ÖVRIGA MINDRE RÖRELSEFÖRVÄRV 

Den 2 januari 2015 förvärvade TeliaSonera alla aktier i 
Transit Bredband AB. Anskaffningsvärdet och kassaut-
flödet för förvärvet uppgick till 22 MSEK. Den 8 juni 

2015 förvärvade TeliaSonera alla utestående aktier i 
det finska bolaget ict-verstas Oy. Anskaffningsvärdet, 
28 MSEK, betalades kontant. Den 3 augusti 2015 för-
värvade TeliaSonera alla aktier i det estniska bolaget 
Green IT OÜ. Anskaffningsvärdet uppgick till 35 MSEK, 
varav 21 MSEK betalades kontant.  Den 5 oktober 2015 
förvärvade TeliaSonera samtliga aktier i det svenska fö-
retaget Växjö Support Center Försäljnings AB för 5 
MSEK, vilket betalades kontant.  Anskaffningsvärden 
och verkliga värden har fastställts tillfälligt, då de base-
ras på preliminära värderingar och är beroende av att 
vissa sakförhållanden bekräftas. Förvärvsredovisning-
arna kan därför komma att justeras. 
 
 

 
 

Finansiella nyckeltal, kvarvarande och avvecklade verksam-
heter 

Nedan presenterade Finansiella nyckeltal är baserade på hela TeliaSonera-koncernen vilket inkluderar både kvar-
varande och avvecklade verksamheter. 
 

 
31 dec 
2015 

31 dec 
2014 

Räntabilitet på eget kapital (%, rullande 12 månader) 9,3 15,0 
Räntabilitet på sysselsatt kapital (%, rullande 12 månader) 8,9 12,2 
Soliditet (%) 35,1 38,0 
Skuldsättningsgrad (%) 62,5 57,4 
Nettolåneskuld/EBITDA före engångsposter (multipel, rullande 12 månader) 1,53 1,68 
Nettolåneskuld/tillgångar (%) 21,9 21,8 

Eget kapital per aktie, moderbolagets ägare (SEK) 22,6 25,7 
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Moderbolaget 

Resultaträkning i sammandrag 
MSEK 

Okt-dec 
2015 

Okt-dec 
2014 

Jan-dec 
2015 

Jan-dec 
2014 

Nettoomsättning 1 0 4 4 

BruttoresultatBruttoresultatBruttoresultatBruttoresultat    1111    0000    4444    4444    

Rörelsekostnader -459 -728 -1 265 -920 

RörelseresultatRörelseresultatRörelseresultatRörelseresultat    ----457457457457    ----728728728728    ----1 2611 2611 2611 261    ----916916916916    

Finansiella intäkter och kostnader 1 099 4 386 7 765 3 409 

Resultat efter finansiella posterResultat efter finansiella posterResultat efter finansiella posterResultat efter finansiella poster    642642642642    3 6583 6583 6583 658    6 5036 5036 5036 503    2 4932 4932 4932 493    

Bokslutsdispositioner 2 113 1 761 6 376 7 750 

Resultat före skattResultat före skattResultat före skattResultat före skatt    2 7552 7552 7552 755    5 4195 4195 4195 419    12 87912 87912 87912 879    10 24310 24310 24310 243    

Skatter -605 366 -1 194 -231 

NettoresultatNettoresultatNettoresultatNettoresultat    2222    150150150150    5 7845 7845 7845 784    11 68511 68511 68511 685    10 01210 01210 01210 012    

 
Finansiella intäkter och skatter för helåret ökade  
huvudsakligen till följd av positiva valutakursvinster 
2015. 

 
 

Balansräkning i sammandrag 
MSEK  

31 dec 
2015 

31 dec 
2014 

Anläggningstillgångar 162 700 155 495 

Omsättningstillgångar 60 513 65 805 

Summa tillgångarSumma tillgångarSumma tillgångarSumma tillgångar    223 213223 213223 213223 213    221 300221 300221 300221 300    

Eget kapital och skulderEget kapital och skulderEget kapital och skulderEget kapital och skulder                    

Bundet eget kapital 15 712 15 712 

Fritt eget kapital 67 189 68 020 

Summa eget kapital Summa eget kapital Summa eget kapital Summa eget kapital     82 90182 90182 90182 901    83 73283 73283 73283 732    

Obeskattade reserver 12 666 11 476 

Avsättningar 504 478 

Långfristiga skulder 88 094 87 172 

Kortfristiga skulder 39 048 38 442 

Summa eget kapital och skulderSumma eget kapital och skulderSumma eget kapital och skulderSumma eget kapital och skulder    223 213223 213223 213223 213    221 300221 300221 300221 300    

 
Investeringarna för helåret uppgick till totalt 8 013 
MSEK (4 314), merparten avsåg förvärvet av Tele2:s 
norska verksamhet samt andelar i Spotify. 
 
Den 29 december 2015 erhöll TeliaSonera den sista 
amorteringen från AF Telecom Holding (AFT), hänförlig 

till försäljning av aktier i MegaFon 2012, uppgående till 
2 659 MSEK. Efter denna betalning har TeliaSonera 
inga utestående fordringar på AFT. De pantsatta akti-
erna och bankkontona kommer att återlämnas under 
2016.
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Risker och osäkerhets- 
faktorer 

TeliaSonera verkar på en rad olika geografiska pro-
dukt- och tjänstemarknader i den starkt konkurrensut-
satta och reglerade telekombranschen. Detta medför 
att TeliaSonera exponeras för ett antal risker och osä-
kerhetsfaktorer. TeliaSonera har definierat begreppet 
risk som allt som kan ge en väsentlig negativ effekt på 
uppnåendet av TeliaSoneras mål. Risker kan vara hot, 
osäkerhetsfaktorer eller förlorade möjligheter som hör 
samman med TeliaSoneras nuvarande eller framtida 
verksamheter eller aktiviteter. 
 
TeliaSonera har ett etablerat ramverk för riskhantering 
för att regelbundet identifiera, analysera, bedöma och 
rapportera affärsmässiga och finansiella liksom etiska 
och hållbarhetsrelaterade risker och osäkerhetsfak-
torer, samt motverka dessa risker när så är lämpligt. 
Riskhantering är en integrerad del av TeliaSoneras af-
färsplaneringsprocess och uppföljning av affärspre-
stationer. 
 
Avsnittet Risker och osäkerheter och not K26 i kon-
cernredovisningen i TeliaSoneras Årsredovisning 2014 
ger en detaljerad beskrivning av vissa av de faktorer 
som kan påverka TeliaSoneras affärsverksamhet, varu-
märke, finansiella ställning, resultat eller aktiekurs från 
tid till annan. Risker och osäkerhetsfaktorer som sär-
skilt kan komma att påverka kvartalsresultat under 
2016 innefattar, men behöver inte begränsas till: 
 
Oro på de globala finansmarknaderna. Förändringar på 
de globala finansmarknaderna och i världsekonomin är 
svåra att förutspå. TeliaSonera strävar efter att ha en 
stark balansräkning och verkar i en bransch som är re-
lativt konjunkturoberoende eller påverkas sent i kon-
junkturcykeln. Emellertid skulle en allvarlig eller lång-
dragen recession i de länder där TeliaSonera är verk-
samt påverka företagets kunder och skulle kunna ge en 
negativ påverkan på tillväxt och resultat genom mins-
kade inköp av telekommunikationstjänster. Målsätt-
ningen är att förfallotidpunkterna för TeliaSoneras lå-
neportfölj ska vara jämnt fördelade över flera år och re-
finansiering förväntas ske genom utnyttjande av obe-
kräftade marknadsfinansieringsprogram och banklån, 
vid sidan av eget fritt kassaflöde. Därutöver har Telia-
Sonera bekräftade bankkreditfaciliteter som bedöms 
vara tillräckliga och kan användas om villkoren för 
marknadsrefinansiering är otillfredsställande. TeliaSo-
neras finansieringskostnader kan dock bli högre om 
ogynnsamma förändringar på de globala finansmark-
naderna skulle inträffa. 
 

Internationell politisk och makroekonomisk utveckling. 
TeliaSonera har betydande investeringar i Ryssland 
hänförliga till intressebolaget PAO MegaFon och den 
internationella carrier-verksamheten. Som ett resultat 
av konflikten mellan Ryssland och Ukraina har EU och 
USA infört sanktioner riktade mot individer och företag. 
Ryssland har till följd därav beslutat om vissa motåtgär-
der. Sanktionerna och motåtgärderna kan få en negativ 
inverkan på den ryska rubeln och den ryska ekonomin, 
vilket i sin tur kan påverka länder vilkas ekonomier är 
nära förbundna med den ryska, såsom ett antal av Teli-
aSoneras verksamheter i Eurasien. Dessa händelser 
liksom andra internationella konflikter eller händelser 
berörande länder i vilka TeliaSonera är verksamt kan 
komma att ogynnsamt påverka TeliaSoneras kassaflö-
den, finansiella ställning och resultat. 
 
Konkurrens och prispress. TeliaSonera är föremål för 
avsevärd och historiskt ökande konkurrens och pris-
press. Konkurrens från en rad olika håll, inklusive nuva-
rande marknadsaktörer, nya aktörer och nya produkter 
och tjänster, kan få en negativ effekt på TeliaSoneras 
resultat. Övergång till nya affärsmodeller i tele-
kombranschen kan leda till strukturella förändringar 
och annorlunda konkurrensdynamik. Oförmåga att för-
utse och reagera på branschdynamiken samt att driva 
förändringsaktiviteter för att möta mogna och under ut-
veckling varande krav från marknaden kan påverka Te-
liaSoneras kundrelationer, tjänsteutbud och position i 
värdekedjan samt ge en negativ inverkan på resultatet. 
 
Investeringar i verksamhetsomvandling och framtida 
tillväxt. TeliaSonera investerar för närvarande i verk-
samhetsomvandling och framtida tillväxt till exempel 
genom satsningar på att öka konkurrenskraften och 
minska kostnaderna samt att förbättra kapacitet och 
access genom påskyndad fiberutbyggnad i Sverige, 
nya B2B-erbjudanden och uppgradering av datanät i 
Eurasien. TeliaSonera satsar också ständigt på försälj-
nings- och marknadsföringsinsatser för att behålla och 
förvärva kunder på sina marknader. TeliaSonera bedö-
mer att dessa investeringar och satsningar kommer att 
stärka marknadsposition och finansiell styrka. Skulle 
TeliaSonera emellertid misslyckas med att uppnå de 
mål som satts för aktiviteterna avseende verksamhets-
omvandling och att attrahera kunder kommer resultatet 
att påverkas negativt. 
 
Engångsposter. I enlighet med sin karaktär kan en-
gångsposter som kapitalvinster, kapitalförluster, om-
struktureringskostnader, nedskrivningar m.m. kortsik-
tigt komma att belopps- eller tidsmässigt påverka kvar-
talsresultaten på ett sätt som avviker från vad som just 
nu förväntas. Beroende på externa faktorer eller ut-
vecklingen internt kan TeliaSonera också komma att 
redovisa för närvarande oförutsedda engångsposter. 
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Tillväxtmarknader. TeliaSonera har gjort ett antal stora 
investeringar i telekomoperatörer i Kazakstan, Azer-
bajdzjan, Uzbekistan, Tadzjikistan, Georgien, Molda-
vien, Nepal, Ryssland, Turkiet och Afghanistan. De poli-
tiska, ekonomiska, legala och regulatoriska systemen i 
dessa länder har historiskt varit mindre förutsägbara än 
i länder med mer utvecklad institutionell struktur. Den 
politiska situationen i vart och ett av tillväxtländerna kan 
förbli eller i ökande omfattning bli oförutsägbar och 
marknader där TeliaSonera har verksamhet kan 
komma att bli instabila, även till den grad att TeliaSo-
nera beslutar eller blir tvingat att lämna landet eller viss 
verksamhet inom ett land. En annan följd kan bli ovän-
tade eller oförutsägbara rättstvister enligt civilrätt eller 
skattelagstiftning. Andra risker som hör samman med 
verksamhet på tillväxtmarknader innefattar valutare-
striktioner eller administrativa hinder, som i praktiken 
kan förhindra TeliaSonera att återföra likvida medel, till 
exempel genom att erhålla utdelningar och låneamor-
teringar, eller att avyttra sina investeringar. Ytterligare 
en annan risk är det potentiella införandet av begräns-
ningar av utländskt ägande eller andra möjliga åtgär-
der, formella eller informella, mot enheter med ut-
ländskt ägande. Sådan negativ politisk eller legal ut-
veckling eller försvagade ekonomier eller valutor på 
dessa marknader skulle kunna få en avsevärd negativ 
effekt på TeliaSoneras resultat och finansiella ställning. 
I september 2015 tillkännagav TeliaSonera sitt beslut 
att minska närvaron i region Eurasien (Kazakstan, Azer-
bajdzjan, Uzbekistan, Tadzjikistan, Georgien, Molda-
vien och Nepal) och över tid lämna den helt. Försälj-
ningsprocesser har inletts. Karaktären hos dessa 
marknader, inklusive potentiella myndighetsingripan-
den och andra faktorer nämnda ovan, kombinerat med 
det faktum att tillgångarna inte är helägda och att det 
finns åtaganden och skyldigheter i olika aktieägaravtal, 
negativ mediauppmärksamhet kring tillgångarna samt 
färre potentiella köpare än i mer mogna marknader, 
gör att komplexiteten i dessa försäljningsprocesser är 
hög med betydande osäkerheter rörande såväl förvän-
tat resultat som förväntad tidsåtgång. 
 
Nedskrivningar och omstruktureringskostnader. Fak-
torer som generellt påverkar telekommunikationsmark-
naderna liksom förändringar i den ekonomiska, regula-
toriska, affärsmässiga eller politiska miljön påverkar 
TeliaSonera finansiellt. Ledningen ser också ständigt 
över och förfinar affärsplanerna och kan komma att 
fatta beslut om att lämna viss verksamhet eller vidta 
andra åtgärder i avsikt att effektivt kunna genomföra 
TeliaSoneras strategi. Skulle sådana omständigheter 
förändra ledningens förväntan om framtida kassaflö-
den hänförliga till vissa tillgångar i negativ riktning, 
kommer TeliaSonera att tvingas skriva ned dessa till-
gångsvärden, vilket inkluderar, men inte begränsas till, 

goodwill och andra övervärden som redovisats i sam-
band med tidigare eller framtida förvärv. TeliaSonera 
har vidare genomfört ett antal omstruktureringar och 
rationaliseringar, vilket lett till avsevärda omstrukture-
rings- och rationaliseringskostnader. Liknande åtgär-
der kan komma att genomföras i framtiden. Förutom att 
påverka TeliaSoneras finansiella ställning och resultat 
skulle sådana nedskrivningar och omstrukturerings-
kostnader kunna negativt påverka TeliaSoneras för-
måga att lämna utdelning. 
 
Aktieägarfrågor i ej helägda dotterbolag. TeliaSonera 
bedriver en del av sin verksamhet, särskilt utanför Nor-
den, genom dotterbolag som inte ägs till 100 procent. 
Enligt de styrande dokumenten för vissa av dessa bo-
lag har ägarna till innehav utan bestämmande infly-
tande skyddsrättigheter i frågor såsom godkännande 
av utdelning, förändringar i ägarstrukturen och andra 
aktieägarrelaterade frågor. Ett exempel där TeliaSo-
nera är beroende av en minoritetsägare är Fintur B.V. 
(Finturs minoritetsägare är Turkcell) som äger verk-
samheterna i Kazakstan, Azerbajdzjan, Georgien och 
Moldavien. Härav följer att åtgärder som ligger utanför 
TeliaSoneras kontroll och som motverkar TeliaSoneras 
intressen kan komma att negativt påverka TeliaSoneras 
möjlighet att agera som planerat i dessa icke helägda 
dotterbolag. 
 
Leverantörsledet. TeliaSonera är beroende av ett be-
gränsat antal leverantörer för tillverkning och tillhanda-
hållande av nätutrustning och relaterad programvara 
samt terminaler för att kunna utveckla sina nät och er-
bjuda sina tjänster på kommersiella villkor. TeliaSonera 
kan inte vara säkert på att tillräckligt snabbt kunna er-
hålla nätutrustning eller terminaler från alternativa leve-
rantörer om dess nuvarande leverantörer inte kan upp-
fylla dess krav. Dessutom lägger TeliaSonera, i likhet 
med sina konkurrenter, för närvarande ut många av 
sina nyckelsupporttjänster på entreprenad till externa 
leverantörer, däribland byggnation och underhåll av nät 
i flertalet verksamheter. Det begränsade antalet leve-
rantörer av dessa tjänster och villkoren i TeliaSoneras 
avtal med nuvarande och framtida leverantörer kan ha 
negativ effekt på TeliaSonera, bland annat genom att 
flexibiliteten i verksamheten begränsas. I samband 
med tecknande av avtal om leverans av terminaler kan 
TeliaSonera också ge leverantören en garanti att sälja 
ett visst antal av respektive terminalmodell till sina kun-
der. Om kundefterfrågan på en terminalmodell med så-
dan garanti visar sig bli lägre än förutsett kan TeliaSo-
neras resultat påverkas negativt. 
 
Intressebolag och gemensamma verksamheter. En be-
tydande del av TeliaSoneras resultat genereras av in-
tressebolag, i synnerhet MegaFon och Turkcell, över 
vilka TeliaSonera inte har ett bestämmande inflytande 
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och vilka är verksamma på tillväxtmarknader men 
också i en omgivning som politiskt, ekonomiskt och le-
galt är mer instabil. I sin tur äger dessa intressebolag 
andelar i ett stort antal andra bolag. TeliaSonera har 
inte ägarkontroll i sina intressebolag och har till följd av 
detta begränsat inflytande över hur alla dessa verk-
samheter bedrivs. Enligt de styrande dokumenten för 
vissa av dessa bolag har TeliaSoneras partners kontroll 
eller delad kontroll över nyckelfrågor som godkän-
nande av affärsplaner och budgetar samt beslut som 
rör tidpunkt och storlek för kontantutdelningar. Risken 
för åtgärder som ligger utanför TeliaSoneras eller dess 
intressebolags kontroll och som motverkar TeliaSone-
ras intressen, eller oenighet eller dödlägen, är uppen-
bar i samband med intressebolag och gemensamt 
styrda verksamheter. Ett exempel på detta är de på-
gående bolagsstyrningsproblemen på aktieägarnivå i 
Turkcell. Därutöver kan TeliaSonera kanske inte säker-
ställa att intressebolagen tillämpar samma principer för 
ansvarsfullt företagande, vilket ökar risken för såväl för-
seelser som anseenderelaterade och ekonomiska för-
luster. Resultatvariationer i dessa intressebolag påver-
kar TeliaSoneras resultat även i det korta perspektivet. 
 
Reglering. TeliaSonera verkar i en starkt reglerad 
bransch. De regleringar TeliaSonera omfattas av inne-
bär betydande begränsningar av flexibiliteten i hante-
ringen av dess verksamhet. Förändringar i reglering el-
ler statliga riktlinjer som påverkar TeliaSoneras affärs-
verksamhet, liksom beslut av regleringsmyndigheter el-
ler domstolar, inklusive utfärdande, ändring eller åter-
kallande av telekomlicenser och frekvenstillstånd för 
TeliaSonera eller andra parter, kan ha en negativ effekt 
på TeliaSoneras affärsverksamhet och resultat. 
 
Hållbarhet. TeliaSonera är utsatt för ett antal risker re-
laterade till etik och hållbarhet, inkluderat men inte be-
gränsat till mänskliga rättigheter, kundintegritet, kor-
ruption, nätintegritet, datasäkerhet, arbetsvillkor och 
miljö. Riskerna är särskilt höga i tillväxtmarknader där 
de politiska, ekonomiska, juridiska och regulatoriska 
systemen historiskt sett varit mindre förutsägbara än i 
länder med mer utvecklad institutionell struktur. Miss-
lyckande, eller en upplevelse av misslyckande, med att 
följa TeliaSoneras riktlinjer för etik och hållbart företa-
gande kan påverka kunders och andra intressenters 
upplevelse av TeliaSonera och därmed påverka Telia-
Soneras affärsverksamhet och varumärke negativt, 
även till den grad att TeliaSonera beslutar att lämna en 
eller ett antal marknader. Efter att ett sådant beslut fat-
tats kan vidare avyttringsprocessen som sådan med-
föra risker för korruption och oetiska affärsmetoder. 
 

Granskning av transaktioner i Eurasien. I april 2013 ut-
såg styrelsen den internationella advokatbyrån Norton 
Rose Fulbright (NRF) att granska transaktioner och av-
tal som TeliaSonera genomfört och tecknat i Eurasien 
under de senaste åren i avsikt att ge styrelsen en tydlig 
bild av transaktionerna och en riskbedömning utifrån 
ett affärsetiskt perspektiv. För rådgivning avseende 
konsekvenser enligt svensk lagstiftning anlitade styrel-
sen två svenska advokatbyråer. Utifrån de brister som 
framkommit i utredningen har TeliaSonera i samråd 
med advokatbyråerna agerat och skyndsamt vidtagit 
och kommer att fortsätta att vidta åtgärder såväl avse-
ende affärsverksamheten som styrningsstrukturen och 
i förhållande till anställda. Förutom NRF:s granskning 
fortsätter den svenska åklagarmyndighetens utredning 
avseende Uzbekistan och TeliaSonera fortsätter att 
samarbeta med och bistå åklagaren. Då TeliaSonera 
kommer att fortsätta att bedöma sina positioner i 
Eurasien finns det en risk att sådana framtida åtgärder 
som TeliaSonera vidtar till följd av antingen NRF:s 
granskning, den svenska åklagarmyndighetens utred-
ning eller TeliaSoneras egna fortlöpande förbättringar 
av sina etiska normer och processer kan komma att ne-
gativt påverka resultat och finansiell ställning i TeliaSo-
neras verksamheter i Eurasien. Ytterligare en risk följer 
av den svenska åklagarmyndighetens underrättelse i 
början av 2013 inom ramen för brottsutredningen av 
TeliaSoneras transaktioner i Uzbekistan, att myndig-
heten separat utreder möjligheten att väcka talan om 
företagsbot gentemot TeliaSonera, vilken enligt den 
svenska brottsbalken kan bestämmas till ett maximalt 
belopp om 10 MSEK, samt att därutöver föra talan om 
förverkande av TeliaSoneras vinster från de påstådda 
brotten. Den svenska åklagarmyndigheten kan komma 
att vidta liknande åtgärder också avseende genom-
förda transaktioner eller ingångna avtal relaterade till 
TeliaSoneras verksamheter bedrivna på övriga mark-
nader i Eurasien. Vidare kan åtgärder som vidtagits el-
ler kan komma att vidtas av andra länders polis-, åkla-
gar- eller regulatoriska myndigheter gentemot TeliaSo-
neras verksamheter eller transaktioner, eller gentemot 
utomstående parter, oavsett om dessa är svenska eller 
utländska fysiska eller juridiska personer, komma att 
direkt eller indirekt skada TeliaSoneras affärsverksam-
het, resultat, finansiella ställning eller varumärke. Som 
exempel utförs undersökningar rörande mutbrott och 
penningtvätt i samband med transaktionerna i Uzbekis-
tan av de holländska åklagar- och polismyndigheterna 
samt av USA:s justitiedepartement (DoJ) och finansin-
spektion (SEC). TeliaSonera har på de holländska myn-
digheternas begäran ställt en bankgaranti om 10 MEUR 
som säkerhet för eventuella krav som kan komma att 
ställas gentemot ett av dess holländska dotterbolag. 
TeliaSonera samarbetar fullt ut med de holländska och 
amerikanska myndigheterna. Undersökningarna inled-
des i mars 2014 och pågår fortfarande. För närvarande 
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är det inte möjligt att bedöma hur eller när dessa 
undersökningar kommer att avslutas. TeliaSonera har 
fått förfrågningar om att offentliggöra de granskningar 
som gjorts av NRF och andra advokatbyråer. Trots risk 
för kritik är det emellertid inte möjligt att offentliggöra 
granskningarna med hänsyn till människor, företag, af-
färsavtal, integritet och därmed risken för att TeliaSo-

nera drabbas av stämningar då advokatbyråernas upp-
fattningar inte nödvändigtvis delas av de utpekade. 
Som redan konstaterats lämnar TeliaSonera kontinuer-
ligt över information till brottsbekämpande myndig-
heter, vilka är bättre lämpade att bedöma om några kri-
minella handlingar har begåtts. 
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Denna rapport innehåller sådan information som TeliaSonera AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden 
och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 januari 2016 kl. 07.00 

svensk tid. 

TeliaSonera i korthet 
TeliaSonera erbjuder kommunikationstjänster som 
hjälper miljontals människor att vara uppkopplade och 
kommunicera, att göra affärer och bli underhållna. Ge-
nom att göra det uppfyller vi vårt syfte - att länka värl-
den närmare på kundens villkor - to bring the world clo-
ser - on the customer´s terms. 
 
För ytterligare information om TeliaSonera, se  
www.teliasonera.com. 
 
 

Definitioner 
 
CAPEX: En förkortning av ”Capital Expenditure”. Inve-
steringar i immateriella och materiella anläggningstill-
gångar exklusive goodwill och andra övervärden samt 
åtaganden för återställning. 
 
EBITDA: Earnings Before Interest, Tax, Depreciation 
and Amortization. Rörelseresultat före av- och ned-
skrivningar samt före resultat från intressebolag. 
 
Engångsposter omfattar kapitalvinster och kapitalför-
luster, nedskrivningar, omstruktureringsprogram (kost-
nader för avveckling av verksamhet och för överta-
lig personal) eller andra kostnader av engångskaraktär. 
 
Fakturerade intäkter definieras som röst, med-
delande, data och innehåll. 
 
Nettolåneskuld/tillgångar: Nettolåneskuld uttryckt i 
procent av summa tillgångar. 
 
Nettoskuldsättning: Räntebärande skulder minskade 
med derivat vilka redovisas som finansiella tillgångar 
(och säkrar lång- och kortfristiga lån) samt därtill kopp-
lade CSA, minskade med kortfristiga placeringar, lång-
fristiga obligationer som kan säljas och likvida medel. 
 
 
Om inte annat sägs anges jämförelsevärden i denna 
rapport inom parentes efter operativa och finansiella 
utfall och hänvisar till motsvarande post i fjärde kvarta-
let 2014. 
 

Finansiell kalender 
 
Årsredovisning 2015 
22 mars 2016, tillgänglig på www.teliasonera.com 
 
Årsstämma 2016 
12 april 2016 
 
Delårsrapport januari-mars 2016 
20 april 2016 
 
Delårsrapport januari-juni 2016 
20 juli 2016 
 
Delårsrapport januari-september 2016 
21 oktober 2016 
  
 
 

Frågor om rapporterna 
TeliaSonera AB 
www.teliasonera.com/investors 
Tel. 08-504 550 00 
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TeliaSonera AB (publ) 
Org.nr. 556103-4249, Säte: Stockholm 
Tel. 08-504 550 00. www.teliasonera.com 


