
 
Osavuosikatsaus 

Tammi–maaliskuu 2014 
 

Vakaa käyttökateprosentti ja kassavirta 
 
 
Yhteenveto ensimmäisestä vuosineljänneksestä 
● Liikevaihto paikallisissa valuutoissa ilman yritysostoja ja -myyntejä laskettuna 

laski 1,8 prosenttia. Raportointivaluutassa laskettuna liikevaihto laski 2,5 
prosenttia 23 972 milj. kruunuun (24 582). 

● Säästötoimien kohteena olevat kustannukset paikallisissa valuutoissa ilman 
yritysostoja ja -myyntejä laskettuna kasvoivat 0,1 prosenttia. Raportointivaluutassa 
laskettuna säästötoimien kohteena olevat kustannukset laskivat 0,3 prosenttia 
7 010 milj. kruunuun (7 029). 

● Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä säilyi ennallaan paikallisissa valuutoissa 
ilman yritysostoja ja -myyntejä laskettuna. Raportointivaluutassa laskettuna 
käyttökate ennen kertaluonteisia eriä pieneni 1,9 prosenttia 8 345 milj. kruunuun 
(8 509). Käyttökateprosentti ennen kertaluonteisia eriä parani 34,8 prosenttiin 
(34,6). 

● Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä laski 5,2 prosenttia 6 286 milj. kruunuun 
(6 628). 

● Nettotuloksen emoyhtiön omistajille kuuluva osuus laski 4,0 prosenttia 3 945 milj. 
kruunuun (4 108). 

● Osakekohtainen tulos oli 0,91 kruunua (0,95). 
● Vapaa kassavirta kasvoi 2 556 milj. kruunuun (2 414). 
● Konsernin kehitysnäkymät vuodelle 2014 pysyvät ennallaan. 
 

Taloudellisia tunnuslukuja 
 

 
1) Lisätietoja saatavana osoitteesta www.teliasonera.com. 

2) Määritelmät on esitetty viimeisellä sivulla. 

3) Kertaluonteiset erät on eritelty taulukossa sivulla 22. 

 

 

 
  

MSEK, paitsi suhdeluvut,  
osakekohtaiset tiedot ja muutokset 

Tammi–
maalis 

2014 

Tammi–
maalis 

2013 

Muu-
tos 
(%) 

Tammi–
joulu 
2013 

Liikevaihto 23 972 24 582 –2,5 101 870 
Muutos (%) paikallisissa valuutoissa ilman 
yritysostoja ja -myyntejä –1,8    
Säästötoimien kohteena olevat kustannukset¹, ²) 7 010 7 029 –0,3 28 550 
Muutos (%) paikallisissa valuutoissa ilman 
yritysostoja ja -myyntejä 0,1    
Käyttökate²) ennen kertaluonteisia eriä³) 8 345 8 509 –1,9 35 584 
Käyttökate-% 34,8 34,6  34,9 

Liiketulos 6 196 6 489 –4,5 24 462 
Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä 6 286 6 628 –5,2 28 534 
Nettotulos 4 354 4 499 –3,2 16 767 
josta emoyhtiön omistajille kuuluva osuus 3 945 4 108 –4,0 14 970 

Tulos/osake (kruunua) 0,91 0,95 –4,0 3,46 
Oman pääoman tuotto (%, rullaava 12 kk) 15,9 21,5  15,9 
Käyttöomaisuusinvestoinnit suhteessa 
liikevaihtoon (%) 10,8 11,1  16,0 
Vapaa kassavirta 2 556 2 414 5,9 16 310 

Tässä osavuosikatsauksessa liiketoiminnallisten ja taloudellisten tulosten jäljessä sulkeissa esitetyt vertailuluvut 
viittaavat samaan erään vuoden 2013 ensimmäisellä vuosineljänneksellä, ellei toisin ole mainittu. 

TeliaSonera AB (publ), rek.nro 556103−4249, kotipaikka: Tukholma. Puh. +46 8 504 550 00. www.teliasonera.com 
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Toimitusjohtaja Johan Dennelindin kommentit 
 
”Markkinoillemme on edelleen tunnusomaista asiakkaiden muuttuva käyttäytyminen ja 
lisääntyvä yhdentymisen trendi. Keskitymme edelleen parantamaan asiakkaidemme 
internetkokemusta tekemällä lisäinvestointeja 4G- ja valokuitutekniikkaan. Ruotsissa 4G-
verkkomme kattaa jo 90 prosenttia väestöstä, ja tavoitteemme on edelleen kattaa 99 
prosenttia väestöstä tämän vuoden loppuun mennessä. 
 
Ensimmäisellä vuosineljänneksellä vertailukelpoinen käyttökateprosentti parani edellisvuoteen 
verrattuna ja oli 34,8 prosenttia, kun taas orgaaninen liikevaihto laski 1,8 prosenttia, koska 
alhaisella katteella myytävien laitteiden myynti väheni ja sääntelystä johtuva matkaviestinnän 
terminointimaksujen aleneminen vaikutti edelleen. Vapaa kassavirta kasvoi 5,9 prosenttia ja oli 
2,6 miljardia kruunua. Tähän myötävaikutti käyttöpääoman positiivinen kehitys.  
 
Kehitys oli edelleen hyvää kuluttajasegmentissä, jossa Mobility Services -liiketoiminta-alueen 
laskutettu liikevaihto Pohjoismaissa kasvoi keskimäärin yli 3 prosenttia kaikissa maissa 
tapahtuneen kasvun seurauksena, kun datapalvelujen vakaa kysyntä kompensoi puhe- ja 
viestipalvelujen hitaampaa kasvua. Datapainotteisilla hinnoittelumalleillamme on ollut lisää 
positiivisia vaikutuksia, ja ne on nyt otettu käyttöön kaikissa Pohjoismaissa. Broadband 
Services -liiketoiminta-alueen liikevaihto Ruotsissa pysyi kuluttajasegmentissä ennallaan, kun 
TV- ja laajakaistapalvelujen kasvanut liikevaihto ja hinnantarkistukset kompensoivat 
perinteisten kiinteän verkon palvelujen laskevan volyymin. Yrityssegmentissä tilanne on 
edelleen haastava, ja teemme hartiavoimin töitä vahvistaaksemme edelleen asemaamme 
uusilla tuotteilla ja palveluilla. 
 
Saavutimme Espanjassa uuden etapin, kun neljän miljoonan liittymän raja ylittyi vuosi-
neljänneksen aikana. Laskutettu liikevaihto säilyi kuitenkin viime vuoden tasolla, sillä 
matkapuhelinten myynnin lasku ja alentuneet yhteenliittämismaksut vaikuttivat 
kokonaisliikevaihtoon. Kasvaneet asiakashankinnan kustannukset aiheuttivat paineita 
kannattavuuteen, mutta arvioimme kehityksen jatkossa olevan tasapainoisempaa.  
 
Huhtikuun 1. päivänä otimme käyttöön uuden maapohjaisen toimintamallin, jossa teknologia- 
ja kaupallisia toimintoja vahvistettiin konsernitasolla. Muutos on tärkeä tulevien strategisten 
tavoitteidemme kannalta, ja se myös lisää tehokkuutta. Jatkossa toiminnallamme on kolme 
tukipylvästä: ydinliiketoimintamme vahvistaminen ja kehittäminen Pohjoismaiden ja Baltian 
alueella, Euraasian-liiketoiminnan vieminen seuraavalle tasolle hyödyntämällä datan tuomia 
ansaintamahdollisuuksia ja mahdollisten tulonlähteiden etsiminen telealaa lähellä olevilta 
aloilta. Maantieteellisesti keskitymme edelleen niihin markkinoihin, joilla jo toimimme, ja 
asetamme niillä tiukat pääomantuottotavoitteet. Suhtaudumme yritysjärjestelyihin varovaisesti 
mutta käytännönläheisesti, ja pyrimme ennen kaikkea hyödyntämään mahdollisia konsolidointi-
mahdollisuuksia nykyisillä markkinoillamme. 
 
Hallituksen käynnistämä Euraasian alueen viime vuosien liiketoimia koskeva selvitys valmistui 
vuosineljänneksen aikana. Kuten aiemmin on tiedotettu, monet näistä liiketoimista eivät ole 
olleet hyvän liiketoimintatavan ja eettisten vaatimustemme mukaisia. Autamme edelleen kaikin 
tavoin ruotsalaisia ja ulkomaisia viranomaisia heidän tutkiessaan asiaa. Olemme ryhtyneet ja 
ryhdymme vastedeskin erilaisiin toimiin sisäisen valvontajärjestelmämme kehittämiseksi. Näin 
varmistamme, että jatkossa tunnistamme ja hallitsemme riskit mahdollisimman hyvin. 
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Sääntelyssä meitä huolettaa Euroopan parlamentissa hiljattain ollut äänestys, joka liittyi 
erityisesti verkon neutraaliuteen, koska se saattaa rajoittaa mahdollisuuksiamme vastata 
asiakkaidemme tarpeisiin. Korostamme, että operaattorien on voitava tarjota tehokkaita 
verkkoja ja erottautumisen mahdollistavia palveluja, sillä se kannustaa innovaatioihin ja 
investointeihin. 
. 
Pidämme ennallaan koko vuotta koskevat kehitysnäkymät, joiden mukaan orgaaninen 
liikevaihto ja käyttökateprosentti pysyvät likimain edellisvuoden tasolla ja käyttöomaisuus-
investoinnit ovat 15 prosenttia liikevaihdosta, vaikkakin nähtävissä on hieman kasvanut riski, 
joka liittyy alhaisella katteella myytävien laitteiden liikevaihdon laskuun.” 
 
 

Konsernin kehitysnäkymät vuodelle 2014  
(ennallaan) 
Liikevaihdon paikallisissa valuutoissa ilman yritysostoja ja -myyntejä laskettuna 
arvioidaan pysyvän suunnilleen samalla tasolla kuin vuonna 2013. Valuuttakurssivaihtelut 
saattavat vaikuttaa olennaisesti Ruotsin kruunuissa ilmoitettuihin lukuihin. 
 
Käyttökateprosentin ilman kertaluonteisia eriä laskettuna arvioidaan pysyvän suunnilleen 
samalla tasolla kuin vuonna 2013 (35 prosenttia). 
 
Käyttöomaisuusinvestointien odotetaan olevan noin 15 prosenttia liikevaihdosta, kun 
toimilupa- ja taajuusmaksuja ei oteta huomioon. 
 
 

Konsernikatsaus, vuoden 2014 ensimmäinen 
neljännes 
Liikevaihto ja tulos 
Liikevaihto paikallisissa valuutoissa ilman yritysostoja ja -myyntejä laskettuna laski 1,8 
prosenttia. Laitemyynnin vähentymisellä oli 1,2 prosentin ja yhteenliittämismaksuista 
saatavan liikevaihdon alentumisella 0,9 prosentin negatiivinen vaikutus liikevaihtoon. 
Raportointivaluutassa laskettuna liikevaihto laski 2,5 prosenttia 23 972 milj. kruunuun 
(24 582). Valuuttakurssivaihteluilla oli 0,4 prosentin ja yritysostoilla ja -myynneillä 0,3 
prosentin suuruinen negatiivinen vaikutus liikevaihtoon. 
 
Mobility Services -liiketoiminta-alueen liikevaihto paikallisissa valuutoissa ilman 
yritysostoja ja -myyntejä laskettuna laski 4,5 prosenttia. Raportointivaluutassa laskettuna 
liikevaihto laski 3,5 prosenttia 11 494 milj. kruunuun (11 908). 
 
Broadband Services -liiketoiminta-alueen liikevaihto paikallisissa valuutoissa ilman 
yritysostoja ja -myyntejä laskettuna laski 2,8 prosenttia. Raportointivaluutassa laskettuna 
liikevaihto laski 2,3 prosenttia 8 056 milj. kruunuun (8 243). 
 
Eurasia-liiketoiminta-alueen liikevaihto paikallisissa valuutoissa ilman yritysostoja ja 
myyntejä laskettuna kasvoi 6,0 prosenttia. Raportointivaluutassa laskettuna liikevaihto 
laski 1,3 prosenttia 4 622 milj. kruunuun (4 684). 
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Liittymämäärä kasvoi 8,5 miljoonalla vuoden 2013 ensimmäisen neljänneksen lopusta ja 
oli 190,6 miljoonaa. Konsolidoitujen toimintojen liittymämäärä kasvoi 1,5 miljoonalla 71,8 
miljoonaan. Osakkuusyhtiöissä liittymämäärä kasvoi 7,0 miljoonalla 118,8 miljoonaan. 
Konsolidoitujen toimintojen liittymämäärä väheni ensimmäisen vuosineljänneksen aikana 
0,7 miljoonalla lähinnä siksi, että Kazakstanissa suljettiin 0,8 miljoonaa käyttämätöntä 
liittymää. Osakkuusyhtiöiden liittymämäärä kasvoi ensimmäisen vuosineljänneksen 
aikana 2,4 miljoonalla. 
 
Säästötoimien kohteena olevat kustannukset paikallisissa valuutoissa ilman 
yritysostoja ja -myyntejä laskettuna kasvoivat 0,1 prosenttia. Raportointivaluutassa 
laskettuna säästötoimien kohteena olevat kustannukset laskivat 0,3 prosenttia 7 010 milj. 
kruunuun (7 029). 
 
Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä säilyi ennallaan paikallisissa valuutoissa ilman 
yritysostoja ja -myyntejä laskettuna. Raportointivaluutassa laskettuna käyttökate ennen 
kertaluonteisia eriä pieneni 1,9 prosenttia 8 345 milj. kruunuun (8 509). Käyttökate-
prosentti ennen kertaluonteisia eriä parani 34,8 prosenttiin (34,6). 
 
Liiketulos laski 5,2 prosenttia 6 286 milj. kruunuun (6 628). Osakkuusyhtiöistä saadut 
tuotot ennen kertaluonteisia eriä laskivat 1 091 milj. kruunuun (1 323). 
 
Liiketulokseen vaikuttavat kertaluonteiset erät olivat yhteensä –90 milj. kruunua  
(–139) ja liittyivät pääasiassa tehostamistoimiin. 
 
Rahoituserät olivat yhteensä –780 milj. kruunua (–839), josta –726 milj. kruunua (–806) 
liittyi nettokorkokuluihin.  
 
Tuloverot vähenivät 1 062 milj. kruunuun (1 151). Efektiivinen veroaste oli 19,6 
prosenttia (20,4). 
 
Määräysvallattomien omistajien osuus tytäryhtiöistä kasvoi 409 milj. kruunuun (391), 
josta 371 milj. kruunua (354) liittyi Euraasian-toimintoihin ja 28 milj. kruunua (28) LMT:hen 
ja TEO:hon. 
 
Nettotuloksen emoyhtiön omistajille kuuluva osuus laski 4,0 prosenttia 3 945 milj. 
kruunuun (4 108) ja osakekohtainen tulos laski 0,91 kruunuun (0,95). 
 
Käyttöomaisuusinvestoinnit laskivat 2 581 milj. kruunuun (2 719), ja käyttöomaisuus-
investoinnit suhteessa liikevaihtoon laskivat 10,8 prosenttiin (11,1). Ilman toimilupa- ja 
taajuusmaksuja käyttöomaisuusinvestoinnit suhteessa liikevaihtoon kasvoivat 10,8 
prosenttiin (10,4). 
 
Vapaa kassavirta kasvoi 2 556 milj. kruunuun (2 414). 
 
Nettovelka pieneni 52 879 milj. kruunuun ensimmäisen vuosineljänneksen lopussa 
(55 774 vuoden 2013 viimeisen neljänneksen lopussa). Nettovelan suhde 
käyttökatteeseen oli 1,49 (1,57 vuoden 2013 viimeisen neljänneksen lopussa). Huhtikuun 
alussa maksettujen 13 miljardin kruunun osinkojen mukaisesti oikaistuna nettovelan 
suhde käyttökatteeseen oli 1,86. 
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Omavaraisuusaste oli 39,6 prosenttia (39,5 prosenttia vuoden 2013 viimeisen 
neljänneksen lopussa). 
 
Merkittäviä tapahtumia ensimmäisen vuosineljänneksen aikana 
● TeliaSonera ilmoitti 11.2.2014, että yhtiö oli laskenut liikkeelle 500 milj. euron 

viisivuotisen joukkovelkakirjalainan, joka erääntyy helmikuussa 2019. Laina on osa 
yhtiön 11 mrd. euron suuruista EMTN (Euro Medium Term Note) -ohjelmaa. Lainan 
vuosikoroksi asetettiin 1,483 prosenttia, joka vastaa Euro Mid-Swap -korkoa lisättynä 
45 korkopisteellä. 

● TeliaSonera ilmoitti 14.2.2014 nimittäneensä Hélène Barnekowin kaupalliseksi 
johtajaksi (CCO) ja konsernin johtoryhmän jäseneksi. 

● TeliaSonera ilmoitti 10.3.2014 allekirjoittaneensa sopimuksen suomalaisen AinaComin 
kuluttajatoimintojen ja kiinteiden verkkojen ostosta. Järjestelyn velaton kokonaishinta 
oli 47 milj. euroa. Kauppa saatettiin loppuun huhtikuussa. 

● TeliaSonera ilmoitti 12.3.2014, että Hollannin viranomaiset ovat tehneet etsintöjä 
kahdessa TeliaSoneran holdingyhtiössä, TeliaSonera UTA Holding B.V.:ssä ja 
TeliaSonera Uzbek Telecom Holding B.V.:ssä, koska ne ovat lahjontaa ja rahanpesua 
koskevan esitutkinnan kohteena. TeliaSonera auttaa Hollannin viranomaisia 
tutkinnassa kaikin tavoin.  

● TeliaSonera julkaisi 17.3.2014 tiedotteen, jonka mukaan Yhdysvaltain oikeusministeriö 
on käynnistänyt tutkinnan TeliaSoneran Uzbekistanin-liiketoimista. Yhdysvaltain 
oikeusministeriö pyysi TeliaSoneralta asiaa koskevia asiakirjoja. Lisäksi Yhdysvaltain 
arvopaperimarkkinoita valvova viranomainen SEC on pyytänyt TeliaSoneraa 
toimittamaan Uzbekistania koskevia asiakirjoja ja tietoja.   

 
Ensimmäisen vuosineljänneksen jälkeisiä merkittäviä tapahtumia 
● TeliaSonera ilmoitti 1.4.2014 ostaneensa tanskalaisen IT- ja 

järjestelmäintegrointiyrityksen Siminn Danmark A/S:n. 

● Hallituksen puheenjohtaja Marie Ehrling esitti 2.4.2014 yhtiökokoukselle yhteenvedon 
Norton Rose Fulbrightin tekemästä selvityksestä, joka koski tiettyjä liiketoimia 
Euraasian alueella. Yhteenveto on julkaistu osoitteessa www.teliasonera.com. 

● TeliaSonera ilmoitti 11.4.2014, että Christian Luiga on nimitetty TeliaSoneran talous- ja 
rahoitusjohtajaksi ja konsernin johtoryhmän jäseneksi. 

● TeliaSonera ilmoitti 22.4.2014, että se käyttää osakkeiden takaisinostovaltuutuksensa 
täyttääkseen pitkäaikaisen kannustinohjelmansa 2011–2014 mukaiset sitoumukset. 
Hallitus päätti ostaa takaisin enintään 140 000 osaketta. 
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Vahvaa kuluttajaliiketoimintaa Mobility 
Services -liiketoiminta-alueella 
 
● 4G-verkkojen laajentaminen jatkui, ja Ruotsissa ne kattoivat jo 90 prosenttia väestöstä. 

Tavoitteena on kattaa 99 prosenttia väestöstä vuoden 2014 loppuun mennessä ja 92 
prosenttia maa-alasta vuoden 2015 loppuun mennessä. 

● Suomessa julkistettiin uusi perheille suunnattu palvelu, joka sisältää kiinteän hinnan 
rajoittamattomalle määrälle puhetta ja viestejä sekä pakettihinnan datalle. 
Datapainotteiset hinnoittelumallit on nyt otettu käyttöön kaikilla pohjoismaisilla 
markkinoilla. 

● Laskutetun liikevaihdon kehitys kääntyi positiiviseksi ja kasvoi 0,7 prosenttia 
pääasiassa pohjoismaisen kuluttajasegmentin ansiosta. Raportoidun liikevaihdon 
kasvuun vaikuttivat vähentynyt laitemyynti ja terminointimaksujen sääntely. 
Käyttökateprosentti säilyi ennallaan, vaikka Espanjassa asiakashankinnan 
kustannukset nousivat, sillä Pohjoismaissa kehitys oli vakaata. 

 
Taloudellisia tunnuslukuja 

 

 

Lisätietoja segmentistä saatavana osoitteesta www.teliasonera.com. 

 
Ensimmäinen vuosineljännes 
Liikevaihto paikallisissa valuutoissa ilman yritysostoja ja -myyntejä laskettuna laski 4,5 
prosenttia. Raportointivaluutassa laskettuna liikevaihto laski 3,5 prosenttia 11 494 milj. 
kruunuun (11 908). Valuuttakurssivaihteluilla oli liikevaihtoon 1,0 prosentin suuruinen 
positiivinen vaikutus. Vähentynyt laitemyynti sekä sääntelystä johtuva yhteenliittämis-
maksujen aleneminen useilla markkina-alueilla vaikuttivat kokonaisuuteen, vaikka 
laskutettu liikevaihto kasvoi edellisvuodesta. Pienentyneillä yhteenliittämismaksuilla oli 
220 milj. kruunun suuruinen vaikutus liikevaihtoon edellisvuoden vastaavaan 
neljännekseen verrattuna. 
 
Ruotsissa liikevaihto laski 0,4 prosenttia 4 065 milj. kruunuun (4 083). Laskutettu 
liikevaihto alkoi jälleen kasvaa, mihin vaikutti kuluttajasegmentin vahva kehitys ja 
paineiden hienoinen hellittäminen yrityssegmentissä. Yhteenliittämismaksuista saatavan 
liikevaihdon laskulla oli negatiivinen vaikutus, kun taas laitemyynti kasvoi hieman. 
 
Suomessa liikevaihto paikallisessa valuutassa laskettuna laski 2,7 prosenttia 1 871 milj. 
kruunuun (1 844). Laskutettu liikevaihto palasi kasvu-uralle huolimatta puhe- ja 
viestipalveluihin kohdistuneen paineen jatkumisesta. Kokonaisliikevaihdon vähentyminen 

MSEK, paitsi käyttökateprosentit,  
toiminnan tunnusluvut ja muutokset 

Tammi–
maalis 

2014 

Tammi–
maalis 

2013 

Muu-
tos 
(%) 

Tammi–
joulu 
2013 

Liikevaihto 11 494 11 908 –3,5 49 043 
Muutos (%) paikallisissa valuutoissa ilman 
yritysostoja ja -myyntejä –4,5    
Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä 3 320 3 448 –3,7 14 689 
Käyttökate-% 28,9 29,0  30,0 

Liiketulos 2 256 2 362 –4,5 9 012 
Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä 2 272 2 420 –6,1 10 433 
Käyttöomaisuusinvestoinnit 1 166 938 24,4 5 811 
Liittymämäärä (tuhatta) kauden lopussa 20 554 20 585 –0,2 20 497 
Työntekijöitä kauden lopussa 6 323 6 573 –3,8 6 347 

Mobility Services  
-liiketoiminta-alue 
tarjoaa matkaviestin-
palveluja kuluttaja- ja 
yrityssegmentin 
massamarkkinoille. Sen 
palveluja ovat matka-
puhelinten puhe- ja 
datapalvelut, liikkuva 
laajakaista, langattomat 
sisältöpalvelut, tiedon-
siirtoyhteydet WLAN-
palvelualueiden kautta ja 
Wireless Office. 
Liiketoiminta-alueeseen 
kuuluu liiketoiminta 
Ruotsissa, Suomessa, 
Norjassa, Tanskassa, 
Liettuassa, Latviassa, 
Virossa ja Espanjassa. 
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selittyy pääasiassa vähentyneellä laitemyynnillä ja osittain laskeneella yhteenliittämis-
maksujen liikevaihdolla. 
 
Norjassa liikevaihto paikallisessa valuutassa laskettuna laski 0,6 prosenttia 1 606 milj. 
kruunuun (1 741). Laskutettu liikevaihto aleni hieman, mikä johtui heikentyneestä 
kehityksestä yrityssegmentissä. Kuluttajasegmentti sen sijaan kehittyi myönteisesti. 
Aiempien kausien raportoitu liikevaihto on oikaistu tiettyjen, laitemyynteihin ja provisioihin 
liittyvien luokitteluvirheiden takia. 
 
Tanskassa liikevaihto paikallisessa valuutassa laskettuna laski 0,6 prosenttia 1 090 milj. 
kruunuun (1 049). Kasvanut laitemyynti vaikutti positiivisesti liikevaihtoon, mutta 
pienentynyt yhteenliittämismaksujen liikevaihto ja laskutettuun liikevaihtoon kohdistunut 
paine kumosivat tämän vaikutuksen. 
 
Liettuassa liikevaihto paikallisessa valuutassa laskettuna laski 8,5 prosenttia 271 milj. 
kruunuun (284) ja Latviassa 9,0 prosenttia 361 milj. kruunuun (382). Liettuassa 
laskutettuun liikevaihtoon kohdistui edelleen painetta, joka aiheutui haastavien 
markkinaolojen vuoksi laskeneesta puhe- ja viestipalvelujen liikevaihdosta, kun taas 
Latviassa liikevaihdon lasku liittyi pääasiassa alentuneeseen yhteenliittämismaksujen 
liikevaihtoon ja vähentyneeseen laitemyyntiin. 
 
Virossa liikevaihto paikallisessa valuutassa laskettuna laski 2,9 prosenttia 302 milj. 
kruunuun (299). Laskutettu liikevaihto ja matkapuhelinten myynti kasvoivat, mutta 
tukkumyynnin laskenut liikevaihto kumosi niiden vaikutuksen.  
 
Espanjassa liikevaihto paikallisessa valuutassa laskettuna laski 16,9 prosenttia 1 935 milj. 
kruunuun (2 234). Laskutettu liikevaihto pysyi ennallaan edellisvuoteen verrattuna. 
Vähentynyt laitemyynti selittää liikevaihdon laskusta noin kolme neljäsosaa ja alentunut 
yhteenliittämismaksujen liikevaihto loput. 
 
Liittymämäärä pysyi ennallaan vuoden 2013 ensimmäisen neljänneksen loppuun 
verrattuna ja oli 20,6 miljoonaa. Kasvu oli voimakkainta Espanjassa, missä liittymämäärä 
kasvoi 0,3 miljoonalla 4,0 miljoonaan, ja Suomessa, missä liittymämäärä kasvoi 0,1 
miljoonalla 3,4 miljoonaan. Liittymien kokonaismäärä kasvoi vuosineljänneksen aikana 
0,1 miljoonalla. 
 
Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä laski 3,6 prosenttia paikallisissa valuutoissa ilman 
yritysostoja ja -myyntejä laskettuna. Raportointivaluutassa laskettuna käyttökate ennen 
kertaluonteisia eriä pieneni 3,7 prosenttia 3 320 milj. kruunuun (3 448). 
Käyttökateprosentti laski hieman 28,9 prosenttiin (29,0). 
 
Ruotsissa käyttökateprosentti laski hieman 45,9 prosenttiin (46,1). Parantunut bruttokate 
ei riittänyt täysin kompensoimaan liiketoiminnan kulujen (pääasiassa henkilöstökulujen) 
kasvua. Suomessa käyttökateprosentti parani 35,1 prosenttiin (31,3), mikä selittyy 
alhaisella katteella myytävien laitteiden myynnin vähentymisen johdosta parantuneella 
bruttokatteella sekä myyntiprovisioiden ja henkilöstökustannusten vähentymisellä. 
 
Norjassa käyttökateprosentti kasvoi 30,0 prosenttiin (28,8) pääasiassa siksi, että 
subventio- ja provisiokulut laskivat. Tanskassa käyttökateprosentti kasvoi 12,8 prosenttiin 
(12,5), mihin vaikutti lähinnä henkilöstö- ja markkinointikustannusten pieneneminen. 
 
 

7 
 



 
TeliaSoneran osavuosikatsaus | Tammi–maaliskuu 2014 

 

Latviassa käyttökateprosentti kohosi 29,6 prosenttiin (26,4), mikä selittyy vähentyneen 
laitemyynnin johdosta kohonneella bruttokatteella. Virossa käyttökateprosentti laski 28,9 
prosenttiin (30,1) ja Liettuassa 24,0 prosenttiin (26,8). Virossa tapahtunut lasku selittyy 
pääasiassa kohonneilla henkilöstökuluilla. Liettuassa laskutetun liikevaihdon aleneminen 
vaikutti negatiivisesti käyttökateprosenttiin. 
 
Espanjassa käyttökateprosentti laski –4,3 prosenttiin (4,0), mikä johtui 
asiakashankintakustannusten kasvusta. 
 
Käyttöomaisuusinvestoinnit kasvoivat 1 166 milj. kruunuun (938), ja käyttöomaisuus-
investoinnit suhteessa liikevaihtoon kasvoivat 10,1 prosenttiin (7,9).  Ilman toimilupa- ja 
taajuusmaksuja käyttöomaisuusinvestoinnit kasvoivat 1 166 milj. kruunuun (938), ja 
käyttöomaisuusinvestoinnit suhteessa liikevaihtoon kasvoivat 10,1 prosenttiin (7,9). 
4G:hen tehtyjen investointien osuus käyttöomaisuusinvestoinneista kasvoi. Kassavirta 
laskettuna ennen kertaluonteisia eriä kirjatun käyttökatteen ja 
käyttöomaisuusinvestointien erotuksena laski 2 154 milj. kruunuun (2 510). 
 

Liikevaihto, käyttökate ja käyttökateprosentti maittain 

MSEK, paitsi käyttökateprosentit  
ja muutokset 

Tammi–
maalis 

2014 

Tammi–
maalis 

2013 

Muu-
tos 
(%) 

Tammi–
joulu 
2013 

Liikevaihto 11 494 11 908 –3,5 49 043 
josta Ruotsin osuus 4 065 4 083 –0,4 16 853 
josta Suomen osuus 1 871 1 844 1,5 7 523 
josta Norjan osuus 1 606 1 741 –7,7 6 967 
josta Tanskan osuus 1 090 1 049 3,9 4 350 
josta Liettuan osuus 271 284 –4,6 1 158 
josta Latvian osuus 361 382 –5,5 1 492 
josta Viron osuus 302 299 1,3 1 284 
josta Espanjan osuus 1 935 2 234 –13,4 9 467 

Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä 3 320 3 448 –3,7 14 689 
josta Ruotsin osuus 1 865 1 881 –0,8 7 458 
josta Suomen osuus 657 577 13,9 2 637 
josta Norjan osuus 483 502 –3,9 2 148 
josta Tanskan osuus 140 131 7,2 639 
josta Liettuan osuus 65 76 –14,3 280 
josta Latvian osuus 107 101 5,9 449 
josta Viron osuus 87 90 –2,8 388 
josta Espanjan osuus –84 90  690 

Käyttökate-% yhteensä 28,9 29,0  30,0 
Käyttökate-%, Ruotsi 45,9 46,1  44,3 
Käyttökate-%, Suomi 35,1 31,3  35,1 
Käyttökate-%, Norja 30,0 28,8  30,8 
Käyttökate-%, Tanska 12,8 12,5  14,7 
Käyttökate-%, Liettua 24,0 26,8  24,2 
Käyttökate-%, Latvia 29,6 26,4  30,1 
Käyttökate-%, Viro 28,9 30,1  30,2 
Käyttökate-%, Espanja –4,3 4,0  7,3 
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Liikevaihto paikallisissa valuutoissa ilman 
yritysostoja ja -myyntejä laskettuna 

Tammi–
maalis 

Muutos (%) yhteensä –4,5 
Muutos (%), Ruotsi –0,4 
Muutos (%), Suomi –2,7 
Muutos (%), Norja –0,6 
Muutos (%), Tanska –0,6 
Muutos (%), Liettua –8,5 
Muutos (%), Latvia –9,0 
Muutos (%), Viro –2,9 
Muutos (%), Espanja –16,9 
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Tehostumista Broadband Services  
-liiketoiminta-alueella  
 
● Valokuituliittymien kysyntä oli edelleen voimakasta ja kuituverkon laajeneminen 

vakaata verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon. Yhä suurempi osa 
kuituverkkoon liitetyistä kotitalouksista otti TeliaSoneran palvelut käyttöön. 

● TeliaSonera vahvisti asemiaan Suomen markkinoilla ostamalla AinaComin 
kuluttajaliiketoiminnan ja kiinteät verkot. Kauppa saatettiin loppuun huhtikuussa. 

● Kuluttajasegmentin liikevaihto pysyi ennallaan edellisvuoteen verrattuna, kun 
laajakaista- ja TV-palvelujen kasvanut liikevaihto ja hinnantarkistukset kompensoivat 
perinteisten kiinteän verkon palvelujen pienentyneen volyymin vaikutuksen. Kova 
kilpailu yrityspuolella vaikutti edelleen kokonaisliikevaihdon kasvuun. Käyttökate-
prosentti parani hieman 30,2 prosenttiin, osittain kustannussäästöjen vuoksi. 

 
Taloudellisia tunnuslukuja 

 

 

Lisätietoja segmentistä saatavana osoitteesta www.teliasonera.com. 

 
Ensimmäinen vuosineljännes 
Liikevaihto paikallisissa valuutoissa ilman yritysostoja ja -myyntejä laskettuna laski 2,8 
prosenttia. Raportointivaluutassa laskettuna liikevaihto laski 2,3 prosenttia 8 056 milj. 
kruunuun (8 243). Valuuttakursseilla oli 1,4 prosentin suuruinen positiivinen ja 
yrityskaupoilla 0,9 prosentin suuruinen negatiivinen vaikutus liikevaihtoon. 
 
Ruotsissa liikevaihto laski 4,4 prosenttia 4 519 milj. kruunuun (4 727). Kuluttajasegmentin 
liikevaihto pysyi ennallaan, kun taas yrityssegmentissä paineet kasvoivat. Kuituverkko 
laajeni samaa tahtia kuin edellisvuoden vastaavana ajanjaksona, ja kuituliittymiä käyttöön 
ottaneiden kotitalouksien osuus kaikista kuituverkkoon liitetyistä kotitalouksista kohosi 
vuosineljänneksen aikana. 
 
Suomessa liikevaihto paikallisessa valuutassa laskettuna laski 6,2 prosenttia 1 290 milj. 
kruunuun (1 319), mikä johtui perinteisen kiinteän verkon puhepalvelujen jatkuneesta 
laskusta ja yrityssegmentin haastavasta ympäristöstä. 
 
Tanskassa liikevaihto paikallisessa valuutassa laskettuna parani 0,5 prosenttia 254 milj. 
kruunuun (242), mitä edesauttoi IP-pohjaisten palvelujen kasvu. 

MSEK, paitsi käyttökateprosentit,  
toiminnan tunnusluvut ja muutokset 

Tammi–
maalis 

2014 

Tammi–
maalis 

2013 

Muu-
tos 
(%) 

Tammi–
joulu 
2013 

Liikevaihto 8 056 8 243 –2,3 33 510 
Muutos (%) paikallisissa valuutoissa ilman 
yritysostoja ja -myyntejä –2,8    
Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä 2 431 2 464 –1,3 9 778 
Käyttökate-% 30,2 29,9  29,2 

Liiketulos 1 288 1 242 3,8 4 023 
Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä 1 308 1 304 0,3 4 970 
Käyttöomaisuusinvestoinnit 776 796 –2,5 4 755 
Liittymämäärä (tuhatta) kauden lopussa     
Laajakaista 2 504 2 375 5,4 2 474 
Kiinteän verkon puhepalvelut ja VoIP 3 836 4 142 –7,4 3 918 
TV 1 446 1 349 7,2 1 429 

Työntekijöitä kauden lopussa 11 949 12 988 –8,0 12 263 

Broadband  
Services  
-liiketoiminta-alue 
tarjoaa massamarkkinoi-
den palveluja kotien ja 
toimistojen yhteyksiin. 
Sen palveluja ovat 
kupari-, kuitu- ja kaapeli-
yhteyksillä tarjottavat 
laajakaistapalvelut, TV, 
internetpuhelut, kodin 
viestintäpalvelut, IP-VPN 
/ Business Internet, 
vuokrajohdot ja 
perinteiset puhepalvelut. 
Liiketoiminta-alue vastaa 
konsernin runkoverkosta, 
mukaan lukien kansain-
välisen verkko-
kapasiteettitoiminnan 
dataverkko. Liiketoiminta-
alueeseen kuuluu 
toimintoja Ruotsissa, 
Suomessa, Tanskassa, 
Liettuassa, Latviassa (49 
prosenttia) ja Virossa 
sekä kansainvälinen 
verkkokapasiteettiliike-
toiminta. 

 
10 

 

http://www.teliasonera.com/


 
TeliaSoneran osavuosikatsaus | Tammi–maaliskuu 2014 

 

 
Virossa liikevaihto paikallisessa valuutassa laskettuna laski 4,1 prosenttia 400 milj. 
kruunuun (400). Liettuassa liikevaihto paikallisessa valuutassa laskettuna laski 7,2 
prosenttia 435 milj. kruunuun (449). 
 
Kansainvälisen verkkokapasiteettiliiketoiminnan liikevaihto paikallisissa valuutoissa 
laskettuna kasvoi 10,9 prosenttia 1 410 milj. kruunuun (1 244). 
 
Laajakaistaliittymien määrä kohosi 2,5 miljoonaan, mikä merkitsee 129 000 liittymän 
lisäystä vuoden 2013 ensimmäisestä neljänneksestä ja 30 000 liittymän lisäystä 
vuosineljänneksen aikana. 
 
TV-liittymien kokonaismäärä kasvoi vuoden 2013 ensimmäisen neljänneksen lopusta 
97 000:lla ja vuosineljänneksen aikana 17 000:lla. TV-liittymiä on nyt yhteensä 
1,4 miljoonaa. 
 
Perinteisten kiinteän verkon puheliittymien määrä pieneni 374 000:lla vuoden 2013 
ensimmäisen neljänneksen lopusta ja oli 2,6 miljoonaa. Vuosineljänneksen aikana määrä 
väheni 103 000 liittymällä. Uusien VoIP-liittymien määrä vuosineljänneksen aikana oli 
36 000, ja VoIP-liittymien kokonaismäärä kasvoi näin 0,8 miljoonaan. 
 
Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä laski 1,8 prosenttia paikallisissa valuutoissa ilman 
yritysostoja ja -myyntejä laskettuna. Raportointivaluutassa laskettuna käyttökate ennen 
kertaluonteisia eriä pieneni 1,3 prosenttia 2 431 milj. kruunuun (2 464). Käyttökate-
prosentti kasvoi 30,2 prosenttiin (29,9).  
 
Ruotsissa käyttökateprosentti parani 37,7 prosenttiin (37,1), mihin vaikuttivat 
bruttokatteen paraneminen sekä henkilöstö- ja IT-kulujen pieneneminen. 
 
Suomessa käyttökateprosentti laski hieman 23,3 prosenttiin (23,7). Parantunut bruttokate 
ja jatkuneet tehostamistoimet eivät täysin riittäneet kompensoimaan liikevaihdon laskun 
vaikutusta. Tanskassa käyttökateprosentti parani 9,8 prosenttiin (8,3), mihin vaikuttivat 
kustannussäästöt. 
 
Liettuassa käyttökateprosentti kohosi kustannussäästöjen myötävaikutuksesta 43,2 
prosenttiin (42,1). Virossa käyttökateprosentti kohosi 30,0 prosenttiin (28,0). 
 
Kansainvälisen verkkokapasiteettiliiketoiminnan käyttökateprosentti parani 6,6 prosenttiin 
(6,5), mikä johtui muiden kuin puhepalvelujen osuuden kasvusta. 
 
Käyttöomaisuusinvestoinnit laskivat 776 milj. kruunuun (796), ja käyttöomaisuus-
investointien suhde liikevaihtoon säilyi vakaana 9,6 prosentissa (9,7). Kuituverkkoihin 
tehdyt investoinnit olivat lähes 40 prosenttia kaikista käyttöomaisuusinvestoinneista, kun 
niiden osuus edellisvuonna oli 25 prosenttia. Kassavirta laskettuna ennen kertaluonteisia 
eriä kirjatun käyttökatteen ja käyttöomaisuusinvestointien erotuksena pysyi jotakuinkin 
ennallaan ja oli 1 655 milj. kruunua (1 668). 
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Liikevaihto, käyttökate ja käyttökateprosentti maittain 

MSEK, paitsi käyttökateprosentit  
ja muutokset 

Tammi–
maalis 

2014 

Tammi–
maalis 

2013 

Muu-
tos 
(%) 

Tammi–
joulu 
2013 

Liikevaihto 8 056 8 243 –2,3 33 510 
josta Ruotsin osuus 4 519 4 727 –4,4 19 120 
josta Suomen osuus 1 290 1 319 –2,2 5 232 
josta Norjan osuus – 87 – 89 
josta Tanskan osuus 254 242 4,8 1 009 
josta Liettuan osuus 435 449 –3,3 1 805 
josta Viron osuus 400 400 0,0 1 692 
josta kansainvälisen 
verkkokapasiteettiliiketoiminnan osuus 1 410 1 244 13,3 5 584 

Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä 2 431 2 464 –1,3 9 778 
josta Ruotsin osuus 1 705 1 753 –2,8 6 916 
josta Suomen osuus 300 313 –4,0 1 198 
josta Norjan osuus – –4 – –4 
josta Tanskan osuus 25 20 27,1 92 
josta Liettuan osuus 188 189 –0,5 747 
josta Viron osuus 120 112 7,1 461 
josta kansainvälisen 
verkkokapasiteettiliiketoiminnan osuus 93 81 14,3 368 

Käyttökate-% yhteensä 30,2 29,9  29,2 
Käyttökate-%, Ruotsi 37,7 37,1  36,2 
Käyttökate-%, Suomi 23,3 23,7  22,9 
Käyttökate-%, Norja – –4,6  –4,5 
Käyttökate-%, Tanska 9,8 8,3  9,1 
Käyttökate-%, Liettua 43,2 42,1  41,4 
Käyttökate-%, Viro 30,0 28,0  27,2 
Käyttökate-%, kansainvälinen 
verkkokapasiteettiliiketoiminta 6,6 6,5  6,6 

 
Liikevaihto paikallisissa valuutoissa  
ilman yritysostoja ja -myyntejä laskettuna 

Tammi–
maalis 

Muutos (%) yhteensä –2,8 
Muutos (%), Ruotsi –4,4 
Muutos (%), Suomi –6,2 
Muutos (%), Norja – 
Muutos (%), Tanska 0,5 
Muutos (%), Liettua –7,2 
Muutos (%), Viro –4,1 
Muutos (%), kansainvälinen 
verkkokapasiteettiliiketoiminta 

10,9 
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Datapalvelujen liikevaihdon lisääntyminen  
tukee Eurasia-liiketoiminta-alueen kasvua 
 
● Liikevaihdon orgaaninen kasvu oli 6,0 prosenttia. Siihen vaikutti datapalvelujen 

liikevaihdon lisääntyminen lähes 40 prosentilla. Datapalvelujen liikevaihto muodostaa 
nyt noin 15 prosenttia koko liikevaihdosta. Kazakstanin tengen helmikuussa 
tapahtuneella devalvaatiolla oli negatiivinen vaikutus raportoituun liikevaihtoon.  

● Käyttökateprosentti parani 1,7 prosenttiyksikköä edellisvuoden vastaavasta 
ajanjaksosta ja oli 54,7 prosenttia. Yleiset kustannussäästöt myötävaikuttivat tähän 
kehitykseen.  

 

Taloudellisia tunnuslukuja 
 

 

Lisätietoja segmentistä saatavana osoitteesta www.teliasonera.com. 

 
Konsolidoidut toiminnot 
Ensimmäinen vuosineljännes 
Liikevaihto paikallisissa valuutoissa ilman yritysostoja ja -myyntejä laskettuna kasvoi 6,0 
prosenttia. Raportointivaluutassa laskettuna liikevaihto laski 1,3 prosenttia 4 622 milj. 
kruunuun (4 684). Valuuttakurssivaihteluilla oli liikevaihtoon 7,3 prosentin suuruinen 
negatiivinen vaikutus.  
 
Kazakstanissa liikevaihto paikallisessa valuutassa laskettuna kasvoi 2,0 prosenttia 1 725 
milj. kruunuun (1 860) pääasiassa datapalvelujen kasvun tuloksena. Operaattorien 
keskenään aiemmin tekemän sopimuksen mukaisesti matkaviestinnän yhteenliittämis-
maksut alenivat tammikuussa 15 prosenttia. Liittymämäärän nettolisäykseen vaikutti 0,8 
miljoonan käyttämättömän liittymän sulkeminen. 
 
Azerbaidžanissa liikevaihto paikallisessa valuutassa laskettuna laski 8,3 prosenttia 822 
milj. kruunuun (887). Liikevaihdon heikkenemistä selittävät sääntelystä johtuva 
ulkomaanpuhelujen hintojen lasku sekä helmikuussa käyttöön otettuun 
matkaviestinnumeroiden siirrettävyyteen liittyvien aggressiivisten myyntikampanjoiden 
aikaansaama hintojen aleneminen. 

MSEK, paitsi käyttökateprosentit,  
toiminnan tunnusluvut ja muutokset 

Tammi–
maalis 

2014 

Tammi–
maalis 

2013 

Muu-
tos 
(%) 

Tammi–
joulu 
2013 

Liikevaihto 4 622 4 684 –1,3 20 414 
Muutos (%) paikallisissa valuutoissa ilman 
yritysostoja ja -myyntejä 6,0    
Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä 2 527 2 481 1,8 10 796 
Käyttökate-% 54,7 53,0  52,9 

Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista 1 070 1 306 –18,1 5 926 
josta Venäjän osuus 541 691 –21,6 3 128 
josta Turkin osuus 528 617 –14,4 2 779 

Liiketulos 2 831 2 972 –4,8 12 510 
Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä 2 852 2 981 –4,4 13 714 
Käyttöomaisuusinvestoinnit 355 832 –57,4 4 712 
Liittymämäärä (tuhatta) kauden lopussa     
Tytäryhtiöt 43 485 41 919 3,7 44 177 
Osakkuusyhtiöt 117 900 110 800 6,4 115 500 

Työntekijöitä kauden lopussa 4 971 5 099 –2,5 4 904 

Eurasia-
liiketoiminta-alue 
käsittää matkaviestin-
toiminnan Kazakstanissa, 
Azerbaidžanissa, Uzbe-
kistanissa, Tadžikistanis-
sa, Georgiassa, Moldo-
vassa ja Nepalissa. 
Liiketoiminta-alueeseen 
kuuluu myös Telia-
Soneran osakeomistus 
venäläisessä Mega-
Fonissa (omistusosuus 
25 %) ja turkkilaisessa 
Turkcellissä (omistus-
osuus 38 %). Pää-
strategiana on luoda 
omistaja-arvoa kasvatta-
malla liittymätiheyttä ja 
tuomalla markkinoille 
lisäarvopalveluja 
kyseisissä maissa. 
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Uzbekistanissa liikevaihto paikallisessa valuutassa laskettuna kasvoi 23,5 prosenttia 786 
milj. kruunuun (701) datapalvelujen voimakkaan kasvun, liittymien kohonneen 
keskimääräisen kuukausituoton ja verkon parantuneen käytettävyyden seurauksena. 
 
Tadžikistanissa liikevaihto paikallisessa valuutassa laskettuna laski 5,7 prosenttia 199 
milj. kruunuun (211), mikä johtui ulkomaanliikenteen kovan hintakilpailun aiheuttamasta 
saapuvien ulkomaanpuhelujen liikevaihdon alenemisesta. 
 
Georgiassa liikevaihto paikallisessa valuutassa laskettuna laski 1,2 prosenttia 203 milj. 
kruunuun (215). Hiljattain käynnistynyt laitemyynti vaikutti liikevaihtoon positiivisesti, 
mutta viime vuonna hävitty valtion tarjouskilpailu ja yhteenliittämismaksujen alentuminen 
vaikuttivat siihen negatiivisesti. 
 
Moldovassa liikevaihto paikallisessa valuutassa laskettuna kasvoi 4,1 prosenttia 112 milj. 
kruunuun (117). Kasvu selittyy pääasiassa puhe- ja datapalvelujen liikevaihdon 
positiivisella kehityksellä. 
 
Nepalissa liikevaihto paikallisessa valuutassa laskettuna kasvoi 25,9 prosenttia 780 milj. 
kruunuun (698). Liittymämäärän kasvu on edelleen tärkein liikevaihdon kasvua edistävä 
tekijä. 
 
Konsolidoitujen toimintojen liittymämäärä oli 43,5 miljoonaa, eli se kasvoi 1,6 
miljoonaa vuoden 2013 ensimmäisen neljänneksen lopusta. Kasvu oli voimakkainta 
Nepalissa, missä liittymämäärä kasvoi 1,6 miljoonalla 11,2 miljoonaan, ja Uzbekistanissa, 
missä liittymämäärä kasvoi 0,5 miljoonalla 8,5 miljoonaan. Konsolidoitujen toimintojen 
liittymien kokonaismäärä pieneni ensimmäisen vuosineljänneksen aikana 0,7 miljoonalla. 
Liittymämäärä kasvoi eniten Nepalissa, missä kasvu oli 0,3 miljoonaa, kun taas 
Kazakstanissa liittymämäärä pieneni 0,8 miljoonalla, kun käyttämättömiä liittymiä 
suljettiin.  
 
Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä kasvoi 9,7 prosenttia paikallisissa valuutoissa 
ilman yritysostoja ja -myyntejä laskettuna. Raportointivaluutassa laskettuna käyttökate 
ennen kertaluonteisia eriä kasvoi 1,8 prosenttia 2 527 milj. kruunuun (2 481). Käyttökate-
prosentti kohosi 54,7 prosenttiin (53,0). 
 
Kazakstanissa käyttökateprosentti kasvoi 57,9 prosenttiin (54,5), mihin vaikuttivat 
bruttokatteen paraneminen ja liiketoiminnan kulujen pieneneminen.  
 
Azerbaidžanissa käyttökateprosentti parani 52,8 prosenttiin (51,0), mihin vaikuttivat 
bruttokatteen paraneminen sekä myynti- ja markkinointikulujen pieneneminen. 
Uzbekistanissa käyttökateprosentti parani 57,4 prosenttiin (54,6), kun liikevaihto kasvoi ja 
kustannussäästöjä saavutettiin.  
 
Tadžikistanissa käyttökateprosentti laski 45,0 prosenttiin (49,3), mikä johtui saapuvien 
ulkomaanpuhelujen liikevaihdon pienenemisestä. Georgiassa käyttökateprosentti laski 
40,8 prosenttiin (41,9), mihin vaikutti laitemyynnin seurauksena pienentynyt bruttokate. 
 
Moldovassa käyttökateprosentti laski 14,2 prosenttiin (33,3), mihin vaikuttivat 
matkaviestinnumeroiden siirrettävyyteen liittyvien tarjousten aiheuttamat korkeat 
yhteenliittämiskulut sekä luokitteluvirheeseen liittyvä kertaluonteinen kirjaus. Nepalissa 
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käyttökateprosentti pysyi ennallaan 61,8 prosentissa (61,9), mihin vaikuttivat 
bruttokatteen vakaus ja hyvä kustannustenhallinta. 
 
Käyttöomaisuusinvestoinnit laskivat 355 milj. kruunuun (832), ja käyttöomaisuus-
investoinnit suhteessa liikevaihtoon laskivat 7,7 prosenttiin (17,8). Ilman toimilupa- ja 
taajuusmaksuja käyttöomaisuusinvestoinnit laskivat 354 milj. kruunuun (673), ja 
käyttöomaisuusinvestoinnit suhteessa liikevaihtoon laskivat 7,7 prosenttiin (14,4). 
Käyttöomaisuusinvestoinnit olivat poikkeuksellisen alhaiset ensimmäisellä vuosi-
neljänneksellä, mutta normalisoituvat vuoden aikana. Kassavirta laskettuna ennen 
kertaluonteisia eriä kirjatun käyttökatteen ja käyttöomaisuusinvestointien erotuksena 
kasvoi 2 172 milj. kruunuun (1 649). 
 
Liikevaihto, käyttökate ja käyttökateprosentti maittain 

MSEK, paitsi käyttökateprosentit  
ja muutokset 

Tammi–
maalis 

2014 

Tammi–
maalis 

2013 

Muu-
tos 
(%) 

Tammi–
joulu 
2013 

Liikevaihto 4 622 4 684 –1,3 20 414 
josta Kazakstanin osuus 1 725 1 860 –7,3 8 111 
josta Azerbaidžanin osuus 822 887 –7,3 3 824 
josta Uzbekistanin osuus 786 701 12,2 3 118 
josta Tadžikistanin osuus 199 211 –5,6 932 
josta Georgian osuus 203 215 –5,5 915 
josta Moldovan osuus 112 117 –4,5 512 
josta Nepalin osuus 780 698 11,7 3 023 

Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä 2 527 2 481 1,8 10 796 
josta Kazakstanin osuus 999 1 014 –1,6 4 481 
josta Azerbaidžanin osuus 434 452 –4,1 1 912 
josta Uzbekistanin osuus 451 383 17,8 1 680 
josta Tadžikistanin osuus 90 104 –13,5 472 
josta Georgian osuus 83 90 –8,5 385 
josta Moldovan osuus 16 39 –59,1 185 
josta Nepalin osuus 481 432 11,4 1 803 

Käyttökate-% yhteensä 54,7 53,0  52,9 
Käyttökate-%, Kazakstan 57,9 54,5  55,2 
Käyttökate-%, Azerbaidžan 52,8 51,0  50,0 
Käyttökate-%, Uzbekistan 57,4 54,6  53,9 
Käyttökate-%, Tadžikistan 45,0 49,3  50,6 
Käyttökate-%, Georgia 40,8 41,9  42,1 
Käyttökate-%, Moldova 14,2 33,3  36,1 
Käyttökate-%, Nepal 61,8 61,9  59,6 

 
Liikevaihto paikallisissa valuutoissa  
ilman yritysostoja ja -myyntejä laskettuna 

Tammi–
maalis 

Muutos (%) yhteensä 6,0 
Muutos (%), Kazakstan 2,0 
Muutos (%), Azerbaidžan –8,3 
Muutos (%), Uzbekistan 23,5 
Muutos (%), Tadžikistan –5,7 
Muutos (%), Georgia –1,2 
Muutos (%), Moldova 4,1 
Muutos (%), Nepal 25,9 
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Osakkuusyhtiöt – Venäjä 
Venäläisen MegaFonin (osakkuusyhtiö, josta TeliaSonera omistaa 25,2 prosenttia ja 
konsolidoi 27,2 prosenttia; tiedot ilmoitetaan yhden neljänneksen viiveellä) liittymämäärä 
oli 70,1 miljoonaa. Määrä kasvoi 5,5 miljoonalla edellisvuoden vastaavaan jaksoon 
verrattuna ja oli 1,8 miljoonaa suurempi kuin edellisellä vuosineljänneksellä. 
 
TeliaSoneran Venäjältä saamat tuotot laskivat 541 milj. kruunuun (691). Venäjän rupla 
heikkeni 5,1 prosenttia Ruotsin kruunuun nähden, millä oli tuottoihin 23 milj. kruunun 
suuruinen negatiivinen vaikutus. 
 

Osakkuusyhtiöt – Turkki 
Turkkilaisen Turkcellin (osakkuusyhtiö, josta TeliaSonera omistaa 38,0 prosenttia; tiedot 
ilmoitetaan yhden neljänneksen viiveellä) liittymämäärä oli 35,2 miljoonaa. Määrä kasvoi 
0,1 miljoonalla edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna ja oli 0,2 miljoonaa suurempi 
kuin edellisellä vuosineljänneksellä. Ukrainassa liittymämäärä kasvoi edellisvuoden 
vastaavasta jaksosta 1,5 miljoonalla 12,6 miljoonaan. Vuosineljänneksen aikana 
liittymämäärä kasvoi 0,4 miljoonalla. 
 
TeliaSoneran Turkista saamat tuotot laskivat 528 milj. kruunuun (617). Turkin liira 
heikkeni 12,5 prosenttia Ruotsin kruunuun nähden, millä oli tuottoihin 53 milj. kruunun 
suuruinen negatiivinen vaikutus. 
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Muut toiminnot 
 
Taloudellisia tunnuslukuja 

 

 

Lisätietoja segmentistä saatavana osoitteesta www.teliasonera.com. 

 
Liikevaihto paikallisissa valuutoissa ilman yritysostoja ja -myyntejä laskettuna kasvoi 1,1 
prosenttia. Raportointivaluutassa laskettuna liikevaihto kasvoi 2,1 prosenttia 878 milj. 
kruunuun (860). 
 
Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä raportointivaluutassa laskettuna laski 42,9 
prosenttia 67 milj. kruunuun (117). 
 
 
 

 
 
 
 
 

Tukholmassa 23.4.2014 
 
 
 

Johan Dennelind 
Toimitusjohtaja 

 
 
 
 
 
 
TeliaSoneran tilintarkastajat eivät ole tarkastaneet tätä osavuosikatsausta. 
 
  

MSEK, paitsi muutokset 

Tammi–
maalis 

2014 

Tammi–
maalis 

2013 

Muu-
tos 
(%) 

Tammi–
joulu 
2013 

Liikevaihto 878 860 2,1 3 556 
Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä 67 117 –42,9 321 
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista 4 0  –1 
Liiketulos –180 –87  –1 083 
Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä –146 –77  –583 
Käyttöomaisuusinvestoinnit 284 149 90,5 1 054 

Muut toiminnot 
koostuu Other Business 
Services -liiketoiminta-
yksiköstä, TeliaSonera 
Holdingista ja konserni-
toiminnoista. Other 
Business Services -liike-
toimintayksikkö vastaa 
hallintapalveluratkaisujen 
myynnistä yritysasiak-
kaille Pohjoismaissa. 
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Laaja konsernituloslaskelma 

MSEK,  
paitsi osakekohtaiset tiedot, osakemäärä ja muutokset 

Tammi–
maalis 

2014 

Tammi–
maalis 
20131) 

Muu-
tos 
(%) 

Tammi– 
joulu 

20131) 
Liikevaihto 23 972 24 582 –2,5 101 870 
Liikevaihtoa vastaavat kulut –13 260 –13 844 –4,2 –57 883 
Bruttokate 10 713 10 738 –0,2 43 987 
Myynti-, hallinto- sekä tutkimus- ja kehityskulut –5 587 –5 503 1,5 –22 801 
Liiketoiminnan muut tuotot ja kulut, netto –21 –69 –69,5 –2 745 
Osuus osakkuusyhtiöiden ja yhteisyritysten tuloksista 1 091 1 323 –17,5 6 021 
Liiketulos 6 196 6 489 –4,5 24 462 
Rahoituskulut ja muut rahoituserät, netto –780 –839 –7,0 –3 094 
Tulos rahoituserien jälkeen 5 416 5 650 –4,1 21 368 
Tuloverot –1 062 –1 151 –7,7 –4 601 
Nettotulos 4 354 4 499 –3,2 16 767 
Nettotulokseen uudelleen luokiteltavissa olevat erät:     
Muuntoerot –1 191 –2 245  –3 809 
Osuus osakkuusyhtiöiden ja yhteisyritysten tuloksista –32 –19  –153 
Kassavirran suojaukset –303 280  334 
Myytävissä olevat rahoitusinstrumentit 0 –2  –2 
Uudelleenluokiteltavissa oleviin eriin liittyvä tulovero 45 –433  367 

Erät, joita ei uudelleenluokitella nettotulokseen kuuluviksi:     

Etuusperusteisten eläkejärjestelmien uudelleenarvostukset –1 065 801  4 402 
Muihin kuin uudelleenluokiteltaviin eriin liittyvä tulovero 282 –176  –966 
Osakkuusyhtiöiden etuusperusteisten eläkejärjestelmien 
uudelleenarvostukset 5 –  –9 

Muut laajan tuloksen erät –2 259 –1 794  164 
Laaja tulos yhteensä 2 094 2 705  16 931 
     
Nettotuloksen jakautuminen:     
Emoyhtiön omistajille 3 945 4 108  14 970 
Määräysvallattomille omistajille 409 391  1 797 

Laajan tuloksen jakautuminen:     
Emoyhtiön omistajille 1 881 2 309  15 260 
Määräysvallattomille omistajille 213 396  1 671 

     
Tulos/osake (kruunua), laimentamaton ja laimennettu 0,91 0,95  3,46 
Osakkeita (1 000 kpl)     
Ulkona olevat osakkeet kauden lopussa 4 330 085 4 330 085  4 330 085 
Painotettu keskiarvo, laimentamaton ja laimennettu 4 330 085 4 330 085  4 330 085 

     
Käyttökate 8 254 8 393 –1,6 33 656 
Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä 8 345 8 509 –1,9 35 584 
Poistot ja arvonalennukset –3 150 –3 227 –2,4 –15 215 
Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä 6 286 6 628 –5,2 28 534 

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

 
 

Konsernin kassavirtalaskelma 

MSEK 

Tammi– 
maalis 

2014 

Tammi– 
maalis 

2013 

Tammi– 
joulu 

20131) 
Kassavirta ennen käyttöpääoman muutosta 6 103 6 257 30 306 
Käyttöpääoman muutos –623 –1 423 730 
Liiketoiminnan kassavirta 5 480 4 834 31 036 
Käteisvaroilla tehdyt käyttöomaisuusinvestoinnit –2 924 –2 420 –14 726 
Vapaa kassavirta 2 556 2 414 16 310 
Muu investointien kassavirta 10 –1 268 361 
Investointien kassavirta yhteensä –2 914 –3 688 –14 365 
Kassavirta ennen rahoitusta 2 566 1 146 16 671 
Rahoituksen kassavirta –2 224 –4 624 –15 013 
Kauden kassavirta 342 –3 478 1 658 
    
Rahavarat kauden alussa 31 721 29 805 29 805 
Kauden kassavirta 342 –3 478 1 658 
Valuuttakurssierot –169 –427 258 
Rahavarat kauden lopussa 31 894 25 900 31 721 
1) Sisältää MegaFonista saatuja osinkoja, jotka olivat verojen jälkeen 1 940 milj. kruunua. 

 
  

MSEK 31.3.2014 31.12.2013 
Vastaavaa   
Liikearvo ja muut aineettomat hyödykkeet 81 359 81 522 
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 63 844 64 792 
Osuudet osakkuusyhtiöistä ja yhteisyrityksistä, laskennalliset verosaamiset ja muut 
pitkäaikaiset sijoitukset 37 843 38 073 
Pitkäaikaiset korolliset saamiset 9 395 9 479 
Pitkäaikaiset varat yhteensä 192 441 193 866 
Vaihto-omaisuus 1 600 1 582 
Myyntisaamiset, lyhytaikaiset verosaamiset ja muut saamiset 17 654 19 346 
Lyhytaikaiset korolliset saamiset 5 773 6 313 
Rahavarat 31 894 31 721 
Lyhytaikaiset varat yhteensä 56 921 58 962 
Vastaavaa yhteensä 249 362 252 828 
Vastattavaa   
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma 110 219 108 324 
Määräysvallattomille omistajille kuuluva oma pääoma 4 815 4 610 
Oma pääoma yhteensä 115 034 112 934 
Pitkäaikaiset lainat 85 320 80 089 
Laskennalliset verovelat, muut pitkäaikaiset varaukset 22 192 21 781 
Muut pitkäaikaiset velat 1 223 1 356 
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä 108 735 103 226 
Lyhytaikaiset lainat 2 336 10 634 
Ostovelat, lyhytaikaiset verovelat, lyhytaikaiset varaukset ja muut lyhytaikaiset velat 23 257 26 034 
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 25 593 36 668 
Vastattavaa yhteensä 249 362 252 828 
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Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 
 Tammi–maalis 2014 Tammi–maalis 2013 

MSEK 
Emoyhtiön 
omistajille 

Määräysvallat
tomille 

omistajille 
Oma pääoma 

yhteensä 
Emoyhtiön 
omistajille 

Määräysvallat
tomille 

omistajille 
Oma pääoma 

yhteensä 

Kauden alussa 108 324 4 610 112 934 105 150 3 956 109 106 
Osingonjako – –8 –8 – –9 –9 
Osakeperusteiset maksut 4 – 4 5 – 5 
Laaja tulos yhteensä 1 881 213 2 094 2 309 396 2 705 
Omaan pääomaan kohdistuvien 
liiketoimien vaikutus osakkuusyhtiöihin 10 – 10 9 – 9 
Kauden lopussa 110 219 4 815 115 034 107 473 4 343 111 816 
 
 

Laadintaperiaatteet 
Yleistä 
Kuten vuoden 2013 tilinpäätös, nämä TeliaSoneran konsernitilinpäätöstiedot 31.3.2014 
päättyneeltä kolmen kuukauden jaksolta on laadittu kansainvälisten IFRS (International 
Financial Reporting Standards) -säännösten ja, TeliaSoneran toimintojen luonteesta 
johtuen, Euroopan unionissa käyttöön otettujen IFRS-standardien mukaisesti. Emoyhtiö 
TeliaSonera AB:n tilinpäätös on laadittu Ruotsin tilinpäätöslain ja Ruotsin 
kirjanpitoasioiden neuvoston standardien ja muiden lausuntojen mukaisesti. Tämä raportti 
on laadittu kansainvälisen standardin IAS 34 Osavuosikatsaukset mukaisesti. Käytetyt 
laadintaperiaatteet ovat yhdenmukaiset edellisenä tilikautena käytettyjen kanssa, lukuun 
ottamatta jäljempänä kuvailtuja käytäntöjä. Kaikki tässä katsauksessa esitetyt luvut ovat 
miljoonia kruunuja, ellei toisin mainita. Pyöristyseroja saattaa esiintyä. 
 
Kirjanpitoperiaatteissa tapahtuneet muutokset ja aiempien 
luokitteluvirheiden oikaisut 
Seuraavat standardit/muutokset koskevat TeliaSoneraa 1.1.2014 alkaen: IFRIC 21 
”Julkiset maksut” ja IAS 32 ”Rahoitusinstrumentit: Esittämistapa”. Tulkinta IRFIC 21 
selventää sitä, milloin julkisia maksuja (paikallisten tai kansainvälisten hallintoelinten 
perimiä muita veroja kuin tuloverot, sanktiomaksut tai sakot) koskeva maksuvelvoite 
kirjataan. Maksuvelvoite kirjataan progressiivisesti, jos sen synnyttävä tapahtuma 
tapahtuu tietyn ajan kuluessa. Jos maksuvelvoitteen synnyttää tietyn minimiarvon 
saavuttaminen, velvoite kirjataan, kun kyseinen arvo on saavutettu. Standardin IAS 32 
”Rahoitusinstrumentit: Esittämistapa” muutokset, jotka koskevat rahoitusomaisuuden 
ja -velkojen netottamista, selventävät ilmaisua ”jolla tällä hetkellä on laillinen oikeus 
netottaa” sekä sitä, että tiettyjä bruttosuoritusjärjestelmiä voidaan pitää samanarvoisina 
kuin nettosuoritusta. Muutoksilla on ollut vain vähäinen vaikutus TeliaSoneran 
tilinpäätökseen, eikä aiempien vuosien lukuja sen vuoksi ole oikaistu.  
 
Lisätietoja muista muutoksista, jotka eivät kuitenkaan tällä hetkellä koske TeliaSoneraa, 
on TeliaSoneran vuoden 2013 vuosikertomuksen vastaavassa osassa. 
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Aiempien kausien lukuja on oikaistu tiettyjen havaittujen luokitteluvirheiden johdosta. Ne 
liittyvät tiettyihin laitemyynteihin ja provisiomaksuihin Mobility Services -liiketoiminta-
alueella. Oikaisut olivat seuraavat:  
 

Laaja konsernituloslaskelma Tammi–maalis 2013 Huhti–kesä 2013 

MSEK Raportoitu Oikaistu 
Muu-

tos Raportoitu Oikaistu 
Muu-

tos 

Liikevaihto 24 542 24 582 40 25 274 25 312 38 
Liikevaihtoa vastaavat kulut –13 844 –13 844 – –14 108 –14 108 – 

Bruttokate 10 698 10 738 40 11 166 11 204 38 
Myynti-, hallinto- sekä tutkimus- ja kehityskulut –5 463 –5 503 –40 –5 687 –5 725 –38 

Muut erät, netto 1 254 1 254 – 804 804 – 

Liiketulos 6 489 6 489 – 6 283 6 283 – 
 
 

Laaja konsernituloslaskelma Heinä–syys 2013 Loka–joulu 2013 

MSEK Raportoitu Oikaistu 
Muu-

tos Raportoitu Oikaistu 
Muu-

tos 

Liikevaihto 25 381 25 416 35 26 503 26 560 57 
Liikevaihtoa vastaavat kulut –13 823 –13 823 – –16 108 –16 108 – 

Bruttokate 11 558 11 593 35 10 395 10 452 57 
Myynti-, hallinto- sekä tutkimus- ja kehityskulut –5 447 –5 482 –35 –6 034 –6 091 –57 
Muut erät, netto 1 019 1 019 – 199 199 – 

Liiketulos 7 130 7 130 – 4 560 4 560 – 
 
 

Laaja konsernituloslaskelma  Tammi–joulu 2013 

MSEK    Raportoitu Oikaistu 
Muu-

tos 

Liikevaihto    101 700 101 870 170 
Liikevaihtoa vastaavat kulut    –57 883 –57 883 – 

Bruttokate    43 817 43 987 170 
Myynti-, hallinto- sekä tutkimus- ja kehityskulut    –22 631 –22 801 –170 
Muut erät, netto    3 276 3 276 – 

Liiketulos    24 462 24 462 – 
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Kertaluonteiset erät 

MSEK 

Tammi–
maalis 

2014 

Tammi–
maalis 

2013 

Tammi– 
joulu 
2013 

Käyttökatteeseen sisältyvät –90 –117 –1 928 
Uudelleenjärjestelykulut, synergiaetujen toteutuskulut ym.:    
Mobility Services –16 –58 –373 
Broadband Services –19 –74 –486 
Eurasia –21 –9 –349 
Muut toiminnot –34 –10 –331 

josta TeliaSonera Holdingin osuus – – –3 
Myyntivoitot ja -tappiot – 35 –389 
Poistoihin ja arvonalennuksiin sisältyvät – –22 –2 179 
Arvonalennukset, nopeutetut poistot:    
Mobility Services – – –1 048 
Broadband Services – –22 –462 
Eurasia – – –500 
Muut toiminnot – – –169 

Osuuksiin osakkuusyhtiöiden ja yhteisyritysten tuloksista sisältyvät – – 35 
Myyntivoitot ja -tappiot – – 35 
Yhteensä –90 –139 –4 072 
 
 

Laskennalliset verot 
MSEK 31.3.2014 31.12.2013 
Laskennalliset verosaamiset 5 499 5 493 
Laskennalliset verovelat –9 984 –10 063 
Laskennalliset verovelat (−) / verosaamiset (+), netto –4 485 –4 570 
 
 

Segmenttien ja konsernin liiketulos 

MSEK 

Tammi–
maalis 

2014 

Tammi–
maalis 

2013 

Tammi– 
joulu 
2013 

Mobility Services 2 256 2 362 9 012 
Broadband Services 1 288 1 242 4 023 
Eurasia 2 831 2 972 12 510 
Muut toiminnot –180 –87 –1 083 
Segmentit yhteensä 6 196 6 489 24 462 
Sisäisten voittojen eliminoinnit 0 0 0 
Konserni 6 196 6 489 24 462 
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Investoinnit 

MSEK 

Tammi–
maalis 

2014 

Tammi–
maalis 

2013 

Tammi– 
joulu 
2013 

Käyttöomaisuusinvestoinnit 2 581 2 719 16 332 
Aineettomat hyödykkeet 229 418 3 322 
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 2 352 2 301 13 010 

Yritysostot ja muut investoinnit 51 1 174 1 461 
Omaisuuserien käytöstäpoistamis-
velvoitteet 46 44 220 
Liikearvo ja käyvän arvon oikaisut – 979 1 038 
Oman pääoman ehtoiset sijoitukset 5 151 203 

Yhteensä 2 632 3 893 17 793 
 
 

Rahoitusinstrumentit – käyvät arvot 
Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat1) 31.3.2014 31.12.2013 
MSEK Kirjanpitoarvo Käypä arvo Kirjanpitoarvo Käypä arvo 
Pitkäaikaiset lainat     
Markkinaehtoisiin rahoitusjärjestelyihin liittyvät lainat käyvän arvon 
suojaamiseksi 35 835 41 214 19 289 20 225 
Koronvaihtosopimukset käypään arvoon arvostettuna 255 255 254 254 
Valuuttamääräiset koronvaihtosopimukset käypään arvoon 
arvostettuna 1 492 1 492 1 630 1 630 
Välisumma 37 582 42 961 21 173 22 109 
Markkinaehtoisiin rahoitusjärjestelyihin liittyvät lainat 45 836 48 902 57 026 60 698 
Muut jaksotettuun hankintamenoon arvostetut lainat 1 845 1 845 1 834 1 834 
Välisumma 85 263 93 708 80 033 84 641 
Rahoitusleasingsopimukset 57 57 56 56 
Pitkäaikaiset lainat yhteensä 85 320 93 765 80 089 84 697 
Lyhytaikaiset lainat     
Markkinaehtoisiin rahoitusjärjestelyihin liittyvät lainat käyvän arvon 
suojaamiseksi – – 2 735 2 818 
Suojausinstrumenteiksi tarkoitetut koronvaihtosopimukset – – 31 31 
Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät valuuttamääräiset 
koronvaihtosopimukset 17 17 17 17 
Välisumma 17 17 2 783 2 866 
Hyödynnetyt pankkitilien luottolimiitit ja lyhytaikaiset luotot 
jaksotettuun hankintamenoon arvostettuna 703 703 811 811 
Markkinaehtoisiin rahoitusjärjestelyihin liittyvät lainat 808 829 5 954 5 995 
Muut jaksotettuun hankintamenoon arvostetut lainat 805 807 1 083 1 083 
Välisumma 2 333 2 356 10 631 10 755 
Rahoitusleasingsopimukset 3 3 3 3 
Lyhytaikaiset lainat yhteensä 2 336 2 359 10 634 10 758 
1) Pitkäaikaisten sijoitusten käyvät arvot vastaavat kirjanpitoarvoja. Tietoja käyvän arvon arvioinnista on TeliaSoneran 
vuosikertomuksessa 2013, konsernitilinpäätöksen liitetiedossa K3. 
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Rahoitusvarat ja -velat 31.3.2014 31.12.2013 
käyvän arvon hierarkiatasoittain1) Kirjanpito- josta Kirjanpito- josta 
MSEK arvo Taso 1 Taso 2 Taso 3 arvo Taso 1 Taso 2 Taso 3 
Käypään arvoon arvostetut  
rahoitusvarat 

        

Myytävissä olevat oman pääoman 
ehtoiset instrumentit 190 – – 190 190 – – 190 
Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät 
oman pääoman ehtoiset instrumentit 70 – – 70 70 – – 70 
Myytävissä olevat vaihtovelkakirjat 169 169 – – 162 160 – 2 
Suojausinstrumenteiksi määritellyt 
johdannaiset 1 173 – 1 173 – 1 533 – 1 533 – 
Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät 
johdannaiset 675 – 675 – 1 374 – 1 374 – 
Käypään arvoon arvostetut 
rahoitusvarat yhteensä tasoittain 2 277 169 1 848 260 3 329 160 2 907 262 
Käypään arvoon arvostetut  
rahoitusvelat 

        

Käyvän arvon suojaukseen liittyvät velat 35 835 – 35 835 – 22 025 – 22 025 – 
Suojausinstrumenteiksi määritellyt 
johdannaiset 439 – 439 – 1 090 – 1 090 – 
Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät 
johdannaiset 832 – 832 – 1 013 – 1 013 – 
Käypään arvoon arvostetut  
rahoitusvelat yhteensä tasoittain 37 106 – 37 106 – 24 128 – 24 128 – 
1) Tietoja käyvän arvon hierarkiatasoista ja käyvän arvon arvioinnista on TeliaSoneran vuosikertomuksessa 2013, 
konsernitilinpäätöksen liitetiedossa K3.  

 
 

Liiketoimet lähipiirin kanssa 
TeliaSonera osti palveluja 31.3.2014 päättyneen vuosineljänneksen aikana 32 milj. 
kruunun arvosta ja myi palveluja 48 milj. kruunun arvosta. Näihin liiketoimiin osallistuivat 
pääasiassa MegaFon, Turkcell ja Lattelecom. 
 
 

Nettovelka 
MSEK 31.3.2014 31.12.2013 
Pitkä- ja lyhytaikaiset velat 87 656 90 723 
Vähennetään rahoitusvaroihin kirjatut, pitkä- ja lyhytaikaisten luottojen 
suojaamiseksi tarkoitetut johdannaiset ja niihin liittyvät CSA-luottovakuudet  –2 489 –2 878 
Vähennetään lyhytaikaiset sijoitukset, rahat ja pankkisaamiset –32 288 –32 071 
Nettovelka 52 879 55 774 
 
 

Lainarahoitus ja luottoluokitus 
Liiketoiminnan kassavirta oli positiivinen myös vuoden 2014 ensimmäisellä 
neljänneksellä. 
 
Standard & Poor’s ja Moody’s säilyttivät TeliaSonera AB:n luottoluokituksen ennallaan: 
A–/A3 pitkäaikaisille ja A–2/P–2 lyhytaikaisille luotoille (vakaat näkymät). 
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Luottomarkkinoilta sai ensimmäisellä vuosineljänneksellä edelleen rahoitusta edullisilla 
ehdoilla. Ensisijaiset luottomarkkinat pysyivät koko lailla ennallaan, vaikka yleinen 
riskinottohalukkuus väheni markkinoilla syntyneiden huolenaiheiden vuoksi.  
 
Helmikuussa TeliaSonera laski liikkeelle viisivuotisen 500 milj. euron julkisen 
joukkovelkakirjan, jonka kuponkikorko on 1,375 prosenttia. Lisäksi olemassa olevasta, 
vuonna 2033 erääntyvästä joukkovelkakirjalainasta, jonka kuponkikorko on 3,50 
prosenttia, saatiin rahoitusta tammikuussa 86 milj. euroa ja maaliskuussa 70 milj. euroa. 
Koska loppuvuoden rahoitustarve on rajallinen, yhtiö jatkaa rahoitusstrategiaa, jossa se 
hyödyntää kiinnostavia rahoitusvaihtoehtoja ja keskittyy erityisesti sijoittajapohjan 
monipuolistamiseen. 
 
 

Taloudelliset tunnusluvut 
 31.3.2014 31.12.2013 
Oman pääoman tuotto (%, rullaava 12 kk) 15,9 15,9 
Sijoitetun pääoman tuotto (%, rullaava 12 kk) 13,9 13,9 
Omavaraisuusaste (%) 39,6 39,5 
Nettovelkaantumisaste (%) 53,5 55,8 
Nettovelan suhde käyttökatteeseen (kerrannainen, rullaava 12 kk) 1,49 1,57 
Nettovelan suhde varoihin 21,2 22,1 
Oma pääoma/osake (kruunua) 25,45 25,02 

 
 

Saadut vakuudet 
TeliaSonera on myynyt kaikki Telecominvest (TCI) -yhtiön osakkeensa AF Telecom 
Holding (AFT) -yhtiölle. AFT ei ole vielä maksanut ostohintaa kokonaisuudessaan. Jotta 
turvattaisiin TeliaSoneran saaminen, joka on tällä hetkellä 5 932 milj. kruunua, TCI:n 
omistamat MegaFon-osakkeet, jotka muodostavat 4,9 prosenttia MegaFonin osakkeista, 
on pantattu TeliaSoneralle. Tietyt AFT-konserniin kuuluvat yritykset ovat taanneet 
saamisen asianmukaisen maksun, ja myös pankkitilit, joille TCI kerää pantatuista 
osakkeista saatavat osingot, on pantattu TeliaSoneralle. 
 
 

Vakuudet ja annetut pantit 
Maksut, jotka TeliaSonera saattaa tulevaisuudessa enimmillään joutua maksamaan 
antamistaan takauksista, olivat 31.3.2014 yhteensä 316 milj. kruunua, josta 285 milj. 
kruunua liittyi eläkevastuiden vakuudeksi annettuihin takuisiin. Annettujen panttien 
kokonaismäärä oli 203 milj. kruunua. 
 
 

Sopimusperusteiset velvoitteet ja sitoumukset 
Sopimusvelvoitteiden kokonaismäärä 31.3.2014 oli 2 680 milj. kruunua, josta 1 612 milj. 
kruunua liittyi sovittuihin TeliaSoneran kiinteiden verkkojen laajennuksiin Ruotsissa. 
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Liiketoimintojen yhdistämiset 
Vuoden 2014 ensimmäisen kolmen kuukauden jakson aikana ei tapahtunut 
liiketoimintojen yhdistämisiä. Tietoja liiketoimintojen yhdistämisistä vuonna 2013 on 
TeliaSoneran vuoden 2013 tammi–joulukuun tilinpäätöstiedotteessa. 

 
 
 

Emoyhtiö 
Tiivistetty tuloslaskelma 
MSEK 

Tammi–
maalis 

2014 

Tammi–
maalis 

2013 

Tammi– 
joulu 
2013 

Liikevaihto 1 1 7 
Liiketulos 156 –61 –1 023 
Tulos rahoituserien jälkeen –396 1 104 7 801 
Tulos ennen veroja 1 093 2 809 17 862 
Nettotulos 843 2 179 16 860 

 
Nettotulos pieneni, kun lainasopimuksiin liittyvät valuuttavaikutukset vähenivät.  
 
Tiivistetty tase 
MSEK 31.3.2014 31.12.2013 
Pitkäaikaiset varat 177 298 179 378 
Lyhytaikaiset varat 55 972 64 302 
Vastaavaa yhteensä 233 270 243 680 
Oma pääoma 87 314 86 661 
Tilinpäätössiirtojen kertymä 11 535 11 246 
Varaukset 575 571 
Vieras pääoma 133 846 145 202 
Vastattavaa yhteensä 233 270 243 680 
 
Vuosineljänneksen kokonaisinvestoinnit olivat 12 milj. kruunua (7), josta 5 milj. kruunua 
(0) liittyi tytäryhtiöihin tehtyihin pääomasijoituksiin. 
 
Vuonna 2012 emoyhtiön omistusosuus Telecominvestistä (TCI) myytiin AF Telecom 
Holdingille (AFT). AFT ei ole vielä maksanut ostohintaa kokonaisuudessaan. Jotta 
turvattaisiin emoyhtiön saaminen, joka on tällä hetkellä 5 932 milj. kruunua, TCI:n 
omistamat MegaFon-osakkeet, jotka muodostavat 4,9 prosenttia MegaFonin osakkeista, 
on pantattu emoyhtiölle. Tietyt AFT-konserniin kuuluvat yritykset ovat taanneet saamisen 
asianmukaisen maksun, ja myös pankkitilit, joille TCI kerää pantatuista osakkeista 
saatavat osingot, on pantattu emoyhtiölle. 
 
 

Riskit ja epävarmuustekijät 
TeliaSonera toimii maantieteellisesti laajalti erilaisilla tuote- ja palvelumarkkinoilla erittäin 
kilpaillulla ja säännellyllä televiestintäalalla. Siksi TeliaSoneraan kohdistuu useita erilaisia 
riskejä ja epävarmuustekijöitä. TeliaSoneran määritelmän mukaan riskejä ovat kaikki 
sellaiset tekijät, jotka saattavat huomattavasti haitata yhtiön tavoitteiden saavuttamista. 
Riskit voivat olla uhkia, epävarmuustekijöitä tai menetettyjä mahdollisuuksia, jotka liittyvät 
TeliaSoneran nykyiseen tai tulevaan toimintaan. 
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TeliaSoneralla on käytössään vakiintuneet riskienhallintaperiaatteet, joilla liiketoimintaan, 
talouteen sekä etiikkaan ja yritysvastuuseen liittyviä riskejä ja epävarmuustekijöitä 
tunnistetaan, analysoidaan, arvioidaan ja raportoidaan säännöllisesti ja joilla niitä 
mahdollisuuksien mukaan vähennetään. Riskienhallinta on keskeinen osa TeliaSoneran 
liiketoiminnan suunnitteluprosessia ja tulosseurantaa. 
 
TeliaSoneran vuoden 2013 vuosikertomuksen konsernitilinpäätöksen liitetiedoissa K26 ja 
K34 on kuvattu yksityiskohtaisesti joitain sellaisia tekijöitä, jotka saattavat aika ajoin 
vaikuttaa TeliaSoneran liiketoimintaan, brändimielikuvaan, taloudelliseen asemaan, 
toiminnan tulokseen tai osakkeen hintaan. Ainakin seuraavilla riskeillä ja 
epävarmuustekijöillä saattaa olla vaikutuksia toiminnan neljännesvuosittaisiin tuloksiin 
vuonna 2014: 
 
Muutokset maailmantaloudessa. Maailmanlaajuisilla rahoitusmarkkinoilla ja 
maailmantaloudessa tapahtuvat muutokset ovat vaikeasti ennustettavissa. TeliaSoneralla 
on vahva tase, ja yhtiö toimii alalla, joka on suhteellisen riippumaton 
suhdannevaihteluista tai jolla suhdannevaihtelut näkyvät myöhemmin. Vaikea tai 
pitkäkestoinen taantuma TeliaSoneran toimintamaissa kuitenkin vaikuttaisi asiakkaisiin, ja 
sillä voi olla negatiivinen vaikutus yhtiön toimintojen kasvuun ja tulokseen 
televiestintäpalvelujen kulutuksen vähentymisen myötä. TeliaSoneran lainojen 
erääntyminen pyritään pitämään jakautuneena tasaisesti usealle vuodelle, ja niiden 
uudelleenrahoituksen odotetaan tapahtuvan yhtiön vapaan kassavirran lisäksi avoimilta 
markkinoilta kerätyn lainarahoituksen ja pankkilainojen avulla. Lisäksi TeliaSoneralla on 
riittävästi vahvistettuja, käyttämättömiä luottolimiittejä, ja niitä voidaan käyttää, jos 
avoimien markkinoiden uudelleenrahoitusmahdollisuudet heikkenevät. TeliaSoneran 
rahoituskulut saattavat kuitenkin kasvaa, jos maailmanlaajuisilla rahoitusmarkkinoilla tai 
maailmantaloudessa tapahtuu muutoksia. 
 
Kilpailu ja hintapaine. TeliaSoneraan kohdistuu huomattava ja jo pitkään voimistunut 
kilpailu ja hintapaine. Kilpailu, johon vaikuttavat eri tekijät, kuten markkinoilla nykyisin 
toimivat ja niille tulleet uudet toimijat sekä uudet tuotteet ja palvelut, voi vaikuttaa 
haitallisesti TeliaSoneran toiminnan tuloksiin. Uusiin liiketoimintamalleihin siirtyminen voi 
johtaa televiestintäalalla rakenteellisiin muutoksiin ja kilpailudynamiikan muuttumiseen. 
Jos TeliaSonera ei pysty ennakoimaan alan dynamiikan kehitystä tai ei pysty vastaamaan 
siihen tai ei pysty toteuttamaan markkinoiden nykyisten ja uusien tarpeiden edellyttämiä 
muutoksia, se voi vaikuttaa kielteisesti TeliaSoneran asiakassuhteisiin, palvelutarjoomaan 
ja asemaan arvoketjussa sekä heikentää toimintojen tuloksia. 
 
Sijoitukset tulevaisuuden kasvuun. Parhaillaan TeliaSonera sijoittaa tulevaisuuden 
kasvuun esimerkiksi panostamalla myyntiin ja markkinointiin useimmilla markkinoilla 
säilyttääkseen vanhat asiakkaansa ja hankkiakseen uusia sekä rakentamalla 
asiakaspohjaa uusissa toiminnoissa ja investoimalla infrastruktuuriin kaikilla markkina-
alueilla kapasiteetin ja yhteyksien parantamiseksi. Vaikka TeliaSonera uskoo näiden 
sijoitusten vaikuttavan suotuisasti yhtiön markkina-asemaan ja taloudelliseen tulokseen 
pitkällä aikavälillä, positiiviset vaikutukset eivät välttämättä realisoidu vielä lyhyen ajan 
kuluessa ja kulut saattavat vaikuttaa toiminnan tulokseen sekä pitkällä että lyhyellä 
aikavälillä. 
 
Kertaluonteiset erät. Kertaluonteiset erät, kuten myyntivoitot ja tappiot, 
uudelleenjärjestelykulut ja arvonalentumiset, saattavat luonteensa mukaisesti vaikuttaa 
neljännesvuosittaisiin tuloksiin odottamattoman suuruisina erinä tai odotuksista 
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poikkeavina ajoituksina. Ulkoisista tekijöistä tai sisäisestä kehityksestä riippuen 
TeliaSoneran tulokseen saattaa olla vaikutusta myös sellaisilla kertaluonteisilla erillä, joita 
ei vielä osata odottaa. 
 
Kehittyvät markkinat. TeliaSonera on tehnyt merkittäviä investointeja teleoperaattoreihin 
Kazakstanissa, Azerbaidžanissa, Uzbekistanissa, Tadžikistanissa, Georgiassa, 
Moldovassa, Nepalissa, Venäjällä ja Turkissa. Tähän mennessä näiden maiden 
poliittisten ja taloudellisten järjestelmien sekä oikeus- ja sääntelyjärjestelmien 
ennustettavuus on ollut heikompi kuin maissa, joissa näiden instituutioiden rakenne on 
kehittyneempi. Jokaisen kehittyvien markkinoiden maan poliittinen tilanne voi 
tulevaisuudessa pysyä vaikeasti ennustettavana, ja markkinat, joilla TeliaSonera toimii, 
saattavat muuttua jopa niin epävakaiksi, että yhtiön on poistuttava jostain maasta tai 
lopetettava jokin tietty toiminta tietyssä maassa. Toinen mahdollinen seuraus on 
oikeudenkäynnit, jotka eivät ole odotettavissa tai ennustettavissa. Muita kehittyvien 
markkinoiden maissa toimimiseen liittyviä riskejä ovat muun muassa ulkomaanvaluuttaan 
liittyvät rajoitukset, jotka voivat käytännössä estää TeliaSoneraa kotiuttamasta 
esimerkiksi osinkoina ja lainojen takaisinmaksuina saatavia kassavirtoja tai myymästä 
sijoituksiaan. Yksi esimerkki on TeliaSoneran liiketoiminta Uzbekistanissa, missä 
konsernilla on noin 7,6 miljardin kruunun nettosijoitukset. Niihin sisältyy noin 5,4 miljardin 
kruunun edestä konserniyhtiöiden saamisia sekä noin 1,2 miljardin kruunun suuruiset 
rahavarat. Toinen riski on mahdollinen ulkomaista omistusta koskevien rajoitusten 
säätäminen tai muut mahdolliset viralliset tai epäviralliset toimet, jotka kohdistuvat 
ulkomaisessa omistuksessa oleviin yhteisöihin. Tällainen epäsuotuisa poliittinen tai 
lainsäädännöllinen kehitys tai talouksien tai valuuttojen heikkeneminen näillä markkinoilla 
saattaa vaikuttaa huomattavankin kielteisesti TeliaSoneran toiminnan tulokseen ja 
taloudelliseen asemaan. 
 
Arvonalennukset ja uudelleenjärjestelykulut. TeliaSonera saattaa joutua kirjaamaan 
omaisuuserien arvonalennuksia, mikäli yhtiön johdon odotukset näihin omaisuuseriin 
liittyvistä kassavirroista muuttuvat. Tällaisia omaisuuseriä ovat muun muassa sellaiset 
liikearvot ja käyvän arvon oikaisut, joita TeliaSonera on kirjannut jo tehtyjen tai 
tulevaisuudessa mahdollisesti tehtävien yritysostojen yhteydessä. TeliaSonera on 
toteuttanut useita uudelleenjärjestely- ja tehostamisohjelmia, jotka ovat aiheuttaneet 
huomattavia uudelleenjärjestely- ja tehostamiskustannuksia. Vastaaviin toimiin saatetaan 
ryhtyä myös jatkossa. Sen lisäksi, että ne vaikuttavat TeliaSoneran toiminnan tulokseen, 
arvonalentumiskirjaukset ja uudelleenjärjestelykulut voivat myös heikentää TeliaSoneran 
mahdollisuuksia maksaa osinkoa. 
 
Osakkuuteen liittyvät asiat osaomisteisissa tytäryhtiöissä. Erityisesti Pohjoismaiden 
ulkopuolella TeliaSonera hoitaa eräitä liiketoimintojaan sellaisten tytäryhtiöiden kautta, 
joita se ei omista kokonaan. Eräissä näistä yhtiöistä hallintoasiakirjat suojaavat 
määräysvallattomien osuuksien omistajien oikeuksia tietyissä asioissa, kuten osinkojen 
hyväksymisessä, omistussuhteiden muutoksissa ja muissa osakkeenomistajille 
kuuluvissa asioissa. TeliaSonera on riippuvainen vähemmistöomistajista esimerkiksi 
Fintur Holdings B.V.:ssä (Finturin vähemmistöomistaja on Turkcell), joka omistaa 
Kazakstanin, Azerbaidžanin, Georgian ja Moldovan toiminnot. Tämän seurauksena 
TeliaSoneran määräysvallan ulkopuolella olevat ja sen edun vastaiset toimet saattavat 
vaikuttaa TeliaSoneran mahdollisuuksiin toimia suunnitellusti näissä osittain omistetuissa 
tytäryhtiöissä. 
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Toimitusketju. TeliaSonera on riippuvainen rajallisesta määrästä toimittajia, jotka 
valmistavat ja toimittavat verkkolaitteita ja niiden ohjelmistoja sekä päätelaitteita, joiden 
avulla se voi kehittää verkkojaan ja tarjota palvelujaan kaupallisesti. TeliaSonera ei voi 
olla varma, että se saa verkkolaitteita tai päätelaitteita vaihtoehtoisilta toimittajilta oikeaan 
aikaan, jos TeliaSoneran nyt käyttämät toimittajat eivät kykene tyydyttämään sen tarpeita. 
Lisäksi TeliaSonera on kilpailijoidensa tapaan ulkoistanut useimmissa toiminnoissaan 
monia tärkeitä tukipalvelujaan, kuten verkon rakentamisen ja ylläpidon. Näiden palvelujen 
toimittajien rajoitettu määrä sekä ne ehdot, joilla TeliaSonera on sopinut järjestelyistä 
nykyisten ja tulevien toimittajien kanssa, voivat vaikuttaa haitallisesti TeliaSoneraan muun 
muassa rajoittamalla sen toiminnan joustavuutta. Päätelaitteiden toimitussopimusten 
allekirjoituksen yhteydessä TeliaSonera voi antaa toimittajalle takuun päätelaitemallien 
tietyn määrän myynnistä asiakkaille. Sellaisten päätelaitteiden, joille TeliaSonera on 
antanut tällaisen takuun, odotettua pienempi kysyntä voi vaikuttaa haitallisesti 
TeliaSoneran toiminnan tulokseen. 
 
Osakkuusyhtiöt. Osuudet MegaFonin ja Turkcellin tuloksista muodostavat merkittävän 
osan TeliaSoneran tuloksesta. TeliaSoneralla ei ole määräysvaltaa näissä yhtiöissä, jotka 
toimivat kasvavilla markkinoilla, mutta myös epävakaammassa poliittisessa, 
taloudellisessa ja lainsäädännöllisessä ympäristössä. TeliaSoneran mahdollisuudet 
vaikuttaa liiketoiminnan hoitamiseen niissä ovat rajoitetut. Tietyissä näistä yhtiöistä 
TeliaSoneran yhtiökumppaneilla on hallintoasiakirjojen nojalla yksinomainen tai jaettu 
määräysvalta keskeisissä asioissa, joita ovat esimerkiksi liiketoimintasuunnitelmien ja 
budjettien hyväksyminen sekä osingonjaon suuruus ja ajankohta. Osakkuusyhtiöissä ja 
yhteisomistuksessa olevissa yhtiöissä on aina olemassa vaara, että ryhdytään toimiin, 
jotka ovat TeliaSoneran tai sen osakkuusyhtiöiden määräysvallan ulkopuolella ja 
TeliaSoneran edun vastaisia, tai että syntyy erimielisyyksiä tai joudutaan umpikujaan. 
Esimerkki tästä on tämänhetkinen umpikujatilanne Turkcellin hallitustasolla. TeliaSonera 
ei välttämättä pysty varmistamaan, että osakkuusyhtiöt soveltavat samoja 
yritysvastuuperiaatteita, mikä kasvattaa väärinkäytösten sekä maineenmenetyksen ja 
rahallisten menetysten riskiä. Näiden osakkuusyhtiöiden taloudellisen tuloksen 
muutoksilla on vaikutuksia TeliaSoneran toiminnan tulokseen myös lyhyellä aikavälillä. 
 
Sääntely. TeliaSonera toimii erittäin säännellyllä alalla. TeliaSoneran toimintaa koskevat 
säännökset rajoittavat huomattavasti sen liiketoiminnan hoitamisen joustavuutta. 
TeliaSoneran liiketoimintaan vaikuttavat lainsäädännön, sääntelyn tai hallituspolitiikan 
muutokset sekä sääntelyviranomaisten tai tuomioistuinten päätökset, mukaan luettuina 
toimilupien myöntäminen TeliaSoneralle tai muille osapuolille tai toimiluvan muuttaminen 
tai peruuttaminen, voivat vaikuttaa haitallisesti TeliaSoneran liiketoimintaan ja tulokseen. 
 
Etiikka ja yritysvastuu. TeliaSoneraan kohdistuu joukko etiikkaan ja yritysvastuuseen 
liittyviä riskejä, kuten ihmisoikeuksiin, korruptioon, verkon suojaukseen, tietoturvaan ja 
ympäristöön liittyvät riskit. Riski on erityisen suuri kasvavilla markkinoilla, missä poliittiset 
ja taloudelliset järjestelmät sekä oikeus- ja sääntelyjärjestelmät ovat olleet vaikeammin 
ennustettavia kuin maissa, joissa vastaavat instituutiot ovat pidemmälle kehittyneitä. Jos 
TeliaSonera ei noudata tai sen ei uskota noudattavan etiikkaa ja yritysvastuuta koskevia 
vaatimuksiaan, se voi vahingoittaa asiakkaiden tai muiden sidosryhmien käsitystä 
TeliaSonerasta ja vaikuttaa negatiivisesti TeliaSoneran liiketoimintaan ja sen brändiin. 
 
Eurasia-liiketoiminta-alueen liiketoimia koskeva selvitys. Hallitus antoi huhtikuussa 2013 
kansainvälisen asianajotoimisto Norton Rose Fulbrightin (NRF) tehtäväksi laatia selvitys 
TeliaSoneran viime vuosien liiketoimista ja sopimuksista Euraasiassa, jotta hallitus saisi 
 

29 
 



 
TeliaSoneran osavuosikatsaus | Tammi–maaliskuu 2014 

 

selkeän kuvan liiketoimista ja arvion liiketoiminnallisista ja eettisisistä riskeistä. Ruotsin 
lain mukaisten seurausten osalta hallituksen neuvonantajina on toiminut kaksi 
ruotsalaista asianajotoimistoa. Asianajotoimistojen neuvojen perusteella TeliaSonera on 
viipymättä ryhtynyt ja aikoo jatkossakin ryhtyä liiketoimintaansa, hallintorakenteeseensa 
ja henkilöstöönsä liittyviin toimenpiteisiin selvityksessä esiin nousseiden huolenaiheiden 
johdosta. NRF:n selvityksen lisäksi käynnissä on Ruotsin syyttäjäviranomaisen 
Uzbekistania koskeva selvitys, ja TeliaSonera jatkaa yhteistyötä syyttäjän kanssa ja 
tämän auttamista. Koska TeliaSonera jatkaa asemansa arviointia Euraasian 
lainkäyttöalueilla, on olemassa riski, että sellaiset tulevat toimenpiteet, joihin yhtiö ryhtyy 
NRF:n selvityksen, Ruotsin syyttäjäviranomaisen tutkinnan tai TeliaSoneran omien 
eettisiin toimintaperiaatteisiin ja käytäntöihin liittyvien jatkuvien parannustoimien johdosta, 
voivat heikentää yhtiön toiminnan tuloksia ja taloudellista asemaa TeliaSoneran niissä 
toiminnoissa, jotka sijaitsevat Euraasian valtioiden lainkäyttöalueilla. Riskin aiheuttaa 
myös Ruotsin syyttäjäviranomaisen vuoden 2013 alussa antama TeliaSoneran 
Uzbekistanin-liiketoimiin liittynyt ilmoitus, jonka mukaan syyttäjäviranomainen tutkii 
erikseen mahdollisuutta määrätä TeliaSoneralle yhteisösakko, joka voi Ruotsin rikoslain 
mukaan olla enintään 10 milj. kruunua, sekä väitetyistä rikoksista TeliaSoneralle 
mahdollisesti koitunutta hyötyä koskeva menettämisseuraamus. Ruotsin 
syyttäjäviranomainen voi kohdistaa vastaavia toimia myös niihin liiketoimiin tai 
sopimuksiin, joita TeliaSonera on tehnyt toiminnoissaan muilla Euraasian markkinoilla. 
Lisäksi toimenpiteet, joita muiden maiden poliisi-, syyttäjä- tai sääntelyviranomaiset ovat 
kohdistaneet tai kohdistavat tulevaisuudessa TeliaSoneran toimintaan tai liiketoimiin tai 
kolmansiin osapuoliin, ovatpa kyseiset henkilöt tai juridiset yksiköt ruotsalaisia tai 
muunmaalaisia, voivat suoraan tai epäsuorasti haitata TeliaSoneran liiketoimintaa, 
toiminnan tulosta, taloudellista asemaa tai brändin mainetta. 
 
 

Tulevaisuutta koskevat lausumat 
Tähän katsaukseen sisältyy muun muassa TeliaSoneran taloudellista asemaa ja 
toiminnan tulosta koskevia lausumia, jotka ovat luonteeltaan tulevaisuutta koskevia. 
Tällaiset lausumat eivät ole historiallisia tosiseikkoja, vaan ne edustavat TeliaSoneran 
odotuksia tulevasta kehityksestä. TeliaSonera uskoo, että näissä lausumissa esitetyt 
odotukset pohjautuvat perusteltuihin oletuksiin. Näihin lausumiin sisältyy kuitenkin riskejä 
ja epävarmuustekijöitä. Useat merkittävät tekijät saattavat aiheuttaa todellisten tulosten 
poikkeamisen tässä esitetyistä tulevaisuutta koskevista lausumista. Tällaisia merkittäviä 
tekijöitä voivat olla muun muassa TeliaSoneran markkina-asema, 
televiestintämarkkinoiden kasvu, kilpailun vaikutus ja muut taloudelliseen tilanteeseen, 
liiketoimintaan, kilpailuun ja/tai lainsäädäntöön liittyvät tekijät, jotka vaikuttavat 
TeliaSoneran ja sen osakkuusyhtiöiden ja yhteisyritysten liiketoimintaan tai 
televiestintätoimialaan yleisesti. Tulevaisuutta koskevat lausumat kuvaavat tämänhetkistä 
käsitystä. TeliaSoneralla ei ole velvollisuutta päivittää eikä se sitoudu päivittämään näitä 
lausumia uuden tiedon tai tulevaisuuden tapahtumien valossa muutoin kuin lakisääteisen 
ilmoitusvelvollisuutensa kautta. 
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TeliaSonera lyhyesti 
TeliaSoneran juuret ovat Pohjoismaiden televiestintämarkkinoilla, ja yhtiöllä on 
vahva asema Pohjoismaissa, Baltian maissa, Euraasiassa ja Espanjassa. 
Ydinliiketoimintanamme on parempien viestintämahdollisuuksien luominen 
ihmisille ja yrityksille matkaviestin- ja laajakaistapalvelujen avulla. 
 
Lisätietoja TeliaSonerasta on osoitteessa www.teliasonera.com. 
 
 

Määritelmiä 
Käyttökate vastaa liiketulosta ennen poistoja ja arvonalennuksia ja osuutta 
osakkuusyhtiöiden tuloksista. 
 
Laskutettu liikevaihto tarkoittaa puhe-, viesti-, data- ja sisältöpalvelujen liikevaihtoa. 
 
Nettovelan suhde varoihin: nettovelka prosentteina kokonaisvaroista. 
 
Säästötoimien kohteena olevat kustannukset tarkoittavat henkilöstökuluja, 
markkinointikuluja ja kaikkia muita liiketoiminnan kuluja paitsi tavaroiden ja 
alihankkijoiden palvelujen ostoja sekä yhteenliittämis- ja verkkovierailukuluja ja muita 
verkkoihin liittyviä kuluja. Säästötoimien kohteena olevat kustannukset eivät sisällä 
kertaluonteisia eriä. 
 
Katso lisätietoja vastaavasta kohdasta TeliaSoneran vuoden 2013 vuosikertomuksesta. 
 
 

Taloudelliset tiedot 
Osavuosikatsaus tammi–kesäkuu 2014 17.7.2014 
Osavuosikatsaus tammi–syyskuu 2014 17.10.2014 
Tilinpäätöstiedote tammi-joulukuu 2014 29.1.2015 
 
 

Sisältöä koskevat kysymykset 
TeliaSonera AB 
Investor Relations 
SE−106 63 Stockholm, Sweden 
Puh. +46 8 504 550 00 
Faksi +46 8 611 46 42 
www.teliasonera.com 
 
 
 
 
 
 

TeliaSonera AB julkaisee tämän tiedotteen Ruotsin arvopaperimarkkinalain (lagen om värdepappersmarknaden) 
ja/tai Ruotsin rahoitusvälineiden kaupankäynnistä annetun lain (lagen om handel med finansiella instrument) 
perusteella. Tiedote on annettu julkaistavaksi 23.4.2014 klo 7.00 (CET). 
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