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ELISA COMMUNICATIONS OYJ

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2000

Konserni asetti vuonna 2000 liikevaihdolle 20 prosentin
kasvutavoitteen. Kasvuvauhti säilyi tavoitteen mukaisena
ensimmäisen vuosipuoliskon ajan. Toimialan kasvun hidastuminen
näkyi loppuvuodesta myös konsernin liikevaihdon kehittymisessä.
Tästä huolimatta konserni saavutti vuositasolla 16,5 prosentin
kasvun, mikä ylittää selvästi alalla toimivien vastaavien
yritysten kasvun keskiarvon. Kasvu syntyi pääasiassa kotimaan
toiminnasta, minkä johdosta konsernin asema vahvistui
kertomusvuoden aikana edelleen Suomen markkinoilla.

Konsernirakenteessa tehtiin lukuisia järjestelyjä, joiden
tavoitteena oli vahvistaa konsernin kilpailukykyä, luoda entistä
paremmat edellytykset konserniohjaukselle sekä lisätä
kustannustehokkuutta.

Helsingin Puhelin Oyj:n sulautuminen 1.7.2000 HPY Holding Oyj:hin
ja toiminnan jatkuminen Elisa Communications Oyj:nä olivat
keskeisiä konsernirakennetta koskevia muutoksia. Oy Radiolinja
Ab:n omistuksen lisääminen lähes 100 prosenttiin ja Oy Datatie
Ab:n muuttuminen konsernin täysin omistamaksi tytäryhtiöksi
vahvistivat merkittävästi konsernin valtakunnallista
toimintakykyä.

Yhteistoimintaa alueellisten osakkuusyhtiöiden kanssa
laajennettiin. Kilpailuviranomaisten ratkaisujen myötä Elisa-
ryhmän edellytykset liiketoiminnalliseen yhteistyöhön paranivat
merkittävästi. Ryhmän osuus Suomen kiinteän verkon liittymistä oli
vuoden lopulla lähes 40 prosenttia. Mobiilimarkkinassa Radiolinjan
asema vahvistui sekä kotimaassa että Virossa.

Konserni teki merkittäviä strategisia panostuksia varmistaakseen
liiketoiminnan kasvun myös tulevaisuudessa. Sijoitukset Saksan
yhtiöihin sekä mm. Radiolinjan osakkeisiin ja näiden toimien
rahoittaminen rasittivat konsernin tuloskehitystä. Panostukset
ovat tärkeä osa konsernin strategiaa, ja niillä on keskeinen
merkitys konsernin tuloskehityksen varmistamisessa tulevina
vuosina.

Konsernin liiketoiminta kehittyi kertomusvuonna myönteisesti sekä
kiinteän verkon että mobiilipalvelujen osalta. Lisääntyneen
internetkäytön ansiosta kokonaisminuuttimäärä kiinteässä verkossa
kasvoi siitä huolimatta, että perinteinen puhelinliikenne väheni.

Mobiililiittymissä Radiolinjan markkina-asema vahvistui
erityisesti vuoden lopulla. Keskimääräinen liikevaihto käyttäjää
kohti (ARPU) pysyi edellisen vuoden tasolla. Vuoden 2000 aikana
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konserni vahvisti mobiilijakeluverkostoaan. Radiolinjan osuus
matkapuhelinliittymien nettokasvusta viimeisellä
vuosineljänneksellä oli vahvan markkinointipanostuksen johdosta 47
prosenttia.

Keväällä konserni päätti lisätä panostuksia Saksassa. Osana Saksan
liiketoimintojen strategiaa aloitettiin yhtiörakenteiden ja
liiketoiminnan kehittäminen. Panostukset Saksan toimintaan
jatkuvat vuonna 2001. Saksan liiketoiminnan arvioidaan
käyttökatetasolla kääntyvän positiiviseksi vuoden 2002 aikana.
Mäkitorppa-ketju laajentaa edelleen toimintaansa Saksassa.

Vuonna 2 000 Comptel vahvisti asemaansa kansainvälisillä
markkinoilla. Yhtiön uusilla tuotteilla on hyviä kasvunäkymiä
erityisesti matkapuhelinverkkojen GPRS-käytön yleistyessä.

Liikevaihdon kehitys

Konsernin liikevaihto oli 1 244 miljoonaa euroa. Liikevaihto
kasvoi tilikauden aikana 176 miljoonaa euroa (16,5 prosenttia).

Keskeisten konsernin osien liikevaihdot olivat:

Milj. euroa                        2000     1999 Muutos % ***)

Elisa Communications –konserni     1244   1068     16,5

Konsernin emoyhtiö** 521  501 4,0

Radiolinja*    614  511 20,2

Mäkitorppa Yhtiöt* 93   82 14,3

Comptel*       60  39 54,5

Datatie  110  60 83,4

Heltel 36  38      -4,6

FINNETCom 17  13 33,0

EPStar                              2

Elisa Kommunikation GmbH** 17

*)alakonsernitilinpäätösten lukuja
**)Konsernin emoyhtiöksi on toimintakertomuksessa yhdistelty virallisesta
tilinpäätöksestä poiketen HPY Holding Oyj sekä Helsingin Puhelin Oyj, joiden
keskinäiset liiketapahtumat on eliminoitu. Jäljempänä Elisa Communications –
konsernia kutsutaan konserniksi.
***) Muutosluvut toimintakertomuksessa on laskettu tarkoista markkamääräisistä
luvuista.

Konsernin emoyhtiön Elisa Communications Oyj:n liikevaihdosta (521
miljoonaa euroa) noin 70 prosenttia muodostui puhelinliikenteen
sekä liittymä- ja verkkopalvelujen tuotoista. Emoyhtiön
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liikevaihdon kasvua hidastivat dataliiketoiminnan siirto
maaliskuun alussa Datatielle ja GSM-verkon vuokratuottojen
loppuminen toukokuun alussa, kun GSM-verkko myytiin Radiolinjalle.

Radiolinjan liikevaihto oli 614 miljoonaa euroa (511), kasvua
edellisvuoteen verrattuna oli 20,2 prosenttia. Radiolinjan GSM-
verkkojen liittymämäärä oli vuoden lopussa noin 1 376 000
(1 156 000). Radiolinja Eestin verkossa oli vuoden lopussa
yhteensä  130 000 (87 000) liittymää.

Radiolinjan nyt raportoitavissa liittymämäärissä ovat mukana vain
aktiiviset, laskutusta tuottavat liittymät. Liittymämäärään ei
enää lueta mm. passiivisia siirtoliittymiä eikä lopetettuihin L-
osakkeisiin sidottuja liittymävarauksia. Tämän mukaisesti vuoden
lopussa Radiolinjan Suomen verkossa toimivien liittymien määrä oli
1 246 000. Vastaava määrä vuonna 1999 oli 1 069 000.

Elisa Kommunikation GmbH -konsernin konsolidoitu tuloslaskelma
osoitti 17 miljoonan euron liikevaihtoa. Elisa Kommunikation
–konsernin tytär- ja osakkuusyritysten yhteenlasketut liikevaihdot
koko vuodelta olivat 106 miljoonaa euroa.

Comptelin liikevaihto oli 60 miljoonaa euroa (39), kasvua 54,5
prosenttia. Merkittävä osa yhtiön liikevaihdosta koostui
lisenssituloista. Yli 67 prosenttia Comptelin liikevaihdosta
muodostui viennistä.

Mäkitorppa Yhtiöiden liikevaihto oli 93 miljoonaa euroa (82).
Muutos edellisvuoteen oli 14,3 prosenttia.

Datatien liikevaihto oli 110 miljoonaa euroa (60), kasvua
edellisvuoteen verrattuna oli 83,4 prosenttia. Merkittävä osa
liikevaihdon kasvusta johtui dataliiketoiminnan siirrosta
emoyhtiöltä.

Heltelin liikevaihto oli 36 miljoonaa euroa. Edellisvuoteen
verrattuna liikevaihto pieneni 4,6 prosenttia. FINNETComin
liikevaihto kasvoi 33 prosenttia 17 miljoonaan euroon. EPStarin
liikevaihto vuoden 2000 jälkimmäiseltä puoliskolta oli 2 miljoonaa
euroa.

Tuloskehitys

Konsernin liikevoitto oli 149 miljoonaa euroa (217). Vähennystä
edellisvuoteen verrattuna on 31 prosenttia.

Merkittävistä kertaluonteisista eristä johtuen konserniyhtiöiden
vuosien 2000 ja 1999 tilinpäätösten liikevoittoluvut eivät ole
keskenään vertailukelpoisia. Näitä kertaluonteisia eriä olivat mm.
Comptelin osakkeiden myyntivoitto, konsernin sisäinen GSM-verkon
kauppa, alaskirjaukset Saksan liiketoiminnasta sekä eräät
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myyntivoitot kiinteistö- ja osakekaupoista.

Liikevoitto (milj. euroa)
  2000  1999

Elisa Communications –konserni       149  217

Konsernin emoyhtiö        188  150

Radiolinja*             4   66

Mäkitorppa Yhtiöt*   -4  -14

Comptel*         22   13

Datatie     7    6

Heltel    3    3

FINNETCom         -0   -1

EPStar                                -0

Elisa Kommunikation GmbH*  -26

*)alakonsernitilinpäätösten lukuja

Emoyhtiön liikevoittoon sisältyy GSM-verkon myynnistä kirjattu 101
miljoonan euron myyntivoitto sekä lisäksi osakkeiden ja
kiinteistöjen myyntivoittoja noin 70 miljoonaa euroa. Emoyhtiön
liikevoittoa vähentää vanhentuneesta verkosta kirjattu 5 miljoonan
euron arvonalentuminen.

Radiolinjan kulukehitystä rasittavat yhtiön vuosina 1990-1999
Elisa Communicationsilta ja alueellisilta puhelinyhtiöiltä
pitkäaikaisilla sopimuksilla vuokraamat matkapuhelinverkot, joiden
vuokrat painottuvat vuokrakauden loppupuolelle.

Kertomusvuonna Radiolinja osti osan em. tavalla vuokraamastaan
verkosta noin 155 miljoonalla eurolla, pääosin emoyhtiöstä
konsernin sisäisellä kaupalla. Radiolinjan vuoden 2000
tilinpäätöksessä kirjattiin kuluksi noin 103 miljoonaa euroa eli
se osa ostohinnasta, mikä on suurempi kuin verkon tasearvo olisi
suunnitelman mukaisten poistojen jälkeen.

Radiolinjan tytäryhtiössä Globalstar Northern Europe Oy:ssä
tehtiin yhteensä 12 miljoonan euron kertaluonteiset
kulukirjaukset. Nämä konsernin tulosta heikentäneet kirjaukset
liittyvät suurimmaksi osaksi maailmanlaajuisen
satelliittiliiketoiminnan vaikeuksiin.

Vuonna 2000 tapahtuneen kaupan jälkeen Radiolinjan jäljellä olevan
vuokravastuun arvioidaan olevan noin 160 miljoonaa euroa suurempi
kuin mitä verkon tasearvo olisi suunnitelman mukaisilla poistoilla
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vähennettynä. Erosta osa selittyy vuokravastuuseen sisältyvästä
korkotekijästä ja osa vuokramaksujen takapainoisuudesta.
Sopimusten laadintahetken markkinakorko ylitti selvästi nykyisen
markkinakoron. Tämä ero rasittaa konsernin ja Radiolinjan
seuraavien vuosien tulosta vuokrakuluna tai, mikäli verkkoja
ostetaan, ostovuonna kertakuluna.

Elisa Kommunikation GmbH –konsernin liiketappio vuonna 2000 oli
26 miljoonaa euroa ja tilikauden tulos oli –67 miljoonaa euroa,
johon sisältyy konserniliikearvon arvonalentumisia ja muita
kertaluonteisia kuluja yhteensä 35 miljoonaa euroa. Valtaosa Elisa
Kommunikation –ryhmän yhtiöistä on perustettu vuosina 1998-2000.
Yhtiöt ovat vasta toimintansa aloitus- ja panostusvaiheessa, minkä
takia negatiivinen tulos oli odotettu, joskin tappion suuruus
ylitti jonkin verran arvion.

Konsernin osuus osakkuusyritysten tuloksista osoitti tappiota 33
miljoonaa euroa (3). Saksan osakkuusyhtiöistä kirjattiin tappiota
42 miljoonaa euroa, josta kertaluonteisten kulukirjausten osuus
oli 27 miljoonaa euroa. Osakkuusyritysten poistamaton
konserniliikearvo oli vuoden lopussa 49 miljoonaa euroa.

Konsernitilinpäätöksessä osuus osakkuusyritysten tuloksista on
aiemmasta poiketen merkitty rahoitustuottojen ja –kulujen
–ryhmään. Edellisen vuoden vertailutiedot on muutettu vastaavasti.

Suurimmat osakkuusyritykset ovat Soon Communications Oyj (ent.
Tampereen Puhelin Oyj), KSP Yhtiöt Oyj, Joensuun Puhelin Oy,
Lounais-Suomen Puhelin Oy, Oy Finnet International Ab, Kaukoverkko
Ysi Oy ja Elisa Kommunikation GmbH -ryhmään kuuluvat city carrier
–yhtiöt Saksassa.

Konsernin liikevoittoa ja tulosta heikensi Radiolinjan ja muiden
tytäryhtiöiden osakkeiden hankinnasta johtuva konserniliikearvon
poiston lisäys. Vuoden 2000 osakehankinnat kasvattivat
tytäryhtiöiden konserniliikearvon 533 miljoonaan euroon (192),
mistä tilikaudella poistettiin 36 miljoonaa euroa (17). Lisäksi
Saksan yhtiöiden konserniliikearvosta kirjattiin arvonalentumisena
kuluksi 8 miljoonaa euroa.

Konsernin poistot käyttöomaisuudesta olivat 167 miljoonaa euroa
(171), johon sisältyy kertaluonteisia arvonalennuskirjauksia 17
miljoonaa euroa. Arvonalentumiset kohdistuivat pääosin Globalstar
Northern Europen käyttöomaisuuteen.

Rahoituksen nettokulut konsernissa olivat 22 miljoonaa euroa (10).
Rahoituskulujen kasvu johtui pääasiallisesti osakehankintoihin
otetuista luotoista.

Konsernin tulos verojen ja vähemmistöosuuksien jälkeen oli 22
miljoonaa euroa (86). Konsernin tulos/osake (EPS)oli 0,18 euroa
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(1,11) ja oma pääoma/osake 5,29 euroa (5,47).

Fuusion seurauksena konsernin emoyhtiössä Elisa Communications
Oyj:ssa tuloutui satunnaisissa tuotoissa esitetty fuusiovoitto 367
miljoonaa euroa, joka eliminoituu konsernissa. Lisäksi yhtiön
osakepääomaa korotettiin 20 miljoonalla eurolla. Emoyhtiössä
alennettiin Elisa Kommunikation GmbH:n emoyhtiön osakkeiden
tasearvoa 35 miljoonalla eurolla.

Konsernissa poistui fuusion seurauksena ulkopuolisille Helsingin
Puhelin Oyj:n osakkeenomistajille omasta pääomasta erotettu
vähemmistöosuus. Fuusion yhteydessä korotettiin osakepääomaa 20
miljoonaa euroa ja kirjattiin ylikurssirahastoon 211 miljoonaa
euroa. Vähemmistöosuudesta kohdistettiin konsernitilinpäätöksessä
73 miljoonaa euroa konserniliikearvon kattamiseen. Konsernissa
tulos on laskettu lähtien siitä, että sulautuneet yhtiöt ovat
toimineet yhteiseen lukuun vuoden alusta. Tämän seurauksena
vähemmistölle ei ole erotettu osuutta Helsingin Puhelin Oyj –
konsernin tuloksesta sulautumista edeltäneeltä ajalta.

Radiolinjan osakkeiden hankintaan liittyvän Helsingin Puhelin
Oyj:n osakeannin seurauksena muodostui konsernireserviä 117
miljoonaa euroa, jolla on aiemman käytännön mukaisesti katettu
konserniliikearvoa. Konserniliikearvon poisto tehdään
konsernireserveillä vähennetyn liikearvon perusteella.

Investoinnit

Konsernin bruttoinvestoinnit käyttöomaisuushyödykkeisiin olivat
252 miljoonaa euroa (222) ja sijoitukset osakkeisiin 726 miljoonaa
euroa (285).

Panostukset Elisa Kommunikation GmbH:hon olivat tilikauden
päättyessä 160 miljoonaa euroa. Elisa Kommunikation GmbH on
käyttänyt varat strategisiin yritysostoihin sekä hankittujen
yhtiöiden liiketoiminnan ja investointien rahoittamiseen. Elisa
Kommunikation GmbH:n konsernitaseeseen sisältyvät tytäryhtiö- ja
osakkuusyhtiöliikearvot olivat vuoden lopussa 40 miljoonaa euroa.

Vuoden 2000 aikana käynnistyi Radiolinjan uuden toimitalon
rakentaminen Espoon Keilalahteen. Toimitalo otetaan käyttöön
vuoden 2001 kesällä. Kokonaisinvestointi on runsaat 50 miljoonaa
euroa, josta vuodelle 2000 kohdistui 31 miljoonaa euroa.

Konsernin yritys- ja osakehankinnat muodostuivat pääasiallisesti
Oy Radiolinja Ab:n, Oy Datatie Ab:n, Saksassa toimivien city
carrier -yhtiöiden, KSP Yhtiöt Oyj:n ja Joensuun Puhelin Oy:n
osakkeista.

Käyttöomaisuushyödykkeisiin investoitiin emoyhtiössä 104 miljoonaa
euroa ja Radiolinjassa 276 miljoonaa euroa. Radiolinjan
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investointeihin sisältyy 155 miljoonan euron suuruinen konsernin
sisäinen GSM-verkon kauppa.

Rahoitusasema

Konsernin korolliset velat 31.12.2000 olivat 701 miljoonaa euroa
(370), josta pitkäaikaisten velkojen osuus oli 451 miljoonaa euroa
(273). Konsernin omavaraisuusaste oli 40,3 prosenttia(52,8) ja
velkaantumisaste (gearing) 97 %(17).

Konserni hankki marraskuussa 2000 luottokelpoisuusluokitukset,
joiden avulla jatketaan vuonna 1999 alkanutta rahoituspohjan
laajentamista. Standard & Poor’s myönsi pitkäaikaiselle
luotonotolle luottokelpoisuusluokituksen A- (Stable Outlook) ja
Moody’s  Investor Services myönsi luokituksen A3 (Stable Outlook).
Konserni pyrkii monipuolistamaan varainhankintaansa uusiin
rahoitusinstrumentteihin ja sijoittajaryhmiin sekä laajentamaan
sijoittajakunnan maantieteellistä jakaumaa.

Vuonna 1999 perustetun 335 miljoonan euron kotimaisen
joukkovelkakirjalainaohjelman puitteissa on laskettu liikkeelle
neljä joukkovelkakirjalainaa, yhteensä 229 miljoonaa euroa.
Elokuussa perustettiin uusi kotimainen 200 miljoonan euron
joukkovelkakirjalainaohjelma, jonka puitteissa laskettiin
liikkeelle 100 miljoonan euron joukkovelkakirjalaina.

Konserni perusti joulukuussa yhden miljardin euron kansainvälisen
Euro Medium Term Note –lainaohjelman. Ohjelma on suunnattu
ulkomaisille ja kotimaisille sijoittajille. Ohjelman puitteissa
voidaan laskea liikkeelle joukkovelkakirjalainoja eri valuutoissa
ja maturiteeteissa.

Konsernin likvidien varojen ja sijoitusten määrä vuoden lopussa
oli 33 miljoonaa euroa. Lisäksi tilinpäätöshetkellä oli
pitkäaikaisia sitovia luottolimiittejä käyttämättä 90 miljoonaa
euroa. Lyhytaikaisia ei –sitovia luottolimiittejä oli vuoden
lopulla käyttämättä 34 miljoonaa euroa.

Nykyiset rahoitusohjelmat: Syndikoitu sitova luottojärjestely, 170
miljoonaa euroa, josta käytössä 31.12.2000 oli 80 miljoonaa euroa.
Järjestely erääntyy marraskuussa 2003. Kotimainen
yritystodistusohjelma, 100 miljoonaa euroa, josta käytössä
31.12.2000 oli 66 miljoonaa euroa.

Osake

Elisa Communications Oyj:n A-osakkeen päätöskurssi 29.12.2000 oli
22,93 euroa. Vuoden ylin noteeraus oli 58,00 euroa, alin 21,00
euroa ja keskikurssi 38,28 euroa. Tilikauden lopussa Elisa
Communications Oyj:n markkina-arvo oli 2 868 miljoonaa euroa.
Osaketta vaihdettiin pörssissä ajalla 3.1.2000 – 29.12.2000
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kaikkiaan 60 113 631 kappaletta 2 301 miljoonan euron
kokonaishintaan. Vaihto oli 48 prosenttia tilikauden lopun
osakemäärästä.

Konsenissa noudatetaan Helsingin Pörssin sisäpiiriohjetta, joka
otettiin käyttöön 8.3.2000.

Henkilöstö

Henkilöstön määrä kasvoi sekä emoyhtiössä että tytäryhtiöissä.
Konserniyhtiöiden palveluksessa oli vuoden aikana keskimäärin
6 161  (5 489) henkilöä, joista emoyhtiön palveluksessa oli 3 739,
Radiolinjassa 1 058, Mäkitorpassa 429, Comptelissa 426 ja muiden
tytäryhtiöiden palveluksessa 509 henkilöä.

Vuoden päättyessä konsernin henkilömäärä oli 6 698 henkilöä.
Konsernin julkaisee erillisen henkilöstöraportin.

Konsernirakenteen muutokset

Konsernirakenteen merkittävin muutos oli 1.7.2000 toteutunut
Helsingin Puhelin Oyj:n sulautuminen HPY Holding Oyj:hin. Hanke
eteni molempien yhtiöiden 27.9.1999 pitämissä ylimääräisissä
yhtiökokouksissa vahvistetun sulautumissuunnitelman mukaisesti.
HPY Holding Oyj jatkoi toimintaansa tämän jälkeen Elisa
Communications Oyj -nimisenä.

Tämän ohella konsernissa tehtiin useita strategisia panostuksia ja
organisaatiojärjestelyjä, joiden tavoitteena oli vahvistaa
konsernin kilpailukykyä, luoda entistä paremmat edellytykset
konserniohjaukselle sekä lisätä kustannustehokkuutta.

Mobiilitoimintaa koskevat konsernin muutokset:

- Elisa Communicationsin omistus Oy Radiolinja Ab:stä nousi kevään
ja kesän aikana lähes 100 prosenttiin. Omistusosuus kasvoi
tehtyjen kauppojen sekä Radiolinjan yhtiökokouksen päättämän A-
osakeannin seurauksena.

Radiolinjan varsinainen yhtiökokous päätti huhtikuussa
Radiolinjan osakkeiden nimellisarvon alentamisesta, osakepääoman
korottamisesta A-osakeannilla sekä Radiolinjan osakesarjojen
yhdistämisestä. Tavoitteena oli yksinkertaistaa Radiolinjan
osakerakennetta ja aikaansaada vaihtosuhde L- ja A-osakkeille
yhteen osakesarjaan pääsemiseksi. Kokonaisjärjestelyyn liittyen
Radiolinjan ylimääräinen yhtiökokous päätti kesäkuussa
Radiolinjan A- ja L-osakelajien yhdistämisestä ja tähän
liittyvästä yhtiöjärjestyksen muutoksesta.

- Mäkitorppa Yhtiöt vahvisti vuoden 2000 aikana jakeluverkostoaan.
Sen kolmen ketjun verkostossa (Mäkitorppa, Setele ja Kama) oli



9

yhteensä 121 omaa myymälää, 18 franchise-myymälää ja 15 Shop-in-
Shopia.  Ketjujen myymäläverkosto kattaa kaikki kotimaan suuret
ja keskisuuret kaupungit. Shop-in-Shopit sijaitsevat pienemmissä
taajamissa.

- Radiolinja perusti syksyllä tytäryhtiön Liettuaan ja tulee
perustamaan maahan myös matkapuhelinpalveluiden kehittämiseen
keskittyvän osaamiskeskuksen.

- Radiolinja perusti joulukuussa tytäryhtiön, Ecosite Oy:n, johon
kootaan koko konsernin mastoihin liittyvä liiketoiminta. Uudella
yhtiöllä pyritään parantamaan mastojen kokonaiskäyttöastetta ja
toiminnan kustannustehokkuutta.

- Radiolinja myi joulukuussa Sanoma-WSOY:n kanssa omistamansa
yhteisyrityksen Onbusiness Oy:n osakkeet Startel Oy:lle.

Kiinteän verkon liiketoimintaa koskevat konsernirakenteen
muutokset:

- Datatie siirtyi helmikuussa kokonaan Elisa Communicationsin
omistukseen. Konsernin emoyhtiö siirsi koko dataliiketoimintansa
Datatielle maaliskuun alusta alkaen.

- Konsernin omistus KSP Yhtiöt Oyj:stä nousi kesä- ja elokuussa
tehtyjen kauppojen johdosta yli 20 prosenttiin, jolloin KSP
Yhtiöt Oyj:stä tuli konsernin osakkuusyritys.

- Joensuun Puhelin Oy:stä tuli elokuussa osakkuusyhtiö, kun
konsernin osuus yhtiön omistuksesta nousi 20,8 prosenttiin.

- Elisa Communications nosti toukokuussa omistuksensa FINNETComin
osakkeista 51 prosentista 100 prosenttiin.

- Konserni hankki joulukuussa omistukseensa Kaukoverkko Ysi Oy:n
älyverkkotuotannon. Samalla konserni sitoutui luopumaan
Kaukoverkko Ysin omistuksesta.

Ulkomaan liiketoiminta ja konsernirakenteen muutokset:

- Elisa Kommunikation GmbH hankki kertomusvuonna Frankfurtissa
sijaitsevan TIMe start-up management GmbH:n koko osakekannan.
Kesäkuussa yhtiöstä tuli johtava osakas ja partneri Tropolys
GmbH:ssa, joka toimii Nordrhein-Westfalenissa. Heinäkuussa Elisa
Kommunikationin omistukseen siirtyi Pulsaar GmbH Saarbrückenissä
ja joulukuussa Enco Telecom GmbH Thüringenissä. Kaikkiaan Elisa
Kommunikation -ryhmään kuului vuoden lopussa 22 tytär- ja
osakkuusyrityksenä toimivaa kaupunkioperaattoria.
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- Elisa Kommunikation GmbH osti kesäkuussa Drillisch Festnetz GmbH
-yhtiön koko osakekannan. Kaukoverkkotoimintaa harjoittavan
yhtiön nimi muutettiin joulukuussa ElisaNet GmbH:ksi.

- Mäkitorppa Yhtiöihin aiemmin kuulunut Mäkitorppa GmbH siirtyi
Elisa Kommunikation GmbH:n omistukseen. Sen myymälät toimivat
nyt franchise-periaatteella Mäkitorppa Yhtiöiden
ketjuohjauksessa. Vuoden 2000 aikana Mäkitorppa GmbH avasi
yhteensä 31 uutta myymälää Saksaan. Myymälöiden kokonaismäärä
Saksassa oli vuoden lopussa 42.

Muut konsernirakennetta koskevat muutokset ja järjestelyt:

- Konserni päätti elokuussa eräiden tukitoimintojensa
ulkoistamisesta. Henkilöstöravintolatoiminta ja
kiinteistöpalvelut siirrettiin vuoden 2001 alusta alkaen
konsernin ulkopuolisten yritysten hoitoon. Vastaava järjestely
tehtiin hankinta- ja logistiikkapalveluissa tammikuun 2001
aikana.

- Konserni päätti yhtiöittää lokakuussa hakemistoliiketoimintansa.
Direktia Oy aloitti toimintansa vuoden 2001 alusta. Yhtiön
toimialaan kuuluvat painetut luettelot, numeropalvelut ja
sähköiset hakemistot.

- Marraskuussa konserni päätti yhtiöittää Kolumbus-
liiketoimintansa. Kolumbus Oy aloitti toimintansa 1.1.2001.

- Elisa Communicationsin omistusosuus Comptel Oyj:stä pieneni 60,5
prosentista 58,2 prosenttiin, kun yhtiö myi toukokuussa
omistamistaan Comptelin osakkeista yhteensä 2,5 miljoonaa
kappaletta.

- Comptel perusti tytäryhtiöt Malesiaan ja USA:han. Yhtiö avasi
myyntitoimistot Australiassa ja Kiinassa sekä päätti
myyntitoimiston avaamisesta Saksassa.

- Comptelin täysin omistama tytäryhtiö Comptel PASSAGe Oy aloitti
toimintansa 1.1.2001. Se keskittyy kolmansien osapuolten
tuotteisiin perustuvien ratkaisujen toimittamiseen
mobiilioperaattoreille sekä mobiili- ja internetpalvelujen
tarjoajille. Comptel PASSAGe tähtää globaaleille markkinoille.

- Comptel osti 51 prosentin osake-enemmistön Tampereella
toimivasta tietojenkäsittely- ja konsulttipalveluyhtiö Probatus
Oy:stä.

- Konserniin perustettiin keväällä EPStar Oy, joka harjoittaa
telekommunikaatioalan konsultointia ja verkkosuunnittelua.
Kesäkuussa Jaakko Pöyry Group Oyj tuli yhtiön osakkaaksi 30
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prosentin osuudella. Heinäkuussa Elisa Communications osti
laajakaistatoimintaan liittyvän konsultointitoiminnan Oy
Omnitele Ab:ltä vahvistamaan EPStarin osaamista. Kaupan osana
Elisa Communications myi kaikki omistamansa 29 prosenttia
Omnitelen osakkeista.

Helsingin Puhelin Oyj:n osakepääoman korotus

Helsingin Puhelimen hallitus päätti osakepääoman korottamisesta
8.4.1999 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen antaman valtuutuksen
nojalla ja toteutti suunnatun osakeannin osakkeenomistajien
merkintäetuoikeudesta poiketen. Osakkeiden tarjoaminen nimetyille
tahoille perustui siihen, että Helsingin Puhelimen tarkoituksena
oli hankkia kultakin merkintään oikeutetulta tämän omistamat
Radiolinjan A-osakkeet.

Suunnatussa osakeannissa merkittiin yhteensä 2 542 268 uutta E-
osaketta 83,79 euron kappalehintaan. Annin kokonaismäärä oli
213 019 749,90 euroa.

Varsinainen yhtiökokous 10.4.2000 (HPY Holding Oyj)

HPY Holding Oyj:n varsinainen yhtiökokous päätti 10.4.2000
hallituksen esityksen mukaisesti jakaa osinkoa 1,20 markkaa A-
osakkeelta. Osingonmaksun täsmäytyspäivä oli 13.4.2000 ja osingon
maksaminen osakkaiden pankkitileille tapahtui 20.4.2000 alkaen.
Yhtiökokous vahvisti emoyhtiön tuloslaskelman ja taseen sekä
konsernituloslaskelman ja konsernitaseen. Hallintoneuvoston ja
hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle myönnettiin
vastuuvapaus vuodelta 1999.

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että yhtiön
toiminimi muutetaan sulautumisen yhteydessä Elisa Communications
Oyj:ksi, ruotsiksi Elisa Communications Abp ja englanniksi Elisa
Communications Corporation. Tätä koskeva yhtiöjärjestyksen muutos
tuli voimaan ja rekisteröitiin sen jälkeen, kun HPY Holding – HTF
Holding Oyj Abp:n ja Helsingin Puhelin Oyj:n sulautuminen oli
rekisteröity.

Hallintoneuvoston jäsenistä kukaan ei ollut erovuorossa, joten
kaikki hallintoneuvoston 59 jäsentä jatkoivat tehtävässään. Heidän
toimikautensa päättyi Helsingin Puhelin Oyj:n ja HPY Holding Oyj:n
sulautumisen tultua voimaan 1.7.2000, sillä mainitusta päivästä
lukien yhtiöllä ei ole muuttuneen yhtiöjärjestyksen mukaan
hallintoneuvostoa.

Yhtiön tilintarkastajiksi 30.6.2000 saakka valittiin SVH
Pricewaterhouse Coopers Oy (KHT-yhteisö), Leo Laitinmäki (KHT) ja
Lasse Lehti (HTM) sekä varatilintarkastajiksi Seppo Tervo (KHT) ja
Anneli Lindroos (KHT). Heinäkuun 1. päivästä lukien
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tilintarkastajina jatkavat SVH Pricewaterhouse Coopers ja Leo
Laitinmäki sekä varatilintarkastajana Seppo Tervo.

Yhtiökokous antoi esityksen mukaisesti hallitukselle valtuudet
päättää osakepääoman korottamisesta yhdellä tai useammalla
uusmerkinnällä, yhden tai useamman vaihtovelkakirjalainan
ottamisesta ja/tai optio-oikeuksien antamisesta siten, että
uusmerkinnässä merkittävien, vaihtovelkakirjoja vastaan
vaihdettavien ja optio-oikeuksien nojalla merkittävien uusien A-
sarjan osakkeiden yhteenlaskettu määrä saa olla enintään 16,5
miljoonaa kappaletta ja yhtiön osakepääoma voi korottua yhteensä
enintään 8,25 miljoonalla eurolla. Valtuutus tuli voimaan HPY
Holding – HTF Holding Oyj Abp:n ja Helsingin Puhelin Oyj:n välisen
sulautumisen voimaantulopäivänä, 1.7.2000.

Ylimääräinen yhtiökokous 20.10.2000 (Elisa Communications Oyj)

Elisa Communicationsin ylimääräinen yhtiökokous 20.10.2000 päätti
optiolainan tarjoamisesta Elisa-konsernin henkilöstölle sekä
osakepääoman korottamisvaltuutuksen peruutuksesta ja uuden
myöntämisestä.

Optiolainaa tarjottiin Elisa Communications –konsernin
henkilöstölle sekä konsernin kokonaan omistamalle tytäryhtiölle
Rahoituslinkki Oy:lle. Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta
poikettiin, koska optiolaina on tarkoitettu osaksi konsernin
kannustus- ja sitouttamisjärjestelmää.

Optiolainan määrä on 3 600 000 euroa. Lainaan liittyy 7 200 000
optio-oikeutta, joista 3 600 000 merkitään kirjaimella A ja
3 600 000 kirjaimella B. A-sarjan osakkeen merkintähinta on optio-
oikeudella A osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Helsingin
Pörssissä 1.9.2000 – 30.11.2000 välisenä aikana lisättynä 15
prosentilla ja optio-oikeudella B osakkeen vaihdolla painotettu
keskikurssi Helsingin Pörssissä 1.1.2001 – 31.3.2001 välisenä
aikana lisättynä 15 prosentilla. Optioilla tapahtuva osakkeiden
merkintäaika optio-oikeudella A alkaa 2.5.2002 ja optio-oikeudella
B 2.5.2003 ja päättyy kaikilla optio-oikeuksilla 31.10.2005.

Elisa Communications Oyj:n osakepääoma voi merkintöjen seurauksena
nousta enintään 3 600 000 eurolla ja osakemäärä enintään
7 200 000 osakkeella.

Ylimääräinen yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen peruuttaa
varsinaisessa yhtiökokouksessa 10.4.2000 annettu valtuutus
hallitukselle koskien osakepääoman korottamista.

Yhtiökokous päätti, että hallitus valtuutetaan yhden vuoden
kuluessa yhtiökokouksesta lukien päättämään osakepääoman
korottamisesta yhdellä tai useammalla uusmerkinnällä, päättämään
yhden tai useamman vaihtovelkakirjalainan ottamisesta ja/tai
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optio-oikeuksien antamisesta siten, että uusmerkinnässä
merkittävien, vaihtovelkakirjoja vastaan vaihdettavien ja optio-
oikeuksien nojalla merkittävien uusien A-sarjan osakkeiden yhteen-
laskettu määrä saa olla enintään 25,0 miljoonaa kappaletta ja
yhtiön osakepääoma voi korottua yhteensä enintään 12,5 miljoonalla
eurolla.

Tutkimus- ja kehitystoiminta

Konserni on vuonna 2000 panostanut voimakkaasti tutkimus- ja
kehitystoimintaan Elisa Tutkimuskeskuksessa,
liiketoimintayksikköjen teknologia-, toimiala- ja tuoteyksiköissä
sekä konserniyhtiöissä. Tutkimus- ja kehitystoimintaa koordinoi
konsernitasolla tutkimuksen ohjausryhmä. Tutkimustoimintaan
käytettiin kertomusvuonna 23 miljoonaa euroa (15).

Konsernin T&K-toiminnan painopistealueita vuonna 2000 olivat
verkkoteknologiat, uudet sovellukset ja liiketoiminnot.
Tutkimuskeskuksen painopistealueita olivat mm. IP-
monipalveluverkot, liityntä- ja kotiverkot, optiset verkot sekä
ohjelmoitavat verkot, IT-tietoturvaratkaisut (PKI),
käyttöliittymät ja käytettävyystutkimus.

Tutkimuskeskuksen alaisuuteen perustettiin Tampereelle
osaamiskeskus, joka aloitti toimintansa syyskuussa 2000.
Osaamiskeskus hyödyntää koko Elisa-ryhmän T&K-voimavaroja.
Toukokuussa allekirjoitettiin T&K-yhteistyöstä Elisa
Communications Oyj:n, Soon Communications Oyj:n ja KSP Yhtiöt
Oyj:n kesken erityinen yhteistyösopimus. Syksyllä yhteistyöhön
tulivat mukaan myös LOUNET Oy ja Joensuun Puhelin Oy.

Tampereen osaamiskeskuksen tutkimustoiminnan tärkeimpiä
painopistealueita ovat mm. kaikkialla läsnä oleva mobiili
tietoliikenne (mm. Ubicomp), kolmiulotteiset virtuaalimaailmat,
internet- ja mobiililaitteet ja niiden käyttöliittymät sekä
konvergoituvien markkinoiden tutkimus.

Comptelin tutkimus- ja kehitystoiminnan pääpaino on ollut nykyisen
Comptel MDS- mediaattoriohjelmistoperheen edelleen kehittämisessä
ja uuden Comptel Chinchilla -tuotteen luomisessa.

Comptel liittyi mobiilioperaattoreiden perustamaan GSM Association
-organisaatioon. Tämä antaa Comptelille hyvät mahdollisuudet olla
mukana kehittämässä ratkaisuja tuleviin mobiiliverkkoihin.

Comptel lisäsi vuoden aikana tuotekehityspanostuksia mm. avaamalla
uuden tuotekehityskeskuksen Kuala Lumpuriin Malesiaan.

Radiolinjan teknologiakeskuksen keskeisimpiä hankkeista vuonna
2000 oli paikannukseen ja paikkatietoon perustuvien palveluiden
kehittäminen. Viimeisin tähän liittyvä kokeilu oli Suomen Punaisen
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Ristin ensiapuyksiköiden paikantaminen uudenvuoden yönä
Helsingissä. Radiolinja ja Nokia allekirjoittivat lokakuussa
yhteistyösopimuksen Nokia mCatch -paikannusjärjestelmän
kehittämisestä ja jakelusta.

Syksyllä 2000 perustettiin Radiolinja-konserniin tulevaisuuden
palvelukehitykseen erikoistunut yksikkö, GeeLab, joka suuntaa
Radiolinjan muiden yksiköiden tulevaisuuden palvelutarjontaa.

Kesäkuussa 2000 julkistettiin Radiolinjan ja Siemens Osakeyhtiön
teknologiakokeilu, jossa testattiin Siemensin toimittamaa
kolmannen sukupolven UMTS-verkkoteknologiaa ja sovelluksia.
Radiolinjan teknologiakeskus on ollut mukana kehittämässä myös
sähköistä maksamista.

Oikeudelliset asiat

Kilpailuvirasto on vuodesta 1996 lähtien selvittänyt eräiden
kilpailijoiden pyynnöstä Elisa Communicationsin toimintaa
määräävässä markkina-asemassa. Selvitykset ovat koskeneet
tilaajayhteyksien ja kiinteiden yhteyksien hinnoittelua sekä
väitteitä, joiden mukaan yhtiö olisi sitonut tilaajayhteyksien ja
kiinteiden yhteyksien vuokrauksen muiden telepalveluiden
hankkimiseen. Kilpailuvirasto on siirtänyt asian kilpailuneuvoston
ratkaistavaksi esittäen samalla yhtiölle kilpailun rajoituksista
annetun lain perusteella suuruudeltaan 30 miljoonan markan (5
miljoonaa euroa) seuraamusmaksua. Myös Telehallintokeskus on
tutkinut tilaajayhteyksien hinnoittelua. Asian käsittely
Korkeimmassa Hallinto-oikeudessa on kesken. Eri viranomaisissa on
vireillä kilpailu- ja telelainsäädäntöön liittyviä yhtiötä
koskevia tutkimuksia ja selvityksiä.

Kilpailuvirasto antoi 27.4. päätöksen, että Elisa
Communicationsilla on kilpailuoikeudellinen määräysvalta Soon
Communications Oyj:ssä (ent. Tampereen Puhelin Oyj), KSP Yhtiöt
Oyj:ssä ja Oy Finnet International Ab:ssa. Kilpailuviraston mukaan
Elisan antamat sitoumukset kilpailun säilymisestä olivat riittävät
ja järjestely hyväksyttiin.

Käräjäoikeus ja hovioikeus antoivat vuonna 2000 päätökset, joissa
ne hylkäsivät erään  Helsingin Puhelinyhdistyksen jäsenen
esittämän vahingonkorvausvaatimuksen. Jäsen vaati Elisa
Communicationsia palauttamaan jäsenen tekemän sijoituksen
osuustodistukseen, joka oli mitätöity maksamattomien
puhelinlaskujen vuoksi. Jäsen on kuluttaja-asiamiehen avustamana
hakenut asiassa valituslupaa Korkeimmalta oikeudelta.

Kesäkuussa Elisa Communications –konserniin kuuluvat yhtiöt
omistivat yli 98 prosenttia kaikista Oy Radiolinja Ab:n osakkeista
ja äänistä. Helsingin Puhelin Oyj ilmoitti 15.6.2000 lunastavansa
Oy Radiolinja Ab:n osakkeet konsernin ulkopuolisilta
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osakkeenomistajilta 29 000 markan (4877 euron) hintaan
osakeyhtiölain 14. luvun 19 §:n mukaisesti. Lunastukseen liittyvän
välimiesoikeuden kokoonpano määrättiin 8.8.2000.
Välimiesmenettelyssä ratkaistaan lunastusoikeus sekä Radiolinjan
osakkeen lunastushinta.

Yksitoista Oy Radiolinja Ab:n osakkeenomistajaa on nostanut
yhteisen moitekanteen Radiolinjaa vastaan yhtiökokouksessa
3.4.2000 tehdystä osakepääoman korotuspäätöksestä. Radiolinja ei
pidä kantajien vaatimusta lainmukaisena eikä usko kanteella olevan
vaikutusta yhtiön toimintaan.

Tilikauden jälkeiset tapahtumat

Tammikuussa 2001 kilpailuvirasto hyväksyi Elisa Communicationsin
määräysvallan Lounais-Suomen Puhelin Oy:ssa, Liedon Puhelin Oy:ssä
ja näiden kautta myös LOUNET Oy:ssä.

KSP Yhtiöiden ylimääräinen yhtiökokous päätti 9.1.2001 yhtiön
osakepääoman alentamisesta, minkä jälkeen konsernin omistusosuus
KSP Yhtiöistä nousi 24,1 prosenttiin.

Helmikuussa LOUNET Oy:n omistajayhtiöt, Lounais-Suomen Puhelin Oy
ja Liedon Puhelin Oy, myivät Elisalle enemmistön LOUNET Oy:stä.
Kauppojen jälkeen Elisan omistus LOUNETin osakkeista nousi 51
prosenttiin. Elisa Communications Oyj:n ja sen tytäryhtiön LOUNET
Oy:n palvelukeskuksen toiminta käynnistyi Turussa.

Elisa Communications Oyj perusti Jaakko Pöyry Groupin kanssa
uudenlaista sovellusvuokrausta harjoittavan Inforbis Oy:n, josta
Elisa Communications omistaa 30 ja Jaakko Pöyry Group 70
prosenttia. Uuden yhtiön on tarkoitus laajentaa toimintaansa myös
kansainvälisille markkinoille.

Elisa Communications Oyj laski liikkeeseen 16.1.2001
nimellisarvoltaan 300 miljoonan euron joukkovelkakirjalainan
(EMTN). Lainalla yhtiö jatkaa rahoituspohjansa laajentamista.
Laina tullaan käyttämään olemassa olevien lyhytaikaisten luottojen
uudelleenrahoittamiseen ja normaaliin liiketoimintaan.

Telehallintokeskus (THK) antoi tammikuussa päätöksen Elisa
Communications Oyj:n noudattamista yhteenliittämishinnoista.
Päätöksessään THK toteaa, että Elisan noudattamat
hinnoittelurakenteet eivät ole annettujen säädösten vastaisia. THK
puuttui kuitenkin yhteenliittämishintojen pohjana olevien eräiden
kustannustekijöiden määräytymisperiaatteisiin ja edellytti Elisan
muuttavan tältä osin edellä mainittuja hintojaan. Vastaavaa
tulkintaa ollaan selvittämässä parhaillaan sekä Korkeimmassa
hallinto-oikeudessa (KHO) että Kilpailuneuvostossa. THK tutkii
myös muiden teleyritysten yhteenliittämishintojen
säädöstenmukaisuutta.
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Elisa Communications Oyj ja Riihimäen Puhelin Oy (RPO) sopivat
helmikuussa verkko- ja palveluoperaattoritoimintojensa
yhdistämisestä vuoden 2001 aikana. Liiketoimintojen yhdistämisen
edellytyksenä on omistusjärjestely, jonka toteutuessa RPO:sta
tulee konsernin tytäryhtiö.

Tasavallan Presidentti myönsi helmikuussa vuoden 2000
kansainvälistymispalkinnon Comptelille onnistuneesta
vientitoiminnasta.

Keskuskauppakamarin nimeämä välimiesoikeus totesi 8.2.2001
pidetyssä istunnossaan, että Elisa Communications Oyj:llä on
oikeus lunastaa Oy Radiolinja Ab:n vähemmistöosakkeet.
Osakeyhtiölain mukaan Elisa Communications Oyj katsotaan
vähemmistöosakkeiden omistajaksi, kun se on asettanut
välimiesoikeuden hyväksymän vakuuden, jonka Elisa Communications
Oyj tulee asettamaan. Vakuuden asettamisen jälkeen Elisa
Communications –konsernin omistus Oy Radiolinja Ab:ssa on 100
prosenttia. Osakkeiden lunastushinta annetaan myöhemmin
annettavassa välitystuomiossa.

Tulevaisuuden näkymät

Konsernin liikevaihdon arvioidaan kasvavan toimialan kasvua
nopeammin. Kertaluonteisista eristä puhdistetun käyttökatteen
arvioidaan paranevan, mutta tilikauden tuloksen vuonna 2001
ennakoidaan jäävän samalle tasolle kuin vuonna 2000.

Mobiililiiketoiminnan liikevaihdon ennakoidaan kasvavan edelleen
vuonna 2001, joskin markkinoiden kasvun hidastuminen ja kilpailun
kiristyminen vaikuttavat kasvuvauhtiin. Radiolinjan operatiivisen
liikevoiton arvioidaan pysyvän edellisen vuoden tasolla.
Lisäarvopalvelujen osuus mobiililiikevaihdosta kasvaa. GPRS-verkko
otetaan kaupalliseen käyttöön, kun päätelaitteita on saatavilla.
GPRS:llä ei arvioida olevan vaikutusta mobiililiiketoiminnan
tuloskehitykseen vuonna 2001.

Saksan liiketoiminnan odotetaan kehittyvän myönteiseen suuntaan.
Liiketoiminnan tappioiden kertymä on vuoden ensimmäisellä
puoliskolla suurimmillaan. Loppuvuonna syntyvän tappion arvioidaan
olevan alkuvuotta pienemmän. Vuoden aikana Saksassa käynnistetään
palveluliiketoimintoja, joissa hyödynnetään konsernin kiinteän
verkon ratkaisuja sekä Radiolinjan, Kolumbuksen ja Datatien
osaamista ja tuotepaketteja. Elisa Kommunikation GmbH:n
liiketoiminnan oletetaan kääntyvän käyttökatetasolla
positiiviseksi vuoden 2002 aikana.

Comptelin liikevaihdon kasvun arvioidaan vuonna 2001 jatkuvan
hyvänä ja markkinoiden kasvua nopeampana. Kannattavuuden odotetaan
olevan hyvää tasoa ja ylittävän selkeästi toimialan keskiarvon.



ELISA COMMUNICATIONS -KONSERNI

TILINPÄÄTÖS 1.1. - 31.12.2000 (milj.euroa)
(Tilinpäätöksen luvut eivät ole tilintarkastettuja)

KONSERNITULOSLASKELMA Loka- Joulukuu Tammi- Joulukuu
2000 1999 2000 1999

milj.euroa
Liikevaihto 345 312 1 244 1 068
Liiketoiminnan muut tuotot 9 147 74 153
Liiketoiminnan kulut -280 -231 -958 -816
Poistot ja arvonalentumiset -79 -89 -211 -188
Liikevoitto -5 139 149 217
Rahoitustuotot ja -kulut
Osuus osakkuusyritysten tuloksista -30 -1 -33 3
Muut rahoitustuotot ja -kulut -7 -2 -22 -10
Voitto ennen satunnaisia eriä -42 136 94 210
Satunnaiset erät -8 -8
Voitto satunnaisten erien jälkeen -42 128 94 202
Välittömät verot -7 -44 -60 -69
Vähemmistöosuudet 0 -22 -12 -47
Tilikauden voitto -49 62 22 86

TUNNUSLUVUT
Tulos/osake, (euroa) -0,39 0,82 0,18 1,11
Oma pääoma/osake, (euroa) .. .. 5,29 5,47
Bruttoinvestoinnit 
käyttöomaisuuteen, (milj. euroa) 94 74 252 222
Bruttoinvestoinnit 
% liikevaihdosta 27 24 20 21
Osakkeiden hankinnat, (milj. euroa) 112 43 726 285
Henkilöstö keskimäärin .. .. 6 161 5 489

KONSERNITASE 31.12. 31.12.
2000 1999

milj. euroa
Pysyvät vastaavat
Aineettomat hyödykkeet 71 54
Konserniliikearvo 533 192
Aineelliset hyödykkeet 684 583
Osuudet osakkuusyrityksissä 124 91
Muut sijoitukset 13 20

1 425 940
Vaihtuvat vastaavat
Vaihto-omaisuus 35 30
Saamiset 241 195
Rahoitusarvopaperit 4 206
Rahat ja pankkisaamiset 29 42

309 473
Vastaavat yhteensä 1 734 1 413

Oma pääoma 
Osakepääoma 63 42

t:\mauri\osavuosikatsaus311200.xls



Ylikurssirahasto 386 175
Vararahasto 3 3
Edellisten tilikausien voitto 188 155
Tilikauden voitto 22 86

662 461

Vähemmistöosuudet 31 275

Pakolliset varaukset 3 1

Vieras pääoma
Laskennallinen verovelka 43 32
Pitkäaikainen vieras pääoma 413 286
Lyhytaikainen vieras pääoma 582 358

1 038 676
Vastattavat yhteensä 1 734 1 413

VASTUUT
Kiinnitykset
Omasta puolesta 46 69
Muiden puolesta 0 0
Takaukset
Osakkuusyritysten puolesta 7 9
Muiden puolesta 1 1
Leasingvastuut 115 111
Takaisinostovastuut 5 5
Vuokraus-/takaisinvuokaussopimuksen
vastuu (ns. QTE-järjestely) 218 202
Muut vastuut 3 17
Vastuut yhteensä 395 414

Konsernin ulkopuoliset GSM- ja dataverkon vuokrasopimusvastuut
31.12.2000 olivat n. 0,2 mrd.euroa (vuoden alussa n. 0,2 mrd. euroa).

JOHDANNAISINSTRUMENTIT
Nimellisarvo
Valuuttatermiinisopimukset 3 6
Koron- ja valuutanvaihtosopimukset 8 8
Käypä arvo
Valuuttatermiinisopimukset 0 -0
Koron- ja valuutanvaihtosopimukset 0 -0

Fuusiosta johtuen HPY Holding Oyj -konsernin luvut vuodelta 
1999 eivät ole vertailukelpoiset vähemmistöosuuden ja 
osakkeiden määrän osalta.

Markkamääräiset luvut on muutettu euroiksi kurssilla 
5,94573 mk/euroa.
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