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Itella Abp

Delårsrapport för januari–juni 2007
Allmänt
Posten Finland Abp:s namn ändrades 1.6.2007 till Itella Abp. Samtidigt bytte hela koncernen namn till
Itellakoncernen. I Finland betjänas konsumenterna fortfarande under namnet Posten. I samband med
detta infördes även enhetliga namn för många av Itellas dotterbolag: koncernens logistikbolag i olika
länder fungerar nu i huvudsak under namnet Itella Logistics och dotterbolagen inom
informationslogistik under namnet Itella Information.
Omsättning och resultat
April–juni
Koncernens omsättning ökade i april–juni med 9 procent och utgjorde 408,2 miljoner euro (376,0
miljoner euro). Ökningen exklusive företagsförvärven var 5 procent. Omsättningen ökade inom alla
affärsgrupper, särskilt inom Itella Logistics. Omsättningen i Finland ökade med 4 procent och i de
övriga länderna med 25 procent. Den internationella omsättningens andel var 25 (22) procent.
Koncernens rörelsevinst ökade med 37 procent och utgjorde 19,7 (14,4) miljoner euro, motsvarande
4,8 (3,8) procent av omsättningen. Rörelsevinsten ökade inom Itella Mail Communication och Itella
Information men sjönk däremot inom Itella Logistics.
Januari–juni
Koncernens omsättning ökade i januari–juni med 10 procent och utgjorde 839,7 (760,9) miljoner euro.
Ökningen exklusive företagsförvärven var 6 procent. Omsättningen ökade inom alla affärsgrupper,
särskilt inom Itella Logistics. Omsättningen i Finland ökade med 6 procent och i de övriga länderna
med 28 procent. Den internationella omsättningens andel var 25 (21) procent.
Koncernens rörelsevinst ökade med 26 procent och utgjorde 65,6 (52,0) miljoner euro, motsvarande
7,8 (6,8) procent av omsättningen. Rörelsevinsten ökade inom Itella Mail Communication och Itella
Information men sjönk däremot inom Itella Logistics. Redovisningsperiodens resultat belastades av
nedskrivningar på sammanlagt 3,1 miljoner euro i anslutning till IT-projekt. Avvikande från året innan
bokfördes för första och andra kvartalet en kostnadsreservering på sammanlagt 4 miljoner euro för
personalens vinstpremiesystem.
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Itellakoncernen
Nyckeltal

Omsättning, milj. euro
Rörelsevinst, milj. euro
Rörelsemarginal,%
Vinst före skatt
Avkastning på eget kapital, %
Soliditet, %
Nettoskuldsättningsgrad (Gearing),
%
Bruttoinvesteringar, milj. euro
Antal anställda i medeltal

4-6
2007
408,2
19,7
4,8
21,4

22,1
26 232

4-6 Förändring
2006
%
376,0
8,6
14,4
36,8
3,8
15,8
35,4

13,4
25 766

64,9
1,8

1-6
2007
839,7
65,6
7,8
69,6
11,8
66,1
-26,6
38,2
25 509

1-6 Förändring
%
2006
760,9
10,4
52,0
26,2
6,8
54,5
27,7
9,4
65,7
-24,0
29,7
24 618

28,6
3,6

1-12
2006
1 550,6
89,0
5,7
94,4
10,1
65,1
-32,1
69,5
25 294

Marknadsläge
Den allmänna ekonomiska utvecklingen var fortsatt gynnsam för Itellas affärsverksamheter. Tack vare
den starka samhällsekonomin och den livliga internationella handeln var efterfrågan på koncernens
tjänster god. Högkonjunkturen försämrade likväl ännu inte tillgången på produktionsresurser.
Konkurrensläget håller på att skärpas för samtliga affärsverksamheter inom Itella:
• Utvecklingen inom adresserade brev och tidningar påverkas av den allt hårdare konkurrensen
med elektronisk kommunikation. Samtidigt får den riktade marknadskommunikationen allt
större betydelse.
• Inom logistik försöker de internationella aktörerna dra nytta av globaliseringen och öka sina
skalfördelar. Logistikbranschen är emellertid fortfarande fragmenterad och omstruktureringarna
i branschen kan väntas fortsätta.
• Inom informationslogistik har Itella verksamhet på både mogna marknader och marknader som
utvecklas. Utskriftsmarknaderna belastas av överkapacitet och priserosion. Inom tjänster som
hänför sig till elektroniska informationsflöden konkurrerar Itella i huvudsak med företag med ITbakgrund.
Itella Mail Communication
Omsättningen ökade i april–juni med 2 procent och utgjorde 214,8 (211,4) miljoner euro.
Omsättningen för januari–juni uppgick till 447,5 (433,9) miljoner euro, vilket motsvarar en tillväxt på 3
procent.
Rörelsevinsten för april–juni utgjorde 17,5 (10,2) miljoner euro, vilket motsvarar 8,1 (4,8) procent av
omsättningen. Rörelsevinsten för januari–juni utgjorde 53,5 (37,9) miljoner euro, vilket motsvarar 12,0
(8,7) procent av omsättningen. Den förbättring av lönsamheten som började under första kvartalet
fortsatte under andra kvartalet, vilket berodde på den goda efterfrågan på samtliga tjänster samt på
den effektivare användningen av utdelningsnätverket.
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Volymen för första- och andraklassbreven minskade under andra kvartalet med 1 procent. I januari–
juni ökade volymen med 1 procent till följd av framför allt riksdagsvalet. Volymen inom oadresserad
direktreklamutdelning ökade i april–juni med 37 procent och i januari–juni med 35 procent. Samtidigt
sjönk prisnivån. Utdelningsvolymen för tidskrifter ökade i april–juni med 2 procent och i januari–juni
med 2 procent. Utdelningsvolymen för gratistidningar minskade. Antalet tidningsexemplar som Itella
delar ut minskade i april–juni med 2 procent och i januari–juni med 1 procent.
Under andra kvartalet fattade Itella beslut om att investera cirka 150 miljoner euro under de närmaste
åren i utveckling av postsorteringen och postutdelningen. Investeringen är Itellas (Posten Finlands)
största på flera decennier. I den första fasen moderniseras brevsorteringsmaskinerna, som närmar sig
slutet av sin livscykel. Installationerna inleds år 2008 och hela det nya systemet är i drift år 2010.
Utöver nya sorteringsmaskiner och IT omfattar investeringarna även fastighetsprojekt. I
investeringsprojektets följande fas i höst fattas beslut om reformer gällande paket- och
tidningssorteringssystemen.

Itella Information
Omsättningen ökade i april–juni med 17 procent och utgjorde 48,1 (41,0) miljoner euro. Omsättningen
för januari–juni uppgick till 99,1 (85,4) miljoner euro, vilket motsvarar en tillväxt på 16 procent.
Omsättningen utvecklades gynnsamt i alla länder med undantag av Tyskland.
Rörelseförlusten för april–juni utgjorde 0,1 miljoner euro (rörelseförlust på 2,7 miljoner euro), vilket
motsvarar –0,2 (–6,6) procent av omsättningen. Rörelsevinsten för januari–juni utgjorde 4,2 (–0,4)
miljoner euro, vilket motsvarar 4,2 (–0,5) procent av omsättningen. Lönsamheten förbättrades genom
den gynnsamma utvecklingen inom tjänster för dokumenthantering samt inom den elektroniska
affärsverksamheten. Volymminskningen och priserosionen inom utskriftstjänster medför utmaningar
med tanke på resultatutvecklingen i de länder där utskriftsverksamheten står för en betydande del av
verksamheten och där man samtidigt satsar på lansering av nya elektroniska tjänster. Under det andra
kvartalet genomfördes omstruktureringar inom verksamheterna i Finland. De kostnadsbesparingar som
dessa åtgärder medför börjar få genomslag under årets senare hälft.
Itella Information förvärvade meddelandeförmedlingsverksamhet av Elisa Abp i Finland.
Verksamhetens omsättning är cirka 2 miljoner euro. Affären slöts 7.7.2007. I början av året förvärvades
svenska Infologistics Scandinavia AB.
Itella Logistics
Omsättningen ökade i april–juni med 21 procent och utgjorde 155,7 (128,9) miljoner euro.
Omsättningen för januari–juni uppgick till 307,3 (250,6) miljoner euro, vilket motsvarar en tillväxt på
23 procent. Omsättningen exklusive företagsförvärv ökade i april–juni med 10 procent och i januari–
juni med 12 procent. Efterfrågan på tjänsterna var fortsatt stark och i Finland var utvecklingen stark
särskilt inom pakettjänster.

4

Rörelsevinsten för april–juni utgjorde 5,2 (7,0) miljoner euro, vilket motsvarar 3,3 (5,4) procent av
omsättningen. Rörelsevinsten för januari–juni utgjorde 15,8 (16,7) miljoner euro, vilket motsvarar 5,1
(6,7) procent av omsättningen.
De nya logistikcentralerna inledde sin verksamhet; centralen i Moskva i månadsskiftet mars–april, och
centralen i Kaunas i Litauen i april. I maj undertecknades ett avtal om en ny logistikcentral som skall
byggas i S:t Petersburg. Lokalerna planeras vara färdiga att tas i bruk i början av år 2008.
Under det andra kvartalet tecknades ett avtal om förvärvet av SHW Logistiikka Oy, som är
serviceleverantör inom möbellogistik i Finland. Företagets omsättning år 2006 uppgick till cirka 8
miljoner euro, och det har 80 anställda. Bolaget ingår i Itellas rapportering från och med 1.6.2007.
Svenska Roadlink AB upptas i koncernens rapportering sedan 1.3.2006 och norska Universal
Spedisjon AS sedan 1.9.2006.
Nyckeltal per
äffärsgrupper, milj. euro

4-6
2007

4-6 Förändring
2006
%

1-6
2007

1-6 Förändring
2006
%

1-12
2006

214,8
17,5
8,1

211,4
10,2
4,8

1,6
71,6

447,5
53,5
12,0

433,9
37,9
8,7

3,1
41,2

869,6
73,6
8,5

Itella Information
Omsättning
Rörelseresultat
Rörelsemarginal, %

48,1
-0,1
-0,2

41,0
-2,7
-6,6

17,3
(..)

99,1
4,2
4,2

85,4
-0,4
-0,5

16,0
(..)

171,3
-5,2
-3,0

Itella Logistics
Omsättning
Rörelseresultat
Rörelsemarginal, %

155,7
5,2
3,3

128,9
7,0
5,4

20,8
-25,7

307,3
15,8
5,1

250,6
16,7
6,7

22,6
-5,4

530,0
35,3
6,7

Övriga funktioner
Omsättning
Rörelseresultat
Rörelsemarginal, %

2,5
-2,9
-116,0

3,5
-0,1
-2,9

-28,6
(..)

6,5
-7,9
-121,5

8,3
-2,2
-26,5

-21,7
259,1

21,6
-14,7
-68,1

Försälning
mellan rörelsegrupper

-12,9

-8,8

46,6

-20,7

-17,3

19,7

-41,9

Koncernen sammanlagt
Omsättning
Rörelseresultat
Rörelsemarginal, %

408,2
19,7
4,8

376,0
14,4
3,8

8,6
36,8

839,7
65,6
7,8

760,9
52,0
6,8

10,4
26,2

1550,6
89,0
5,7

Itella Mail Communication
Omsättning
Rörelseresultat
Rörelsemarginal, %
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Finansiell ställning och investeringar
I april–juni utgjorde kassaflödet från koncernens affärsverksamhet före investeringar 62,3 (29,2)
miljoner euro. Investeringarna utgjorde sammanlagt 22,1 (13,4) miljoner euro, varav 4,4 (4,6) miljoner
euro hänförde sig till företagsförvärv.
I januari–juni utgjorde kassaflödet från koncernens affärsverksamhet före investeringar 25,3 (–7,5)
miljoner euro. Liksom året innan belastades kassaflödet i början av året av på förhand betalda
pensionsförsäkringsavgifter för hela året på 119,3 (106,1) miljoner euro. Investeringarna i januari–juni
utgjorde sammanlagt 38,2 (29,7) miljoner euro, varav 11,6 (10,9) miljoner euro hänförde sig till
företagsförvärv. Sammanlagt 40 procent av koncernens investeringar gällde affärsverksamheter utanför
Finland.
De likvida medlen utgjorde 216,8 (182,8) miljoner euro i slutet av perioden. Koncernens räntebärande
skuld var 34,8 (34,3) miljoner euro. Soliditetsgraden var 66,1 (65,7) procent och
nettoskuldsättningsgraden –26,6 (–24,0) procent.
Under det andra kvartalet betalade koncernen utifrån resultatet för år 2006 en utdelning på
sammanlagt 27 miljoner. Därutöver betalades 4,2 miljoner euro i vinstpremieandel till personalfonden.

Personal
Itellakoncernen hade i medeltal 26 232 (25 766) anställda i april–juni och 25 509 (24 618) anställda i
januari–juni. Vid redovisningsperiodens slut var antalet anställda 27 697 (27 137). Liksom under
tidigare år omfattar denna siffra cirka 3 000 säsongbiträden. I Finland var antalet anställda nästan
detsamma som vid samma tidpunkt året innan, men i de övriga länderna var ökningen över 500
personer, varav 320 i anslutning till företagsförvärv. Vid redovisningsperiodens slut fördelades
koncernens personal sålunda att 25 926 (94 procent) arbetade i Finland och sammanlagt 1 771 (6
procent) i de övriga länderna. Per rörelsegren fördelades personalen enligt följande: Itella Mail
Communication 21 276 personer, Itella Information 1 595 personer, Itella Logistics 4 213 personer och
koncernens övriga verksamheter 613 personer.

Ändringar i koncernstrukturen
Vid årsskiftet förvärvades svenska Infologistics Scandinavia AB samt Digidoc AB:s
skanningsverksamhet. De förvärvade verksamheterna ingår i affärsgruppen Itella Information. Under
andra kvartalet förvärvades finska SHW Logistiikka Oy, som införlivades med Itella Logistics.

Risker och osäkerhetsmoment
I anslutning till bokslutet för år 2006 redogörs för risker och osäkerhetsmoment i anslutning till
koncernens verksamhet. Inga betydande förändringar har skett i riskerna och osäkerhetsmomenten
under redovisningsperioden. Ikraftträdandet av EU-kommissionens postdirektiv, som eventuellt
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kommer att medföra förändringar i branschens konkurrensbild och struktur, håller på att skjutas upp
från år 2009 till år 2011.
Säsongväxlingar i verksamheten
Koncernens affärsverksamheter är av en sådan karaktär att de påverkas av säsongväxlingar.
Affärsgruppernas omsättning och rörelsevinst genereras därför inte jämnt. Årets första kvartal är starkt,
i synnerhet inom Itella Mail Communication. Andra kvartalets slut och tredje kvartalet är i allmänhet
svagare än årets början och slut.
Händelser efter redovisningsperioden
Itella har förvärvat det svenska logistikföretaget PS Logistics AB. Företagets omsättning är cirka 9
miljoner euro och det har 22 anställda. Företaget levererar tjänster inom frakt-, lager- och avtalslogistik.
PS Logistics AB övergick i Itella Logistics ägo 1.8. 2007.
Utsikter för återstoden av året
Utsikterna för återstoden av året är fortsatt gynnsamma tack vare Finlands goda ekonomiska tillväxt
och internationella handel. Substitutionen inom brevtrafiken väntas bli starkare.
De ökade volymväxlingarna inom Itella Mail Communication försvårar styrningen av
produktionskostnaderna och allokeringen av resurserna. En högkonjunktur kan även försämra
tillgången på produktionsresurser inom samtliga affärsverksamheter.
Tillväxten av Itellas omsättning väntas fortsätta. Reformerna inom produktionsstrukturen kommer att
öka investeringarna i anläggningstillgångar. Det föreligger förutsättningar för ett bättre resultat än året
innan.

