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Posten Finland Abp
Delårsrapport januari–mars 2007
Allmänt
Delårsrapporten har upprättats enligt bokförings- och värderingsprinciperna i IFRS-standarderna. Vid upprättandet
av delårsrapporten har samma principer och beräkningsmetoder tillämpats som på föregående årsbokslut.
Vid årsskiftet gjordes inom koncernen vissa omställningar i organisationen, och dessa åtgärder inverkade även på
de segmentspecifika uppgifter som redovisas. Ytterligare har principerna för allokering av kostnaderna för
koncernens övriga verksamheter till affärsverksamheterna preciserats. Därför avviker segmentens
jämförelseuppgifter för år 2006 från uppgifterna i fjolårets delårsrapporter och bokslut.
Marknadsläge
Den allmänna ekonomiska utvecklingen under perioden januari–mars var fortsatt gynnsam för koncernen Posten
Finlands affärsverksamhet. Tack vare den starka samhällsekonomin och en livlig utrikeshandel var efterfrågan på
koncernens tjänster god.
Konkurrensläget håller på att skärpas. Utvecklingen inom adresserade brev och tryckta tidningar påverkas av den
allt hårdare konkurrensen med elektronisk kommunikation och elektroniska medier.
Omsättning och resultat
Koncernen Posten Finlands omsättning uppgick under det första kvartalet år 2007 till 431,5 miljoner euro (januari–
mars 2006: 384,9 miljoner euro). Tillväxten var 12 procent, varav 8 procentenheter utgjordes av organisk tillväxt
och 4 procentenheter härrörde från företagsköp. Omsättningen ökade inom alla affärsgrupper, särskilt inom
Logistics. Koncernens tillväxt i Finland utgjorde 7 procent och i de övriga länderna 31 procent. Den internationella
omsättningens andel var 25 (21) procent.
Koncernens rörelsevinst ökade under det första kvartalet med 22 procent och utgjorde 45,9 (37,6) miljoner euro,
motsvarande 11 (10) procent av omsättningen. Rörelsevinsten förbättrades i synnerhet inom affärsgruppen Mail
Communication.

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

Q1/2007
431,5
45,9
10,6
48,2
10,8
63,1
-24,6
16,1
24 787

Q1/2006 Förändring
384,9
12,1
37,6
22,1
9,8
38,7
24,5
10,4
65,4
-25,2
16,3
-1,2
24 482
1,2

2006
1 550,6
89,0
5,7
94,4
10,1
65,1
-32,1
69,5
25 294
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Mail Communication
Omsättningen för affärsgruppen Mail Communication ökade i januari–mars med 5 procent och uppgick till 232,7
(222,4) miljoner euro. Tillväxten härrörde från utdelningstjänster för tidningar, direktreklam och brev.
Första- och andraklassbreven uppvisade en sammanlagd ökning av volymen med 2 procent jämfört med året
innan. Årets första kvartal var exceptionellt starkt på grund av riksdagsvalet. Minskningen av den jämförbara
brevvolymen fortsatte.
Volymen inom oadresserad direktreklamutdelning ökade från året innan med 33 procent, men samtidigt sjönk
prisnivån. Utdelningsvolymen för tidskrifter ökade med 2,6 procent.
Affärsgruppen Mail Communications rörelsevinst uppgick till 36,0 (27,7) miljoner euro, vilket motsvarar 15 (12)
procent av omsättningen. Lönsamheten förbättrades genom den goda efterfrågan på samtliga tjänster och en
effektivare användning av utdelningsnätverket.
Information Logistics
Omsättningen för affärsgruppen Information Logistics ökade till 51,0 (44,4) miljoner euro, dvs. med 15 procent.
Omsättningen ökade i alla produktgrupper och i samtliga länder med undantag av Tyskland.
Affärsgruppens rörelsevinst utgjorde 4,3 (2,3) miljoner euro, vilket motsvarar 8 (5) procent av omsättningen.
Lönsamheten förbättrades tack vare effektiveringsåtgärderna i synnerhet i Tyskland och de nya tjänsternas
gynnsamma utveckling särskilt i Sverige.
I början av året förvärvades i Sverige företaget Infologistics AB, som är inriktat på e-fakturering, digitalisering av
pappersbaserade informationsflöden och kvalitetssäkring av verksamhetskritiska databaser. I slutet av föregående
år hade affärsgruppen förvärvat DigiDoc AB:s skanningsaffärsverksamhet. Dessa företagsförvärv ökar
årsomsättningen med cirka 12 miljoner euro. Antalet anställda ökade med 139.
I slutet av kvartalet inleddes ett omställningsprojekt inom Information Logistics i Finland i syfte att förenkla
affärsgruppens stabsfunktioner och organisationsstrukturen inom dotterbolaget i Finland.
Logistics
Omsättningen för affärsgruppen Logistics ökade under det första kvartalet till 151,6 (121,7) miljoner euro.
Omsättningen ökade med 25 procent, varav 12 procentenheter härrörde från företagsförvärv som gjordes i fjol.
Svenska Roadlink AB upptas i koncernens rapportering sedan 1.3.2006 och norska Universal Spedisjon AS sedan
1.9.2006.
Geografiskt var tillväxten starkast i Finland och utanför Norden. Tillväxten av omsättningen för pakettjänster i
Finland var fortsatt stark. Utvecklingen under årets första kvartal har varit god, i synnerhet inom pakettrafiken
mellan företag.
Affärsgruppen Logistics rörelsevinst uppgick till 10,6 (9,7) miljoner euro, vilket motsvarar 7 (8) procent av
omsättningen. Tillväxten av rörelsevinsten härrörde från den gynnsamma utvecklingen av volymen inom
företagspakettjänster.
I slutet av kvartalet inleddes avtalslogistikverksamheten i Moskva, efter att myndigheterna beviljat även de sista
tillstånden som behövs för det nya logistikcentrets verksamhet.
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Nyckeltal per äffärsgrupper
Q1/2007

Q1/2006 Förändring

2006

Mail Communication
Omsättning, milj. euro
Rörelsevinst, milj. euro
Rörelsemarginal, %

232,7
36,0
15,5 %

222,4
27,7
12,5 %

4,6 %
30,0 %

869,6
73,6
8,5 %

Information Logistics
Omsättning, milj. euro
Rörelsevinst, milj. euro
Rörelsemarginal, %

51,0
4,3
8,4 %

44,4
2,3
5,2 %

14,9 %
87,0 %

171,3
-5,2
-3,0 %

Omsättning, milj. euro
Rörelsevinst, milj. euro
Rörelsemarginal, %

151,6
10,6
7,0 %

121,7
9,7
8,0 %

24,6 %
9,3 %

530,0
35,3
6,7 %

Övriga funktioner
Omsättning, milj. euro
Rörelsevinst, milj. euro
Rörelsemarginal, %

4,0
-5,0
-125,0 %

4,8
-2,1
-43,8 %

-16,7 %

21,6
-14,7
-68,1 %

-7,8

-8,4

-7,1 %

-41,9

431,5
45,9
10,6 %

384,9
37,6
9,8 %

12,1 %
22,1 %

1550,6
89,0
5,7 %

Logistics

Försäljning mellan rörelsegrupper
milj. euro
Koncernen sammanlagt
Omsättning, milj. euro
Rörelsevinst, milj. euro
Rörelsemarginal, %
Finansiell ställning och investeringar

Kassaflödet från koncernens affärsverksamhet före investeringar utgjorde –37,0 (–36,7) miljoner euro. Liksom året
innan belastades kassaflödet av på förhand betalda pensionsförsäkringsavgifter 119,3 (106,1) miljoner euro som
gällde hela året. Investeringarna utgjorde 16,1 (16,3) miljoner euro, varav 7,2 (6,3) miljoner euro var
företagsförvärv. De likvida medlen utgjorde 205,2 (213,9) miljoner euro i slutet av mars. Koncernens räntebärande
skuld var 35,8 (33,4) miljoner euro. Soliditetsgraden var 66,1 (65,4) procent och nettoskuldsättningsgraden –24,6
(–25,2) procent.
Efter det första kvartalets slut betalade Posten Finland Abp 27 miljoner euro i utdelning till sin ägare. Därutöver
betalades 4,2 miljoner euro i vinstpremieandel till personalfonden.
Personal
Koncernen Posten Finland hade i medeltal 24 787 (24 482) anställda i januari–mars. Vid redovisningsperiodens
slut var antalet anställda 24 767 (24 955). Antalet anställda inom koncernen ökade jämfört med motsvarande
period året innan genom förvärv av företag och affärsverksamhet inom såväl Logistics som Information Logistics.
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Vid redovisningsperiodens slut fördelades koncernens personal per rörelsegren enligt följande: Mail
Communication 18 589 personer, Information Logistics 1 564 personer, Logistics 4 002 personer och koncernens
övriga verksamheter 612 personer.
Ändringar i koncernstrukturen
Svenska Infologistics AB samt svenska DigiDoc AB:s skanningsverksamheter förvärvades vid årsskiftet.
Bolagsstämmans beslut
Vid den ordinarie bolagsstämman 27.3.2007 invaldes i Posten Finland Abp:s styrelse rektor Eero Kasanen
(ordförande), direktör Mikko Kosonen (vice ordförande), finansrådet Kalevi Alestalo, verkställande direktör HeleHannele Aminoff, partner Erkki Helaniemi och kommerserådet Soili Suonoja samt styrelseordförande Maarit
Toivanen-Koivisto som ny medlem. Huvudförtroendemännen Antero Palmolahti och Mirja Sandberg fortsätter som
personalens representanter i styrelsen.
Som förvaltningsrådets ordförande fortsätter Antero Kekkonen och som vice ordförande Leena Harkimo.
Till revisorer valdes CGR-samfundet KPMG Oy Ab med Reino Tikkanen som huvudansvarig.
Bolagsstämman beslutade att Posten Finland Abp:s namn ändras till Itella Abp 1.6.2007. Samtidigt omvandlas
koncernen Posten Finland till Itellakoncernen.
Utsikter för återstoden av året
Årets första kvartal återspeglar inte helårsresultatet eftersom januari–mars ofta är starkt i postbranschen.
Utsikterna för återstoden av året är emellertid gynnsamma på grund av Finlands goda ekonomiska tillväxt och
utrikeshandel. Substitutionen inom brevtrafiken väntas bli starkare.
De ökade volymväxlingarna försvårar styrningen av produktionskostnaderna och allokeringen av resurserna. En
högkonjunktur kan även försämra tillgången till produktionsresurser.
Tillväxten av Posten Finlands omsättning väntas fortsätta. Reformer inom produktionsstrukturen kommer att öka
investeringarna i anläggningstillgångar. Det föreligger förutsättningar för ett bättre resultat än året innan.

