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Itella Abp
Delårsrapport januari september 2008
Marknadsläge
Det försvagade allmänna ekonomiska läget syntes ännu inte i efterfrågan på Itellas tjänster, med
undantag av verksamheten i Danmark och Baltikum. I Ryssland var efterfrågan fortsatt stark.
Efterfrågan har inte hittills påverkats av osäkerheten på den internationella penning- och
kapitalmarknaden.
Omsättning och resultat
Itellakoncernens omsättning ökade under januari september till 1 391,5 miljoner euro (1 247,4
miljoner euro under januari september 2007). Ökningen var 11,6 %, varav 4,8 % härrörde från
organisk tillväxt och 6,8 % från företagsförvärv. Omsättningen ökade i alla affärsgrupper. Koncernens
tillväxt i Finland var 7,0 % och i övriga länder 24,2 %. Den internationella omsättningens andel var 30
% (27 %).
Koncernens rörelsevinst minskade med 14,6 % och stannade på 68,1 miljoner euro (79,7 miljoner
euro), vilket motsvarar 4,9 % av omsättningen (6,4 %). Omsättningen minskade inom Itella Mail
Communication samt Itella Logistics och ökade inom Itella Information. De viktigaste orsakerna till den
minskade lönsamheten var den kraftiga ökningen av arbetskostnaderna som en följd av förra höstens
kollektivavtal samt de höjda bränslekostnaderna. Rörelsevinsten förbättrades genom en
engångsrealisationsvinst på 5,4 miljoner euro.
Koncernens finansnetto låg på 5,3 miljoner euro (5,4 miljoner euro). Koncernens skatter för januari
september var 24,4 miljoner euro (22,7 miljoner euro), och den effektiva skattesatsen var 33,2 % (26,7
%).
Itellas nyckeltal
Omsättning, mn euro
Rörelsevinst, mn euro
Rörelsemarginal, %
Vinst före skatt, mn euro
Avkastning på eget kapital, %
Avkastning på sysselsatt kapital,
%
Soliditet,%
Gearing, %
Personal i medeltal
Investeringar, mn euro

Itella Abp

7-9
/2008
468,0
24,2
5,2 %
29,4

7-9
/2007 Förändring
396,5
18,0 %
14,1
71,6 %
3,6 %
15,5
89,7 %

1-9
/2008
1 391,5
68,1
4,9 %
73,4
8,9

1-9
/2007 Förändring
1 247,4
11,6 %
79,7
-14,6 %
6,4 %
85,1
-13,7 %
11,4

2007
1 710,6
101,8
6,0 %
109,5
11,1

15,6
64,1
-23,6
25 793

5,1 %

15,6
65,9
-36,4
25 623

73,0

346,2 %

94,2

29 482

26 360

11,8 %

14,1
51,0
21,1
27 106

264,5

34,8

660,1 %

325,7
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Itella Mail Communication
Omsättningen för affärsgruppen Itella Mail Communication ökade under januari september med
2,8 % och uppgick till 663,4 miljoner euro (645,2 miljoner euro).
Utdelningsvolymen för första- och andraklassbrev ökade med 4 % jämfört med året innan.
Utdelningsvolymen för oadresserad direktreklam sjönk från föregående år. Utdelningsvolymen för
tidningar sjönk med 4 % jämfört med samma period ett år tidigare. Utdelningsvolymen för tidskrifter
låg kvar på samma nivå som 2007.
Affärsgruppens rörelsevinst utgjorde 56,4 miljoner euro (67,6 miljoner euro), vilket motsvarar
8,5 % av omsättningen (10,5 %). Den försämrade lönsamheten berodde på de högre
produktionskostnaderna och i synnerhet personalkostnaderna.
Itella köpte i februari DH Tools Oy, som specialiserat sig på kampanjhantering och sysselsätter 16
anställda.
Itella Information
Omsättningen för affärsgruppen Itella Information ökade under januari september till 181,9 miljoner
euro (163,5 miljoner euro), vilket motsvarar 11,3 %. Omsättningen ökade inom samtliga produktlinjer
med undantag av Transactional messaging, som omfattar tjänster inom faktureringsprocesser samt
EDI-lösningar. Geografiskt sett ökade omsättningen i samtliga verksamhetsländer.
Affärsgruppens rörelsevinst uppgick till 8,7 miljoner euro (5,1 miljoner euro), vilket motsvarar 4,8 % av
omsättningen (3,1 %). Den förbättrade lönsamheten berodde på effektiviseringsåtgärder inom alla
produktlinjer.
Det samföretag som grundats av Posten Norge och Itella Information inledde i juni sin verksamhet i
Norge. Det nya dotterbolaget som grundats i Polen, Itella Information sp. z o.o, inledde sin verksamhet
i maj. I september förvärvades Tuottotieto Oy, som erbjuder experttjänster, verksamhetsmodeller och
systemlösningar för utläggning av ekonomiadministration och affärsverksamhetsutveckling. Bolaget
sysselsätter omkring 100 anställda.
Itella Logistics
Omsättningen för affärsgruppen Itella Logistics ökade under januari september till 568,3 miljoner euro
(466,3 miljoner euro). Omsättningen ökade med 21,9 %, varav 17,4 procentenheter härrörde från
företagsförvärv under föregående eller innevarande år.
Affärsgruppens rörelsevinst var 8,7 miljoner euro (21,0 miljoner euro), vilket motsvarar
1,5 % (4,5 %) av omsättningen. Den försämrade rörelsevinsten berodde på de ökade
produktionskostnaderna, satsningarna på servicelagerverksamhet i Ryssland samt en volymminskning
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i landsvägstrafiken under de senaste månaderna i framför allt Baltikum och Danmark. I Finland ökade
Express-produkterna måttfullt.
Itella köpte i våras Kauko Group Oy, som specialiserat sig på internationella transporttjänster, och
svenska Hansar Logistics AB. Bolagen ingår sedan april i Itellakoncernens rapportering.
Köpet av den ryska logistikkoncernen NLC (National Logistic Company) fullföljdes i slutet av augusti. De
säljande parterna var kapitalinvesteringsfonder förvaltade av RosEvroGroup samt Citi Venture Capital
International (CVCI). Köpesumman för aktierna uppgick till 199,6 miljoner euro. RosEvroGroup
fortsätter som bolagets minoritetsdelägare fram till utgången av 2010 med en ägarandel om 10 %, och
övertar i samband med affären NLC:s tullverksamhet i dess helhet. Förvärvet av minoritetsandelen på
10 %, som genomförs i ett senare skede, kommer att öka affärens totala köpesumma med minst 20
miljoner euro. En betydande del av affärsvärdet utgörs av fastigheterna i NLC-koncernens ägo. De
räntebärande skulderna i NLC:s balansräkning uppgick vid transaktionen till 114,0 miljoner euro.
Köpesumman betalades med Itellas kassamedel och befintliga kreditlimit. NLC:s omsättning uppgår i
år till cirka 180 miljoner euro och företaget sysselsätter omkring 6 000 anställda. NLC ingår sedan
augusti i Itellas rapportering.
Nyckeltal per rörelsegrupp, miljoner euro
Itella Mail Communication
Omsättning
Rörelsevinst
Rörelsemarginal
Itella Information
Omsättning *)
Rörelsevinst
Rörelsemarginal
Itella Logistics
Omsättning
Rörelsevinst
Rörelsemarginal
Övriga verksamheter
Omsättning
Rörelsevinst/förlust
Rörelsemarginal
Intern försäljning
KONCERNEN
SAMMANLAGT
Omsättning
Rörelsevinst
Rörelsemarginal

7-9
/2008

7-9
/2007 Förändring

1-9
/2008

208,7
14,9
7,1 %

197,7
14,1
7,1 %

5,6 %
5,7 %

663,4
56,4
8,5 %

645,2
67,6
10,5 %

2,8 %
-16,6 %

59,2
2,1
3,5 %

53,2
0,9
1,7 %

11,3 %
133,3 %

181,9
8,7
4,8 %

163,5
5,1
3,1 %

11,3 %
70,6 %

207,6
3,4
1,6 %

159,0
5,2
3,3 %

30,6 %
-34,6 %

568,3
8,7
1,5 %

466,3
21,0
4,5 %

21,9 %
-58,6 %

4,2
3,8

75,0 %
..

12,9
-5,7

10,6
-14,0

21,7 %
..

90,5 %
-11,7

2,4
-6,1
-254,2
%
-15,8

..

-44,2 %
-35,0

-132,1 %
-38,2

..

468,0
24,2
5,2 %

396,5
14,1
3,6 %

18,0 %
71,6 %

1 391,5
68,1
4,9 %

1 247,4
79,7
6,4 %

1-9
/2007 Förändring

11,6 %
-14,6 %

*) Beräkningsprinciperna för omsätningen har ändrats inder det andra kvartalet i jämförelse med föregående år. Siffrorna som anger
omsättningen i tabellen ovan har ändrats för att bli jämförelsebar. Ändringen ökade Itella Informations omsättning med 22,3 miljoner euro år
2007 men hade inte inverkan på resultatet.
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Finansiellt läge och investeringar
Kassaflödet från koncernens affärsverksamhet före investeringar utgjorde 21,3 miljoner euro (44,4
miljoner euro).
Investeringarna uppgick till 325,7 miljoner euro (73,0 miljoner euro), varav 258,6 miljoner euro (20,9
miljoner euro) var företagsförvärv. De viktigaste investeringarna i anläggningstillgångar gällde
posthanteringens bunt- och paketsorteringsmaskiner, brevsorteringens transportsystem samt lokaler i
Finland.
De likvida medlen uppgick i slutet av september till 160,5 miljoner euro (203,7 miljoner euro). Vid
utgången av perioden uppgick beloppet av företagscertifikat i omlopp till 73,2 miljoner euro.
Koncernens räntebärande skuld uppgick till 318,8 miljoner euro (34,5 miljoner euro), varav Itella-NLC:s
räntebärande skulder utgjorde sammanlagt 108,9 miljoner euro. Soliditetsgraden var 51,0 % (64,1 %)
och nettoskuldsättningsgraden 21,1 (-23,6 %).
Personal
Antalet anställda i Itellakoncernen var under januari september i genomsnitt 27 106 (25 793)
personer. Vid rapportperiodens slut var antalet anställda 30 988 (25 022). Antalet anställda inom
koncernen ökade jämfört med motsvarande period året innan genom Itella Logistics och Itella
Informations företagsförvärv. I Finland minskade antalet anställda med 95 personer och ökade i de
övriga länderna med 6 061 personer. Vid redovisningsperiodens slut fördelades koncernens personal
per segment enligt följande: Itella Mail Communication 18 595 anställda, Itella Information 1 964, Itella
Logistics 10 397 och koncernens övriga verksamheter 32 anställda.
Vid samarbetsförhandlingarna inom Itella Information Oy:s utskriftsproduktion under det andra
kvartalet konstaterades att behovet av nedskärningar gäller 20 anställda och att 12 anställda kommer
att omplaceras. Som en följd av omorganisationen av Postens butiksnät kommer 70 anställda att sägas
upp, och en följd av butikssammanslagningen är att anställningsformen för cirka 110 personer kan
komma att förändras eller upphöra helt. Dessutom leder effektiviseringen av butiksverksamheten till
ett nedskärningsbehov av på sin höjd 100 årsverken.
Vid samarbetsförhandlingarna inom Itella Mail Communication under det andra kvartalet gällande
Itella TGM:s produktion fastställdes behovet av nedskärningar till 38 årsverken.
Underhåll och utveckling av SAP-systemen lades i juni ut på Accenture Oy, då också 15 Itella-anställda
övergick i Accentures tjänst.
Under januari september tillsattes 1 700 fasta tjänster på Itella i Finland. Utöver detta erbjuder
koncernen ett betydande antal säsongsbetonade arbetsplatser.
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Ändringar i koncernstrukturen
Kampanjhanteringsföretaget DH Tools Oy, som köptes till affärsgruppen Itella Mail Communication,
införlivades med koncernen i början av februari.
Till affärsverksamhetsgruppen Itella Logistics köptes finländska Kauko Group Oy, som specialiserat sig
på internationella frakttjänster. I samband med denna affär köptes hela aktiestocken i det svenska
intressebolaget Hansar Logistics AB. Bolagen finns sedan april med i Itellakoncernens rapportering.
Affärsgruppen Itella Logistics sålde i juni sin andel om 51 % av CF Geologistics A/S.
Ryska NLC-koncernen införlivades i augusti med affärsgruppen Itella Logistics. Verksamheten fortsätter
under namnet Itella-NLC.
Itella Information sp. z o.o övertog verksamheten från polska BusinessPoint S.A., som köptes av Itella i
januari. Bolaget inledde sin verksamhet i maj. I juni inledde samföretaget Itella Information AS sin
verksamhet, av vilken Itella äger 51 % och Posten Norge 49 %.
Tuottotieto Oy köptes i september till affärsgruppen Itella Information.
Risker och osäkerhetsfaktorer inom den närmaste framtiden
För de risker som hänför sig till koncernens verksamhet redogjordes i samband med föregående
bokslut.
Det allmänt osäkra konjunkturläget gör det svårare att förutse den kommande efterfrågan på Itellas
tjänster. Läget på den ryska marknaden avspeglas starkare än tidigare i Itellas resultatutveckling.
Verksamhetens säsongsbetonade karaktär
Koncernens verksamheter kännetecknas av säsongsvariationer. Affärssegmentens omsättning och
rörelsevinst inflyter inte jämnt över hela året. I synnerhet det första och det sista kvartalet är starka
perioder, medan det andra och det tredje kvartalet är svagare. I år minskade det faktum att påsken
inföll redan under det första kvartalet skillnaden mellan det första och det andra kvartalet.
Utsikter för resten av året
Tecken på en konjunkturnedgång kan utläsas och den kommer troligen att först avspeglas i efterfrågan
på logistik och marknadskommunikation. Efterfrågan på Itellas övriga tjänster förväntas fortfarande
vara god. Tack vare företagsförvärven under året ökar Itellakoncernens omsättning från föregående år.
Den relativa lönsamheten förväntas inte uppnå fjolårets nivå, i synnerhet på grund av de kraftigt ökade
produktionskostnaderna. Åtgärderna för att höja produktiviteten och anpassa produktionskostnaderna
till volymväxlingarna fortsätter.
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Omorganisationerna inom Itella Mail Communications produktionsstruktur i Finland ökar
investeringarna i anläggningstillgångar jämfört med året innan.
Redovisningsprinciper
Delårsrapporten har upprättats enligt bokförings- och värderingsprinciperna i IFRS-standarderna. I
rapporten tillämpas samma redovisningsprinciper och -metoder som i föregående årsbokslut.

