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Marknadsläge
Det allmänna ekonomiska läget var i januari mars fortsatt gynnsamt med tanke på Itellas verksamhet.
Osäkerheten på den internationella penning- och kapitalmarknaden syntes inte i efterfrågan på Itellas
tjänster. Konkurrensen var fortfarande hård.
Strukturomvandlingarna inom branschen fortsatte, när Posten AB i Sverige och Post Danmark
meddelade om en samgång. Det är fråga om den första fusionen av två nationella postföretag. Ägarna
är ense att börsnotering är ett möjligt alternativ inom 3-5 år.
Omsättning och resultat
Itellakoncernens omsättning ökade under det första kvartalet 2008 och uppgick till 447,4 miljoner euro
(431,5 miljoner euro i januari mars 2007). Ökningen var 3,7 %, varav 2,3 procentenheter genererades
genom organisk tillväxt och 1,4 procentenheter genom företagsförvärv. Omsättningen ökade inom
Itella Information och Itella Logistics och var oförändrad inom Itella Mail Communication. Koncernens
tillväxt i Finland utgjorde 2,0 % och i de övriga länderna 8,8 %. Den internationella omsättningens
andel var 26 % (25 %).
Koncernens rörelsevinst minskade under det första kvartalet med 27,5 % och stannade på 33,3
miljoner euro (45,9 miljoner euro), vilket motsvarar 7,4 % av omsättningen (10,6 %). Omsättningen
försämrades inom Itella Mail Communication och Itella Logistics och förbättrades inom Itella
Information.
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Itella Mail Communication
Omsättningen för affärsgruppen Itella Mail Communication låg under januari mars på samma nivå som
året innan och utgjorde 232,7 miljoner euro (232,7 miljoner euro).
Utdelningsvolymen för 1 och 2 klass-brev ökade med 1 % jämfört med föregående år.
Utdelningsvolymen för oadresserad direktreklam ökade från året innan med 9 % och konkurrensläget
var fortsatt skärpt. Utdelningsvolymen för tidningar sjönk med 6 % från året innan. Utdelningsvolymen
för tidskrifter sjönk likaså med 6 %, vilket huvudsakligen berodde på att påsken i år inföll i mars samt
på en upplageminskning för några veckotidningar.
Affärsgruppen Itella Mail Communications rörelsevinst uppgick till 27,8 miljoner euro (36,0 miljoner
euro), vilket motsvarar 11,9 % (15,5 %) av omsättningen. Den försämrade lönsamheten berodde på de
högre produktionskostnaderna samt på att fjolårets första kvartal var starkt till följd av riksdagsvalet
och av att påsken då inföll först under det andra kvartalet.
Itella köpte DH Tools Oy, som specialiserat sig på kampanjhantering. Bolaget sysselsätter 16 anställda.
Itella Information
Omsättningen för affärsgruppen Itella Information ökade till 56,6 miljoner euro (51,0 miljoner euro)
eller med 11,0 %. Omsättningen ökade i samtliga länder med undantag av Tyskland. Av de globala
produktlinjerna växte i synnerhet iPost Services kraftigt. Digitising Solutions utvecklades också
gynnsamt.
Affärsgruppens rörelsevinst utgjorde 5,3 miljoner euro (4,3 miljoner euro), vilket motsvarar 9,4 % (8,4
%) av omsättningen. Den förbättrade lönsamheten berodde särskilt på den goda utvecklingen inom
elektroniska tjänster i Finland och Baltikum samt på de åtgärder för att effektivisera verksamheten som
genomförts i Finland och Tyskland.
Posten Norge och Itella Information grundar ett samföretag i Norge. Samföretaget kommer att omfatta
Itella Informations funktioner i Norge och Posten Norges tjänster inom informationslogistik. Efter
strukturarrangemanget äger Itella 51 % av Itella Information AS och Posten Norge 49 %. Bolagets
omsättning kommer att ligga kring 25 miljoner euro. Avtalet är villkorat och kräver ännu godkännande
av konkurrensmyndigheten.
Koncernen grundade ett nytt dotterbolag i Polen, Itella Information sp. z o.o. Till det nya dotterbolaget
överförs verksamheten från polska BusinessPoint S.A., som Itella ingick avtal om att köpa i januari.
Denna integration torde genomföras under det andra kvartalet. BusinessPoint S.A.:s omsättning
uppgick år 2006 till cirka 15 miljoner euro och bolaget sysselsätter cirka 100 fast anställda.
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Itella Logistics
Omsättningen för affärsgruppen Itella Logistics ökade till 165,8 miljoner euro (151,6 miljoner euro)
under det första kvartalet. Omsättningen ökade med 9,4 %, varav 3,7 procentenheter genererades
genom företagsförvärven i fjol.
Affärsgruppen Itella Logistics rörelsevinst var 3,0 miljoner euro (10,6 miljoner euro), motsvarande 1,8
% (7,0 %) av omsättningen. Den försämrade rörelsevinsten berodde på de högre
produktionskostnaderna i Finland och satsningarna på servicelagerverksamheten i Ryssland.
Resultatet drogs också ner av att påsken inföll i mars.
Itella köpte Kauko Group Oy, som specialiserat sig på internationella transporttjänster. Bolagets
omsättning uppgick i fjol till 56 miljoner euro och det sysselsätter 110 anställda. Samtidigt köpte Itella
också svenska Hansar Logistics AB, vars omsättning var 15 miljoner euro år 2007 och som har 35
anställda. Bolagen finns med i Itellakoncernens siffror från och med början av det andra kvartalet år
2008.
Affärsgruppernas nyckeltal, miljoner euro
Q1/2007

Förändr.

232,7
27,8
11,9 %

232,7
36,0
15,5 %

0,0 %
-22,8 %

56,6
5,3
9,4 %

51,0
4,3
8,4 %

11,0 %
23,3 %

165,8
3,0
1,8 %

151,6
10,6
7,0 %

9,4 %
-71,7 %

4,3
-2,8
-65,1 %
-12,0

4,0
-5,0
-125,0 %
-7,8

7,5 %
..

447,4
33,3
7,4 %

431,5
45,9
10,6 %

3,7 %
-27,5 %

Q1/2008
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

..

4

Finansiell ställning och investeringar
Kassaflödet från koncernens affärsverksamhet före investeringar utgjorde -76,8 miljoner euro (-37,0
miljoner euro). Affärsverksamhetens nettokassaflöde drogs ner av att rörelsekapitalet steg till 120,2
miljoner euro (90,9 miljoner euro), vilket till en del berodde på de arbetspensionsförsäkringsavgifter för
hela året på sammanlagt 128 miljoner euro (119 miljoner euro) som betalades under det första
kvartalet. Personalens vinstpremieandel på 5,9 miljoner euro (4,2 miljoner euro) betalades i år ut redan
det första kvartalet. I fjol betalades vinstpremieandelen ut under kvartal två.
Investeringarna utgjorde 30,7 miljoner euro (16,1 miljoner euro), varav 15,8 miljoner euro (7,2 miljoner
euro) var företagsförvärv. I utdelning för år 2007 betalades till ägaren 39,0 miljoner euro, medan
utdelningen föregående år (27,0 miljoner euro) skedde först under det andra kvartalet.
De likvida medlen uppgick till 178,8 miljoner euro (205,2 miljoner euro) i slutet av mars. Beloppet av
företagscertifikat i omlopp uppgick till 32,4 miljoner euro. Koncernens räntebärande skuld uppgick till
60,0 miljoner euro (35,8 miljoner euro). Soliditetsgraden var 64,1 % (63,1 %) och gearing -16,5 % (24,6 %).
Personal
Antalet anställda i Itellakoncernen var i januari mars i genomsnitt 25 228 (24 787) personer. Vid
redovisningsperiodens slut var antalet anställda 25 245 (24 767). Antalet anställda ökade jämfört med
motsvarande period året innan genom företagsförvärven inom Itella Logistics. Vid
redovisningsperiodens slut fördelades koncernens personal per segment enligt följande: Itella Mail
Communication 18 911 anställda, Itella Information 1 656, Itella Logistics 4 648 och koncernens övriga
verksamheter 30 anställda.
Samarbetsförhandlingar inleddes inom Itella Information Oy:s utskriftsproduktion. Behovet av
nedskärningar är uppskattningsvis 25 anställda. I samband med reformen av Postens butiksnät
uppskattas antalet anställda minska med sammanlagt 80 årsverken. Samtidigt pågår inom Itella Mail
Communication samarbetsförhandlingar gällande TGM:s produktion, och behovet av nedskärningar har
uppskattats till 60 årsverken. Sammanlagt slöts 607 nya permanenta arbetsavtal i Finland under
januari mars.
Ändringar i koncernstrukturen
Kampanjhanteringsföretaget DH Tools Oy, som köptes till affärsgruppen Itella Mail Communication,
införlivades med koncernen från början av februari.
Bolagsstämmans beslut
Itella Abp:s bolagsstämma 18.3.2008 fastställde en utdelning på 39,0 miljoner euro till ägaren.
Antalet styrelsemedlemmar fastställdes till 9. I styrelsen invaldes som ny medlem personaldirektör
Riitta Savonlahti. Rektor Eero Kasanen fortsätter som styrelseordförande och direktör Mikko Kosonen
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som vice ordförande. Finansrådet Kalevi Alestalo, verkställande direktör Hele-Hannele Aminoff, partner
Erkki Helaniemi och styrelseordförande Maarit Toivanen-Koivisto fortsätter som styrelsemedlemmar.
Rikshuvudförtroendemännen Antero Palmolahti och Mirja Sandberg fortsätter som personalens
representanter i styrelsen.
Antalet medlemmar i förvaltningsrådet fastställdes till 12 och mandatperioden till ett år. Till ny
ordförande för förvaltningsrådet valdes riksdagsledamot Eero Lehti (saml) och till ny vice ordförande
riksdagsledamot Antti Rantakangas (c). Som nya medlemmar i förvaltningsrådet invaldes
riksdagsledamot Susanna Huovinen (sd), riksdagsledamot Harri Jaskari (saml), riksdagsledamot Lauri
Kähkönen (sd), riksdagsledamot Outi Mäkelä (saml) samt ordförande Reijo Ojennus, (sf/Birkalands
kretsorganisation). Som medlemmar i förvaltningsrådet fortsätter Bjarne Kallis (kd), Pertti Salovaara (c),
Birgitta Gran (v), Sirpa Hertell (grön) samt Harry Wallin (sd).
Risker och osäkerhetsfaktorer inom den närmaste framtiden
För de risker som hänför sig till koncernens verksamhet redogjordes i föregående bokslut.
Verksamhetens säsongbetonade karaktär
Koncernens verksamheter kännetecknas av säsongvariationer. 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 minskar påskens infallande redan
under det första kvartalet skillnaden mellan det första och det andra kvartalet.
Utsikter för resten av året
Förutsättningarna för en ökad efterfrågan på Itellas tjänster är fortfarande goda. Sannolikheten för att
den ekonomiska konjunkturen ska förändras är emellertid större än året innan, vilket kan återspeglas i
synnerhet i efterfrågan på tjänster inom logistik och marknadsföringskommunikation. Den ökade
elektroniska substitutionen drar ner volymerna inom brevtrafiken, men erbjuder samtidigt nya
tillväxtmöjligheter på marknaden för informationslogistik. Den ökade utlokaliseringen,
internationaliseringen och de allt mångsidigare distributionskanalerna skapar i sin tur möjligheter för
servicelogistiken. Itellakoncernens omsättning förväntas öka även i framtiden.
Det nya tvååriga kollektivavtalet som ingicks hösten 2007 medför en betydande kostnadsökning i
Finland jämfört med föregående år. En höjning av produktiviteten och en anpassning av
produktionskostnaderna till volymväxlingarna är därför centrala förutsättningar för att bibehålla
lönsamheten. Reformerna inom Itella Mail Communications produktionsstruktur i Finland kommer att
öka investeringarna i anläggningstillgångar jämfört med året innan.
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Redovisningsprinciper
Delårsrapporten har upprättats enligt bokförings- och värderingsprinciperna i IFRS-standarderna. I
rapporten tillämpas samma redovisningsprinciper och -metoder som i föregående årsbokslut.

