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Itella Abp:s resultat 2008:

Tillväxten fortsatte, den operativa lönsamheten sjönk något
och de finansiella kostnaderna ökade
•

Itellakoncernens omsättning var 1 952,9 miljoner euro motsvarande en tillväxt på 14,2 %. Omsättningens tillväxt i Finland
uppgick till 7,1 % och i de övriga länderna till 34,1 %. Den
internationella affärsverksamhetens andel utgjorde 31 %.

•

Rörelsevinsten utan nedskrivningen av ItellaNLC sjönk med
6,6 % till 95,1 miljoner euro, vilket motsvarade 4,9 % av omsättningen. Rörelsevinsten försämrades närmast av de ökade
personal- och bränslekostnaderna.

•

De kraftiga fluktuationerna i valutakurserna mot slutet av året
medförde betydande finansiella kostnader, vilket avsevärt
försämrade vinsten före skatter.

•

Även om nettoskulden ökade, var bolagets soliditet fortsatt
god. Soliditetsgraden var 51,1 %.

•

Itella Mail Communication startade i Finland betydande investeringar inom postsortering och -utdelning. Lönsamheten för
postverksamheten i Finland minskade något.

•

Itella Information förbättrade sin lönsamhet genom fortsatt
tillväxt och expansion.

•

Itella Logistics växte starkt i synnerhet i Ryssland. De svagare
ekonomiska konjunkturerna drog ned lönsamheten och den
operativa rörelsevinsten minskade klart. Den operativa affärsverksamheten i Ryssland utvecklades enligt förväntningarna,
men på grund av den globala finanskrisen gjordes en goodwillnedskrivning av dotterbolaget ItellaNLC med 26,1 miljoner
euro.

•

Styrelsens förslag till utdelning var 10,0 miljoner euro.

•

Antalet anställda i koncernen steg med över 25 % och var vid
årets slut nära 31 700. Personalen belönas med en vinstpremie på 2,9 miljoner euro.

Koncernchef Jukka Alho:

”

Konjunkturerna påverkar i allt högre grad också Itellas
verksamhet. Den internationella finanskrisen började synas i vår
verksamhet efter sommaren. Den största effekten på lönsamheten
hade emellertid ökningen av lönekostnaderna, som vi räknat med
redan på förhand, samt de stigande bränslepriserna. Resultatet
för helåret stannade under föregående års resultat, även om vi
lyckades nå våra mål rätt bra när det gäller det operativa resultatet.
2008 var ett betydelsefullt år med tanke på Itellas strategiska
utveckling. Vi förtydligade vår strategi genom att fastställa våra
kunders tre processer som utgångspunkt för affärsverksamheten:
kundrelationer och försäljning, leveranskedja och logistik samt
fakturering och ekonomiförvaltning. De framtida tillväxtutsikterna
fokuserar uttryckligen på dessa processer.
I Finland är vårt viktigaste mål att trygga och utveckla förutsättningarna för väl fungerande posttjänster och i anslutning till detta
startade ett omfattande investeringsprogram.
Geografiskt sett avancerade vi som kraftigast i Ryssland i synnerhet inom servicelogisitiken. I Centraleuropa var vår expansion
mer återhållsam när Itella Information expanderade organiskt till
nya länder.

”

Koncernchef , Jukka Alho

Itella i korthet

Itella Mail Communication erbjuder flerkanalsbaserade utdelningstjänster samt lösningar för kundrelationsmarknadsföring, så
att företag och organisationer på ett framgångsrikt sätt kan nå ut
till sina egna kunder. Affärsgruppen tillhandahåller också de dagliga posttjänsterna i det finländska samhället.

Itellakoncernen erbjuder lösningar för hantering av data- och
varuflöden. Itella har verksamhet inom meddelandeförmedling,
informationslogistik och logistik i Nord- och Centraleuropa och
Ryssland. Antalet anställda är cirka 31 700. Omsättningen uppgick
till 1 953 miljoner euro 2008. Koncernen betjänar företagskunder under namnet Itella och konsumenter i Finland under namnet
Posten.

Itella Information erbjuder företag och organisationer lösningar
för externaliseringen av ekonomisk administration, fakturering och
digitalisering.

Ytterligare information om koncernen finns på adressen
www.itella.fi/group/svenska.

Itella Logistics stöder och utvecklar kundföretagens affärsverksamhet genom att erbjuda lösningar inom servicelogistik för land-, sjöoch flygfrakt, paket- och expressutdelning samt avtalslogistik.
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Styrelsens verksamhetsberättelse för 2008
Affärsmiljö
Itellas affärsmiljö påverkas väsentligt av utvecklingen inom elektronisk kommunikation och det nya posttjänstdirektivet i EU-länderna.
Också företagskundernas och privatkundernas behov och sätt att
agera förändras. Nya aktörer och handlingsmodeller kommer in
i branschen och skärper i sin tur konkurrensläget. De nationella
gränserna minskar i betydelse.
Under 2008 började den ekonomiska avmattningen i första
hand synas i efterfrågan på frakttjänster i Danmark och Baltikum.
Under det sista kvartalet påverkade den snabba konjunktursvängningen efterfrågan på tjänsterna i alla länder förutom Ryssland.
Den ekonomiska nedgången kommer också att leda till överkapacitet och en tuff priskonkurrens. Å andra sidan ser Itella även
möjligheter med lågkonjunkturen, eftersom koncernens omfattande helhetslösningar erbjuder kunderna effektiva metoder för att
effektivisera verksamheten och uppnå kostnadsbesparingar.
Itellas geografiska täckning stärktes och expanderade under
verksamhetsåret. I synnerhet Rysslands andel växte. Större delen
av affärsverksamheten utanför Finland ligger utanför euroområdet,
vilket leder till att valutakursfluktuationerna – i synnerhet i det läge
som nu råder på penningmarknaden – påverkar Itella avsevärt mer
än tidigare.

Omsättning och resultat
Under 2008 ökade Itellakoncernens omsättning med 14,2 procent
till 1 952,9 miljoner euro (1 710,6 miljoner euro 2007). Av tillväxten härrörde 9,6 procentenheter från företagsförvärv. Koncernens
tillväxt i Finland utgjorde 7,1 procent och i de övriga länderna 34,1
procent. Av den totala omsättningen genererades 31 procent (26
procent) utanför Finland. Omsättningen ökade i alla tre affärsgrupperna.
Rörelsevinsten exklusive engångsposten sjönk med 6,6 procent till 95,1 miljoner euro (101,8 miljoner euro), motsvarande 4,9

Itellas nyckeltal

procent (6,0 procent) av omsättningen. Rörelsevinsten förbättrades
för affärsgruppen Itella Information, men försämrades för Itella
Mail Communication och Itella Logistics. De viktigaste skälen till
den försämrade lönsamheten var de kraftigt höjda arbetskraftskostnaderna under hösten 2007 till följd av det nya kollektivavtalet
samt de ökade bränslekostnaderna.
Itella Logistics prövning av goodwill när det gäller affärsverksamheten i Ryssland ledde till en nedskrivning på 26,1 miljoner
euro. Detta berodde huvudsakligen på den höjda diskontoräntan
och den internationella finanskrisen som uppstod efter köpet
samt den effekt som den ekonomiska nedgången beräknas ha på
efterfrågan på logistiktjänster de närmaste åren. De här effekterna
syntes dock ännu inte i den operativa rörelsevinsten för år 2008,
och affärsverksamheten i Ryssland uppfyllde i det avseendet de
mål man ställt upp. Koncernens rörelsevinst, som belastades av
en nedskrivning av engångskaraktär på 26,1 miljoner euro, var
69,0 miljoner euro (101,8 miljoner euro), motsvarande 3,5 procent
(6,0 procent) av omsättningen. Efter nedskrivningen av goodwill
uppgick värdet i koncernens balansräkning till 174,9 miljoner euro
(150,7 miljoner euro).
Räkenskapsperiodens resultat inkluderar 5,3 miljoner euro
i nedskrivningar för fastighetsaktier samt 5,4 miljoner euro i
realisationsvinster av engångskaraktär. Bokföringsvärdet för
koncernens fastigheter uppgick i slutet av räkenskapsperioden till
445,9 miljoner euro (245,7 miljoner euro). Kostnadsreserveringen
för personalens vinstpremiesystem utgjorde 2,9 miljoner euro (6,0
miljoner euro).
Koncernens finansieringsnetto var -22,4 miljoner euro (+7,7
miljoner euro). Koncernens resultaträkning inkluderade 21,5 miljoner euro netto i valutakursförluster för underkoncernen NLC. Resultatet efter finansiella poster var 46,6 miljoner euro (109,5 miljoner
euro). Inkomstskatterna uppgick sammanlagt till 27,9 miljoner
euro (31,0 miljoner euro), och koncernens vinst under räkenskapsperioden till 18,6 miljoner euro (78,5 miljoner euro). Avkastningen
på eget kapital utgjorde 2,6 procent (11,1 procent).

2008

2007

2006

1 952,9

1 710,6

1 574,5

95,1

101,8

90,9

4,9

6,0

5,8

69,0

101,8

89,0

3,5

6,0

5,7

46,6

109,5

94,4

2,6

11,1

10,1

Avkastning på sysselsatt kapital, %

12,4

15,6

14,1

Soliditet,%

51,1

65,9

65,1

Gearing, %

14,8

-36,4

-32,1

28 163

25 623

25 294

351,5

94,2

69,5

10,0 *)

39,0

27,0

Omsättning, mn euro
Rörelsevinst utan engångsnedskrivning, mn euro
Rörelsemarginal utan engångsnedskrivning, %
Rörelsevinst, mn euro
Rörelsemarginal, %
Vinst före skatt, mn euro
Avkastning på eget kapital, %

Personal i medeltal
Investeringar, mn euro
Vinstutdelning, mn euro
*) Styrelsens förslag
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Itella Mail Communication
Omsättningen för affärsgruppen Itella Mail Communication
ökade med 2,7 procent och uppgick till 918,1 miljoner euro (893,8
miljoner euro). Av omsättningens tillväxt härrörde 0,2 procentenheter från företagsförvärv.
Brevens totalvolym ökade något från föregående år. Mängden
förstaklassbrev minskade med cirka 1 procent och andelen andraklassbrev ökade med 2 procent.
Andelen adresserad direktreklam minskade med 2 procent och
andelen oadresserad reklam med 5 procent. I direktreklamsutdelningen var priskonkurrensen fortsatt hård.
Utdelningsvolymen för tidskrifter låg kvar på i princip samma
nivå. Utvecklingen för prenumererade tidningar följde den allmänna upplageutvecklingen och utdelningsvolymen sjönk med över
3 procent. Tidningarnas andel av koncernens totala omsättning
utgjorde 7 procent. Stadstidningarnas volym sjönk märkbart från
föregående år.
Affärsgruppens rörelsevinst uppgick till 86,2 miljoner euro
(88,9 miljoner euro), vilket utgör 9,4 procent (9,9 procent) av omsättningen. Resultatet försämrades av de märkbart höjda arbetskraftskostnaderna samt de höga bränslekostnaderna under första
halvåret.
Enheten för kundrelationsmarknadsföring stärkte sin position
i början av året genom förvärvet av finländska DH Tools Oy inom
marknadsföringskampanjhantering och i slutet av året ryska OOO
Connexions, som erbjuder konsult- och kampanjhanteringstjänster
inom kundrelationsmarknadsföring.
Det fyraåriga utvecklingsprojektet för att förnya postsorteringen och -utdelningen i Finland, som inleddes 2007, gick vidare. I
samband med det investeras under 2007–2010 cirka 160 miljoner
euro i sorterings- och utdelningsnätets anläggningar, system och
fastigheter.

frakt- och speditionstjänster började avmattas redan under första
halvåret, först i Danmark och Baltikum och under andra halvåret
också i de övriga verksamhetsländerna. Den ökade efterfrågan på
paket- och transporttjänster dämpades mot slutet av året. Efterfrågan på avtalslogistik var stark i Ryssland och fortsatt oförändrad i
de övriga länderna.
Rörelsevinsten för affärsgruppen Itella Logistics före engångsposten var 16,0 miljoner euro (22,2 miljoner euro), motsvarande
2,0 procent av omsättningen (3,6 procent). Den minskade rörelsevinsten berodde på ökade produktionskostnader samt att volymen
på landsvägstrafiken sjönk. Tack vare NLC-affären nådde man för
första gången en positiv operativ rörelsevinst för verksamheten i
Ryssland. Valutakursförlusterna (netto) inom underkoncernen NLC
belastade Itellas resultat med 21,5 miljoner euro.
På grund av den höjda diskontoräntan och det osäkra konjunkturläget inom den närmaste framtiden skrevs goodwill på
affärsverksamheten i Ryssland ned. Detta ledde till ett negativt
rörelseresultat inklusive engångsposten på -10,1 miljoner euro
(22,2 miljoner euro i vinst), motsvarande -1,2 procent (3,6 procent)
av omsättningen.
Under första halvåret köpte Itella finländska Kauko Group Oy,
som specialiserat sig på internationell transport, och svenska Hansar Logistics AB. Innehavet i norska Universal Spedisjon Bergen
AS, som erbjuder tjänster inom transport- och avtalslogistik, ökade
i somras från 50 procent till 100 procent.
Köpet av den ryska logistikkoncernen NLC (National Logistic
Company) realiserades i början av augusti. Säljande parter i affären
var RosEvroGroup samt placeringsfonder administrerade av Citi
Venture Capital Internationals (CVCI). RosEvroGroup fortsätter som
minoritetsdelägare fram till slutet av 2010 med en ägarandel på 10
procent och tar i samband med affären över NLC:s tullverksamhet i
dess helhet. En avsevärd del av det totala värdet av affären utgjordes av de fastigheter som ägs av NLC-koncernen.
Affärsgruppen fattade ett investeringsbeslut om ett nytt logistikcenter i Lahtis till ett värde av cirka 40 miljoner euro.

Itella Information
Omsättningen för affärsgruppen Itella Information ökade med 10,6
procent till 247,1 miljoner euro (223,4 miljoner euro). Tillväxten
som härrörde från företagsförvärv utgjorde 7,7 procentenheter.
Omsättningen ökade inom alla produktlinjer förutom flerkanalsbaserade faktureringstjänster (transactional messaging). Regionalt
sett ökade omsättningen i alla verksamhetsländer, med undantag
av Tyskland.
Affärsgruppens rörelsevinst uppgick till 9,6 miljoner euro (5,4
miljoner euro), vilket utgör 3,9 procent (2,4 procent) av omsättningen. Den förbättrade lönsamheten berodde på effektiviseringsåtgärder inom alla produktlinjer.
Posten Norge och Itella Informations samföretag inledde i juni
sin verksamhet i Norge. Det nya polska dotterbolaget Itella Information sp. z o.o inledde sin verksamhet i maj. I oktober köpte Itella
Tuottotieto Oy, som erbjuder experttjänster, verksamhetsmodeller
och systemlösningar inom affärsutveckling samt externalisering av
tjänster inom ekonomisk administration.

Itella Logistics
Omsättningen för affärsgruppen Itella Logistics ökade med 31,2
procent till 813,2 miljoner euro (619,8 miljoner euro). Av tillväxten
härrörde 24,4 procentenheter från företagsförvärv. Efterfrågan på
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Nyckeltal per rörelsegrupp, miljoner euro

2008

2007

Förändring

Omsättning

918,1

893,8

2,7 %

Rörelsevinst

86,2

88,9

-3,0 %

9,4 %

9,9 %

Omsättning

247,1

223,4

10,6 %

Rörelsevinst

9,6

5,4

77,8 %

3,9 %

2,4 %

Omsättning

813,2

619,8

31,2 %

Rörelsevinst

16,0

22,2

-27,9 %

2,0 %

3,6 %

Omsättning

813,2

619,8

31,2 %

Rörelsevinst/förlust

-10,1

22,2

..

-1,2 %

3,6 %

Omsättning

20,5

16,8

22,0 %

Rörelsevinst/förlust

-16,7

-14,7

..

-81,5 %

-87,5 %

-46,0

-43,2

..

Omsättning

1 952,9

1 710,6

14,2 %

Rörelsevinst

95,1

101,8

-6,6 %

4,9 %

6,0 %

Omsättning

1 952,9

1 710,6

14,2 %

Rörelsevinst

69,0

101,8

-32,2 %

3,5 %

6,0 %

Itella Mail Communication

Rörelsemarginal
Itella Information

Rörelsemarginal
Itella Logistics
Vinsten utan engångspost

Rörelsemarginal
Vinsten inklusive engångspost

Rörelsemarginal
Övriga verksamheter

Rörelsemarginal
Intern försäljning
KONCERNEN SAMMANLAGT
Vinsten utan engångspost

Rörelsemarginal
Vinsten inklusive engångspost

Rörelsemarginal
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Affärsverksamhetens risker
Under 2008 fortsatte man inom Itella att systematisera och bygga
ut riskhanteringsprocesserna. Utöver affärsgrupperna utvidgades
verksamheten också till stödåtgärder som bedömdes som kritiska.
Inom koncernen togs en riskhanteringsmodell i bruk.

Med hjälp av försäkringar försöker man täcka in alla de risker
som det ur ekonomisk synvinkel eller i övrigt är ändamålsenligt att
sköta genom försäkringar. Försäkringar i anslutning till personal,
verksamhetens kontinuitet, tillgångar och ansvar administreras
centralt på koncernnivå. I ansvarsriskerna ingår ansvar till följd
av verksamheten och produkterna samt ledningens ansvar. Vid
fastställandet av självriskandelar tar man hänsyn till koncernens
riskhanteringsförmåga.

Strategiska risker
Den mest centrala av Itellas strategiska risker är förknippad med
den snabba övergången till elektronisk kommunikation, fastän
dess timing tills vidare inte helt har motsvarat prognoserna. Itella
förbereder sig för förändringen genom att effektivisera produktiviteten inom det fysiska utdelningsnätet. Elektronisk substitution är
för Itella samtidigt en möjlighet inom digital och flerkanalsbaserad
affärsverksamhet, och man har bemött de förändrade kundbehoven med nya informationslogistiska produkter och lösningar.
En god kontroll av företagsförvärven har en fortsatt central
position och man utvecklar ständigt företagsförvärvs- och integrationskunnandet samt processerna förknippade med dessa. Också
betydelsen av riskhantering inom försäljning och leverans vid mer
omfattande helhetslösningar (externaliseringslösningar) ökar.
Riskerna i Rysslands ekonomiska utveckling kommer också i
fortsättningen att påverka Itella.
Personalresurserna och -kompetensen är förknippad med betydande risker. Under de närmaste åren ska personalkostnaderna
smidigt kunna anpassas till förändringar i brevvolymerna. Bolaget
strävar efter att kontrollera riskerna när det gäller tillgången på
arbetskraft och dess beständighet samt att se till att nyckelpersoner får tillräcklig utbildning, ersättning och rätt resurser vid kritiska
projekt. Åtgärder förknippade med arbetstrygghet och arbetshälsa
har en central betydelse vid hanteringen av personalrisker.
Det nya EU-posttjänstdirektivet som träder i kraft 2011 kommer
sannolikt att påverka branschens reglering och konkurrensläge.
Itella strävar efter att vara förberedd på förändringarna genom att
bl.a. effektivisera produktiviteten.

Förändringar i koncernstrukturen
Itella Information:
• Affärsgruppen köpte polska BusinessPoint S.A., som specialiserat sig på utskrifter och dokumenthantering. Företagets
omsättning under 2007 var cirka 10 miljoner euro och av
personalen följde 221 med till Itella. Det nya bolaget inledde
sin verksamhet i maj.
•

Samföretaget Itella Information AS bildades i samarbete med
Posten Norge. Itellas andel i företaget är 51 procent. Bolagets
årliga omsättning uppskattades till cirka 25 miljoner euro och
bolaget hade i slutet av året 136 anställda. Verksamheten
inleddes i juni.

•

I oktober köpte Itella finländska Tuottotieto Oy, som under
2008 omsatte knappt 5 miljoner euro och sysselsatte 102
personer.

•

Nya bolag grundades i Slovakien och Ryssland.

Itella Logistics:
• Affärsgruppen köpte finländska Kauko Group Oy och svenska
Hansar Logistics AB. Deras omsättning uppgick under 2007
till sammanlagt 60 miljoner euro och av personalen följde 118
med till Itella. Bolagssiffrorna är inkluderade i Itellakoncernen
sedan april 2008.
•

I Norge köpte Itella hela aktiestocken i Universal Spedisjon
Bergen AS, som man tidigare ägt 50 procent av.

•

Affärsgruppen köpte 90 procent av den ryska logistikkoncernen
NLC (National Logistic Company). NLC:s omsättning uppgick
till cirka 180 miljoner euro och företaget sysselsatte omkring 6
000 personer. NLC ingår i Itellakoncernens siffror sedan augusti
2008.

Finansiella risker
Hanteringen av koncernens finansiella risker är framför allt inriktad
på att minska fluktuationerna i resultat, balans och kassaflöde och
strävar efter att garantera koncernen ett effektivt och konkurrenskraftigt finansiellt läge. Man strävar efter att identifiera och skydda
riskområdena. Affärsverksamheten är exempelvis förknippad med
valuta-, ränte-, likviditets-, kredit- och motpartsrisker. Kreditriskerna hanteras i affärsgruppernas säljorganisationer. Koncernfinansieringen sköter i sin tur centralt de finansiella riskerna enligt
styrelsens finansieringsdirektiv.
De finansiella riskerna och deras hantering tas upp mer ingående i koncernbokslutets bilagor.

Operativa risker
Itellas produkter, tjänster och processer bygger bl.a. på en fungerande ICT-infrastruktur och på teleförbindelser, vilkas kontinuitet
måste garanteras med alla medel. Avbrott som beror på ICT-störningar är Itellas största operativa risk. Riskerna hanteras framför
allt genom ett effektivt leverantörsnätverk och genom att se till att
de kritiska tillämpningarna fungerar med hjälp av en omfattande
kontinuitetsplanering och kontroll av dataskyddet.

Itella Mail Communication:
• Affärsgruppen köpte finländska DH Tools Oy, som sysselsatte
16 personer.
•

I Ryssland köpte Itella OOO Connexions, som sysselsatte omkring 30 personer och hade en omsättning på cirka 3 miljoner
euro. Bolaget ingår i Itellas siffror från och med november
2008.

Övrig verksamhet:
• Moderbolaget bildade Itella IPS Oy (Itella Payment Services),
som ska ansöka om koncession för betalningsförmedlingsföretag i enlighet med kreditinstitutslagen. Målsättningen är att
komma med i Finvoice, den finländska banksektorns system
för nätfakturor.
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Investeringar
Itellakoncernens investeringar i anläggningstillgångar utgjorde
110,4 miljoner euro (71,9 miljoner euro). De viktigaste investeringarna i anläggningstillgångar gällde maskiner och anläggningar
samt byggnader. Under räkenskapsperioden fortsatte Itella Mail
Communications treåriga investeringsprogram för posthantering.
Programmet inleddes 2007 och är en av Itellas största investeringar på flera årtionden. Till företagsförvärv användes 241,1 miljoner
euro (22,3 miljoner euro). Det viktigaste företagsförvärvet var ryska
NLC, där man köpte 90 procent av aktierna till ett anskaffningsvärde av 203,0 miljoner euro. Av koncernens totala investeringar
härrörde 129,4 miljoner euro från affärsverksamhet i Finland och
222,1 miljoner euro från verksamhet utanför Finland.

Forskning och utveckling
Itellakoncernens utgifter för forskning och utveckling uppgick
till 26,6 miljoner euro, vilket utgör 1,4 procent av utgifterna för
koncernens affärsverksamhet under 2008. Motsvarande siffror för
åren 2007 och 2006 var 30,5 miljoner euro (1,9 procent) och 32,8
miljoner euro (2,2 procent).
Utöver forskningsverksamhetens årliga analyser granskades
under 2008 också övergången till elektroniska fakturor, privatkundernas postorderbehov, masskommunikationskanalernas
framtid, kundtidningarnas betydelse samt erfarenheter kring en
sammanslagning av grund- och tidigutdelningen. Insatsområden
inom innovationsverksamheten på koncernnivå var utvecklandet
av nya affärsmodeller inom i synnerhet mobil-, lokaliserings-,
sorteringsautomations- och uppföljningsteknik samt inom sociala
medier.
Utöver den huvudsakliga forsknings- och utvecklingsverksamheten utför man inom Itella utvecklingsarbete som ligger
nära affärsverksamheten inom produkter, tjänster, processer och
infrastruktur. Omfattande projekt är på gång inom bland annat
flerkanalsbaserad utdelning, infrastruktur för adressuppgiftshantering, ny affärsverksamhet för hantering av kundbemötande
(Customer Experience Management, CEM) samt teknik för leveransuppföljning.

Miljökonsekvenser
Merparten av Itellas miljöpåverkan kommer från utsläpp av växthusgaser. Våren 2007 förband sig Itella att minska koldioxidutsläppen med 10 procent fram till 2012 (i förhållande till omsättningen och i jämförelse med 2007). Miljöfrågorna tas upp mer
ingående i årsredovisningen. Koncernen har inte publicerat någon
miljörapport som verifierats av en utomstående och oberoende
instans.

Finansiering
Kassaflödet för koncernens affärsverksamhet före investeringar
utgjorde 130,8 miljoner euro (153,3 miljoner euro).
För investeringar användes 351,5 miljoner euro (94,2 miljoner
euro), av vilka 241,1 miljoner euro (22,3 miljoner euro) gick till
företagsförvärv.
Koncernens finansiella läge var fortsatt stabilt. I slutet av året
uppgick de likvida tillgångarna till 129,4 miljoner euro (297,6
miljoner euro) och de oanvända bindande kreditlimiterna till

175,0 miljoner euro (200,0 miljoner euro). I slutet av perioden
fanns företagscertifikat i omlopp till ett värde av 82,4 miljoner
euro. Koncernens räntebärande skulder var 232,3 miljoner euro
(31,2 miljoner euro), av vilka ItellaNLC:s räntebärande skulder utgjorde totalt 101,8 miljoner euro. Soliditetsgraden var 51,1 procent
(65,9 procent) och nettoskuldsättningsgraden 14,8 procent (-36,4
procent).

Aktiekapital och ägande
Itella Abp:s aktier ägs av finska staten. Bolagets aktiekapital
utgörs av 40 000 000 aktier som sinsemellan är lika värda. Bolaget
innehar inga egna aktier och har inga kapitallån. Bolaget har inte
beviljat personer som tillhör bolagets närmaste krets lån eller gett
ansvarsförbindelser till förmån för dem. Bolaget har inte genomfört
emission av aktier eller emitterat optioner eller andra rättigheter
som berättigar till aktier. Bolagets styrelse har inte fullmakt till
emission av aktier eller optionsrätter eller andra särskilda rättigheter som berättigar till aktier.

Administration och revisorer
Itella Abp:s ordinarie bolagsstämma valde den 18 mars 2008 följande medlemmar till styrelsen: rektor Eero Kasanen (ordförande),
överombudsman Mikko Kosonen (vice ordförande), finansrådet
Kalevi Alestalo, VD Hele-Hannele Aminoff, partner Erkki Helaniemi, personalchef Riitta Savonlahti och styrelseordförande Maarit
Toivanen-Koivisto. Som personalens representanter i styrelsen
valdes rikshuvudförtroendeman Antero Palmolahti och rikshuvudförtroendeman Mirja Sandberg.
Till revisor för Itella Abp valdes KPMG Oy Ab (Föreningen CGR).
Som förvaltningsrådets ordförande fungerade riksdagsledamot
Eero Lehti och som vice ordförande riksdagsledamot Antti Rantakangas.
Diplomingenjör Jukka Alho fungerade under 2008 som verkställande direktör för Itella Abp.

Personal
Vid utgången av 2008 sysselsatte Itellakoncernen 31 672 personer
(25 211). Koncernens personal uppgick i medeltal till 28 163 personer (25 623). Detta motsvarar kalkylmässigt 22 129 årsverken,
om de deltidsanställda omvandlas till heltidsanställda.
Vid utgången av 2008 sysselsatte moderbolaget 21 602
personer (21 585). Antalet anställda i moderbolaget var i medeltal
22 007 personer (21 297).
Antalet anställda utanför Finland ökade i och med företagsförvärven till 8 176 personer (1 918) vid utgången av året. Antalet
anställda i Finland var i motsvarande mån 23 496 (23 293).
I räkenskapsperiodens resultat bokfördes en kostnadsreservering på 2,9 miljoner euro (föregående år 6,0 miljoner euro) för
personalens vinstpremiesystem.
Personalfrågorna tas upp mer ingående i årsredovisningen.

Koncernens personal

2008

2007

2006

Löner och arvoden, miljoner euro

709,0

647,6

604,5

Personal 31.12

31 672

25 211

24 806

Antalet anställda i medeltal

28 163

25 623

25 294
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Händelser efter räkenskapsperioden

Styrelsens förslag till vinstutdelning

Man beslöt att stärka koncernens finansiella läge genom att ta ett
ArPL-lån på 100 miljoner euro.
De icke realiserade kursförlusterna för affärsverksamheten i
Ryssland under januari 2009 kan jämföras med summan på kursförlusterna som belastade resultatet under 2008.

Moderbolagets utdelningsbara medel i bokslutet uppgår till
697 283 704,81 euro, varav vinsten för räkenskapsperioden 2008
utgör 57 165 342,61 euro.
Inga väsentliga förändringar har inträffat i bolagets ekonomiska
situation efter räkenskapsperiodens slut och det solvenstest som
avses i 13:2 § aktiebolagslagen inverkar inte heller på den föreslagna vinstutdelningen.
Styrelsen föreslår bolagsstämman att de som vinst utdelningsbara medlen disponeras på följande sätt:
• i utdelning betalas 0,25 euro per aktie, sammanlagt
10 000 000,00 euro
• 47 165 342,61 euro kvarlämnas i eget kapital

Utsikter för 2009
Efterfrågan på Itellas tjänster är mer avhängig av konjunktursvängningarna än tidigare. Dessutom kan den ekonomiska nedgången
snabbt påskynda övergången till elektroniska dokument och elektronisk informationsförmedling, vilka har en avsevärd betydelse för
förändringarna i efterfrågan på Itellas tjänster på lång sikt. Inom
en del av affärsverksamheten kan en överkapacitet på marknaden leda till ökad priskonkurrens. Å andra sidan ser Itella också
konjunkturnedgången som en möjlighet att erbjuda kunderna
omfattande helhetslösningar.
Tekniskt sett kommer 2009 års omsättning att öka tack vare
föregående års företagsförvärv, som inte var inkluderade i koncernens siffror under hela räkenskapsperioden 2008. Valutakursfluktuationerna kan ha en större inverkan på Itellas siffror än under
tidigare år. Resultatförmågan för Itellas affärsverksamhet är ändå
till en betydande del förhållandevis stabil.
Insatsområden inom i synnerhet Itella Mail Communication är
åtgärder och projekt som syftar till att förbättra arbetsproduktiviteten. Man strävar efter att minska de allmänna utgifterna inom
hela koncernen och att effektivisera administration och kontroll
av utgifter som är under avvägning. De besparingar som erhålls
genom anpassningen av personalantalet kommer ännu inte att
synas under 2009.
Tidsmässig förläggning av företagsförvärv och övriga investeringar ska noga övervägas. Nivån på investeringar i anläggningstillgångar kommer att ligga högre än den långsiktiga, genomsnittliga
nivån beroende på de pågående projekten i Finland.

Delårsrapporter år 2009

Kontaktpersoner inom finanskommunikation

Delårsrapport 3 mån. 30.4.
Delårsrapport 6 mån. 23.7.
Delårsrapport 9 mån. 22.10.

Senior Vice President, CFO Tuija Soanjärvi, tfn +358 (0)20 45 20907,
Vice President, Kommunikation, Päivi Alakuijala, +358 (0)40 840 0251
Informatör Satu Toivonen, tel +358 (0)40 8212 097
email: förnamn.efternamn@itella.com.

Ekonomiska publikationer
Itella Abp:s årsberättelser, delårsrapporter och pressmeddelanden
publiceras på finska, svenska och engelska på koncernens internetsidor på adressen www.itella.com/group/svenska/ . De kan
också beställas från Kommunikationsavdelningen:
Itella Abp, Kommunikation
PB 1, FI–00011 ITELLA, FINLAND
tfn +358 20 451 5415, communications@itella.com

Itella Abp
PB 1, FI-00011 ITELLA, Finland
Telefon 020 4511 (+358 20 4511)
communications@itella.com, www.itella.com/group/svenska

Itellas fotomaterial och logotyper finns att få på vår webbplats under
Media (Bildtjänst och logotyper): www.itella.fi/group/svenska/media.
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