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Itella Abp
Styrelsens verksamhetsberättelse

Delårsrapport januari–mars 2009
Marknadsläge
Den ekonomiska konjunkturutvecklingen har försvagat efterfrågan på Itellas tjänster märkbart. I Finland
minskade logistik- och postvolymerna kraftigt under början av året jämfört med samma period i fjol. Även i de
andra verksamhetsländerna minskade volymerna i kundernas affärsverksamheter och transaktionsmängder och
det påverkade efterfrågan på Itellas tjänster. Konkurrensen om de minskande volymerna ökar. Den ökade
konkurrensen påverkar exempelvis paketaffärsverksamheten.
Den europeiska postbranschen står inför en stor strukturell förändring inom de närmaste åren eftersom
konkurrensen inom branschen kommer att främjas genom en förändring av postdirektivet. Utöver de lagstadgade
ändringarna påverkas branschen av att allt mer av informationsförmedlingen sker elektroniskt.
Omsättning och resultat
Itellakoncernens omsättning ökade under det första kvartalet 2009 och uppgick till 477,6 miljoner euro (452,9
miljoner euro i januari–mars 2008). Tillväxten var 5,5 procent, företagsförvärvens inverkan var 11,6 procent;
exklusive företagsförvärven sjönk omsättningen med 6,1 procent. Omsättningen ökade inom Itella Information
och Itella Logistics och minskade inom Itella Mail Communication. Koncernens tillväxt utgjorde 0,8 procent i
Finland och 18,1 procent i de övriga länderna. Den internationella omsättningens andel var 30 (27) procent.
Koncernens rörelsevinst sjönk med 40,2 procent under årets första kvartal, det vill säga till 19,9 (33,3) miljoner
euro, vilket motsvarade 4,2 (7,4) procent av omsättningen. Rörelsevinsten försvagades inom samtliga
affärsgrupper.
Koncernens finansnetto var –28,0 (+2,0) miljoner euro. I koncernens resultaträkning ingick en
nettovalutakursförlust på 21,9 miljoner euro, som särskilt berodde på den försvagade rubeln. Av dessa har 4,4
miljoner euro realiserats. Resultatet efter finansiella poster var –8,1 (+35,3) miljoner euro. Inkomstskatterna
uppgick totalt till 2,7 (10,0) miljoner euro, och koncernens förlust för redovisningsperioden till –10,8 (+25,3)
miljoner euro.
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
*) exklusive post av engångskaraktär

Q1/ 2009
477,6
19,9
4,2
-8,1
-2,5
11,7
49,0
21,7
30 372
35,9

Q1/2008
452,9
33,3
7,4
35,3
9,7
13,7
64,1
-16,5
25 228
30,7

2008
1 952,9
95,1*)
4,9 *)
46,6
2,6
12,4
51,1
14,8
28 163
351,5
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Itella Mail Communication
Omsättningen för affärsgruppen Itella Mail Communication uppgick till 231,7 (232,7) miljoner euro i januari-mars,
dvs. en nedgång med 0,4 procent.
•
•
•
•
•

Antalet 1 klass brev som delades ut under början av året var 10 procent färre än under motsvarande
period för ett år sedan.
Mängden 2 klass brev höll sig på fjolårets nivå i januari-mars.
Inom den adresserade direktmarknadsföringen minskade volymerna i januari-mars med 14 procent
jämfört med året innan.
Utdelningsvolymen av tidningar minskade med 2 procent och volymen av tidskrifter minskade med 1
procent i jämförelse med föregående år.
Inom den oadresserade direktmarknadsföringen märktes ingen volymminskning.

Påsken inföll i år utanför det första kvartalet, vilket påverkade både volymerna och lönsamheten.
Rörelsevinsten för affärsgruppen Itella Mail Communication uppgick till 24,0 (27,8) miljoner euro, dvs. 10,4
(11,9) procent av omsättningen. Den försvagade lönsamheten berodde på att omsättningen minskade särskilt för
viktiga huvudprodukter. Utvecklingsprojektet för postsorteringen och postutdelningen framskred enligt planerna.
Itella Information
Omsättningen för affärsgruppen Itella Information ökade till 68,0 (62,1) miljoner euro eller med 9,5 procent. Av
tillväxten härrörde 10,0 procentenheter från företagsförvärven året innan. Omsättningen exklusive
företagsförvärven minskade med 0,5 procent. Omsättningen ökade i samtliga verksamhetsländer och inom
samtliga produktlinjer.
Rörelsevinsten för affärsgruppen uppgick till 5,1 (5,3) miljoner euro eller 7,5 (8,5) procent av omsättningen.
Lönsamheten försvagades av den volymminskning som den allmänna ekonomiska konjunkturen orsakade,
särskilt inom produktlinjen för flerkanalsfaktureringstjänster.
Itella Logistics
Omsättningen för affärsgruppen Itella Logistics ökade till 186,7 (165,8) miljoner euro under årets första kvartal.
Omsättningen ökade med 12,6 procent, varav 27,7 procentenheter härrörde från företagsförvärv som gjordes i
fjol. Omsättningen exklusive företagsförvärven minskade med 15,1 procent.
Affärsgruppen Itella Logistics rörelseresultat var –3,8 (+3,0) miljoner euro, dvs. –2,0 (+1,8) procent av
omsättningen. Rörelseresultatet blir negativt främst därför att volymerna av paketutdelningen i Finland minskade
med 10 procent jämfört med året innan. Resultatet försvagades också av att de andra logistikvolymerna började
minska i alla länder och på nästan alla marknadsområden i fjol.
Man beslöt skjuta upp bygget av den planerade logistikcentralen i Orimattila i Finland på grund av det rådande
marknadsläget.
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Nyckeltal per affärsgrupp, miljoner euro
Q1/2009
Itella Mail Communication
Omsättning
Rörelsevinst
Rörelsemarginal
Itella Information
Omsättning
Rörelsevinst
Rörelsemarginal
Itella Logistics
Omsättning
Rörelsevinst/förlust
Rörelsemarginal
Övriga verksamheter
Omsättning
Rörelsevinst/förlust
Rörelsemarginal
Intern försäljning
KONCERNEN SAMMANLAGT
Omsättning
Rörelsevinst
Rörelsemarginal

Q1/2008 Förändring

231,7
24,0
10,4 %

232,7
27,8
11,9 %

-0,4 %
-13,7 %

68,0
5,1
7,5 %

62,1
5,3
8,5 %

9,5 %
-3,8 %

186,7
-3,8
-2,0 %

165,8
3,0
1,8 %

12,6 %
..

4,1
-5,4
-131,7 %
-12,9

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

-4,7 %
..

477,6
19,9
4,2 %

452,9
33,3
7,4 %

5,5 %
-40,2 %

..

Finansiell ställning och investeringar
Kassaflödet från koncernens affärsverksamhet före investeringar utgjorde 7,5 (–76,8) miljoner euro.
Affärsverksamhetens nettokassaflöde förbättrades jämfört med året innan av att
arbetspensionsförsäkringspremierna i Finland betalas kvartalsvis i år och inte i förskott under det första kvartalet.
Andelen som går till personalfonden av personalens vinstpremie för redovisningsperioden 2008, dvs. 2,7 (5,9)
miljoner euro betalades under det första kvartalet såsom föregående år.
Investeringarna utgjorde 35,9 (30,7) miljoner euro. Några företagsförvärv gjordes inte under detta kvartal, under
motsvarande period i fjol investerades 15,8 miljoner euro i företagsförvärv. Till ägarna betalades 10,0 (39,0)
miljoner euro i utdelning för 2008.
De likvida medlen utgjorde 131,2 (178,8) miljoner euro i slutet av mars, och de oanvända bindande
kreditlimiterna 185,0 (200,0) miljoner euro. Beloppet av företagscertifikat i omlopp uppgick till 80,8 miljoner
euro. Koncernens räntebärande skuld var 276,2 (60,0) miljoner euro. Soliditetsgraden var 49,0 (64,1) procent
och nettoskuldsättningsgraden 21,7 (–16,5) procent.
Personal
Antalet anställda inom Itellakoncernen var i genomsnitt 30 372 (25 228) personer i januari–mars. Vid utgången
av redovisningsperioden uppgick personalen till 30 361 (25 245), varav 22 535 (23 099) anställda i Finland.
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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 18 159 anställda, Itella Information 2 165, Itella Logistics 9 999 och koncernens övriga
verksamheter 38 anställda.
I Finland fördes samarbetsförhandlingar gällande administrativa funktioner och stödfunktioner under början av
året. Förhandlingarna omfattade 325 personer. Förhandlingarna avslutades med konstaterandet att det
nuvarande arbetet upphör för 70 personer: 53 av dem ska omplaceras och för 17 personers del kom man fram till
en pensionslösning.
Inom Itella Logistics fördes samarbetsförhandlingar gällande permitteringar vid logistikcentralen i Vanda.
Förhandlingarna gäller logistikcentralens personal i sorterings- och terminalfunktioner, totalt cirka 460 anställda.
Genom permitteringarna försöker man hitta ett flexibelt sätt att anpassa produktionen till ändringarna i
efterfrågan, som beräknas vara tillfälliga. Permitteringsbehovet är högst 60 dagar per person. Preliminärt
planeras permitteringarna att verkställas stegvis under perioden april 2009–april 2010.
Itellakoncernen upprättade cirka 200 nya fasta anställningar i Finland i januari-mars.
Inom verksamheterna utanför Finland minskade Itellas personalmängd genom olika anpassningsåtgärder med
cirka 500 anställda.
Förändringar i koncernstrukturen
Itella avyttrade sina andelar i Confidea Business Consulting Oy som hörde till affärsgruppen Itella Logistics. Itella
ägde 69,9 procent av bolaget. Affären har ingen betydande inverkan på Itellas siffror.
Beslut på bolagsstämman
Itella Abp:s bolagsstämma 27.3.2009 fattade beslut om en utdelning av 10,0 miljoner euro till ägaren av
resultatet för 2008.
I styrelsen invaldes som ny medlem Päivi Pesola, Vice President, Business Control, Fortum Power and Heat Oy.
Rektor Eero Kasanen fortsätter som styrelseordförande och överombudsman Mikko Kosonen som vice
ordförande. Finansrådet Kalevi Alestalo, verkställande direktör Hele-Hannele Aminoff, partner Erkki Helaniemi,
personaldirektör Riitta Savonlahti och verkställande direktör Maarit Toivanen-Koivisto fortsätter som
styrelsemedlemmar. Rikshuvudförtroendeman Antero Palmolahti fortsätter som personalens representant i
styrelsen.
Förvaltningsrådet fortsätter med den tidigare sammansättningen. Riksdagsledamot Eero Lehti (saml) fortsätter
som förvaltningsrådets ordförande och riksdagsledamot Antti Rantakangas (c) som förvaltningsrådets vice
ordförande. Medlemmar är socialombud Birgitta Gran (v), generalsekreterare Sirpa Hertell (grön),
riksdagsledamot Susanna Huovinen (sd), riksdagsledamot Harri Jaskari (saml), riksdagsledamot Bjarne Kallis
(kd), riksdagsledamot Lauri Kähkönen (sd), riksdagsledamot Outi Mäkelä (saml), företagare Reijo Ojennus
(sannf), riksdagsledamot Pertti Salovaara (c) och lokförare Harry Wallin (sd).
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Risker och osäkerhetsfaktorer inom den närmaste framtiden
Vad gäller risker och osäkerhetsfaktorer har inga förändringar skett jämfört med vad som redogjordes i det förra
bokslutet.
Säsongväxlingar i verksamheten
Koncernens affärsverksamheter är av en sådan karaktär att de påverkas av säsongväxlingarna. 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. På grund av tidpunkten för påsken är
skillnaden mellan det första och det andra kvartalet kraftigare i år än i fjol.
Utsikter för resten av året
Den ekonomiska nedgången märks tydligt i efterfrågan på Itellas tjänster. 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. De neråtgående trenderna inom volymer
och transaktioner försvagar å sin sida omsättningsutvecklingen. Valutakursfluktuationerna har en större inverkan
på Itellas siffror än under tidigare år.
Insatsområden inom i synnerhet Itella Mail Communication är åtgärder och projekt som syftar till att förbättra
arbetsproduktiviteten. Man har vidtagit åtgärder inom hela koncernen för att skära ned kostnaderna och särskilt
försöker man sänka nivån på de allmänna kostnaderna. Administrationen och kontrollen av de utgifter som är
under avvägning har effektiviserats. De besparingar som erhålls genom anpassningen av personalantalet
kommer ännu inte att synas under 2009. Omsättningen före posterna av engångskaraktär för innevarande år
kommer inte att nå upp till samma nivå som i fjol.
Tidsmässig förläggning av företagsförvärv och övriga investeringar ska noga övervägas. Nivån på investeringarna i
anläggningstillgångar kommer att ligga högre än den långsiktiga, genomsnittliga nivån beroende på Itella Mail
Communications pågående projekt i Finland.
Händelser efter räkenskapsperioden
Samarbetsförhandlingar har inletts inom Itellakoncernens bolag i Finland. Förhandlingarna gäller såväl
administrativa som produktionsmässiga funktioner. Totalt omfattar förhandlingarna cirka 2 200 personer. Enligt
en preliminär bedömning kan den nuvarande uppgiften upphöra för högst cirka 390 personer.
Inom affärsgruppen Itella Information överfördes affärsverksamheten Contact center i Sverige till ett samföretag
där Itella är minoritetsägare. Från affärsgruppens bolag i Norge avyttrades affärsverksamheten eFlow i anslutning
till lösningar för faktureringsautomationen. Sammantaget ledde dessa åtgärder till att personalen vid Itella
Information minskade med cirka 70 anställda jämfört med början av året. Dessa arrangemang påverkar inte
väsentligt affärsgruppens resultat.
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Redovisningsprinciper
Delårsrapporten har upprättats enligt bokförings- och värderingsprinciperna i IFRS-standarderna.
Koncernen tillämpar följande nya och reviderade standarder sedan 1.1.2009: IFRS 8 Verksamhetssegment och
IAS 1 Presentation av bokslut. Till övriga delar följs samma redovisningsprinciper som i bokslutet 2008.

