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tammikuu–kesäkuu

Osavuosikatsaus 1.1.–30.6.2004

Yritysostot kasvattivat liikevaihtoa, toimin-

Liiketoimintaryhmien kehitys

nan tehostaminen paransi kannattavuutta
Viestinvälityksen liikevaihto kasvoi 398,9 miljoonaan
• Liikevaihto 611,5 miljoonaa euroa (+9 %)

euroon (363,7 miljoonaa euroa) eli 9,7 %. Liikevaihdon

• Liikevoitto 53,0 miljoonaa euroa (+21 %)

kasvuun vaikutti eniten lehtien varhaisjakeluliiketoi-

• Katsauskauden voitto 37,3 miljoonaa euroa (+24 %)

minnan osto Uudellamaalla syksyllä 2003. Myös osoitteettomien suoramainoslähetysten jakelun volyymit

• Osoitteettomien suoramainosten määrä kasvussa

kasvoivat selvästi edelliseen vuoteen verrattuna. Jaettu-

• Pakettiliikenne yritysten välillä jatkoi kasvuaan

jen 1. luokan ja 2. luokan kirjeiden kokonaismäärä oli

• Isot ulkoistussopimukset kasvattivat sähköistä vies-

edellisen vuoden tasolla. 1. luokan kirjeen kulkunopeus

tinvälitystä

oli postipalvelulaissa asetetun tavoitteen mukainen:
keskimäärin 95 % kirjeistä oli perillä seuraavana työpäivänä kesäkuussa päättyneellä 12 kuukauden jaksolla.

Liikevaihto ja tulos

Perusjakelun aikaistamista kokeiltiin 11 paikkaSuomen Posti -konsernin liikevaihto 1.1.-30.6.2004

kunnalla eri puolilla Suomea tammikuusta toukokuu-

kasvoi 611,5 miljoonaan euroon (562,4 miljoonaa eu-

hun. Osaa kokeiluista jatketaan sanomalehtiasiakkai-

roa 1.1.–30.6.2003). Liikevaihto kasvoi edellisen vuo-

den osoittaman kiinnostuksen vuoksi. Tavoitteena on

den vastaavaan ajanjaksoon verrattuna 8,7 %. Liike-

parantaa lehtijakelujen palvelutasoa haja-asutusalueil-

vaihdon 49,1 miljoonan euron kasvusta yli puolet tuli

la. Jotta jakelun aikaistaminen laajemmalti olisi mah-

yritysostoista.

dollista, tulisi postipalvelulakia muuttaa 1. luokan kir-

Konsernin liikevoitto kasvoi 9,2 miljoonalla eurolla

jeen kulkunopeusvaatimuksen osalta. Liikenne- ja vies-

53,0 miljoonaan euroon (43,8 miljoonaa euroa). Kun tänä

tintäministeriön työryhmä esittää syyskuun 15. päivään

ja viime vuonna toteutuneet sijoitusten ja liiketoiminto-

mennessä kantansa, voidaanko nykyistä kulkunopeus-

jen myyntivoitot otetaan huomioon, vertailukelpoisen lii-

vaatimusta lieventää.

kevoiton kasvuksi saadaan 1,6 miljoonaa euroa.

Viestintävirasto on 22. kesäkuuta antamassaan

Konsernin voitto ennen satunnaisia eriä, tilinpää-

päätöksessä pyytänyt Postia tarkistamaan yleispalvelu-

tössiirtoja ja veroja oli 54,3 miljoonaa euroa (44,9 mil-

tuotteidensa hinnoittelun perusteet. Posti jätti päätök-

joonaa euroa). Katsauskauden voitto oli 37,3 miljoonaa

sestä valituksen hallinto-oikeuteen.

euroa (30,1 miljoonaa euroa).

Avainluvut
Liikevaihto, milj.euroa
Liikevoitto, milj.euroa
Liikevoittoprosentti
Oman pääoman tuotto, %
Sijoitetun pääoman tuotto, %
Omavaraisuusaste, %
Nettovelkaantumisaste (Gearing), %
Bruttoinvestoinnit, milj.euroa
Henkilöstö keskimäärin
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1.1.-30.6.
2004

1.1.-30.6.
2003

Muutos
%

Koko vuosi
2003

611,5
53,0
8,7
11,3
16,0
65,0
-31,6
58,4
24 018

562,4
43,8
7,8
10,8
14,7
64,8
-19,1
28,3
21 908

+9
+21

1 145,5
73,7
6,4
8,7
12,9
65,8
-21,1
71,6
23 592

+106
+10

Sähköisen viestinvälityksen liikevaihto kasvoi

den kasvusta ulkomailta tulleissa paketeissa. Talouden

85,3 miljoonaan euroon (67,0 miljoonaa euroa) eli 27,3

kasvun piristyminen on tänä vuonna vaikuttanut positii-

%. Kasvuun vaikuttivat edellisen vuoden lopulla tehdyt

visesti yritysten väliseen pakettiliikenteeseen. Kuluttaji-

tulostuksen ulkoistussopimukset Saksassa sekä yritys-

en vastaanottamien pakettien kehitys on ollut edellis-

ostot kotimaassa ja Baltiassa.

vuotta vaatimattomampaa postimyynnin heikon kehi-

Suomessa toimivan tytäryhtiön Atkos Oy:n liike-

tyksen vuoksi.

vaihtoa kasvattivat viime vuoden lopulla ostetut Mailer

Postin keväällä markkinoille tuoma uusi kansain-

Oy:n ja Ykköslogistiikka Oy:n suoramainonnan liiketoi-

välinen kuljetuspalvelu, joka kattaa Itämeren alueen, on

minnot, jotka liitettiin Atkos Oy:öön tämän vuoden alus-

saanut myönteisen vastaanoton. Tavoitteena on laajen-

sa. Liikevaihdon kasvuun vaikutti myös tulostusvolyymi-

taa logistiikkaliiketoimintoja myös Venäjällä.
Muihin liiketoimintoihin kuuluivat tietotekniikka-

en kehitys.
Skandinavian yhtiöiden liikevaihto oli edellisen

yhtiö IT Optimo Oy sekä huhtikuun loppuun asti ajoneu-

vuoden tasolla ja Saksan yhtiöiden liikevaihto kasvoi

vojen korjaamo- ja leasingpalveluja tarjoava Easy Km Oy,

viime vuoden lopulla tehtyjen ulkoistussopimusten an-

jonka liiketoiminnat myytiin Raskone Oy:lle huhtikuussa.

siosta. Saksan yhtiöiden integrointia konserniin tehos-

Muiden liiketoimintojen liikevaihto laski em. yritysmyyn-

tettiin edelleen.

nin johdosta 33,2 miljoonaan euroon (38,9 miljoonaa

Konserni keskitti kesäkuussa sähköisen kaupankäynnin, laskutuksen ja asioinnin palvelut Suomessa

euroa). IT Optimo Oy:n liikevaihto oli 13,0 miljoonaa euroa (9,0 miljoonaa euroa) ja pääosin konsernin sisäistä.

maaliskuussa hankittuun tytäryhtiöön Elma Oyj Electronic Trading:iin, jolla vahvistettiin Elman asemaa alan

Rahoitusasema

johtavana palveluoperaattorina Pohjoismaissa.
Viime marraskuussa Ruotsin Postilta ostetut Balti-

Konsernin liiketoiminnan rahavirta ennen investointeja

assa toimivat sähköisen viestinvälityksen yhtiöt on kon-

oli 76,0 miljoonaa euroa (60,4 miljoonaa euroa). Kon-

solidoitu konsernitilinpäätökseen toukokuun alusta kil-

sernilla ei ollut korollista nettovelkaa. Likvidit varat ylit-

pailuviranomaisten hyväksyttyä kaupan.

tivät korolliset velat 178,5 miljoonalla eurolla (103,8

Logistiikan liikevaihto kasvoi 122,8 miljoonaan

miljoonaa euroa). Konsernin omavaraisuusaste oli kat-

euroon (119,4 miljoonaa euroa). Pakettiliikenteen kas-

sauskauden lopussa 65,0 % (64,8 %) ja nettovelkaantu-

vu hidastui hieman viime vuoden poikkeuksellisen suo-

misaste (gearing) –31,6 % (-19,1 %). Nettorahoitustuo-

tuisasta kehityksestä, joka johtui Postin markkinaosuu-

tot olivat 1,9 miljoonaa euroa (1,0 miljoonaa euroa).

Liikevaihto liiketoimintaryhmittäin

Viestinvälitys
Sähköinen viestinvälitys
Logistiikka
Muut liiketoiminnat
Konsernitoiminnot ja sisäinen liikevaihto
Konsernin liikevaihto

Osuus
liikevaihdosta
%

Liikevaihto
1.1.-30.6.
milj.euroa

Liikevaihto
1.1.-30.6.
milj.euroa

Muutos
%

64
14
20
2

398,9
85,3
122,8
33,2
-28,7
611,5

363,7
67,0
119,4
38,9
-26,6
562,4

+10
+27
+3
-15
+9
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Suomen Postin Ruotsin Postin tytäryhtiöltä osta-

Investoinnit

mat sähköisen viestinvälityksen yhtiöt, Virossa toimiva
Suomen Posti -konsernin investoinnit olivat tammi-ke-

Eesti Maksekeskuse AS, Latviassa toimiva Nacionãlais

säkuussa 58,4 miljoonaa euroa (28,3 miljoonaa euroa).

Maksãjumu Centrs A/S ja Liettuassa toimiva UAB Nacio-

Investoinnit olivat alkuvuonna toteutuneita yritysostoja

nalinis Atsiskaitymu Centras, liitettiin konserniin touko-

sekä tavanomaisia korvausinvestointeja koneisiin ja

kuun alusta.
Posti osti maaliskuussa Elma Oyj Electronic

laitteisiin sekä logistiikkaliiketoimintaan kohdistuneita
rakennusinvestointeja.

Trading:in osake-enemmistön ja kesäkuussa loput
osakkeista.
Huhtikuussa Posti myi Raskone Oy:lle Easy Km

Henkilöstö

Oy:n liiketoiminnat, jotka siirtyivät uudelle omistajalle
Konsernin palveluksessa oli tammi-kesäkuussa keski-

30.4.2004. Kaupan järjestelyihin liittyen Posti maksoi

määrin 24 018 (21 908) henkilöä. Katsauskauden lopun

ylimääräisen 10,1 miljoonan euron osingon omistajal-

henkilöstömäärä oli 25 797 (23 660). Konsernin henki-

leen.

löstömäärän kasvu johtui pääosin yritysostoista. Eniten
kasvua tuli lehtien varhaisjakeluliiketoiminnan ostosta

Loppuvuoden näkymät

syksyllä 2003.
Koska vuoden 2004 yleiset talousnäkymät ovat osin va-

Konsernirakenteen muutokset

loisammat kuin vuoden 2003, oletetaan Postin palvelujen kysynnän kasvavan edellisvuotta nopeammin. Kun

Suomen Posti Oyj lisäsi omistustaan 40 %:n osuudella

lisäksi otetaan huomioon vuonna 2003 ja alkuvuonna

Postin ja Rautakeskon yhteisyrityksessä Poske Logistiik-

2004 tehdyt yritysostot, odotetaan Suomen Posti –kon-

ka Oy:ssä tammikuussa. Kaupan jälkeen Poske Logis-

sernin liikevaihdon kasvavan edellisvuotta ripeämmin.

tiikka Oy:stä tuli Postin täysin omistama tytäryhtiö.

Myös koko vuoden tuloksen odotetaan paranevan saa-

Leijonajakelu Oy:n varhaisjakeluliiketoiminnan ostoon syksyllä 2003 liittyi kilpailuviranomaisen asetta-

tujen myyntivoittojen ja käynnissä olevien toiminnan tehostamistoimenpiteiden ansiosta.

mia ehtoja. Kaikki kauppaan liittyvät ehdot täyttyivät
sen jälkeen, kun Suomen Posti Oyj myi maaliskuussa

Helsingissä 3. elokuuta 2004

40 %:n omistusosuutensa Helsingin Jakelu-Expert
Oy:stä sekä huhtikuussa 55 %:n omistusosuutensa
Tampereen Ykkösjakelut Oy:sta ja 20 %:n omistusosuutensa Turku-Palvelu Oy:stä.
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Hallitus

Tuloslaskelma, milj. euroa

1.1.-30.6.2004

1.1.-30.6.2003

1.1.-31.12.2003

611,5
17,0
575,5
53,0
-0,6
1,9
54,3
54,3
17,0
0,0
37,3

562,4
10,5
529,1
43,8
0,1
1,0
44,9
44,9
-14,9
0,1
30,1

1 145,5
17,3
1 089,1
73,7
0,1
2,3
76,1
76,1
-29,0
-0,3
46,8

30.6.2004

30.6.2003

31.12.2003

Pysyvät vastaavat
Aineettomat hyödykkeet
Aineelliset hyödykkeet
Sijoitukset
Vaihtuvat vastaavat
Vaihto-omaisuus
Saamiset
Rahoitusarvopaperit
Rahat ja pankkisaamiset
Vastaavaa yhteensä

464,2
136,6
290,2
37,4
412,4
6,0
159,5
224,3
22,6
876,6

519,7
117,0
361,8
40,9
322,6
8,1
128,1
156,1
30,3
842,3

515,8
126,8
348,4
40,6
340,6
8,7
150,0
164,6
17,3
856,4

Oma pääoma
Osakepääoma
Muu oma pääoma
Vähemmistöosuus
Pakolliset varaukset
Vieras pääoma
Pitkäaikainen vieras pääoma
Lyhytaikainen vieras pääoma
Vastattavaa yhteensä

564,2
70,0
494,2
0,8
0,6
311,0
74,0
237,0
876,6

540,2
70,0
470,2
2,0
0,9
299,2
76,2
223,0
842,3

556,9
70,0
486,9
2,7
0,4
296,4
77,1
219,3
856,4

1.1.-30.6.2004

1.1.-30.6.2003

1.1.-31.12.2003

75,4
14,3
89,7
-13,7
76,0
14,7
4,5
-30,1
-25,6
65,1
181,8
246,9

73,5
-8,7
64,8
-4,4
60,4
-18,8
-9,0
-15,2
-24,2
17,4
169,0
186,4

138,1
-9,3
128,8
-23,5
105,3
-49,6
-27,7
-15,2
-42,9
12,8
169,0
181,8

Liikevaihto
Liiketoiminnan muut tuotot
Liiketoiminnan kulut
Liikevoitto
Osuus osakkuusyritysten tuloksista
Rahoitustuotot ja -kulut
Voitto ennen satunnaisia eriä
Voitto ennen veroja
Tuloverot
Vähemmistöosuus tilikauden tuloksesta
Tilikauden voitto

Tase, milj. euroa

Rahoituslaskelma, milj. euroa
Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta
Käyttöpääoman muutos
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja
Rahoituserien ja verojen rahavirta
Liiketoiminnan rahavirta
Investointien rahavirta (netto)
Pitkä- ja lyhytaikaisten lainojen muutos
Maksetut osingot
Rahoituksen rahavirta
Rahavarojen muutos
Rahavarat tilikauden alussa
Rahavarat tilikauden lopussa
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Annetut vakuudet ja vastuusitoumukset, milj. euroa
Velat, joiden vakuudeksi annettu kiinteistökiinnityksiä:
Rahalaitoslainat
Kiinteistökiinnitykset
Muut omasta puolesta annetut vakuudet
Muiden puolesta annetut vakuudet
Leasingvastuut
Vuokrasopimusvastuut (jäljellä olevat)
Muut vastuut

Johdannaissopimukset, milj.euroa
Valuuttatermiinit
Käypä arvo
Kohde-etuuden arvo
Koronvaihtosopimukset
Käypä arvo
Kohde-etuuden arvo
Johdannaissopimuksia on käytetty valuutta- ja korkoriskin suojaukseen,
ja ne on arvostettu saatavilla oleviin tilinpäätöspäivän markkinahintoihin.
Luvut eivät ole tilintarkastettuja.

Suomen Posti Oyj julkaisee seuraavan osavuosikatsauksen viikolla 44.
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30.6.2004

30.6.2003

31.12.2003

1,3
2,7
13,1
0,4
40,8
78,2
0,3

2,5
12,7
0,1
7,0
76,8
1,7

1,4
5,2
13,1
0,1
7,6
81,4
2,6

30.6.2004

30.6.2003

31.12.2003

0,0
4,6

0,1
5,5

-0,0
5,6

-0,4
31,2

-1,0
40,0

-0,6
41,4
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