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Osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2004

Yritysostot kasvattivat liikevaihtoa,

kustannusten hallinta paransi kannattavuutta

• Liikevaihto 886,0 miljoonaa euroa (+8 %)

• Liikevoitto 63,5 miljoonaa euroa (+27 %)

• Katsauskauden voitto 45,7 miljoonaa euroa (+34 %)

• Kirjevolyymit ennallaan, osoitteettomien

suoramainosten määrä kasvussa

• Leijonajakelun osto kasvatti liikevaihtoa

• Yritysostot kasvattivat sähköistä viestinvälitystä

• Yritysten välinen pakettiliikenne lisääntyi

Liikevaihto ja tulos

Suomen Posti -konsernin liikevaihto 1.1.–30.9.2004

kasvoi 886,0 miljoonaan euroon (819,4 miljoonaa euroa

1.1.–30.9.2003). Liikevaihto kasvoi edellisen vuoden

vastaavaan ajanjaksoon verrattuna 8,1 %. Yli puolet lii-

kevaihdon kasvusta tuli yritysostoista.

Konsernin liikevoitto kasvoi 13,6 miljoonalla eurolla

edellisvuodesta ja oli 63,5 miljoonaa euroa (49,9 miljoo-

naa euroa). Kun tänä ja viime vuonna toteutuneet tytär- ja

osakkuusyhtiöosakkeiden sekä liiketoimintojen myynti-

voitot otetaan huomioon, vertailukelpoisen liikevoiton

kasvu on 5,7 miljoonaa euroa eli 12,2 %.

Konsernin voitto ennen satunnaisia eriä, tilinpää-

tössiirtoja ja veroja oli 67,3 miljoonaa euroa (52,0 mil-

joonaa euroa). Katsauskauden voitto oli 45,7 miljoonaa

euroa (34,2 miljoonaa euroa).

Liiketoimintaryhmien kehitys

Viestinvälityksen liikevaihto kasvoi 581,3 miljoonaan eu-

roon (530,2 miljoonaa euroa) eli 9,6 %. Viestinvälityksen

liikevaihdon kasvuun vaikutti eniten Leijonajakelu Oy:n

sanomalehtijakelujen osto Uudellamaalla vuosi sitten.

Postin jakamien osoitteettomien suoramainoslähetysten

määrä kasvoi edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon

verrattuna. Osoitteellisen kirjeviestinnän (1. ja 2. luokan

kirje sekä osoitteellinen suoramainos) volyymi pysyi

edellisen vuoden tasolla.

1. luokan kirjeen kulkunopeus oli viimeisen 12

kuukauden jaksolla voimassa olevan postipalvelulain

mukainen: keskimäärin 95 % kirjeistä oli perillä seuraa-

vana työpäivänä syyskuussa päättyneellä 12 kuukau-

den jaksolla.

Liikenne- ja viestintäministeriön asettama työryhmä

päätyi syyskuussa yksimieliseen esitykseen 1. luokan kir-

jeen kulkunopeusvaatimuksen alentamisesta 85 %:iin.

Esitys avaisi voimaan tullessaan Postille mahdollisuuksia

postinjakelun aikaistamiseen haja-asutusalueilla. Työ-

ryhmän esitys lainmuutoksesta vaatii eduskunnan hyväk-

symisen.

Posti ja Viestintävirasto ovat jatkaneet neuvottelu-

ja yleispalvelutuotteiden kustannusten kohdistamispe-

rusteista ja Postin hinnoittelusta. Posti jätti kesäkuussa

Viestintäviraston päätöksestä valituksen hallinto-oikeu-

teen. Valituksen käsittely on vielä kesken Helsingin hal-

linto-oikeudessa. Yleispalvelutuotteiden hinnoitteluun

Avainluvut 1.1.–30.9. 1.1.–30.9. Muutos Koko vuosi

2004 2003 % 2003

Liikevaihto, milj.euroa 886,0 819,4 +8 1 145,5

Liikevoitto, milj.euroa 63,5 49,9 +27 73,7

Liikevoittoprosentti 7,2 6,1 6,4

Oman pääoman tuotto, % 10,1 8,5 8,7

Sijoitetun pääoman tuotto, % 13,9 11,7 12,9

Omavaraisuusaste, % 66,8 67,1 65,8

Nettovelkaantumisaste (Gearing), % -27,1 -13,0 -21,1

Bruttoinvestoinnit, milj.euroa 64,3 46,4 +39 71,6

Henkilöstö keskimäärin 23 619 22 203 +6 23 592
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liittyvän toimeenpanokiellon käsittelyä jatketaan Kor-

keimmassa hallinto-oikeudessa.

Sähköisen viestinvälityksen liikevaihto kasvoi

127,6 miljoonaan euroon (97,3 miljoonaa euroa) eli

31,1 %. Kasvu oli suurelta osin seurausta yritysostoista

kotimaassa ja Baltiassa sekä viime vuoden lopulla Sak-

sassa tehdyistä merkittävistä ulkoistussopimuksista.

Suomessa Posti keskitti sähköisen kaupankäynnin,

laskutuksen ja asioinnin palvelut maaliskuussa hankki-

maansa tytäryhtiöön Elma Oyj Electronic Trading:iin.

Yhtiö on alan johtava palveluoperaattori Pohjoismaissa.

Suomessa toimivan tytäryhtiön Atkos Oy:n liikevaih-

to kasvoi selvästi, mihin osaltaan vaikutti Mailer Oy:n ja

Ykköslogistiikka Oy:n suoramainonnan liiketoimintojen

ostaminen viime vuoden lopulla.

Skandinavian yhtiöiden liikevaihto oli edellisen

vuoden tasolla. Digitaalisen tulostuksen ja tiedonhallin-

nan liiketoimintojen odotetaan kehittyvän jatkossa po-

sitiivisesti ja liikevaihdon kasvavan.

Saksan yhtiöiden liikevaihto kasvoi lähinnä viime

vuoden lopulla tehtyjen ulkoistussopimusten ansiosta.

Posti selvittää Saksassa mahdollisuuksia laajentaa

tuote- ja palveluvalikoimaa digitaalisen tulostuksen ja

tiedonhallinnan lisäksi sähköiseen laskutukseen.

Logistiikan liikevaihto kasvoi 181,3 miljoonaan

euroon (176,2 miljoonaa euroa). Pakettien ja consign-

ment-lähetysten määrä kasvoi lähes 4 % edellisestä

vuodesta. Kasvu tuli yritysten välisestä liikenteestä.

Suurin kasvu tuli kotimaan pikapaketeista. Kotimaan

postimyynnin heikko kehitys näkyi kuluttajapakettien

määrän supistumisena.

Palveluvarastoliiketoiminnassa saatiin uusia mer-

kittäviä ulkoistussopimuksia. Vantaan logistiikkakeskuk-

sen yhteyteen valmistuu marraskuun alussa 12 000 m2:n

varastonlaajennus, mikä lisää Logistiikan edellytyksiä

tehdä ulkoistussopimuksia. Logistiikka tutkii uusia liike-

toimintamahdollisuuksia myös kasvavilla Baltian ja Venä-

jän markkinoilla.

Muihin liiketoimintoihin kuului tietotekniikkayhtiö

IT Optimo Oy sekä huhtikuun loppuun asti ajoneuvojen

korjaamo- ja leasingpalveluja tarjonnut Easy Km Oy, jon-

ka liiketoiminnat myytiin Raskone Oy:lle. Muiden liiketoi-

mintojen liikevaihto laski em. liiketoimintojen myynnin

johdosta 40,0 miljoonaan euroon (57,7 miljoonaa eu-

roa). IT Optimo Oy:n liikevaihto oli 19,8 miljoonaa euroa

(13,1 miljoonaa euroa) ja pääosin konsernin sisäistä.

Rahoitusasema

Konsernin liiketoiminnan rahavirta ennen investointeja

oli 57,7 miljoonaa euroa (43,4 miljoonaa euroa). Kon-

sernilla ei ollut korollista nettovelkaa. Likvidit varat ylit-

tivät korolliset velat 155,6 miljoonalla eurolla (71,0 mil-

joonaa euroa). Konsernin omavaraisuusaste oli katsaus-

Liikevaihto liiketoimintaryhmittäin Osuus Liikevaihto Liikevaihto Muutos

liikevaihdosta 1.1.–30.9.2004 1.1.–30.9.2003 %

% milj.euroa milj.euroa

Viestinvälitys 64 581,3 530,2 +10

Sähköinen viestinvälitys 14 127,6 97,3 +31

Logistiikka 20 181,3 176,2 +3

Muut liiketoiminnat 2 40,0 57,7 -31

Konsernitoiminnot ja sisäinen liikevaihto -44,2 -42,0

Konsernin liikevaihto 100 886,0 819,4 +8
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kauden lopussa 66,8 % (67,1 %) ja nettovelkaantumis-

aste (gearing) -27,1 % (-13,0 %). Nettorahoitustuotot

olivat 4,2 miljoonaa euroa (1,7 miljoonaa euroa).

Investoinnit

Suomen Posti -konsernin investoinnit olivat tammi–

syyskuussa 64,3 miljoonaa euroa (46,4 miljoonaa

euroa). Investoinnit olivat alkuvuonna toteutuneita yri-

tysostoja, normaaleja korvausinvestointeja koneisiin ja

laitteisiin sekä rakennusinvestointeja.

Henkilöstö

Konsernin palveluksessa oli tammi-syyskuussa keskimää-

rin 23 619 (22 203) henkilöä. Katsauskauden lopun henki-

löstömäärä laski 23 040:een (23 253). Easy Km Oy:n liike-

toimintojen myynti laski henkilöstömäärää 350:lla edelli-

sen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.

Konsernirakenteen muutokset

Suomen Posti Oyj lisäsi omistustaan 40 %:n osuudella

Postin ja Rautakeskon yhteisyrityksessä Poske Logistiik-

ka Oy:ssä tammikuussa. Kaupan jälkeen Poske Logis-

tiikka Oy:stä tuli Postin kokonaan omistama tytäryhtiö.

Leijonajakelu Oy:n sanomalehtijakelujen ostoon

syksyllä 2003 liittyi kilpailuviranomaisen asettamia eh-

toja. Kaikki kauppaan liittyvät ehdot täyttyivät sen jäl-

keen, kun Suomen Posti Oyj myi keväällä omistusosuu-

tensa seuraavista jakeluyhtiöistä: 40 % Helsingin Jake-

lu-Expert Oy:stä, 55 % Tampereen Ykkösjakelut Oy:sta

ja 20 % Turku-Palvelu Oy:stä.

Suomen Postin Ruotsin Postin tytäryhtiöltä ostamat

sähköisen viestinvälityksen yhtiöt, Virossa toimiva Eesti

Maksekeskuse AS, Latviassa toimiva Nacionãlais Mak-

sãjumu Centrs A/S ja Liettuassa toimiva UAB Nacionali-

nis Atsiskaitymu Centras, on konsolidoitu konsernitilin-

päätökseen toukokuun alusta.

Posti osti maaliskuussa Elma Oyj Electronic

Trading:in osake-enemmistön ja kesäkuussa loput osak-

keista.

Huhtikuussa Posti myi Raskone Oy:lle Easy Km Oy:n

liiketoiminnat, jotka siirtyivät uudelle omistajalle

30.4.2004. Kaupan järjestelyihin liittyen Posti maksoi yli-

määräisen 10,1 miljoonan euron osingon omistajalleen.

Loppuvuoden näkymät

Konsernin liiketoiminnan odotetaan kehittyvän suotui-

sasti myös vuoden viimeisellä neljänneksellä. Kun lisäksi

otetaan huomioon alkuvuonna tehdyt yritysostot, kas-

vaa Suomen Posti -konsernin koko vuoden liikevaihto

edelliseen vuoteen verrattuna. Koko vuoden tulos para-

nee alkuvuonna saatujen myyntivoittojen sekä jatkuvan

toiminnan tehostamisen ansiosta.

Helsingissä 26. lokakuuta 2004

Hallitus
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Suomen Posti -konserni

Tuloslaskelma, milj. euroa 1.1.–30.9.2004 1.1.–30.9.2003 1.1.–31.12.2003

Liikevaihto 886,0 819,4 1 145,5

Liiketoiminnan muut tuotot 19,9 13,7 17,3

Liiketoiminnan kulut 842,4 783,2 1 089,1

Liikevoitto 63,5 49,9 73,7

Osuus osakkuusyritysten tuloksista -0,4 0,4 0,1

Rahoitustuotot ja -kulut 4,2 1,7 2,3

Voitto ennen satunnaisia eriä 67,3 52,0 76,1

Voitto ennen veroja 67,3 52,0 76,1

Tuloverot -21,6 -17,9 -29,0

Vähemmistöosuus tilikauden tuloksesta 0,0 0,1 -0,3

Tilikauden voitto 45,7 34,2 46,8

Tase, milj. euroa 30.9.2004 30.9.2003 31.12.2003

Pysyvät vastaavat 454,6 519,5 515,8

Aineettomat hyödykkeet 130,7 121,7 126,8

Aineelliset hyödykkeet 286,3 356,9 348,4

Sijoitukset 37,6 40,9 40,6

Vaihtuvat vastaavat 413,0 300,4 340,6

Vaihto-omaisuus 6,0 8,1 8,7

Saamiset 170,4 139,3 150,0

Rahoitusarvopaperit 216,8 137,9 164,6

Rahat ja pankkisaamiset 19,8 15,1 17,3

Vastaavaa yhteensä 867,6 819,9 856,4

Oma pääoma 572,6 544,3 556,9

Osakepääoma 70,0 70,0 70,0

Muu oma pääoma 502,6 474,3 486,9

Vähemmistöosuus 0,8 2,1 2,7

Pakolliset varaukset 0,5 0,9 0,4

Vieras pääoma 293,7 272,6 296,4

Pitkäaikainen vieras pääoma 13,5 76,3 77,1

Lyhytaikainen vieras pääoma 280,2 196,3 219,3

Vastattavaa yhteensä 867,6 819,9 856,4

Rahoituslaskelma, milj. euroa 1.1.–30.9.2004 1.1.–30.9.2003 1.1.–31.12.2003

Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta 101,9 96,2 138,1

Käyttöpääoman muutos -26,3 -39,0 -9,3

Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 75,6 57,2 128,8

Rahoituserien ja verojen rahavirta -17,9 -13,8 -23,5

Liiketoiminnan rahavirta 57,7 43,4 105,3

Investointien rahavirta (netto) 10,2 -34,5 -49,6

Pitkä- ja lyhytaikaisten lainojen muutos 17,0 -9,7 -27,7

Maksetut osingot -30,1 -15,2 -15,2

Rahoituksen rahavirta -13,1 -24,9 -42,9

Rahavarojen muutos 54,8 -16,0 12,8

Rahavarat tilikauden alussa 181,8 169,0 169,0

Rahavarat tilikauden lopussa 236,6 153,0 181,8
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Annetut vakuudet ja vastuusitoumukset, milj. euroa 30.9.2004 30.9.2003 31.12.2003

Velat, joiden vakuudeksi annettu kiinteistökiinnityksiä:

Rahalaitoslainat 1,3 - 1,4

Kiinteistökiinnitykset 2,7 2,5 5,2

Muut omasta puolesta annetut vakuudet 13,1 12,7 13,1

Muiden puolesta annetut vakuudet 0,4 0,1 0,1

Leasingvastuut 40,6 6,8 7,6

Vuokrasopimusvastuut (jäljellä olevat) 79,1 75,6 81,4

Muut vastuut 0,3 - 2,6

Johdannaissopimukset, milj.euroa 30.9.2004 30.9.2003 31.12.2003

Valuuttatermiinit

Käypä arvo -0,0 -0,1 -0,0

Kohde-etuuden arvo 4,6 7,2 5,6

Koronvaihtosopimukset

Käypä arvo -0,3 -0,8 -0,6

Kohde-etuuden arvo 16,2 40,0 41,4

Johdannaissopimuksia on käytetty valuutta- ja korkoriskin suojaukseen,

ja ne on arvostettu saatavilla oleviin tilinpäätöspäivän markkinahintoihin.

Luvut eivät ole tilintarkastettuja.

Suomen Posti Oyj julkaisee vuoden 2004 tuloksen viikolla 9 vuonna 2005.
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