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Det här är Posten Åland
Det gångna året var Posten Åland Ab:s sjätte verksamhetsår.
Posten Ålands verksamhet är uppdelad i fyra affärsområden:
Pack & Distribution, Logistik, Posttjänster och Frimärken.
Varje affärsområde fokuserar på sitt eget kundsegment
och på de processer som betjänar kunderna.

N YC K E LTA L 2 0 1 4 :
•Omsättning: 45,4 miljoner euro
•Rörelsevinst: 2,6 miljoner euro
•Vinst före bokslutsdispositioner:
2,5 miljoner euro
•Antal anställda: 238 personer

Omsättning i miljoner euro

nyckel h ä n d els e r 2 0 1 4 :
•Hög tillväxt tack vare finska
förlagskunder
•Flera nya kunder på den europeiska
e-handelsmarknaden
•Projektering av postterminalens
tillbyggnadsetapp 4b

Posten Ålands omsättning samt vinst före
bokslutsdispositioner och skatt i miljoner euro.

Affärsidé och vision
Posten Ålands affärsidé är att med engagemang och entreprenörskap distribuera varor och meddelanden i en hållbar
värld där vi tillsammans med kunden flyttar gränser.
Posten ÅlandS VISION ÄR ATT tillhöra de främsta i sin
bransch vad gäller värdeskapande för kunder och ägare
samt ansvarstagande för människor, miljö och samhälle.

VE R K S T Ä L L A N D E
D IRE K T Ö R E N S Ö V E R S I K T
Efter ett tungt 2013 har hjulen börjat snurra igen. Adressering,
sortering och distribution av tidskrifter till Finland tog rejäl fart
under 2014 och totalt omsattes närmare 5 miljoner euro inom
segmentet. Tyvärr ändrades lagstiftningen från den 1 jan 2015 så
att denna verksamhet inte längre kan fortgå. Satsningen på de
internationella e-handelskunderna har börjat ge utslag och volymtillväxten var stark under det fjärde kvartalet. Den internationella
verksamheten förväntas redan under 2015 kunna kompensera
för bortfallet av de finska tidskrifterna.

Omsättningen 2014 steg med 10 % till 45,4 miljoner euro (41,3) vilket är Postens
högsta omsättning någonsin. Resultatet före bokslutsdispositioner och skatt steg
med 24 % till 2,5 miljoner euro (2,0). Antalet anställda den 31 december 2014
var 238 jämfört med 228 året innan, en ökning med 4,4 %.
Pac k & D i s t r i b u t i o n på r ä t t v ä g

Pack & Distribution hade ett rekordår 2014 och omsatte 31,3 miljoner euro (26,9)
vilket är cirka två tredjedelar av hela Postens omsättning. Tyvärr härrör sig det mesta
av tillväxten från distribution av tidningar till Finland, en verksamhet som försvinner
från den 1 januari 2015. Den långsiktiga satsningen på e-handelskunder som levererar till norra Europa har dock börjat ge resultat och vi ser med stor tillförsikt fram
emot utvecklingen de närmaste åren. Ett flertal kontrakt är redan undertecknade
och antalet lagrade, plockade och distribuerade försändelser ökar varje månad.

rymmena på cirka 6 300 kvadratmeter förväntas stå färdiga till sommaren 2016.
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taget om att projektera ytterligare en tillbyggnad av terminalen i Sviby. De nya ut-
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Utrymmesbristen kommer att bli besvärlig redan under 2015 och beslut är därför

Även Logistik hade rekordår

Affärsområdet Logistik omsatte 5,1 miljoner euro vilket är en
ökning med 0,5 % från föregående år. Genom både ökad omsättning och väsentliga omläggningar inom verksamheten har
det svaga resultatet från 2013 kunnat förbättras avsevärt. Logistik
är i en bransch som är utsatt för hård konkurrens och vi är därför
väldigt nöjda över att ha fått upp lönsamheten till en rimlig nivå
igen. Efter att under många år ha hyrt in oss hos andra logistik
aktörer tog vi i slutet av 2014 beslutet att hyra upp egna terminal
utrymmen i Åbo där vi kan mellanlagra fraktgods och därmed
optimera fyllnadsgraden i ekipagen som transporteras mellan
Åbo och Mariehamn. Det här är ytterligare ett led i arbetet att
stärka vår position på fraktmarknaden till och från Finland.
P o s t v o ly m e r n a k r y m p e r s a k ta m e n s ä k e r t

Omsättningen för affärsområdet Posttjänster sjönk med 1,7 % till
7,8 miljoner euro. Det är främst den inkommande brevposten
från Finland som minskar medan varubreven generellt visar en
bra tillväxt tack vare den ökande e-handeln. Utdelningsnätet
behöver ständig översyn och en högaktuell fråga är problemet
att hitta postombud ute i randkommunerna. En möjlig lösning
är att istället upprätthålla servicen med hjälp av så kallade
”lantbrevbärare” som kan erbjuda ett brett sortiment av tjänster
från sin bil direkt vid kundens dörr, men det kräver i sådana fall
en omformulering eller omtolkning av posttjänstlagstiftningen.
Enkäter vi gjort hos postmottagarna pekar på att många gärna
skulle hämta sina paket i de större center som finns nära deras
arbetsplats.
F r i m ä r k e n h a r e t t j ä m n t v o l y m t a pp

Affärsområdet Frimärken har de senaste åren satsat hårt på att
komma ut på nya marknader så som den kinesiska och att hitta
på nya affärskoncept så som Aland Auctions. Det är oerhört
viktigt att fortsätta med det arbetet för det klassiska frimärks
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samlandet med kunder som abonnerar på de frimärken som
utges uppvisar en både jämn och skoningslös nedgång.
Antalet frimärksabonnenter har de senaste tio åren minskat
med i snitt mer än 2 000 abonnenter per år och nu återstår
cirka 20 000 aktiva abonnenter.

T a c k t i ll p e r s o n a l e n

Slutligen vill jag tacka personalen för året som gått. De omfattande förändringar som sker på varje affärsområde ställer stora
krav på personalen. Den ena dagen är inte den andra lik, speciellt inom de områden där tillväxten är stark. Tillväxt är alltid
utmanande men det är samtidigt inspirerande att få vara med
och bygga upp någonting nytt. Så det är med tillförsikt vi kan se
fram emot 2015!

Jomala, den 24 mars 2015
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Henrik Lundberg, vd

PACK &
DISTRIBUTION
Nya e-handelskunder i Europa. Ett nybygge på ritbordet
och arbete i två skift för en del av de anställda.
2014 blev ett händelserikt år för Pack & Distribution som
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satsar på att erövra nya marknader utanför Norden.
Konkurrensen är hård men satsningen har hittills visat att
Pack & Distribution håller vad man lovar – hög service till
ett attraktivt pris.

Kevin Andersson

Martin Gilberts

Pack & Distributions målsättning inför 2014 var tydlig – att vidga sin marknad
och börja sälja sina tjänster även till e-handelsföretag i Europa som har mottagar
kunder som kan bo praktiskt taget överallt i världen. Det här var ett stort steg.
Tidigare var huvudmarknaden e-handelsföretag i Norden som sålde sina varor till
kunder främst i Finland.
F ö r s ä n d e l s e r s på r a s m e d G P S

För den internationella satsningen nyanställdes personal, en ny webbsajt skapades
och en tydlig målgrupp med rätt profil togs fram. Sedan vidtog det konkreta arbetet
– att försöka övertyga företagen om att Pack & Distribution på Åland är ett alternativ
att räkna med när det gäller att lagra, packa och skicka varorna.
– Ett idogt säljarbete. I många fall är tröskeln hög och man måste börja med att
förklara var Åland ligger. Vi fick relativt snabbt kontakt med företag i rätt målgrupp
och när de insåg att vi är en postal aktör och dessutom en internationellt erkänd
Designated Operator med lång erfarenhet av verksamheten blev flera intresserade
av att testa oss. Vi har redan fått ett tiotal nya kunder och har många fler under
bearbetning, säger Mats Polviander, affärsområdeschef för Pack & Distribution.
Det är en sak att lova bra service till ett attraktivt pris. Det är en annan sak att
många testförsändelser till mottagare i Europa. Med ny GPS-teknik kan vi spåra
försändelserna från att de skickas från Åland tills att de är framme hos mottagaren.
Därmed blir det enklare att bevaka leveranstiderna men även att snabbt upptäcka
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eventuella avvikelser i transportprocesserna.
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hålla vad man lovar. Som ett led i försäljningsarbetet har Pack & Distribution skickat

Linda Henriksson

Affärsområdet Pack & Distribution riktar sig till internationella företag
med stora volymer post till vilka vi erbjuder kundunika produktions- och
distributionslösningar. Affärsområdet erbjuder i huvudsak tjänster till
målgrupper inom förlag, e-handel samt bank och försäkring.

Au t o m at i s e r i n g

Nisch försvinner

Konkurrensen är hård. Det finns många aktörer i Europa som

Till årsskiftet 2014–2015 kom Finlands riksdag med en lagänd-

erbjuder samma tjänster som Pack & Distribution.

ring som var väntad, dock inte att den skulle träda i kraft redan

– Vi har investerat mycket i vår maskinpark för att kunna

nu. Tidskrifter kan inte längre säljas momsfritt från Åland till Fin-

automatisera varupackningen. Vi har idag sex packnings

land och därmed försvinner en nisch inom Pack & Distributions

maskiner för olika förpackningsstorlekar och -material och

affärsområde. Det i sin tur betyder att anställda, som i huvudsak

i vår framtidsplan ingår inköp av ytterligare maskiner med

arbetat med tidningspackning, fick nya arbetsuppgifter inom

smarta funktioner, säger Polviander.

e-handelsproduktionen.

Effektiva logistiklösningar är ett annat vapen i konkur-

– Vi lever i en föränderlig värld och den lagstiftning, som styr

rensen. För att minimera tidsåtgången från beställning av en

en stor del av vår verksamhet,

vara till leverans har produktionspersonalen börjat arbeta i

kan vi inte påverka själva. Vi måste i stället

två skift och affärsområdet Logistik har infört nya avgångar

vara flexibla och redo att ständigt förändra oss,

från Åland. Därmed kan även en vara som beställs sent på

säger Mats Polviander. Under 2014 gjorde vi

dagen lämna Åland redan samma kväll för att kort därefter

ett nytt omsättningsrekord och resultatet

flygas vidare ut i Europa.

dubblerades, detta mycket tack vare en

– Det handlar om att leverera rätt vara i rätt tid varje dag

flexibel och anpassningsbar organisation.

för att få förnyat förtroende. Jag är stolt över att vi under året

Ett annat kundsegment inom Pack &

visat att vi kan hålla en servicenivå som står sig väl i den inter-

Distribution – utskrift av fakturor,

nationella konkurrensen, säger Mats Polviander.

kuvertering och postning för
banker och försäkringsbolag – har

N y b y g g e pl a n e r a s

haft ett stabilt år och vi räknar med

De nya internationella kunderna har liksom många tidigare

en tillväxt under 2015.

kunder sina varulager i Posten Ålands utrymmen. Det i sin tur
innebär att Pack & Distribution utvecklat egna lagersystem för
att kunna hålla en hög nivå på lager- och packningstjänsterna.
Det ställer krav på nya optimala logistiklösningar, till exempel
för containertransporter från Kina så att varorna finns på
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Åland i rätt tid.
– Vi behöver också större utrymmen i Sviby för att kunna
växa inom e-handeln – både för varulager och för packnings-

Mats Polviander

maskiner. Vi har under året planerat en 13 meter hög tillbygg-

Affärsområdeschef

nad på 6 300 kvadratmeter och hoppas på byggstart våren

Pack & Distribution

2015, säger Polviander.

Christian Söderlund

Afshan Mohabbati

N YC K E LTA L 2 0 1 4 :
31,3

•Omsättning: 31,3 miljoner euro
•Antal producerade försändelser:
36,1 miljoner
•Antal anställda: 57 personer
•Nya kunder: 24

nyckel h ä n d els e r 2 0 1 4 :

•Startat med flera arbetsskift i
e-handelsproduktionen
•Installerat ytterligare
en packningsmaskin

Å RSBERÄTTELSE 2 0 1 4

•Nytt rekord i antalet producerade
försändelser
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Omsättning i miljoner euro

•Nytt omsättningsrekord

LOGISTIK
2014 blev ett utmananade år för affärsområdet Logistik. En hel
del omstruktureringar genomfördes – allt för att kunna möta
förändrade behov bland kunderna. I slutändan landar resultatet

10

Å RSBERÄTTELSE 2 0 1 4

för året på en tillfredsställande nivå.
Logistik inledde under året ett samarbete med två nya partners vad gäller godstransporter till och inom Åland – under vårvintern med mejeriföretaget Valio och i
september med Itella Logistics (heter från och med 1.1.2015 Posti).

Freddy Häggblom

– Itella Logistics är en av en handfull stora aktörer inom transportbranschen i Finland. Tack vare avtalet, som vi tecknat med bolaget, har vi fått tillgång till ett etablerat nätverk i Finland och har kunnat öka våra godsmängder. I första hand gäller det
gods från fastlandet till Åland, säger Dan Johansson, affärsområdeschef för Logistik.
Ökad efterfrågan

Samarbetet med mejeriföretaget Valio innebär att Logistiks termolångtradare
hämtar mejerivarorna från fastlandet och kör dem till Posten Ålands termolager i

om Åland flera gånger i veckan.
– Vi har märkt en ökad efterfrågan på termotransporter och är glada över att
kunna erbjuda våra kunder bra service och en garanterad temperatur från dörr till
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kylkedjan bryts. Mindre termobilar distribuerar sedan varorna till mottagare runt
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Sviby. Där kan de – tack vare kyllagret – sorteras och lastas om utan att den viktiga

Affärsområdet Logistik omfattar distribution och lagring
av paket och pallgods, lokal- och fjärrtransporter samt
förtullnings- och speditionsservice.

Kristian Paakki

dörr även om en omlastning ingår. Kyl- och frysvaror kan även
lagras hos oss, säger Dan Johansson.
Nytt för i år är att Logistik hyrt en egen terminal i Åbo för omlastning och korttidslagring av transportgods.
– Tack vare lagret kan vi optimera lastenheterna eller med
andra ord – vi kan transportera något färre men i gengäld mer
välfyllda enheter till Åland.
Logistik har även anställt en chaufför som är stationerad i Åbo.
Fördelen är att arbetstiden kan optimeras eftersom chauffören
slipper timmarna på färjan.
L y h ö r d a o c h fl e x i b l a

Konkurrensen är tuff inom affärsområdet och det är en ständig
utmaning att hålla och utöka marknadsandelarna.
– Vårt pris och vår service testas ständigt och vi måste hela
tiden vara lyhörda för kundernas behov. När de förändras måste
vi vara flexibla och kunna erbjuda nya lösningar som motsvarar
kundernas förväntningar. Därför har vi gjort stora förändringar i
vår trafik under det gångna året, säger Dan Johansson.
En förändring är att ”Sverigebilen” började gå från Åland på

12
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kvällen i stället för tidigt på morgonen. Till Sverige är bilen lastad
med de varor som e-handelskunder i Europa beställt under dagens lopp och som packats vid affärsområde Pack & Distribution.
Bilen kör via Arlanda flygfält där ett fraktflyg väntar.
– Snabba leveranser är a och o i dag. De som beställer varor
via internet vill ha dem så fort som möjligt och på det här sättet
förlorar vi ingen tid, säger Dan Johansson.
Henrik Immonen

För kunderna på Åland fungerar omläggningen lika bra. Sverigebilarna kör i skytteltrafik och en bil kommer hem till Åland
varje vardagskväll med de varor som kunder på Åland beställt.
Också österut

Också i trafiken österut har förändringar gjorts – dels på grund
av ändrade avgångar i fraktfärjetrafiken, dels som en följd av
utökat behov.
Under året utökades trafiken med en nattavgång till Nådendal
för att kunna tillgodose de internationella e-handelsföretagens
önskemål. Därmed kan personalen vid Pack & Distribution packa
varor, som beställts under dagen, ända till sen kväll.
T i llf r e d s s t ä ll a n d e n i v å

För personalen har de nya transportlösningarna medfört delvis
förändrade arbetstider. Vissa efterdyningar efter
omstruktureringen 2013 då 2,5 årsverken
togs bort har också märkts.
– Vi har organiserat om vårt arbete för
att göra det ännu mer effektivt och vissa
har fått nya arbetsuppgifter.
Men sådan är verkligheten, vi måste
hela tiden anpassa oss för att kunna
konkurrera, säger Dan Johansson.
I slutändan är han nöjd med året.

N YC K E LTA L 2 0 1 4 :
•Omsättning: 5,1 miljoner euro
•Antal anställda: 38 personer

– Vi har återhämtat oss efter
2013 och resultatet landar
på en tillfredsställande nivå,
säger han.

•Transporterad godsmängd i
fjärrtrafiken: 60 000 ton
fraktdragande vikt

•Strategiskt viktigt avtal med Posti
•Egen terminal i Åbo

Dan Johansson
Affärsområdeschef
Logistik

Å RSBERÄTTELSE 2 0 1 4

•Rekordomsättning (+ 0,5 %)

13

Omsättning i miljoner euro

nyckel h ä n d els e r 2 0 1 4 :

POSTTJÄNSTER
Justeringen av antalet utdelningsdistrikt fortsatte under
2014, nu med fokus på norra Åland.
I maj stod Posttjänster som värd för ett internationellt möte
när arbetsgruppen för terminalavgifter inom förbundet
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PostEurop kom till Åland. 19 länder var representerade.

Affärsområdet Posttjänster omfattar post- och tidningsutdelning, sortering, distribution
av paket samt försäljning och kundservice. Vi finns på 19 olika verksamhetsställen på
hela Åland.

Samuel Fellman

Christian Sederström

Inom affärsområdet Posttjänster pågår en kontinuerlig förändring för att anpassa
verksamheten efter det aktuella behovet och utvecklingen under 2014 följde i
spåren från 2013. Antalet varubrev fortsatte att öka medan volymerna när det
gäller vanliga standardbrev och tidningar minskade.
Men den totala postvolymen, räknat i antal försändelser, når inte upp till tidigare
nivåer och det i sin tur har fått konsekvenser för distriktsindelningen.
– Färre stopp under en runda innebär att utdelningen går snabbare. Under 2014
såg vi över distriktsindelningen på norra Åland, ett distrikt försvann och de övriga
blev något större, säger Eivor Granberg, affärsområdeschef för Posttjänster.
T r a n s p o r t s pa r a s i n

I februari infördes en annan förändring som rör utdelningen i stora delar av
Brändö. Den sköts numera av utdelare som är stationerade i postterminalen i
Sviby och som dagligen kör till och från Brändö – detta eftersom man inte lyckats
rekrytera utdelare i kommunen.

I övrigt granskas verksamheten hela tiden ur ett miljöperspektiv och fordon byts
ut efterhand till mer miljövänliga alternativ. Användingen av elcyklar har också minskat behovet av biltransporter mellan terminalen i Sviby och posthuset i Mariehamn.

15

en daglig körning mellan terminalen och färjehamnen i Hummelvik.
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Den här lösningen ger en annan fördel. Utdelaren kan ta med sig all post både
till och från de övriga kommunerna i den norra skärgården. Därmed sparar man in

N YC K E LTA L 2 0 1 4 :
•Omsättning: 7,8 miljoner euro
•Antal anställda: 106 personer
•Antal utdelade brev och tidningar
på Åland: 8,4 miljoner (-6 %)

nyckel h ä n d els e r 2 0 1 4 :
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Omsättning i miljoner euro

•Anpassning av utdelningsdistrikt
•Nya miljövänligare bilar
•Mer samarbete med övriga
affärsområden

I n d i v i d u e ll a l ö s n i n g a r

Inom arbetsgruppen utarbetas som bäst en ny tjänst anpas-

En annan trend blev tydlig under 2014. Det har blivit allt svårare

sad för e-handelsföretag. Deras varor passerar ofta många

att upprätthålla en fast servicepunkt i varje kommun – något

gränser på vägen från avsändare

som postlagen förutsätter – i takt med att lokala bankkontor och

till mottagare och den nya tjänsten

butiker läggs ner. Kundenkäter bland dem som anlitar de lokala

ska bland annat underlätta

postkontoren eller -ombuden har genomförts i ett par områden

tullhanteringen och göra det

och de visar att många hellre hämtar ut sitt postpaket i ett post

ännu lättare att spåra en vara.

kontor nära arbetsplatsen i stället för i hemkommunen.
– Det här innebär att vi i framtiden skall titta allt mer på individuella lösningar för våra kunder, säger Eivor Granberg.

Över gränserna

En del av de anställda inom

Under 2014 fick Posttjänster två nya ombud – restaurangen

Posttjänster gavs under 2014

Smakbyn i Sund och turistanläggningen Käringsund Resort i Eckerö.

möjlighet att arbeta en del av

Datasystemen ses också över kontinuerligt för att tillgodose

dagen inom andra affärs-

nya behov. Bland annat har uppdateringen av adressregistret

områden – på så sätt fick de

utvecklats. Det är viktigt att det hålls à jour och det görs omkring

heltidsjobb och samtidigt mer

6 400 flytt- och avbrottsanmälningar per år.

varierade arbetsuppgifter.

I n t e r n a t i o n e ll t m ö t e

I maj höll organisationen PostEurops arbetsgrupp för terminal

Eivor Granberg
Affärsområdeschef

tionella regelverk och beslut. Ett lands luftfartsmyndighet kan till

Posttjänster

exempel införa restriktioner eller strängare krav för varor som får
skickas med passagerarflyg, säger Eivor Granberg.
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– Arbetsgruppen försöker påverka utvecklingen ur ett europeiskt perspektiv. Vår verksamhet styrs hela tiden av nya interna-
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avgifter ett möte på Åland. Över 30 personer från 19 länder deltog.

Juha Pykäläinen, en mångsidig
konstnär på Åland som ofta hittar sina
motiv i naturen, har utformat flera
frimärken för Posten Åland.
2014 gjorde han miniatyrarket
Norden – Skeppen på havet.

FRIMÄRKEN
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Satsningen på den kinesiska marknaden dominerade verksamheten vid Frimärken under 2014. Intresset för filateli är
stort i Kina och här finns nya potentiella samlare av åländska
frimärken.
Aland Auctions, det nätbaserade auktionshuset, fortsatte att
växa under året och höll tre auktioner.

Affärsområdet Frimärken säljer
åländska frimärken och samlar
produkter över hela världen.
Frimärkena fungerar som en
viktig symbol för självstyrelsen
och genom dem marknadsförs
Åland jorden runt.

I november 2014 gavs ett miniatyrark ut med Ålandsfåret som motiv. Miniatyrarket
liksom förstadagskuvertet och maximikorten var det första konkreta resultatet av ett
samarbete, som inleddes 2012 med det statliga frimärkstryckeriet Postage Stamp
Printing Bureau of China Post Group.
Grafikerelever vid tryckeriet hade undervisats i handgravyr av den kända svenska
gravören Martin Mörck och som gesällprov gjorde de varsin tolkning av Ålands
fåret. I en intern tävling valdes sedan de alster ut som användes för de olika frimärksprodukterna.
Utgivningen är ett led i affärsområdet Frimärkens satsning på att få in en fot på
den kinesiska marknaden.
– Vi måste konstatera faktum. Marknaden i Europa börjar bli mättad och intresset
för frimärkssamlande är på nedåtgående. Därför är Kina högintressant. Där finns
ett stort intresse för filateli och 1,5 miljoner samlare, säger Anita Häggblom, affärsområdeschef för Frimärken.
Bygga nätverk

För personalen vid Frimärken är satsningen på Kina en stor utmaning – det är en ny
kultur att sätta sig in i och en stor del av arbetet går ut på att bygga upp ett nätverk
av kontakter för att nå fram till nya samlare.

Anita Häggblom.
Kopplingen märks i valet av Ålandsfåret som motiv – 2015 är nämligen fårets år
i Kina. Motiv ur det kinesiska horoskopet kommer också att synas på kommande
åländska frimärken.
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vi ger för den skull inte upp kopplingen till Åland. Den ska alltid finnas där, säger
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– Det är också viktigt att hitta motiv som kan attrahera kinesiska samlare, men

FRIMÄRKSUTGIVNINGAR 2 0 1 4

Gamla trävettar, svärta
(frankeringsetikett) 7.2

Nolltolerans 11.4

Mitt Åland,
Robert Helenius 9.6
Åländsk musikguldålder,
häfte 25.8

Teaterföreningen i
Mariehamn 100 år 7.2

Europa 2014 –
Musikinstrument 8.5

Passagerarfärjor – m/s Birka Princess,
m/s Viking Grace 7.2

Sepac – Nässelklocka
8.5

Norden – Skeppen på havet,
miniatyrark 17.3

Styrkelyft 31.5

Mina frimärken 2014,
Sommar, miniark 31.5

Julen 2014 9.10

Ålandsfår, miniatyrark, gravyr 5.11

N YC K E LTA L 2 0 1 4:
•Omsättning: 2,2 miljoner euro
•Antal anställda: 16 personer
•Antal abonnenter: 20 000

nyckel h ä n d elser 2014:
•Utgivning av åländskt frimärke i Kina
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Omsättning i miljoner euro
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•Aland Auctions höll tre auktioner
•Samarbetsförhandlingar

S a k ta m e n s ä k e r t

S a m a r b e t s f ö r h a n dl i n g a r

Aland Auctions, som sedan 2013 är en ny affärsnisch för Posten

Under 2014 genomfördes samarbetsförhandlingar med perso-

Åland Frimärken, hade sitt första hela verksamhetsår under 2014.

nalen på Frimärken. De resulterade i att två pensioneras och att

Tre auktioner hölls och omsättningen växte sakta men säkert.

tre tjänster justeras från hel- till deltid. Förändringarna genomförs

Aland Auctions är ett nätbaserat auktionshus för i första hand
filatelistiska samlarföremål som frimärken, kuvert och brev, men

under 2015. En person börjar arbeta vid ett annat affärsområde.
– Det minskade intresset för filateli

även andra föremål kan komma ifråga. Postens auktionskoordi-

har drabbat alla postverk i världen

nator värderar de föremål, som lämnats in, och lägger upp dem

men vi har trots allt klarat oss

för budgivning på auktionssajten.

bättre än många andra. Vi har

– Vår fördel är att vi är ett postverk som står för stabilitet och

från allra första början haft en

förtroende. Det tar sin tid att bygga upp en helt ny verksamhet

konsekvent utgivningspolicy

från grunden och att bli kända, både för säljare och köpare, men

och det gynnar oss i dag.

vi är nöjda med vår start, säger Anita Häggblom.

Vi är dessutom nära våra
kunder. Vi håller regelbunden

Forum i Tyskland

kontakt med dem och bjuder

I maj ordnade PostEurop Stamps and Philately, som är en ar-

bland annat in dem till sam-

betsgrupp inom samarbetsorganet för europeiska postverk och

mankomster i samband med

som sedan 2013 leds av Anita Häggblom, ett tvådagars forum i

frimärksmässor runt om i

Tyskland. Temat var innovationer i frimärksvärlden – numera är

världen, säger Anita Häggblom.

användningen av ny teknik i samband med utformningen av nya
märken en av de heta frågorna.

vis laddas med musik eller en film som man kan höra och se med
hjälp av en app. Det är viktigt för oss att hela tiden titta på nya
möjligheter att skapa ett ökat intresse för våra frimärken, säger
Anita Häggblom.

Anita Häggblom
Affärsområdeschef
Frimärken
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frimärke och på så sätt öka mervärdet. Ett frimärke kan exempel-
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– Med ny teknik kan man skapa olika upplevelser kring ett

Stefan Bäcklund

PERSONALEN I ÅRSBOKSLUTET
Ledningen för Posten Åland och för fackföreningen, Pau Ålandsavdelningen
r.f, har haft ett gott samarbete under året. Nya avtalsvillkor har förhandlats
fram för chaufförerna och detaljer i lönesystemet har justerats.
Speciellt med tanke på Postens Ålands satsning på den internationella
marknaden är det värdefullt att facket visat både mod och vilja att anta
förändringar i avtalen.
Posten Åland utvecklas hela tiden. Det innebär samtidigt att de anställda har en
dynamisk arbetsplats där arbetsuppgifter förändras – nya tillkommer medan andra
dras in.
I dag har Posten Åland cirka 70 olika befattningar och många av de anställda
arbetar med specialiserade uppgifter i en internationell miljö.
– Det har blivit lättare för oss att rekrytera och behålla kompetent personal, dels
för att allt fler inser att Posten Åland är en intressant arbetsplats, dels för att vi har ett
mer flexibelt lönesystem än tidigare, säger personalchefen Johan Haglöf.
F r a m åta n da o c h v i l j a

Den stora genomgången och förändringen av lönesystemet gjordes givetvis i
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samråd med fackavdelningen vid Posten Åland, Pau Ålandsavdelningen r.f.
– Vi är inte överens i alla frågor men vi har ett konstruktivt och bra samarbete.
Fackavdelningen har en framåtanda och en vilja att anpassa sig till nya förhållanden och har bland annat godkänt att vi kan ha en mer individuell lönesättning,
vilket i förlängningen bidrar till att vi upplevs som en mer attraktiv arbetsplats, säger
Johan Haglöf.
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Srdjan Kohut, Mimmi Berg, Monika Lindström och Pontus Viktorsson
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Christian Sederström

Å RSBERÄTTELSE 2 0 1 4

Mer ork och mindre värk
med rätt träning! Kristine
Lybeck Sund, som arbetar
vid affärsområdet Frimärken,
besöker gärna personalens
eget gym i posthuset.

Under 2014 förhandlades nya avtalsvillkor fram för chauffö-

Upp å t f ö r F r i s k v å r d

rerna. De tidigare villkoren, som baserades på postverksamhet,

Under 2014 gjordes en satsning på att öka antalet kunder för

stämde inte längre överens med dagens förhållanden. De nya

tjänsten Friskvård.ax, som Posten Åland tagit fram och som

villkoren är i stället anpassade efter regelverket i transportbran-

numera erbjuds även till andra företag.

schen och gör därmed att Posten Åland följer liknande avtal för

Med tjänsten underlättas administrationen

sina chaufförer som konkurrenterna i branschen.

för företag, som subventionerar sina

Förändringar vad gäller antal anställda och större förändring-

anställdas kultur- och motionsaktiviteter.

ar i arbetstider har gjorts vid några affärsområden – de redovisas

Satsningen lyckades, tjänsten hade

i den här verksamhetsberättelsen skilt för varje affärsområde.

under verksamhetsåret 33
företagskunder och cirka

För en bättre hälsa

1 500 användare.

Satsningen på friskvård för personalen pågår kontinuerligt.
Många har arbetsuppgifter som frestar på rygg, axlar och armar
och mångsidig träning är ett sätt att motarbeta eventuella problem. Det nya gymmet, som togs i bruk 2013, har använts flitigt.
Regelbundna ledarledda träningar har ordnats för att locka ännu
fler att bli gymbesökare.
– Vi försöker också se till att arbetsuppgifter varieras så långt

De anställda har också erbjudits möjlighet att dela i ett fystest
vid hälso- och sjukvårdsmottagningen Medimar – frivilligt

Johan Haglöf

vid vissa affärsområden, obligatoriskt vid andra. På basen av

Personalchef

resultatet har vederbörande fått konkreta tips om hälsofrämjande åtgärder.
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säger Johan Haglöf.
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det är möjligt eftersom ensidigt arbete sliter mer på kroppen,

112

96
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100

Världens starkaste brevbärare
Kenneth Sandvik kör ut post på vardagarna.

Medelvärdet på Postens elförbrukning, kWh/m2

VÅ RT A NSVA R I S AMHÄLLET
Posten Åland har en tydlig vision – att bedriva en verksamhet som på
bästa möjliga sätt tar ansvar för människor, samhälle och miljö.
När visionen omsätts till konkreta handlingar innebär det att vi alltid –
både i stort och smått – vill välja de mest miljövänliga alternativen.
Vi bidrar också ekonomiskt till projekt som gör Åland till ett tryggare
samhälle. Ett av dem är Hjärtstartare på Åland.
Posten Ålands arbete för att minska belastningen på miljön pågår hela tiden.
Den certifiering som vi uppnått, ISO 14001, innebär inte bara att vi ska upprätthålla nivån utan även att vi hela tiden ska förbättra oss.
Den stora utmaningen handlar om att minska koldioxidutsläppen, dels från
bilkörningen, dels från uppvärmningen och sommartid nedkylningen av de stora
fastigheterna.
– Vi byter kontinuerligt ut våra bilar mot mer energisnåla alternativ. De senaste
inköpen är två hybridbilar till utdelningen. När större fordon köps till affärsområdet
Logistik väljs modeller med de bästa utsläppsvärdena, säger Kenneth Sundholm
som är driftschef och miljöansvarig vid Posten Åland.
H a r m i n s k at

Förbrukningen av energi – för uppvärmning, belysning och annan apparatur – ses
likaså kontinuerligt över.
– Vi följer hela tiden med den tekniska utvecklingen och byter ut utrustning om

Posten Åland har även jämfört sin energiförbrukning med företag i omvärlden
som har motsvarande byggnader och verksamhet.
– Då ligger vår förbrukning under genomsnittet. Det är ett gott betyg.

Kenneth Sundholm
Driftschef och miljöansvarig
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åtgången minskat varje år under de senaste åren, säger Sundholm.
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miljöfördelar kan uppnås. Vi har lyckats. Räknat per kvadratmeter har energi

Med Östersjöfonden

ska finnas så många hjärtstartare på Åland att det – oavsett var

De är viktigt att alla anställda är med på miljösatsningen – att de

man befinner sig – inte tar mer än 10 minuter att få tag i en.

både känner till de övergripande målen och vet vad de själva kan

I samband med Folkhälsan på Åland gavs ett välgörenhets-

bidra med. Under 2014 genomfördes därför en informations

frimärke ut. Köparna betalade 20 cent extra per märke och

kampanj för att öka kunskapen och intresset. Varje avdelning har

medlen gick till projektet Vision Nolltolerans som vill förändra

egna miljöprogram och uppföljningen av dem ska bli ännu bättre.

attityderna till alkohol, narkotika, doping och tobak och minska

Under året slöt Posten Åland också ett sponsoravtal med

konsumtionen bland barn och ungdomar.

Östersjöfonden.
– Vi får i gengäld tillgång till fondens expertis som har en om-

Bl a n d d e b ä s t a i v ä r ld e n

fattande miljökunskap. Den kan vara en stor tillgång exempelvis

Posten Åland stöder också idrott och kultur på Åland. En av de

vid upphandlingar, säger Postens Ålands ekonomichef Johan

idrottsprofiler, som sponsras, är en av de allra främsta i världen

Sundblom.

i sin gren – styrkelyftaren Kenneth ”Kenta” Sandvik. 2014 nådde
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han ett efterlängtat mål i sin karriär. Han tog för första gången
T r y g g a r e Ål a n d

en VM-medalj i totaltävlingen, det vill säga då man räknar ihop

Posten Åland fortsätter att stöda goda projekt som gör Åland till ett

de tre delmomenten – knäböj, marklyft och bänkpress – under en

tryggare och bättre samhälle. Försäljningen av julfrimärket 2014

och samma tävling. Det blev silver.

gav ett överskott på 4 000 euro och summan gick till projektet

– Jag har många VM- och EM-medaljer i bänkpress sedan tidi-

Hjärtstartare på Åland. En hjärtstartare är enkel att använda och

gare men ingen medalj i total-VM. Jag har länge jagat en sådan

den kan rädda liv i akuta situationer. Målet för projektet är att det

och nu lyckades jag, säger Kenneth Sandvik.

Posten Ålands anställda blir allt mer miljömedvetna i sin vardag. Miljöarbetet bedrivs i både
stort och smått – från val av nya fordon till noggrann sortering av bland annat plast och papper
på varje avdelning.

Det blev också i övrigt ett lyckat år med flera medaljer i FM, NM och EM. Dessutom
satte han världsrekord i bänkpress och finländskt rekord totalt. Också på det privata
planet var 2014 ett speciellt år – han och frun Marcela fick en dotter.
– Posten Ålands sponsring betyder mycket för mig, resorna till tävlingar runt om

Till vardags kör han ut post på ett distrikt i Jomala.
– Vid varje tävling presenteras jag som världens starkaste brevbärare. Den titeln
bär jag med heder, säger han.

Johan Sundblom
Ekonomichef
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träningsblogg.
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i världen blir kostsamma, säger Kenneth Sandvik som också skriver en välbesökt

S T Y R E LSE N F Ö R POSTEN ÅLAN D AB
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Från vänster
Johanna Backholm
STYRELSEMEDLEM

Lotta Berner Sjölund
STYRELSEMEDLEM

FÖDELSEÅR: 1977
YRKE: vice vd, PAF
MED I POSTEN ÅLAND AB:S
STYRELSE SEDAN: 2014

FÖDELSEÅR: 1980
YRKE: VD, VISIT ÅLAND
MED I POSTEN ÅLANDS AB:S
STYRELSE SEDAN: 2014

PETER ENBERG
STYRELSEMEDLEM

ROBERT LINDFORS
STYRELSENS
VICEORDFÖRANDE

FÖDELSEÅR: 1962
YRKE: EGEN FÖRETAGARE
MED I POSTEN ÅLAND AB:S
STYRELSE SEDAN: 2012

FÖDELSEÅR: 1966
YRKE: VD, EGEN FÖRETAGARE,
POL.MAG.
MED I AFFÄRSVERKETS
STYRELSE SEDAN: 2008
MED I POSTEN ÅLANDS AB:S
STYRELSE SEDAN: 2009

NILS LAMPI
STYRELSENS
ORDFÖRANDE
FÖDELSEÅR: 1948
YRKE: KONCERNCHEF,
WIKLÖF HOLDING AB
MED I POSTEN ÅLAND AB:S
STYRELSE SEDAN: 2011

BORIS EKMAN
STYRELSEMEDLEM
FÖDELSEÅR: 1947
YRKE: PENSIONERAD
FÖRETAGSLEDARE, EKON.LIC.
MED I POSTEN ÅLAND AB:S
STYRELSE SEDAN: 2012

HENRIK LUNDBERG
VD
FÖDELSEÅR: 1961
ANSTÄLLD SEDAN: 2004

AGNETA ERLANDSSONBJÖRKLUND
STYRELSEMEDLEM
FÖDELSEÅR: 1961
YRKE: EGEN FÖRETAGARE,
EKON.MAG.
MED I AFFÄRSVERKETS
STYRELSE SEDAN: 2008
MED I POSTEN ÅLAND AB:S
STYRELSE SEDAN: 2009

LEDNINGSGRUPPEN:
Från vänster:
Kenneth Sundholm
Oscar Henriksson
Johan Sundblom
Eivor Granberg
Henrik Lundberg
Anita Häggblom
Johan Haglöf
Dan Johansson
Mats Polviander
Från vänster: Kenneth Sundholm, Oscar Henriksson, Johan Sundblom, Eivor Granberg,
Henrik Lundberg, Anita Häggblom, Johan Haglöf, Dan Johansson, Mats Polviander

ORGANISATION 31.12.2014
KUNDER

KUNDER

KUNDER

KUNDER

E-handlare, förlag,
banker & försäkringsbolag

Privatpersoner och företag

Transportkunder

Samlare

PACK & DISTRIBUTION

Posttjänster

L o gi s ti k

FRIMÄRKEN

MATS POLviander

Eivor Granberg

Dan johansson

anita Häggblom

Kundspecifika internationella
distributionslösningar • Varupackning
Plastpackning • Print och kuvertering
(Asterion) • Lager

Stadsutdelning • Landsutdelning
Post- och ombudskontor • Kundtjänst
	Internationell postutväxling

EKONOMI

PERSONAL

JOHAN SUNDBLOM

johan haglöf

drift

kenneth sundholm

IT
VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR

Henrik Lundberg
POSTENS STYRELSE

NILS LAMPI, Ordf.

Oscar Henriksson
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Produktion • Försäljning
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Distribution • Fjärrtransporter
Förtullningar • Kundtjänst

Åland Post’s activities are organised into four business areas:
Pack & Distribution, Logistics, Postal Services and Stamps.
Each of the four business areas works in different markets
with its own clearly defined target groups.

Business concept and vision
Åland Post’s business concept is to use innovation and commitment
to distribute goods and messages in a sustainable world where we
work with the customer to push back the boundaries.
Åland Post’s vision is to be the best in its industry in value creation
for its customers and owners and to accept responsibility for people,
the environment and society.

T HI S IS Å LA ND P OST
• A modern logistics enterprise with 238 employees at your service.
• 36.1 million e-commerce dispatches 2014.
• 20,500 m² office and administrative space.
• Limited company owned solely by the Government of Åland.
• More than 10 years experience serving the e-commerce sector,
building on trust from hundreds of years of experience handling mail.
• Member of the Universal Postal Union (UPU).
• Environmental Certified according to ISO 14001:2004.

Business areas
Logistics

E-commerce

• Daily freight services to and from Åland

Fulfilment services

• Customs clearance

Print, inserting and postal services
Partnership with Asterion International

Publishing houses
Magazine distribution service

POSTAL SERVICES
• Local mail and parcel delivery services

STAMPS
• Issues Åland’s stamps since 1984

ANNUAL RE P ORT 2 0 1 4

Banking and insurance
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PACK & DISTRIBUTION

CEO’s review
Improvement in both sales and profit
Sales amounted to EUR 45.4 million in 2014, which was
an increase of 10 per cent compared with the previous year
(EUR 41.3 million). Profit before appropriations and tax increased by 24 per cent to EUR 2.5 million compared with the
previous year (EUR 2.0 million).
The postal terminal in Sviby will be expanded in 2015/2016

Logistics

Logistics had sales of EUR 5.1 million, which was an increase of
0.5 per cent compared with last year. Through both higher sales
and substantial changes in operations, the weak profit of 2013
has improved considerably. At the end of 2014, the decision was
made to lease our own terminal spaces in Turku where we can
have intermediate storage of freight and thereby optimise the
capacity level of the transports between Turku and Mariehamn.

by around 6,300 square metres and the construction project is
estimated to cost approximately EUR 10 million.

S ta m p s

In recent years, the Stamps business area has made ardent
efforts to enter new markets such as China and to identify new

Our business areas

showing a steady, unwavering decline.
In the past ten years, the number of

Pack & Distribution had a record-breaking year in 2014 and

stamp subscribers has decreased

had sales of EUR 31.3 million (26.9), which is around two-thirds

by an average of more than 2,000

of Åland Post’s total sales. Most of the growth was attributable

subscribers per year. At the

to the distribution of periodicals to Finland, which is an opera-

moment, about 20,000 active

tion that will discontinue on 1 January 2015. The long-term

subscribers remain.

in Europe has begun to show results and several companies
have already started. A decision has therefore been made to
request tenders for an expansion of the terminal in Sviby.
P o s ta l S e r v i c e s

Sales for the Postal Services business area declined by 1.7 per
cent to EUR 7.8 million. It is primarily the incoming letter post
from Finland that is decreasing while commercial post generally shows good growth due to the growing e-commerce. The
distribution network requires constant review and a highly
current issue is the problem of finding postal representatives
ANNUAL RE P ORT 2 0 1 4

of the utmost importance as classic stamp collecting is

Pac k & D i s t r i b u t i o n

focus on e-commerce customers who deliver to end customers

34

business concepts like Aland Auctions. Continuing these efforts is

out in the outlying municipalities. One possible solution is to
instead maintain the service using so-called “rural postmen”
who can offer a broad range of services from their vehicles
directly to the customer’s door.

NET SALES BY
BUSINESS AREA
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K ey f i g u r e s 2 0 1 4:
•Sales: EUR 45.4 million

45.4

43.6

•Operating profits: EUR 2.6 million

41.3

•Profit before appropriations and tax:
EUR 2.5 million
•Number of employees: 238

Positive outlook on 2015

3.1

2.1

2.5

Net sales (EUR million)

K ey e v ent s 2 0 14:
•High growth due to our Finnish
publisher customers
•More new customers on the
European e-commerce market
•Planning for the Post Terminal
expansion stage 4b

Our venture focused on the European market has gained speed
and growth in international e-commerce customers will be strong
in 2015. We view the future with optimism and confidence.

President and CEO
Åland Post
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Henrik Lundberg
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Jomala, 24 March 2015
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Pack &

Distribution
e-commerce

Åland Post’s Business Area Pack & Distribution took a big step forward during
2014 and also started selling its services to e-commerce customers in Europe.
The venture into the international market has shown that Pack & Distribution
keeps its promise of high service at an attractive price.

A lot of travel

has a special status within EU. Åland is part of the EU but stands

Staff have been recruited to the European business area. Videos

outside the tax union. Åland’s postal authority, Åland Post, has

and a new website were created and a clear target group with

since the end of the 20th century been storing, packaging and

the right profile was defined.

forwarding goods for post orders and e-commerce companies in

“During the last year our sales team has been travelling

the Nordic countries with recipient customers primarily in Finland.

extensively primarily to northern Europe where the number of

in 2014 to establish itself as an attractive business partner for
e-commerce companies in Europe.
“We have been making a concious effort towards the European
market for a couple of years. We have created new logistics solu-

e-commerce companies has been undergoing extensive growth”
says Tim Mankonen.
Many potential customers have visit Åland to see and become
acquainted with the activities there.
“Åland isn’t so well known in Europe, but we’re very happy

tions and expanded our machinery to as far as possible be able to

to show customers what we have – both in terms of our postal

automate goods packaging”, says Tim Mankonen, e-commerce

services and our island nation”, Tim Mankonen explains.

Sales Manager.

ANNUAL RE P ORT 2 0 1 4

After many years in the Nordic market Åland Post was ready
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Åland, the self-governing island nation within Finland’s borders,

F u ll t r a c e a b i l i t y

The competition is tough. There are many actors in Europe
offering the same services as Pack & Distribution.
“We compete on both price and quality. Naturally the price is
important, but we also have to be able to guarantee safe and
interruption-free deliveries – the only acceptable situation for us
is where the right product reaches the right customer at the right
time – every time”, says Tim Mankonen.
As a part of the sales work Pack & Distribution has carried out
an extensive number of test shipments to consignees in Europe.
Availing new GPS technology, the shipments can be traced from
the moment they are shipped from Åland to the second they’re
handed over to the consignee. This makes it easier to oversee
that delivery times are kept, and to quickly discover any possible
weak links in the transportation chain.
“We’ve got off to a flying start! We’ve proven that we can
maintain a service level that stands up to anything in the competitive international market, and we have gained a reputation
that has already spread amongst the international e-commerce
companies”, explains Tim Mankonen.
Many customers regard it as a significant advantage that
Pack & Distribution is a postal actor based in the Nordic region.
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This sets the scene for a serious and long-term business.

E x pa n s i o n i n s i g h t

The new international customers, together with many existing
long-term clients, have their stock in Åland Post’s warehouse.
In turn, this means that Pack & Distribution has developed its
own storage system to be able to maintain a high level in our
fulfilment services. It additionally places demands on new logistics solutions, for example for container transports from all of the
world, so that the goods always arrive to Åland in the right time.
“We also need more storage space in order to grow within the
e-commerce sector – both in terms of warehousing space and
for the packing machines. During the year we’ve been planning
for a 6,300 square metre building which we hope to start con-

K ey f i g ur e s 2 0 1 4 :
31.3

struction on in the spring of 2015”, concludes Tim Mankonen.

•Net sales: EUR 31.3 million

29.4

•Number of e-commerce
dispatches: 36.1 million

26.9

•Number of employees: 57
•New customers: 24

K ey e v ent s 2 0 1 4 :
•All time high in produced
dispatches

•An additional production shift
was introduced

Tim Mankonen
Sales Manager
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•Another packaging machine
was installed
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Net sales (EUR million)

•All time high in net sales

FinansiellA rapporter
Financial statements
Resultaträkning

Omsättning
Övriga rörelseintäkter

2014

2013

45 373

41 337

120

93

Material och tjänster

Förändring av lager
Köpta tjänster
Material och tjänster totalt

–1 890

21

–34

–28 544

–25 003

–30 451

–26 927

–7 018

–7 068

Övriga lönebikostnader

45 373

41 337

120

93

–1 174

–1 185

Purchases during the financial year

–1 928

–1 890

Variation in stocks
External services
Total materials and services

21

–34

–28 544

–25 003

–30 451

–26 927

–7 018

–7 068

–1 174

–1 185

Staff expenses

Lönebikostnader
Pensionskostnader

Other operating income

2013

Materials and consumables
–1 928

Personalkostnader
Löner och arvoden

Net sales

2014

Materials and services

Material, förnödenheter och varor
Inköp under räkenskapsperioden

Income statement	

Wages and salaries
Social security expenses
Pension expenses

–344

–343

–344

–343

Personalkostnader totalt

–8 537

–8 596

Total staff expenses

–8 537

–8 596

Avskrivningar enligt plan

–1 862

–1 865

Depreciation

–1 862

–1 865

Övriga rörelsekostnader

–2 076

–1 918

Other operating expenses

–2 076

–1 918

2 567

2 124

2 567

2 124

22

25

22

25

–120

–159

–120

–159

2 469

1 990

2 469

1 990

–836

–1 091

Appropriations

–836

–1 091

–337

–221

Income tax

–337

–221

1 296

678

Net income

1 296

678

Rörelsevinst

Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Vinst före bokslutsdispositioner och

Other social security expenses

Operating income

Financial income
Financial expenses
Before appropriations and tax

skatter

Bokslutsdispositioner
Inkomstskatt
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Räkenskapsperiodens vinst

Siffror i 1000-tal euro

Figures in EUR’000s

31.12.2014

31.12.2013

Balance sheet

Aktiva

Assets

Bestående aktiva

Fixed assets

31.12.2013

92

118

470

470

92

118

470

470

28 453

29 424

Buildings and constructions

28 453

29 424

3 167

3 305

Machinery and equipment

3 167

3 305

Övriga materiella tillgångar

188

218

Other tangible assets

188

218

Pågående nyanläggningar

490

–

Construction in progress

490

–

32 768

34 417

Total tangible fixed assets

32 768

33 417

Materiella tillgångar
Markområden
Byggnader och konstruktioner
Maskiner och inventarier

Materiella tillgångar totalt
Placeringar
Bestående aktiva totalt

Tangible fixed assets

904

904

33 764

34 438

Rörliga aktiva

Omsättningstillgångar

Intangible fixed assets

Land

Financial fixed assets
Total fixed assets

904

904

33 764

34 438

365

344

Current assets

365

344

Kortfristiga fordringar

Stocks
Current receivables

Kundfordringar

5 281

5 912

Trade receivables

5 281

5 912

Övriga fordringar

1 460

1 019

Other receivables

1 460

1 019

Resultatregleringar
Kortfristiga fordringar totalt
Kassa och bank
Rörliga aktiva totalt

Aktiva totalt

136

103

6 877

7 034

284

652

7 526

8 030

41 290

42 468

Prepaid expenses
Total current receivables
Cash in hand and at banks
Total current assets

Total assets

136

103

6 877

7 034

284

652

7 526

8 030

41 290

42 468
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Immateriella tillgångar

31.12.2014
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Balansräkning

Balansräkning

31.12.2014

31.12.2013

Passiva

Balance sheet

31.12.2014

31.12.2013

Equity and liabilities

Eget kapital

Equity

Aktiekapital

10 000

10 000

Share capital

10 000

10 000

Balanserad vinst från tidigare år

12 274

12 595

Retained earning

12 274

12 595

1 296

678

1 296

678

23 570

23 273

23 570

23 273

5 730

4 895

5 730

4 895

1 645

4 169

2 133

2 133

844

842

Räkenskapsperiodens vinst
Eget kapital totalt

Ack. bokslutsdispositioner

Avskrivningsdifferens

Net income for the year
Total equity

Appropriations

Cumulative accelerated
depreciation
Liabilities

Främmande kapital

Long-term liabilities

Långfristigt främmande kapital
Skulder till kreditinstitut

1 645

4 169

Current liabilities

Kortfristigt främmande kapital
Skulder till kreditinstitut

Liabilities to credit institutions

Liabilities to credit institutions

2 133

2 133

844

842

5 465

5 269

Trade payables

5 465

5 269

213

189

Other liabilities

213

189

1 690

1 698

1 690

1 698

totalt

10 345

10 131

Total current liabilities

10 345

10 131

Främmande kapital totalt

11 990

14 300

Total liabilities

11 990

14 300

Passiva totalt

41 290

42 468

Total equity and liabilities

41 290

42 468

Erhållna förskott
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Resultatregleringar

Advances received

Accrued expenses
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Kortfristigt främmande kapital

kassaflödesanalys

2014

2013

Affärsverksamhetens kassaflöde
Erhållna betalningar för försäljning
Betalda rörelsekostnder
Affärsverksamhetens kassaflöde före

Cash flow statement

2014

2013

Operating activities
45 623

41 116

–41 022

–37 249

4 601

3 867

–120

–159

Cash receipts from customers
Cash paid to suppliers and employees
Cash generated from operations

45 623

41 116

–41 022

–37 249

4 601

3 867

–120

–159

finansiella poster och skatter
Betalda räntor för affärsverksamheten
Erhållna räntor från affärsverksamheten
Betalda direkta skatter
Affärsverksamhetens kassaflöde

21

24

Interest received

–205

41

Income taxes paid

4 297

3 773

Net cash from operating activities

21

24

–205

41

4 297

3 773

–1 223

–2 338

81

18

1

1

–1 141

–2 319

–2 133

–1 067

–390

494

Investing activities		

Investeringarnas kassaflöde

Investeringar i materiella och immate-

Interest paid

–1 223

–2 338

81

18

1

1

–1 141

–2 319

Investments in fixed assets

riella tillgångar
Överlåtelseinkomster från materiella och

Proceeds from sale of tangible assets

immateriella tillgångar
Erhållna dividender och räntor på

Dividends received

investeringar
Kassaflöde från investeringsverksamheten

Financing activities

Finansieringsverksamheten

Amortering av lån
Förändring utnyttjad kreditlimit
Betalda dividender

Net cash used in investment activities

–2 133

–1 067

Repayments of loans
Repayment of short-term loans

–390

494

–1 000

–1 000

Dividends paid

–1 000

–1 000

–3 523

–1 573

Net cash used in financing activities

–3 523

–1 573

–368

–119

–368

–119

652

771

284

652

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

Förändring av likvida medel
Likvida medel vid årets början

652

771

Change in cash in hand and at banks
Cash in hand and at banks at start of the year

652

the year
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Cash in hand and at banks at the end of
Likvida medel vid årets slut

Finansiell översikt

2014

2013

2012

2011

2010

och nyckeltal

Financial overview
and key ratios

Omsättning

45 373

41 338

43 556

38 774

37 310

Net sales

Rörelsevinst

2 567

2 124

3 232

3 208

3 840

Operating income (EBIT)

Rörelsevinstmarginal

5,7 %

5,1 %

7,4 %

8,3 %

10,3 %

Operating margin (EBIT)

–98

–134

–160

16

–374

Financial items

2 468

1 990

3 072

3 225

3 466

Finansiella poster
Vinst före bokslutsdisp.
och skatt

Income before
appropriations and tax

Vinstmarginal

5,4 %

4,8 %

7,1 %

8,3 %

9,3 %

Profit margin

Avkastning på eget

7,7 %

6,6 %

10,4 %

10,4 %

11,6 %

Return on equity

7,7 %

6,2 %

10,7 %

12,8 %

16,5 %

Return on invested capital

69,6 %

65,3 %

64,3 %

76,7 %

78,8 %

Equity ratio

4 297

3 773

4 443

2 403

4 869

Cash flow from operating

Investeringar

1 223

2 338

9 482

5 054

1 255

Capital expenditure

Dividend

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

Dividends paid

201

202

209

209

213

Average number of

kapital
Avkastning på investerat
kapital
Soliditet
Affärsverksamhetens
kassaflöde

Medeltal antal årsar-

activities

betsplatser
Personalkostnad i för-
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hållande till omsättning

employees
18,8 %

20,8 %

20,1 %

22,0 %

22,4 %

Staff expenses in relation
to net sales
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