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Affärsidé och vision
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.
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prenörskap distribuera varor och meddelanden i en hållbar
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Posten Ålands affärsidé är att med engagemang och entre-

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

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

NYC KE LTAL 2 0 1 3 :
•Omsättning: 41,3 miljoner euro
•Rörelsevinst: 2,1 miljoner euro
•Vinst före bokslutsdispositioner och
skatt: 2,0 miljoner euro
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•Antal anställda: 228 personer

nyckel hä n d el s e r 2 0 1 3 :
•Samarbetsförhandlingar
genomförda.
•Kinasatsning inledd för Frimärken.
•Åland Auctions startat.
•Många nya kunder bland
finska förlag.
•Europasatsningen börjar visa
resultat.

VER KS T Ä L L A ND E
DIRE KT Ö R E NS Ö V E R S I K T
Posten Åland lägger ett år av stora utmaningar bakom sig. De minskade
intäkterna kan i huvudsak härledas till förändringar i lagstiftning samt
till den allmänna lågkonjunkturen. Även om 2013 var krävande så ser det
redan bättre ut. Andra halvåret 2013 gav ett mer än fördubblat resultat
jämfört med de första sex månaderna. Affärsområdet Pack & Distribution
lyckas väl i rekryteringen av nya kunder och samarbetet med Asterion

Åland bildades 1993. Den 1 januari 2013 trädde en lagstiftningsförändring i kraft som
sänkte minsta momsuttag vid import till Finland från tredje land från 10 till 5 euro. Följden
blev att omsättningen inom segmentet e-handel sjönk med 5 miljoner euro. Att Postens
totala omsättning inte sjönk med mer än 2,2 miljoner euro får ur det perspektivet ses som
ett gott betyg gällande tillväxten inom övriga områden.
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År 2013 går till historien som ett av de mest utmanande åren sedan affärsverket Posten på
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visar god tillväxt.

Efter samarbetsförhandlingar minskade arbetsstyrkan med åtta

kurrensen på den Ålandsrelaterade fraktmarknaden har under

personer. Antalet anställda den 31 december 2013 var 228

året skärpts ytterligare. De sparåtgärder som vidtagits under

personer jämfört med 249 året innan och antalet årsarbetsver-

2013 med samarbetsförhandlingar, omläggning av trafiken

ken var 201,6 att jämföra med 209 föregående år.

både till Finland och Sverige och en allmän översyn av samtliga
arbetsprocesser ska leda till att lönsamheten åter stabiliserar sig

Pac k & D i s t r i b u t i o n h i t ta r n ya k u n d e r

på en tillfredställande nivå.
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Pack & Distributions expansion mot nya marknader i Europa
har tagit fart och ett antal nya kunder använder redan våra

Positivt för Posttjänster

tjänster för att leverera e-handelsvaror till länder som England,

Inom affärsområdet Posttjänster har investeringen i den auto

Tyskland, Frankrike och Holland. Den utskrifts- och kuverte-

matiska sorteringsanläggningen som togs i bruk i slutet av

ringstjänst som vi erbjuder tillsammans med vår partner

2012 börjat ge förväntat resultat. Även om omsättningen mins-

Asterion har uppvisat bra tillväxt under året och potentialen

kade med 2,4 procent jämfört med föregående år så har resul-

för fortsatt utveckling är god. Adressering och postning av

tatet utvecklats i positiv riktning. Den nedgång i postvolymer,

magasin för den finska marknaden tog fart under slutet av

som redan drabbat kringliggande regioner hårt, har ännu inte

2013 och fortsätter att växa under 2014. Tyvärr föreligger

i någon större omfattning slagit igenom på Åland. Den finska

redan ett förslag till lagändring för tidningsimport till Finland

postoperatören Itella har aviserat att de räknar med att post-

vilket kan komma att försämra förutsättningarna för denna

mängderna i Finland kommer att minska med cirka 10 procent

verksamhet från den 1 januari 2015.

under 2014.

Sp a r å t g ä r d e r h o s L o g i s t i k

Frimärken söker nya marknader

Affärsområdet Logistik har under året drabbats både av änd-

Verksamheten inom affärsområdet Frimärken är stabil trots

ringen i momslagstiftningen och av den generella minskningen

att intresset för frimärkssamlande minskar globalt. För att bi-

av godsmängden som är en följd av lågkonjunkturen. Priskon-

behålla affärerna söker vi nya marknader och har under det

gångna året startat upp ett projekt tillsammans med Kinas statliga
frimärkstryckeri. En grupp studenter i Peking har fått i uppdrag att
designa och gravera ett frimärke föreställande Ålandsfåret. Märket
lanseras i november 2014.
För att ge Frimärken ytterligare ett ben att stå på startades Åland
Auctions under andra halvan av 2013. Åland Auctions är en internetbaserad auktionsverksamhet där samlare från hela världen kan
sälja och köpa samlarföremål via ett budförfarande. Posten Åland
är det första postverket i världen som inlett den här typen av verksamhet i egen regi.
T a c k t i ll p e r s o n a l e n

Slutligen vill jag tacka vår personal för de goda insatser som gjorts
under detta utmanande år 2013. Min förhoppning är att 2014 ska
bjuda på flera positiva möjligheter och ge oss tillbaka känslan av

Henrik Lundberg, vd

5

Mariehamn, den 25 mars 2014
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att vara ett entreprenöriellt tillväxtföretag där ingenting är omöjligt.

Omsättning i miljoner euro

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

N YC K E LTAL 2013:
•Omsättning: 8,0 miljoner euro
•Antal anställda: 114 personer
•Antal utdelningsadresser på Åland:
14 800
•Antal utdelningsdistrikt/-linjer
på Åland: 40

nyckel h ä n d el s e r 2013:
•Adressändring via Posten Ålands
hemsida.
•Reklamationshantering via Posten
Ålands hemsida.
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•Ombudssamarbete med Ålandsbanken.
•Omläggningen av utdelningsdistrikten
fortsatte.
•Anskaffning av hybridbilar.

POSTTJÄNSTER
Under 2013 har affärsområdet Posttjänster fortsatt att anpassa verksamheten till ett samhälle där kommunikation i allt högre grad sker
elektroniskt. Fler och fler av våra tjänster kan nu hanteras på nätet och
vi arbetar ständigt för att hitta de smarta distributionslösningar som
kunderna idag efterfrågar.
Sorteringsmaskinen som togs i bruk i slutet av 2012 har effektiviserat vår sorteringsprocess
och minskat antalet manuella arbetstimmar, samtidigt som arbetsmiljön har förbättrats.
Under 2013 har mycket tid satsats på att kvalitetssäkra arbetet på de olika utdelningslinjerna
på Åland. I Mariehamn har distrikten lagts om för att skapa effektiva utdelningsrundor. Brist
på arbetskraft i skärgården gör det svårt att rekrytera personer till utdelning av såväl tidningar som brevpost. Detta har lett till förändringar i produktionsprocesserna, bland annat har

Verksamheten på postkontoren har under de senaste åren ändrat karaktär, idag är utlämning
av postorderpaket den tjänst som efterfrågas mest. Genom ombudssamarbeten med olika
partners över hela Åland erbjuder vi våra kunder flexibla lösningar för pakettjänster. Under
året inleddes ett samarbete med Ålandsbanken som nu agerar postombud på Brändö.
Posttjänster har byggt ut sina e-tjänster. Nu kan flyttanmälan och adressändring göras
direkt på Posten Ålands hemsida med hjälp av nätbankskoder. Det går även att reklamera
försvunna, trasiga eller på annat sätt skadade försändelser via nätet.
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sortering av brevpost och tidningar till mottagare på Brändö flyttats till Mariehamn.

Tomas Söderlund

Tommy Svenblad

Miljövänligare fordon

Som ett led i satsningen på en miljövänligare postutdelning har
två nya hybridbilar av modellen Toyota Yaris införskaffats. Dessa
fordon är lämpliga för postutdelning, både till storlek och utformning och har under optimala förhållanden en bränsleförbrukning
på endast 0,35 liter per mil. Koldioxidutsläppen är också de låga
– 79 gram per kilometer. De nya bilarna har satts in på distrikt i
Jomala och Mariehamn.
Utmaningar 2014

Postvolymerna förväntas fortsätta att minska även under 2014.
En stor utmaning är att kontinuerligt anpassa distrikten efter post-
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mängd och att optimera bemanningen så att personalstyrkan kan
anpassas efter postmängd och årstid.

Eivor Granberg
Affärsområdeschef
Posten Åland Posttjänster

Jerry Hägglund

Conny Eriksson

Som medarbetare på sorteringen
arbetar jag främst med att sortera post till Föglö, men utför även
grovsortering av post, som ska
delas ut över hela Åland dagen
därpå. Jag är vald förtroendeman för Posten Åland och i samband med samarbetsförhandlingarna 2013 kom min roll att
hamna i händelsernas centrum.
Att vara förtroendeman är en
svår men intressant uppgift där
fokus ligger på problemlösning.

Eeva Palm
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Adressändring kan göras på Posten Ålands hemsida.
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Som medarbetare i Posten
Ålands kundtjänst arbetar jag
både med företagets personal
och dess kunder. Arbetet är
varierande och uppgifterna är
många, vilket gör mitt jobb både
intressant och utmanande. I
mina sysslor ingår allt från att
hjälpa personalen med olika
uppgifter till att hjälpa kunder
att spåra paket och lösa andra
problem.

Omsättning i miljoner euro

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

N YC K E LTAL 2013:
•Omsättning: 2,6 miljoner euro
•Antal anställda: 18 personer
•Antal abonnenter: 26 500

nyckel h ä n d el s e r 2013:
•Lansering av vårt internationella
online-auktionshus, Åland Auctions.
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•Samarbete med Kinas statliga
frimärkstryckeri inlett.
•Posten Ålands Anita Häggblom
ordförande i styrelsen för PostEurop
Stamp & Philately.
•Samutgivning med Vatikanstaten
och Ryssland.
•Utgivning av Påfågelögafrimärke med
”augmented reality” upplevelse genom
appen Sepac Stamps.

FRIMÄRKEN
Under 2013 fick affärsområdet Frimärken ett nytt ben att stå på i och med
lanseringen av Åland Auctions, ett nätbaserat auktionshus för samlarföremål
från hela världen. Ett samarbete har inletts med det statliga kinesiska frimärkstryckeriet. Årsboken ”Ålands frimärken berättar 2012-2013” blev en
stor succé och bidrog till såväl ökad omsättning som till högre medelvärde
per beställning.
Posten Åland Frimärken har under 2013 arbetat för att bredda

Nätauktionerna riktar sig i första hand till den internationella

verksamheten och hitta nya kundgrupper. Ett samarbete har

marknaden. Utbudet av objekt utökas successivt till att omfatta

inletts med det statliga frimärkstryckeriet Postage Stamp Printing

även andra samlarföremål än filatelistiska. För att garantera en

Bureau of China Post Group. Den världskände svenske gravören

kvalitativ värdering har vi anställt en expert som under många år

Martin Mörck ansvarade för en tävling där sju kinesiska gravörer

varit aktiv inom branschen. Vår målsättning är att hålla tre auk-

tolkade temat Ålandsfår och i slutet av 2014 kommer en serie fri-

tioner per år och sätta Åland Auctions på kartan som internatio-

märken inför 2015, som enligt den kinesiska kalendern är Fårets

nell auktionsförrättare.

år. Det här är en spännande satsning på en ny marknad med stor
potential.

Ål a n d l e d e r P o s t E u r o p s f r i m ä r k s v e r k s a m h e t

Som första postverk i världen har Posten Åland startat en nät-

av teman till europafrimärkena inom PostEurop. Ordförandeska-

baserad auktionssajt – Åland Auctions – som lanserades i slutet

pet är för oss som litet postverk en mycket viktig hedersbetygelse

av 2013. På mindre än ett år gick vi från idén om ett nätbaserat

och ett erkännande av det arbete Åland har gjort för frimärks-

auktionshus till förverkligandet av vår första auktion. Budgiv-

samlandet under nästan 30 år. Att vara spindeln i nätet mellan

ningen fungerade smidigt och lockade spekulanter från hela

postverken i Europa ställer sina krav men skapar även nya, vik-

världen.

tiga internationella kontaktytor.
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Stamps and Philately som bland annat ansvarar för framtagning
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Posten Åland fick under 2013 ordförandeposten i arbetsgruppen
F ö r s t a a u k t i o n e n f ö r Ål a n d A u c t i o n s

FRIMÄRKSUTGIVNINGAR 2013

Ålands Konstmuseum
50 år 15.1

Gamla trävettar, Alfågel
(frankeringsetikett) 19.2

Passagerarfärjor – s/s Ålandsfärjan 19.2
och m/s Princess Anastasia 5.8

Lommar och doppingar 5.4

KJELL SÖDERLUND

2013

Åland VÄRLDEN

Europa – Postfordon 6.5

Näckrosor – vit näckros och gul näckros 4.6

Mina frimärken –
Ålandsost 6.5

Musikevenemang – Island in the Sun
och Rockoff 12.7

Sepac – Påfågelöga 20.8

Blå bandet 2.9

Julen 2013 9.11

S ta r k t f r i m ä r k s å r 2 0 1 4

Frimärksåret 2014 innehåller två bokstavligen starka utgåvor, sjufaldige världsmästaren i bänkpress Kenneth ”Kenta”
Sandvik får ett frimärke och proffsboxaren Robert Helenius
återger sin bild av Åland. Kulturen är också representerad.
Teaterföreningen i Mariehamn fyller 100 år och uppmärksammas med ett elegant frimärke. Alie Lindbergs flygel, som
till vardags har kunnat beskådas på Ålands museum, pryder
årets europafrimärke. Frimärkena i häftet för den åländska
musikguldåldern ackompanjeras via appen Sepac Stamps
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av musik från 1960-talet spelad av Anacondas, Hitch Hikers
och Stockdoves.
Vi deltar under 2014 i frimärksmässan Philakorea 2014 i
Seoul för att knyta kontakter på den koreanska marknaden.

Anita Häggblom
Affärsområdeschef
Posten Åland Frimärken

He idemar ie Er ikss on

Som enhetschef för försäljningen
letar jag ständigt efter nya marknader för våra frimärken. Under 2013
har fokus legat på Kina, en spännande marknad med stor potential.
Vi har bl.a. deltagit i en mässa i
Peking och påbörjat ett samarbete
med den världskände gravören
Martin Mörk samt det statliga kinesiska frimärkstryckeriet. Ytterligare
har vi under året tagit ett beslut
om att översätta vår webbshop till
kinesiska.

Tom Gran berg
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Som auktionskoordinator för Åland
Auctions värderar jag samtliga
objekt som lämnas in till försäljning
och lägger sedan upp dem för budgivning på auktionssajten. Efter en
händelserik och utmanande höst
2013 är det skönt att vara i gång
med vår nya satsning. Vi kan vara
nöjda med vårt arbete och det
resultat vi åstadkommit.

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

NYCKE LTAL 2 0 1 3 :
•Omsättning: 5,1 miljoner euro
•Antal anställda: 31 personer
•Transporterad godsmängd i fjärrtrafiken:
57 000 ton fraktdragande vikt
•Utförda importförtullningar:
15 300 stycken

•Ny omlastningsterminal i Åbo.
•Inrikestrafiken koncentreras till Åbo.
•Börjat transportera fordon med Finnlines
Omsättning i miljoner euro
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nyckel hä n d el s e r 2 0 1 3 :

•Försäljningen förstärkt med en heltidstjänst.

LOGISTIK
Verksamheten inom affärsområdet Logistik präglades 2013 av
effektivisering och omorganisering. Den nya momslagstiftningen och
det allmänna konjunkturläget var en tuff utmaning. Dock finns det
ljuspunkter – vi har fått ett flertal nya kunder bland svenska och finska

Posten Åland Logistik har påverkats negativt av den ändrade momslagstiftningen och
den lågkonjunktur som rådde på Åland under året. Volymerna i trafiken mellan Åland
och fastlandet har minskat, särskilt exportvolymerna har sjunkit kraftigt. Volymerna i
Sverigetrafiken visar en svag uppgång jämfört med föregående år.
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och fryslagret ökar.
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grossistföretag, Sverigetrafiken är på uppgång och uthyrningen i kyl-

E f f e k t i v i s e r i n g s åt g ä r d e r

Nytt distributionsnät

Vi har omorganiserat verksamheten och förstärkt vår försälj-

I årsskiftet 2013–2014 stärkte vi vår position inom termotranspor-

ning för att kunna erbjuda våra kunder bättre och snabbare

ter genom att knyta ett samarbetsavtal med Finlands största livs-

service. Omläggningar har utförts i alla trafikupplägg och

medelsgrossist Valio. Som resultat av samarbetet bygger vi nu upp

inrikestrafiken har koncentrerats till Åbo där vår nya omlast-

ett lokalt distributionsnät för kylda och frysta livsmedel. Distribu-

ningsterminal finns. Vi transporterar nu våra fordon även med

tionsnätet bereder väg för nya kunder med liknande produkter.

Finnlines på linjen Långnäs–Nådendal, vilket har gett både
tidsmässiga och ekonomiska fördelar.
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Yrkeskompetenskrav för chaufförer

EU:s nyligen införda kompetenskrav på yrkeschaufförer har

Dan Johansson

mötts genom en flerårig utbildningsplan för samtliga chaufförer

Affärsområdeschef

med lastbilskort. Utbildning sker årligen och chaufförsbeviset

Posten Åland Logistik

förnyas vart femte år. Samtliga chaufförer uppfyller nu kraven
för yrkeskompetens under de fem kommande åren.

Jo hanna von
Wetter-Rosenthal

Som enhetschef för fjärrtrafiken har jag ett utmanande och
mycket roligt jobb där det ingår
personalansvar för förtullare,
transportledare och fjärrchaufförer. Till mina huvuduppgifter
hör att utveckla trafiken, leda det
dagliga arbetet och givetvis följa
upp resultatet.

Bethina Bergman

Th oma s Selen i us
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Som chaufför för lokala transporter kör jag paketbil i Mariehamns
centrum med omnejd där jag
både hämtar och lämnar paket
på många olika företag. Det
är ett bra jobb med mycket
kundkontakt, vilket passar mig,
eftersom jag gillar att ha med
människor att göra.

Henrik Immonen

Omsättning i miljoner euro

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

N YC K E LTAL 2013:
•Omsättning 26,9 miljoner euro
•Antal anställda: 45
•Producerade försändelser under året:
27,9 miljoner
•Mest antal försändelser under en dag:
603 424 st
•Nya kunder: 9
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nyckel h ä n d el s er 2013:
•Skapat snabbare logistiklösningar
för leveranser till Europa.
•Nytt volymrekord på adressering
och postning av magasin.
•All time high i december 2013 både
i omsättning och antalet postade
försändelser under en månad.

PACK &
DISTRIBUTION
Ändringen i momslagstiftningen har i hög grad påverkat affärsområdet
Pack & Distribution. Även om vi startat nya affärer inom e-handel så har dessa
inte kompenserat omsättningsbortfallet och resultatet har pressats kraftigt.
Glädjande nog har de flesta av kunderna stannat kvar trots ändrade marknadsförutsättningar. Inom våra kundsegment förlag samt bank och försäkring
har vi haft en god tillväxt.
Införandet av moms på prenumererade tidningar i Finland har

bereda oss på en hård konkurrens. Med den erfarenhet vi skaffat

satt den redan hårt pressade förlagsbranschen i ett ännu tuffare

oss under det gångna året är vi övertygade om att vi har mer att

läge. Flera finska förlag har under året etablerat samarbete gäl-

hämta med våra lösningar för Europa.

lande adresserings-, packnings- och postningstjänster med oss.

Våra processer och lösningar mot segmentet e-handel är

Under 2014 räknar vi med fortsatt tillväxt för adressering och

under ständig utveckling. Investeringar har gjorts i en ny pack-

postning av magasin till Finland. Posten Åland har investerat i nya

ningsmaskin samt en sorteringsanläggning för e-handelsför-

moderna maskiner för att möta efterfrågan på dessa tjänster.

sändelser. Vårt egenutvecklade WMS (Warehouse Management

Ett förslag till ändring av lagstiftningen för tidningsimport till
Finland som gör det mindre fördelaktigt att posta tidningar från

System) utvecklas kontinuerligt och flera kunder körs idag
i systemet.

Åland ligger hos regeringen för utlåtande och vi planerar framtiden därefter.

B e r e d s k a p f ö r s t o r a u ppd r a g

2013. Vi har varit involverade i flera större upphandlingar inom

E-handel är en bransch i tillväxt och anses av alla postoperatörer

branschen, ett kvitto på att vi idag anses vara en aktör att räkna

utgöra framtiden för den postala sektorn. Posten Åland är sedan

med även för de riktigt stora uppdragen. Slutet av året kröntes

flera år en känd leverantör av tjänster till e-handelsbranschen i

dessutom av vårt genom tiderna enskilt största utskrifts-, kuverte-

Norden. Vi jobbar idag med flera av de stora aktörerna på den

rings-, och postningsjobb.

nordiska marknaden och erbjuder moderna lager-, packningsoch distributionslösningar.

Pitney Bowes Management Services som sedan 2006 fungerat
som samarbetspartner inom dokumenthantering, utskrifter och

Under 2013 intensifierades utvecklingen av snabba och

kuvertering såldes under året. Verksamheten drivs vidare av de

konkurrenskraftiga distributionslösningar till nya marknader i

nya ägarna i samma form som tidigare men under varumärket

Europa. Här är möjligheten för tillväxt enorm, men vi får också

Asterion International.
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Kundsegmentet bank och försäkring har utvecklats väl under

Lotta Landström

Monika Lindström

Möjligheter och utmaningar

Utvecklingen är snabb och villkoren ändras ständigt inom de områden och kundsegment där Pack & Distribution är verksamma.
Utmaningen är att hela tiden anpassa verksamheten till de nya
förutsättningar som vi ställs inför. Processer och koncept måste
ständigt finslipas för att möta och överträffa kundernas behov av
hög service.
De främsta målen för 2014 är bryta ny mark och rekrytera
flera nya e-handelskunder på den europeiska marknaden. Inom
segmentet bank och försäkring lanseras nya produkter och koncept för att bredda våra tjänster.
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Med den utveckling vi planerar inom de här områdena kommer framtiden att vara mycket spännande för affärsområdet
Pack & Distribution.

Mats Polviander
Affärsområdeschef
Posten Åland Pack & Distribution

Emma Kardell Bo st röm

Som Key Account Manager för vårt
kundsegment e-handel hanterar
jag allt från kundkontakter och
försäljning till problemlösning. Ett
arbete som en mångsidig säljhjärna
finner ytterst stimulerande. Mina
varierande arbetsuppgifter och
mina härliga kollegor gör att jag
trivs på min arbetsplats. En av årets
stora händelser var ibruktagandet
av vår nya packningsmaskin som
anpassar emballaget helt till varans
format. Maskinen väcker redan
stort intresse hos e-handlare i
Europa, något vi är både glada och
stolta över.

Som produktionspersonal packar och skickar
jag olika typer av förlagsprodukter, som t.ex.
förlags- och premiegåvor. Jag trivs med mitt
arbete då det är varierande och innehåller
både maskinellt och manuellt arbete.
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Johanna Mattsson

PERSONALEN I ÅRSBOKSLUTET
Efter en tuff inledning på året med effektiviseringskrav och påföljande samarbetsförhandlingar har personalenheten lagt fokus på motivationshöjande och hälsofrämjande
åtgärder. Under 2014 jobbar vi vidare med personalens välbefinnande i fokus.
Posten Ålands personal har lagt ett kämpigt år bakom sig.

som normalt inte tränar har personalenheten under året startat

Förändringar i momslagstiftningen tillsammans med hårdnande

upp regelbundna och ledarledda cirkelträningar för nybörjare.

konkurrens, minskade postmängder och allmän lågkonjunktur

Intresset har varit över förväntan och många har fått upp ögonen

tvingade oss under våren in i samarbetsförhandlingar som resul-

för vad träning innebär och vilka positiva effekter det har för väl-

terade i en minskning av personalen med åtta anställda.

befinnandet.
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Under hösten genomfördes en stor satsning på en hälsovecka,
N y b y g g t g y m f ö r f r i s k a r e a n s t ä lld a

även denna med hjälp av Medimar, som stod till förfogande med

Tack vare nya utrymmen och interna omflyttningar kunde vi i april

fysioterapeuter och föreläsare inom ergonomi och kost.

slå upp portarna till ett helt nytt gym som Postens personal har

På programmet stod grundkurser i styrketräning och prova-

tillgång till. Utrymmet har planerats i nära samarbete med vår

på-pass inom exempelvis stavgång, yoga och stretchning.

företagshälsovård Medimar, vilket har resulterat i ett gym anpas-

Avslutningsvis ordnades en inspirationsföreläsning med Christoph

sat för både träning och rehabilitering. För att locka anställda

Treier om positivt tänkande och mental styrka.

Postens nya gym har besökts flitigt av personalen sedan
det öppnades.
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Kerstin Josefsson och Linda Håkans hör till dem som
regelbundet går på cirkelträning i gymmet.
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Linda Håkans

Kerstin Josefsson

Jeanette Helgas

S ä l j f o k u s på F r i s k vå r d. a x u n d e r h ö s t e n

Tjänsten Friskvård.ax togs fram utifrån Postens egna behov av att
effektivisera och strukturera upp administrationen för subvention
av kultur- och motionsaktiviteter till de anställda. Friskvård.ax
har sedan starten 2012 vuxit stadigt och under hösten gjordes en
satsning på att öka antalet kunder inför 2014. Satsningen gav
ett bra resultat och vid årsskiftet hade tjänsten 25 företag som
kunder och totalt 1 100 användare.
Ny krögare serverar lunchen i postterminalen

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013

Under året tog Björntjänster med ägarna Björn Ekstrand och Jack
Jansson över restaurangen i postterminalen. Utöver att de serverar lunch i vår matsal driver de bland annat också Röda Korsgårdens lunchservering samt olika slags catering i Mariehamn.

Johan Haglöf
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Personalchef

Ker sti n Söderlund

Som löneadministratör för Posten
Åland ansvarar jag för att våra
medarbetare får sin lön på sitt
konto varje månad. Jag utför även
ett flertal olika kringarbeten som
rör löner, bl.a. rapporteringar och
sammanställande av statistik. Det
bästa med mitt arbete är kontakten
med alla trevliga arbetskamrater.

Som fastighetsskötare för Posten Åland har jag hela postterminalen,
med ca 20 000 m2, som mitt arbetsområde. Arbetet är både mångsidigt och flexibelt och jag trivs med det jag gör. I början av 2013 stod vår
senaste ombyggnation klar, vilket medförde en hel del omflyttningar av
kontor. Ett stort antal skrivbord, hyllor och annan interiör har under året
både monterats ner och byggts upp.
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Johanna Enberg

Foto: PetEr

VÅ RT A NSVA R I S AMHÄLLET
Posten Åland värnar genom sin utåtriktade verk-

Posten Åland fördelar varje år sponsormedel till både idrotts- och

samhet om både miljön och människan. Under

kulturverksamhet på Åland. Bland våra sponsorerade projekt

2013 har vi genom Blå Bandet kampanjen bidra-

vill vi gärna nämna succélaget Åland United som tog ligaguld

git till Ålands Cancerförenings projekt med målet
att starta PSA-screening på Åland. Vi fortsätter att
sponsra idrotten, bland annat världens starkaste
postiljon – Kenta Sandvik.

2013, IFK Mariehamn, Ålands golfklubb, Intermezzokören och
Teaterföreningen i Mariehamn. Och så lyfter vi gärna fram världens starkaste postiljon Kenneth ”Kenta” Sandvik som under
2013 lade ännu ett EM-guld med 312,5 kg i marklyft till sin digra
lista av titlar och rekord. Vi sponsrar även Kentas hustru Marcela
Sandvik som under året bland annat tog VM-brons och försvarade sitt EM-guld i bänkpress.
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rade i att Ålands Cancerförening fick motta en donation på
15 780 euro. Pengarna går till en fond som Ålands Cancer
förening grundat med målet att starta en PSA-screening för
Foto: Daniel Eriksson
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Under 2013 har vi engagerat oss i Blå bandet vilket resulte-

åländska män. Förhoppningen är nu att deras önskan kan
förverkligas inom en snar framtid.

Proaktivt miljöarbete

N o ll t o l e r a n s 2 0 1 4

Posten Åland arbetar kontinuerligt med att erbjuda kunderna

År 2014 satsar vi på projektet Nolltolerans. Joakim Saul har

och hela det åländska samhället miljöeffektiva lösningar i

tagit fram ett välgörenhetsfrimärke, där 20 cent av varje köpt

hanteringen av våra försändelse- och fraktströmmar. Vår verk-

frimärke går till projektet. Nolltolerans startades under 2013

samhet har en tydlig miljöpåverkan vilket vi är medvetna om,

på initiativ av Ålands landskapsregering och målet är att ar-

men i både stort och smått tar vi fram åtgärder för att minska

beta förebyggande mot ungdomars användning av alkohol,

denna påverkan. Det kan handla om allt från att använda tyg-

narkotika, doping och tobak

handdukar på personalens toaletter till att återanvända överloppsvärmen från kyl- och fryslagret för att hålla bilrampen vid
lastzonen is- och snöfri.
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Sari Venho

S T Y R E LSE N F Ö R POSTEN ÅLAN D AB

Bakre raden
NILS LAMPI
STYRELSENS
ORDFÖRANDE

ROBERT LINDFORS
STYRELSENS
VICEORDFÖRANDE

FÖDELSEÅR: 1948
YRKE: KONCERNCHEF,
WIKLÖF HOLDING AB
MED I POSTEN ÅLAND AB:S
STYRELSE SEDAN: 5.5.2011

FÖDELSEÅR: 1966
YRKE: VD, EGEN FÖRETAGARE,
POL.MAG.
MED I AFFÄRSVERKETS
STYRELSE SEDAN: 12.2.2008
MED I POSTEN ÅLANDS AB:S
STYRELSE SEDAN: 2.1.2009

HENRIK LUNDBERG
VD

HARRY JANSSON
STYRELSEMEDLEM

FÖDELSEÅR: 1961
ANSTÄLLD SEDAN: 1.12.2004

FÖDELSEÅR: 1959
YRKE: LAGTINGSLEDAMOT,
POL.MAG.
MED I POSTEN ÅLAND AB:S
STYRELSE SEDAN: 10.5.2012

AGNETA ERLANDSSONBJÖRKLUND
STYRELSEMEDLEM

PETER ENBERG
STYRELSEMEDLEM
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Främre raden
BORIS EKMAN
STYRELSEMEDLEM

CITA NYLUND
STYRELSEMEDLEM

FÖDELSEÅR: 1947
YRKE: PENSIONERAD
FÖRETAGSLEDARE, EKON.LIC.
MED I POSTEN ÅLAND AB:S
STYRELSE SEDAN: 10.5.2012

FÖDELSEÅR: 1972
YRKE: LAGTINGSLEDAMOT
MED I POSTEN ÅLAND AB:S
STYRELSE SEDAN: 10.5.2012

FÖDELSEÅR: 1961
YRKE: EGEN FÖRETAGARE,
EKON.MAG.
MED I AFFÄRSVERKETS
STYRELSE SEDAN: 12.2.2008
MED I POSTEN ÅLAND AB:S
STYRELSE SEDAN: 2.1.2009

FÖDELSEÅR: 1962
YRKE: EGEN FÖRETAGARE
MED I POSTEN ÅLAND AB:S
STYRELSE SEDAN: 10.5.2012

P OS T E N ÅLANDS LED NINGS GR UP P

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

ORGANISATION 31.12.2013
KUN D ER

KUN D ER

Transportkunder

Samlare

KUN D ER

Privatpersoner och företag

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

Distribution • Fjärrtransporter
Förtullningar • Kundtjänst

Produktion • Försäljning

EKONOMI

PERSONA L

JOHAN SUNDBLOM

johan haglöf

d rift

IT
VERKSTÄ LL AN DE D IREKTÖR

Oscar Henriksson

Henrik Lundberg
POSTENS STYRE LSE

NILS LAMPI, Ordf.
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kenneth sundholm
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KUN D ER

Print och packning

BALANSBOK FÖR
R Ä KE NS KA PSÅ RET 2013
Posten Åland Ab
FO-nummer: 2220702-9
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Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i tusental euro. Uppgifter inom parentes avser
föregående år.

STYR E L S E N S VERK SA M H ET S BERÄ T T E L S E
Väsentliga händelser under räkenskapsåret
R e s u ltat u t v e c k l i n g

Den 1 januari 2013 ändrades den finska mervärdesskattelagen så att det minsta mervärdesskattebelopp som
uppbärs vid import sänktes från 10 euro till 5 euro. Lagändringen drabbade kundsegmentet e-handel hårt vilket
är den främsta orsaken till minskad omsättning och försämrad rörelsevinst. Omsättningen sjönk med 5,1 % till
41,3 miljoner euro (43,6) och vinsten före bokslutsdispositioner och skatter minskade med 35,2 % till 2,0 miljoner euro (3,1).
Affärsområdena Pack & Distribution och Logistik lyckades dämpa tappet i omsättning och resultat genom god
tillväxt inom övriga kundsegment. Affärsområdena Posttjänster och Frimärken anpassar kontinuerligt verksamheten till sina krympande marknader och har därigenom lyckats bevara stabila resultat.
S a m a r b e t s f ö r h a n dl i n g

Posten Åland genomförde samarbetsförhandlingar under våren 2013 eftersom genomgripande rationaliseringsåtgärder i både produktion och administration krävdes för att motverka det resultatbortfall som mervärdesskattelagändringen medförde. Utgången av samarbetsförhandlingen innebar att efter omplaceringar minskades antalet arbetsplatser med totalt åtta stycken.
investeringar

Utbyggnaden av postterminalens etapp 4A, del 2, slutfördes under året. Investeringen i postterminalen var årets
största och uppgick till 1,2 miljoner euro. Affärsområdet Pack & Distribution har planenligt investerat 0,7 miljo-

2013

2012

2011

2010

2009

Omsättning, tusen euro

41 338

43 556

38 774

37 310

35 705

Rörelsevinst, tusen euro

2 124

3 232

3 208

3 840

3 219

Rörelsevinstmarginal, %

5,1

7,4

8,3

10,3

9,0

Finansiella poster, tusen euro
Vinst före bokslutsdisp. och skatt, tusen euro
Vinstmarginal, %

–134

–160

16

–374

–1

1 990

3 072

3 225

3 466

3 218

4,8

7,1

8,3

9,3

9,0

				
Avkastning på eget kapital (ROE), %

6,6

10,4

10,4

11,6

13,0

Avkastning på investerat kapital (ROI), %

6,2

10,7

12,8

16,5

14,6

65,3

64,3

76,7

78,8

79,0

Soliditet, %
Nyckeltalsdefinitioner presenteras i not 1.
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ner euro i nya maskiner.

Risker och riskhantering
Posten Ålands riskhantering utgör en del av bolagets system för intern kontroll och är en naturlig del i den
löpande uppföljningen av verksamheten. Syftet med riskhanteringen är att stöda förverkligandet av organisationens strategier och lönsamhetsmål, säkerställa kontinuiteten i verksamheten samt bevara bolagets
anseende.
Affärsrisker

Bolagets tjänster är utsatta för hård konkurrens vilket gör att Posten Åland kontinuerligt måste anpassa sig
till marknadens efterfrågan. För att kunna erbjuda kunderna konkurrenskraftiga tjänster satsar bolaget på
utbildning av personal, kundanpassade IT-lösningar, investeringar i maskinparken och anpassningar av
postterminalen.
Den pågående globala digitaliseringen medför att volymerna av brevpost sjunker varje år, vilket leder till
krav på effektivare posthantering. Samtidigt skapar den ökande näthandeln en tillväxt i volymerna av varu
brev och paket. Framtidens distributionsnät kommer allt mer att förmedla varor och Posten Åland är väl positionerad i den förändringsprocessen.
EU:s mervärdesskattedirektiv och nationell lagstiftning har stor påverkan på verksamhetsförutsättningarna
för affärsområdet Pack & Distribution. Finansministeriet har tagit fram ett utkast till proposition där det föreslås att mervärdesskattelagen ändras så att skattefriheten för försändelser av ringa värde slopas för importerade tidningar och tidskrifter som utkommer en gång i veckan eller mera sällan. Dessutom ska bestämmelsen
om ett minsta skattebelopp för mervärdesskatt vid import inte tillämpas på sådana tidningar och tidskrifter.
Lagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2015 och kan ge betydande effekter för bolaget.
F i n a n s i e ll a r i s k e r

Inom företagets affärsverksamhet är kundfordringarna en av de största balansposterna. Risken för kreditförluster hanteras genom en enhetlig kreditgivningspolicy, löpande uppföljning av förfallna fordringar och
effektiv indrivningsverksamhet.
Op e r a t i v a r i s k e r

Marknadsförändringar gör att bolaget ständigt behöver se över organisationen för att den ska vara fortsatt
effektiv och konkurrenskraftig.
Posten Åland är beroende av ett begränsat antal leverantörer på vissa marknader. Förändringar i nyckelleverantörernas tjänster eller priser kan ha stor påverkan på Posten Ålands verksamhet.
Ol y c k s r i s k e r
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De materiella anläggningstillgångarna utgör bolagets klart största tillgångspost och försäkringsbehovet granskas noggrant årligen för att säkerställa att verksamheten har ett heltäckande försäkringsskydd.

Lagstiftning och tillståndspliktig verksamhet
Posten Åland har beviljats tillstånd för postverksamhet enligt landskapslagen (2007:60) om posttjänster samt
tillstånd för frimärksutgivning. Båda tillstånden är i kraft till den 31 december 2021.
Posten Åland gör årligen hastighetsundersökningar för att kontrollera att brevförsändelserna uppfyller
kvalitetsnormerna för samhällsomfattande tjänster enligt landskapslagen. År 2013 undersöktes brevförsändelser som ska nå adressaten både den första och den andra arbetsdagen räknat från inlämningsdagen.
I alla mätningar uppfylldes kvalitetsnormerna.

Miljö
Posten Åland följer gällande miljölagstiftning och arbetar förebyggande för att möta framtida krav.
Posten Åland är certifierat inom miljöledningssystemet, ISO 14001:2004. Miljöarbetet fokuseras främst på att
minska utsläppen från transporter. Vidare anpassas verksamheten i postterminalen till en så energieffektiv

2012

2011

ton/år

379

364

359

Körda km med egna fordon

km/år

450 023

476 318

442 105

CO2-utsläpp egna fordon

ton/år

166

158

152

Körda km köpta transporter

km/år

588 802

589 052

578 756

CO2-utsläpp köpta transporter

ton/år

205

205

201

Värmeförbrukning

kWh/år

1 396 891

1 394 315

1 124 693

Elförbrukning

kWh/år

1 992 925

1 635 055

1 361 833

%

95

100

95

Posten Ålands CO2-utsläpp på Åland

Andel förnyelsebar energi
Återvinningsprodukter

ton/år

287

282

301

Restavfall

ton/år

32

40

32

Vattenförbrukning

m /år

1 944

2 383

2 321

3
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användning som möjligt. Verksamheten mäts och följs upp månatligen på ledningsmöten och revideras årligen.

Personal
P e r s o n a l s t r u k t u r 					

På bokslutsdagen sysselsatte Posten Åland 228 personer (249). Bolagets personal omräknat till årsarbeten
uppgick till 201,6 personer (209,0).
Anställda 31.12.2013
Posttjänster
Logistik

Antal anställda

Årsarbeten

Medel anställningsår

Medelålder

114

80,5

13,5

40,6

32

36,7

11,3

43,5

Frimärken

18

16,2

19,2

50,0

Pack & Distribution

45

46,9

8,4

39,2

Staber & ledning
Totalt

19

21,3

7,8

40,9

228

201,6

12,2

41,5

Belöningssystem

PERSONAL 2013

Postens belöningssystem grundar sig på det egna lokala

S ta b e r

kollektivavtalet (LOKA). För samtliga anställda ingår en allmän

& ledning

resultatlön som varierar mellan 0–3,5% av den intjänade lönen
Pac k &

för året. Utfallet beror på tre faktorer: rörelsevinstmarginal,

DistrI-

produktivitet och avkastning på aktiekapital. För år 2013

bution

blev utfallet 2,9 % vilket motsvarar 149 862 euro (82 135).
Under året hade 37 personer (36) en rörlig lönedel, som
utgör mellan 5 och 20 % av den totala årslönen beroende
på befattning. Berättigade till rörlig lönedel är befattningar

FRIMÄRKEN

i ledande ställning med resultatansvar eller direkt försäljningsansvar. Storleken på den rörliga lönedelen beror på hur omsättning,

P OSTlogistik

tjänster

resultat, produktivitet och kvalitet faller ut i förhållande till budgetmål
samt på hur väl personliga projektmål uppfylls. Styrelsen slår fast
ramarna för den rörliga lönedelen i samband med budgetarbetet varje år.
För år 2013 blev utfallet 255 035 euro (247 098).
Vd och delar av ledningsgruppen omfattas av en gruppensionsförsäkring där arbetstagaren vid 63 års
ålder kan erhålla en pension motsvarande 60 % av lönen. Försäkringen är villkorad så att inbetalda premier
tillfaller arbetstagaren endast om denne fortfarande är anställd av Posten Åland fem år efter det att pensions-
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förmånen beviljats. Premierna för året uppgick till 31 644 euro (34 116).

Personalstyrning

Lönebildningen för alla befattningar inom Posten är individuell och lönen bestäms utifrån varje befattnings
krav och individens skicklighet. Lönen ökar med stigande ansvar och svårighetsgrad samt med medarbetarens prestation och skicklighet.
För att bedöma befattningarna arbetsvärderas dessa regelbundet enligt det svenska BAS-systemet
(AON Hewitt). Under perioden januari till mars genomförs årliga prestationsbedömningssamtal med
samtliga anställda där chef och arbetstagare gemensamt kommer fram till arbetstagarens prestation det
gångna året. Denna bedömning ligger sedan till grund för lönerevision som genomförs den 1 april. För
2013 fördelades 0,5 % av Postens lönesumma för aktuella personalkategorier enligt kriterierna prestation
och arbetstagarens lön i relation till referenslön.
J ä m s t ä lld h e t o c h a r b e t s f ö r h å ll a n d e

Postens jämställdhets- och mångfaldsplan för åren 2013–2015 innehåller en policy gällande jämställdhet och
mångfald och en beskrivning av jämställdhetsläget. Utöver detta behandlar planen följande sex områden:
rekrytera för en jämnare könsfördelning och bredare mångfald, löner, arbetsförhållanden och arbetsmiljö,
föräldraskap och arbete, diskriminering och trakasserier och slutligen Postens marknadsföring.
N y c k e l t a l f ö r j ä m s t ä lld h e t

2013		2012

kvinnor

män

kvinnor

män

Anställda, %

58

42

53

47

Tidningsutdelare, %

42

58

–

–

Arbetsledare, %

50

50

67

33

Enhetschefer/produktionsledare, %

50

50

50

50

Produktionschefer, %

100

–

100

–

Försäljningschefer, %

25

75

25

75

Stabschefer, %

20

80

–

100

Affärsområdeschefer, %

50

50

50

50

KVINNOR

MÄN
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Bolagets organisation, ledning och revisorer
Posten Ålands verksamhet är indelad i affärsområdena Posttjänster, Frimärken, Logistik samt Pack & Distribution.
Varje affärsområde har egna kundsegment och marknadsstrategier. Affärsområdena stöds av gemensamma
stabsfunktioner inom personal, ekonomi, kommunikation, drift och it. Vd Henrik Lundberg ansvarar för den
övergripande organisationen och leder arbetet i ledningsgruppen där affärsområdescheferna och fyra stabschefer ingår.
Styrelsen består av sju ledamöter som återvaldes på ordinarie bolagsstämma. Styrelsen sammanträdde 12
gånger under året under ledning av ordförande Nils Lampi.
CGR Leif Hermans och GRM Erika Sjölund är bolagets revisorer.
Bolaget har inga penninglån, säkerheter eller ansvarsförbindelser till närstående.
Bolagets aktie och ägande

Posten Åland ägs av Ålands landskapsregering. Bolagets aktiekapital är 10 000 000 euro som fördelas på
10 000 aktier vilka är lika värda. Bolaget innehar inte egna aktier och har inte kapitallån.
Utsikter för år 2014

Omsättningen förväntas öka tack vare tillväxt inom affärsområdet Pack & Distribution. Rörelsevinstmarginalen
hålls troligen i nivå med det senaste året på grund av en fortsatt utmanande konkurrenssituation. Investeringarna minskar jämfört med de senaste åren eftersom inga väsentliga till- eller ombyggnader av postterminalen
är planerade.
F ö r s l a g t i ll v i n s t d i s p o s i t i o n 		

Bolagets utdelningsbara vinstmedel uppgår till 13 273 715,78 euro, varav 678 391,96 euro utgörs av räkenskapsperiodens vinst. Styrelsen föreslår för bolagsstämman att de utdelningsbara vinstmedlen disponeras på
följande sätt:		
		
Till aktieägarna utdelas 100 euro per aktie, totalt

1 000 000,00

I det fria egna kapitalet kvarlämnas								
12 273 715,78
		
euro 13 273 715,78
Styrelsen anser att den föreslagna vinstutdelningen inte äventyrar bolagets soliditet. Vinstutdelningen
hindrar heller inte bolaget från att fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt eller att fullgöra erforderliga
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investeringar.

Resultaträkning

Not

Omsättning

2

Övriga rörelseintäkter

3

2013

2012

41 337

43 556

93

78

41 430

43 634

–1 890

–2 442

–34

79

–25 003

–25 677

–26 927

–28 040

–7 068

–7 153

–1 185

–1 239

Material och tjänster
Material, förnödenheter och varor
Inköp under räkenskapsperioden
Förändring av lager
Köpta tjänster
Material och tjänster totalt
Personalkostnader

4

Löner och arvoden
Lönebikostnader
Pensionskostnader
Övriga lönebikostnader
Personalkostnader totalt

–343

–384

–8 596

–8 776

–1 865

–1 450

–1 918

–2 136

2 124

3 232

–134

–160

1 990

3 072
–1 529

5, 6

Rörelsevinst

Finansiella intäkter och kostnader

7

Vinst före bokslutsdispositioner och skatter

Bokslutsdispositioner

8

–1 091

Inkomstskatt

9

–221

–392

678

1 151

Räkenskapsperiodens vinst
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Avskrivningar enligt plan
Övriga rörelsekostnader

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013

Avskrivningar och nedskrivningar

Balansräkning

Not

31.12.2013

31.12.2012

118

168

470

470

29 424

28 708

3 305

3 074

Aktiva
Bestående aktiva

Immateriella tillgångar

10

Materiella tillgångar

11

Markområden
Byggnader och konstruktioner
Maskiner och inventarier
Övriga materiella tillgångar

218

251

Pågående nyanläggningar

–

486

Materiella tillgångar totalt

33 417

32 989

Placeringar

12

904

904

34 438

34 061

344

378

–

–

Kundfordringar

5 912

5 563

Övriga fordringar

1 019

1 059

Bestående aktiva totalt

Rörliga aktiva

Omsättningstillgångar
Långfristiga fordringar

13

Kortfristiga fordringar

Resultatregleringar
Kortfristiga fordringar totalt
Kassa och bank
Rörliga aktiva totalt
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Aktiva totalt

103

190

7034

6 812

652

771

8 030

7 961

42 468

42 022

Balansräkning

Not

31.12.2013

31.12.2012

Aktiekapital

10 000

10 000

Balanserad vinst från tidigare år

12 595

12 445

678

1 151

23 273

23 596

4 895

3 804

17

4 169

5 807

17

2 133

1 067

842

862

5 269

5 119

189

239

1 698

1 528

Kortfristigt främmande kapital totalt

10 131

8 815

Främmande kapital totalt

14 300

14 622

Passiva totalt

42 468

42 022

Passiva
Eget kapital

14, 15

Räkenskapsperiodens vinst
Eget kapital totalt

Ackumulerade bokslutsdispositioner

Avskrivningsdifferens
Främmande kapital

Långfristigt främmande kapital
Skulder till kreditinstitut

Erhållna förskott
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Resultatregleringar

16

39

Skulder till kreditinstitut
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Kortfristigt främmande kapital

Finansieringsanalys

2013

2012

Affärsverksamhetens kassaflöde
Erhållna betalningar för försäljning
Betalda rörelsekostnader
Affärsverksamhetens kassaflöde före finansiella poster och skatter
Betalda räntor för affärsverksamheten
Erhållna räntor från affärsverksamheten
Betalda direkta skatter

41 116

43 264

–37 249

–37 975

3 867

5 289

–159

–114

24

23

41

–755

3 773

4 443

–2 338

–9 482

18

6

Investeringar i övriga placeringar

–

–125

Överlåtelseinkomster från övriga placeringar

–

220

Affärsverksamhetens kassaflöde

Investeringarnas kassaflöde

Investeringar i materiella och immateriella tillgångar
Överlåtelseinkomster från materiella och immateriella tillgångar

Erhållna dividender och räntor på investeringar
Kassaflöde från investeringsverksamheten

1

1

–2 319

–9 380

Finansieringsverksamheten

Upptagna lån

494

6 130

Amortering av lån

–1 067

–

Betalda dividender

–1 000

–1 000

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

–1 573

5 130

–119

192

Likvida medel vid årets början

771

579

Likvida medel vid årets slut

652

771
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Förändring av likvida medel

Noter
Not 1

redovisnings- och värderingsprinciper

Posten Åland Ab:s bokslut har upprättats i enlighet med finländsk bokföringslagstiftning samt övriga nationella regler och bestämmelser gällande bokslut.
I m m a t e r i e ll a o c h m a t e r i e ll a t i ll g å n g a r

De immateriella och materiella tillgångarna har i balansräkningen upptagits till anskaffningsutgiften med
avdrag för planenliga avskrivningar. Till anskaffningsutgiften har hänförts rörliga utgifter för anskaffningen
och tillverkningen. De planenliga avskrivningarna har beräknats linjärt och är baserade på tillgångarnas
ekonomiska verkningstid. Avskrivningarna har gjorts med början från den dag nyttigheten har tagits i bruk.
F ö l j a n d e a v s k r i v n i n g s t i d e r t i ll ä m p a s :

Immateriella tillgångar

5 år

Byggnader

40 år

Lätta konstruktioner och byggnaders tekniska anordningar

5/10 år

Maskiner och inventarier

3–10 år

Övriga materiella tillgångar

10 år

O m s ä t t n i n g s t i ll g å n g a r

Omsättningstillgångarna upptas i enlighet med fifo-principen till anskaffningsutgiften eller till det sannolika
försäljningsvärdet, ifall det senare är lägre.
P o s t e r i f r ä m m a n d e va l u ta

Fordringar och skulder i utländsk valuta har omvandlats till euro enligt bokslutsdagens kurs.
N y c k e lta l s d e f i n i t i o n e r

Soliditet
Justerat eget kapital/(balansomslutning – erhållna förskott)
Avkastning på eget kapital (ROE)
(Resultat före bokslutsdispositioner och skatter – inkomstskatter)/genomsnittligt justerat eget kapital
Avkastning på investerat kapital (ROI)
(Resultat före bokslutsdispositioner och skatter + finansiella kostnader)/(balansomslutning – räntefria skulder
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(i genomsnitt under året))

Not 2

Fördelning av omsättningen per affärsområde

2013

2012

7 961

8 160

Omsättningen fördelar sig på affärsområden enligt följande:
Posttjänster
Logistik

5 092

5 070

Frimärken

2 550

2 438

26 896

29 438

76

55

Pack & Distribution
Administrativa tjänster
Eliminering intern omsättning

–1 238

–1 605

Totalt

41 337

43 556

2013

2012

59

50

Not 3	Övriga rörelseintäkter

Lokalhyror
Försäljningsvinster från anläggningstillgångar

6

1

Övrigt

28

27

Totalt

93

78

2013

2012

80,5

84,6

Not 4

Personal

Medelantalet anställda omräknat i årsarbeten

Posttjänster
Logistik

36,7

34,2

Frimärken

16,2

15,9

Pack & Distribution

46,9

52,1

Staber och ledning

21,3

22,2

201,6

209,0

Verkställande direktören

163

159

Övriga medlemmar i ledningsgruppen

635

639

49

52

Övriga anställda

6 221

6 303

Totalt

7 068

7 153

Totalt
Löner och arvoden
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Styrelsen

Utomstående pensionsbolag svarar för det lagstadgade pensionsansvaret i bolaget. Samtliga pensionsplaner klassificeras
som avgiftsbestämda. Pensionspremierna redovisas som kostnader i resultaträkningen för den räkenskapsperiod till vilken
de hänför sig. Ytterligare information om ersättningar till anställda finns i styrelsens verksamhetsberättelse.

Not 5	Revisorernas arvoden

2013

2012

Revisionsarvoden

8

8

Övriga arvoden

1

–

Totalt

9

8

2013

2012

Fastighetskostnader

476

425

Administrationskostnader

268

384

Marknadsföringskostnader

196

283

Personalkostnader

228

243

Resekostnader

184

191

IT-kostnader

187

200

28

51

Hyreskostnader
Övriga poster

351

359

1 918

2 136

2013

2012

1

1

Ränteintäkter

24

23

Finansiella intäkter totalt

25

24

–

–36

Totalt

Not 7

Finansiella intäkter och kostnader

Intäkter från placeringar

Nedskrivningar av placeringar
Förlust vid avyttring

–

–34

Räntekostnader

–159

–114

Finansiella kostnader totalt

–159

–184

Totalt

–134

–160

2013

2012

1 091

1 529

Not 8

Bokslutsdispositioner

Differens mellan avskrivningar enligt plan och skattemässiga avskrivningar
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Not 6	Övriga rörelsekostnader

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013

Hermans & Revisorernas Ab

Not 9

Inkomstskatt

Inkomstskatt för den egentliga verksamheten

2013

2012

221

388

Inkomstskatt hänförlig till tidigare år
Summa

Not 10

–

4

221

392

Immateriella tillgångar

Immateriella rättigheter

Övriga immateriella

Totalt

tillgångar med
verkningstid
Anskaffningsutgift 1.1

520

295

815

3

13

16

Ökningar
Anskaffningsutgift 31.12

Ack. avskrivningar 1.1
Avskrivningar under

523

308

831

– 493

–154

– 647

–14

– 52

– 66

– 507

–206

– 713

16

102

118

räkenskapsperioden
Ack avskrivningar 31.12
Bokföringsvärde 31.12

Not 11	Materiella tillgångar

Anskaffningsutgift 1.1
Ökningar

Markom-

Byggnader och

Maskiner och

Övriga materi-

Pågående

råden

konstruktioner

inventarier

ella tillgångar

nyanläggning

Totalt

470

33 041

9 927

365

486

44 290

–

1 182

1 059

–

–

2 241

Minskningar

–

–

– 171

–

–

– 171

Överföringar mellan posterna

–

486

–

–

– 486

–

470

34 709

10 815

365

0

46 360

Ack. avskrivningar 1.1

–

– 4 334

– 6 853

– 115

–

– 11 302

Ack. avskrivningar på

–

–

158

–

–

158

–

– 952

– 815

– 32

–

–1 799

0

– 5 286

– 7 510

–147

0

– 12 943

470

29 424

3 305

218

0

33 417

Anskaffningsutgift 31.12

minskningar
Avskrivningar under räkenskapsperioden
Ack avskrivningar 31.12
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Bokföringsvärde 31.12

Not 12

Placeringar

Övriga aktier och

Övriga fordringar

Totalt

andelar
Anskaffningsutgift 1.1

1 325

210

1 535

Anskaffningsutgift 31.12

1 325

210

1 535

Ack. nedskrivningar 1.1

–581

–50

–631

–

–

–

–581

–50

–631

744

160

904

Nedskrivningar under
räkenskapsperioden
Ack nedskrivningar 31.12
Bokföringsvärde 31.12

Not 13	Omsättningstillgångar

31.12.2013

31.12.2012

79

68

Färdiga produkter/varor

265

310

Totalt

344

378

Material och förnödenheter

Not 14	Eget kapital

Aktiekapital

Vinstmedel

10 000

12 445

Dividendutbetalning

–

Överföring av vinsten från föregående

–

Räkenskaps-

Totalt

periodens vinst
Belopp 1.1

1 151

23 596

–1 000

–

–1 000

1 151

–1 151

–

–

–

678

678

10 000

12 596

678

23 274

45

Belopp 31.12
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räkenskapsperiod
Räkenskapsperiodens vinst

Not 15	Utdelningsbara vinstmedel

Balanserad vinst från tidigare räkenskapsperioder
Räkenskapsperiodens vinst
Summa

Not 16	Resultatregleringar

Personalrelaterade poster
Periodiserade direkta skatter
Övriga resultatregleringar
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Summa

31.12.2013

31.12.2012

12 595

12 445

678

1 151

13 273

13 596

31.12.2013

31.12.2012

1 506

1 499

132

–

60

29

1 698

1 528

Not 17

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

31.12.2013

31.12.2012

Skulder till kreditinstitut, lån

4 933

6 000

Skulder till kreditinstitut, kreditlimit

2 900

2 900

286

286

10 000

10 000

Förfaller till betalning under nästa räkenskapsperiod

25

21

Förfaller till betalning senare

21

22

Totalt

46

43

Ställda säkerheter
Skulder och garantier, för vilka fastighetsinteckningar har ställts som säkerhet

Garantier
Fastighetsinteckningar ställda som säkerhet totalt
Ansvarsförbindelser
Belopp som ska betalas för leasingavtal

		
Bolaget är skyldigt att justera de mervärdesskatteavdrag som gjorts för fastighetsinvesteringarna som färdigställts
år 2008, 2012 och 2013 om användningen av fastigheterna som berättigar till avdrag minskar under justerings
perioderna. Maximibeloppet av ansvaret uppgår till 3 488 762,04 euro och det sista justeringsåret är 2023.
Bolaget har tecknat ränteswapavtal som löper parallellt med den beräknade låneperioden 2013–2016.

Jomala den 25 mars 2014
Nils Lampi

Robert Lindfors

Styrelsens ordförande	

Styrelsens viceordförande

Agneta Erlandsson-Björklund

Boris Ekman

Harry Jansson

Peter Enberg

Cita Nylund

Henrik Lundberg

Över utförd revision har idag avgivits berättelse.
Jomala den 26 mars 2014
Leif Hermans	

Erika Sjölund

CGR	GRM
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Verkställande direktör

Revisionsberättelse
T i ll P o s t e n Ål a n d A b : s b o l a g s s t ä m m a

Vi har reviderat Posten Åland Ab:s bokföring, bokslut, verksamhetsberättelse och förvaltning för räkenskapsperioden 1.1–31.12.2013. Bokslutet omfattar balansräkning, resultaträkning, finansieringsanalys och noter
till bokslutet.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Styrelsen och verkställande direktören ansvarar för upprättandet av bokslutet och verksamhetsberättelsen och
för att de ger riktiga och tillräckliga uppgifter i enlighet
med i Finland gällande bestämmelser om upprättande
av bokslut och verksamhetsberättelse. Styrelsen svarar
för att tillsynen över bokföringen och medelsförvaltningen är ordnad på behörigt sätt och verkställande
direktören för att bokföringen är lagenlig och medels
förvaltningen ordnad på ett betryggande sätt.
Revisorns skyldigheter
Vår skyldighet är att uttala oss om bokslutet och verksamhetsberättelsen på grundval av vår revision. Revisionslagen förutsätter att vi iakttar yrkesetiska principer.
Vi har utfört revisionen i enlighet med god revisionssed i
Finland. God revisionssed förutsätter att vi planerar och
genomför revisionen för att få en rimlig säkerhet om
huruvida bokslutet och verksamhetsberättelsen innehåller väsentliga felaktigheter och om huruvida styrelsens
medlemmar eller verkställande direktören har gjort sig
skyldiga till en handling eller försummelse som kan leda
till skadeståndsskyldighet gentemot bolaget, eller brutit
mot aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta
revisionsbevis om belopp och annan information som
ingår i bokslutet och verksamhetsberättelsen. Valet av
granskningsåtgärder baserar sig på revisorns omdöme
och innefattar en bedömning av risken för en väsentlig
felaktighet på grund av oegentligheter eller fel. Vid denna
riskbedömning beaktar revisorn den interna kontroll som
har en betydande inverkan på upprättandet av ett bokslut
och en verksamhetsberättelse som ger riktiga och tillräckliga uppgifter. Revisorn bedömer den interna kontrollen
för att kunna planera relevanta granskningsåtgärder, men
inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i bolagets
interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering
av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som
har använts och av rimligheten i företagsledningens uppskattningar i redovisningen, liksom en bedömning av den
övergripande presentationen av bokslutet och verksamhetsberättelsen.
Vi anser att vi har inhämtat tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis som grund för vårt uttalande.

U t l åta n d e

Enligt vår uppfattning ger bokslutet, som uppvisar en vinst om 678 391,96 euro, och verksamhetsberättelsen
riktiga och tillräckliga uppgifter om resultatet av bolagets verksamhet samt om dess ekonomiska ställning
i enlighet med i Finland gällande bestämmelser om upprättande av bokslut och verksamhetsberättelse.
Uppgifterna i verksamhetsberättelsen och bokslutet är konfliktfria.

48

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013

Mariehamn den 26 mars 2014

Leif Hermans, CGR			

Erika Sjölund, GRM

Torggatan 5				Torggatan 5
22100 Mariehamn 			

22100 Mariehamn

