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Postens halvårsbokslut:

Fortsatt bekymmersamt
M  Nettoomsättningen för koncernen ökade
med 1 procent under det första halvåret
2013 till 19,589 miljarder och det är också
den siffra som rubriksätts i pressmeddelan-
dena. Läser man litet längre ner i kvartals-
rapporten framgår dock att om man exklude-
rar nyförvärven och valutakurseffekter så
sjönk omsättningen med 3 procent. Detta
trots den andra rubrikryttaren, den att om-
sättningen inom logistik ökar kraftigt. Det
har den också gjort, även om man tar bort
nyförvärven, med 19 respektive 6 procent.
Bekymret är förstås de fortsatt minskande
brevvolymerna, ner 11 procent i Danmark
och 4 procent i Sverige. Men också kostna-
derna för omstruktureringar och investering-
ar; skrytterminalerna och nyförvärven kostar
pengar. Många pengar. Därför fortsätter
skuldsättningen att öka, nettoskulden är nu
uppe i 4,890 miljarder vilket är en miljard
mer än vid samma tidpunkt för ett år sedan.

0,5 procent
Rörelseresultatet uppgick till till 1,056
miljarder (1,017) vilket kan låta betryggan-
de. När kostnaderna för framför allt av- och
nedskrivningar dragits ifrån återstår emeller-
tid ynka 55 miljoner (=0,5 procent på om-
sättningen).
  För PostNord, liksom i stort sett alla andra
postföretag, är de sjunkande brevvolymerna
ett stort bekymmer. I Sverige förvärras de
dessutom av den destruktiva lagstiftning
som innebär att det ska springa två brevbä-
rare efter varandra och slåss om de allt färre
breven. Samtidigt som brevaffären krymper,
är konkurrensen mördande på tillväxtmar-
knaderna inom paket och brevklump.

Danska förändringar
PostNords VD kommenterar situationen i

kvartalsrapporten:

“Nettoomsättningen för Mail minskade till
följd av fortsatta intäktsminskningar i Breve
Danmark. Rörelseresultatet förbättrades
trots avsättningar för avveckling av termi-
naler i Meddelande Sverige. Brevvolymerna
minskar fortsatt i Sverige och Danmark, i
enlighet med förväntan. Vi genomför ge-
nomgripande insatser för att anpassa verk-
samheten till lägre volymnivåer, men detta
kommer på sikt inte att vara tillräckligt för
att säkra tillfredställande lönsamhet och
god postservice. Brevvolymutvecklingen
måste mötas av åtgärder för att harmonise-
ra de nationella postala regelverken med de
dramatiska förändringarna i efterfrågan. I
Danmark ställer sig nu en bred politisk
majoritet bakom förändringar i postlagen
för att ytterligare anpassa kraven på post-
servicen till marknadsutvecklingen. En
översyn är nödvändig även i Sverige.”

0-4 befordran
De förändringar som man nu tycks vara
överens om i Danmark innebär bland annat
att man kan förlänga utdelningstiden för B-
brev från tre till fyra dagar och minska
antalet egna kontor och ersätta dem med

(färre och enklare) ombud. Kravet på utdel-
ning sex dagar i veckan kvarstår – men vill
man ha ett A-brev utdelat på måndagar
kommer man att få betala mer!
  Framtiden för PostNord är mot denna
bakgrund svår att bedöma och beror på en
rad faktorer. Hur snabbt fortsätter volym-
nedgången på breven och hur kommer
företagsledning och ansvariga politiker att
möta detta? Genom ändringar i postlagstift-
ningen? Genom nya direktiv till Post- och
telestyrelsen? Genom sämre servicevillkor? 
Det finns ett fortsatt intresse hos de privata
kapitalägarna och dem som berikar sig i
deras närhet att förvärva de delar av statligt
ägd verksamhet som kan ge avkastning som
exempelvis klump och paket – kommer
politikerskrået att gå dem till mötes? 

Bring/CityMail
Det enda man kan vara säker på är väl det
att den första åtgärd som borde vidtas, näm-
ligen att stänga ner Bring/CityMail för att
något underlätta en fortsatt god brevservice,
inte kommer att bli verklighet. Såvida nu
inte norska Posten ledsnar på de ständiga
förlusterna! Man särredovisar inte resultatet
för sin svenska brevverksamhet, men en
kommentar i 2012 års bokslut antyder att det
fortfarande är problem med lönsamheten.
Posten Norge har ju expanderat starkt inom
logistik och omsättningen ökade med 3,9
procent till 5,773 miljarder NOK under
första halvåret i år. Rörelseresultatet blev
dock ett minus på 101 miljoner. Brevvoly-
merna minskade med 6 procent.
  Posten i vårt östra grannland, Itella, ökade
omsättningen med 4,6 procent till 495,1
miljoner euro (ca 4,3 miljarder svenska
kronor). Volymen adresserade brev sjönk
med 5 procent. Rörelseresultatet visar på ett
(litet) minus.
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Nettoomsättning 

jan - juni

Resultat

jan - juni

2013 2012 2013 2012

Breve Danmark 4 655 5 317 -112 -84

Meddelande Sverige 7 535 7 603 247 247

Strålfors 1 327 1 372 -12 -49

Logistik 6 533 5 577 112 71

Koncernen (inkl övrigt) 19 589 19 480 249 126/551


