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Posti Groupilla selkeä tulosparannus alkuvuonna – markkinatilanne yhä
vaikea

Posti Group Oyj:n osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2015

· Konsernin liikevaihto laski tammi-maaliskuussa 7,3 % ja oli 435,9 (470,0) miljoonaa euroa.
Postinjakelun volyymien lasku jatkui, pakettipalvelut kasvoi. Logistiikkamarkkinan tilanne
jatkui heikkona ja kilpailu kovana. Valuuttakurssit heikkenivät.

· Liikevaihto laski Postipalveluissa 0,8 %, Paketti- ja logistiikkapalveluissa 10,6 %, Itella
Venäjällä 33,2 % ja kasvoi OpusCapitassa 0,5 %. Itella Venäjän liikevaihto laski
paikallisessa valuutassa 1,2 %.

· Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä parani ja oli 20,6 (17,6) miljoonaa euroa eli 4,7 % (3,7 %)
liikevaihdosta. Katsauskauden kertaluonteiset erät olivat yhteensä 0,0 (13,3) miljoonaa
euroa.

· Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä parani Postipalveluissa 21,0 (16,9) miljoonaan euroon,
Paketti- ja logistiikkapalveluissa 1,0 (-1,1) miljoonaan euroon, Itella Venäjällä -0,9 (-2,2)
miljoonaan euroon ja heikkeni OpusCapitassa 4,7 (6,8) miljoonaan euroon.

· Ensimmäisen neljänneksen liiketulos oli 20,5 (4,3) miljoonaa euroa, joka oli 4,7 % (0,9 %)
liikevaihdosta.

· Liiketoiminnan rahavirta oli vahva, 35,2 (27,4) miljoonaa euroa.
· Yhtiön nimi muuttui 1.1.2015 Posti Group Oyj:ksi. Liiketoimintaryhmien nimet ovat 1.1.2015

alkaen: Postipalvelut, Paketti- ja logistiikkapalvelut, Itella Venäjä ja OpusCapita. Posti Group
Oyj:n tulos raportoidaan vuoden 2015 alusta alkaen uusien liiketoimintaryhmien mukaisesti.

· OpusCapita Group Oy:n väliaikaiseksi toimitusjohtajaksi nimitettiin 2.3.2015 alkaen Ossi
Pohjola.

Konsernin avainluvut

1-3 1-3 1-12
2015 2014 2014

Liikevaihto, milj. euroa 435,9 470,0 1 858,7
Liiketulos (oikaistu), milj. euroa *) 20,6 17,6 50,8
Liiketulos (oikaistu), % *)             4,7 3,7 2,7
Liiketulos, milj. euroa 20,5 4,3 5,8
Liiketulos, %             4,7 0,9 0,3
Tulos ennen veroja, milj.euroa 21,3 2,1 -4,6
Tilikauden tulos, milj. euroa 15,9 4,0 -4,4
Oman pääoman tuotto (12 kk), %             1,2 1,0 -0,7
Sijoitetun pääoman tuotto (12 kk), %             3,1 0,7 1,0
Omavaraisuusaste, %           46,6 46,6 45,9
Nettovelkaantumisaste (Gearing), %           11,7 18,7 17,2
Bruttoinvestoinnit, milj. euroa           16,5 12,8 57,5
Henkilöstö keskimäärin       22 579 25 066 24 617

*) Oikaistu = ilman kertaluonteisia eriä
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Toimitusjohtaja Heikki Malinen:

”Posti Groupin vuosi käynnistyi isojen uudistusten merkeissä, kun konserni sai uuden nimen ja
uudistuneen organisaation. Myynnin osalta alkuvuosi oli kuitenkin odotetusti hyvin haastava
talouden alamäen, kireän markkinatilanteen ja postivolyymien laskun vuoksi. Liikevaihto laski niin
Postipalveluissa, Paketti- ja logistiikkapalveluissa kuin Itella Venäjällä. OpusCapitan liikevaihto
parani.

Liikevaihdon laskusta huolimatta Posti Groupin tulosparannus oli selkeä. Tulosparannusta tukivat
muun muassa pääsiäisen ja vaalien ajoittuminen ensimmäiselle neljännekselle. Konsernin liiketulos
parani edellisvuodesta selvästi 20,5 miljoonaan euroon ja myös Paketti- ja logistiikkapalveluiden
tulos ennen kertaeriä ylsi voitolliseksi, mikä on erityisen ilahduttava asia.

Vaikka alkuvuoden tuloksemme oli hyvä, loppuvuoden näkymiin liittyy paljon epävarmuutta.
Suomen taloudesta ei valitettavasti ole odotettavissa vetoapua logistiikkasektorille. Venäjällä
kuluttajien alentunut ostovoima heikentää myös logistiikkapalvelujen kysyntää.

Tulosparannusta selittää osaltaan, ettei alkuvuonna ollut rakennemuutoksestamme johtuvia tulosta
rasittavia kertaeriä. Kauaskantoisempi tekijä on, että vuonna 2013 konsernissa aloitetut laajat
tehostamistoimet alkavat tuottaa tulosta. Olemme kyenneet pudottamaan kustannuksia ja
tehostamaan toimintaa kaikissa liiketoimintaryhmissä, tuotannossa ja hallinnossa. Tammikuussa
2015 aloitimme uuden kaksivuotisen 75 miljoonan tehostamisohjelman.

Ensimmäisen vuosineljänneksen positiivisimpia asioita oli pakettiliikenteen kasvun piristyminen 5
%:iin. Panostuksemme pakettiautomaattiverkoston laajentamiseen on osoittautunut oikeaksi.
Pakettiautomaatit ovat saaneet kuluttajilta runsaasti positiivista palautetta ja paketteja lähetettiin
automaattien kautta 45 % enemmän kuin vuosi sitten.

Digitalisaatio on lähivuosina yksi keskeisimpiä yhteiskunnan, talouden ja kaupan rakenteita
uudistavia tekijöitä. Postille tämä tarkoittaa suurta haastetta, rakennemuutosta ja samalla uutta
kasvualuetta: paperisen viestinnän vähentyessä ja asiakkaiden tarpeiden muuttuessa tulemme
kehittämään palveluverkostoamme ja uusia digitaalisia palveluja. Olenkin hyvin innoissani, että
Postin tarjoama sähköinen postilaatikko Netposti kasvattaa tasaisesti suosiotaan. Sillä on jo 600
000 käyttäjää. Myös IT-palveluyhtiömme OpusCapitan pilvipalvelut ja sähköiset laskutuspalvelut
jatkoivat voimakasta kasvuaan.

Digitalisaatio asettaa kuitenkin lähivuosien aikana uhan Postin kannattavuudelle, jos yhtiön pitää
selviytyä nykysääntelyn velvoitteista puolet pienemmällä postimäärällä. Toivomme uudelta
hallitukselta ja eduskunnalta valmiutta sopeuttaa postisääntelyä digiaikaan, jotta postipalvelut
voidaan tuottaa koko maassa jatkossakin ilman veronmaksajien rahoja.”

LIITTEET
Posti Groupin osavuosikatsaus kokonaisuudessaan

LISÄTIETOJA
Toimitusjohtaja Heikki Malinen ja talous- ja rahoitusjohtaja Sari Helander,
puh. 020 452 3366 (MediaDesk)

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.posti.com/talous
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TALOUDELLINEN TIEDOTTAMINEN VUONNA 2015
Tammi-kesäkuun osavuosikatsaus 17.7.
Tammi-syyskuun osavuosikatsaus 2.11.

VALOKUVAT JA LOGOT
www.posti.com/media

Posti Group on ensisijainen valintasi postin, logistiikan ja verkkokaupan palveluissa. Huolehdimme
kaupankäynnin ja arjen sujuvuudesta 11 maassa. Liikevaihtomme vuonna 2014 oli 1 859 miljoonaa
euroa. Palvelemme asiakkaitamme Suomessa Posti-nimellä ja muissa maissa Itella-nimellä noin
23 000 ammattilaisen voimin. www.posti.com.

Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2015

Markkinatilanne ja toimintaympäristö

Yleinen taloustilanne jatkui Suomessa alkuvuonna heikkona, mikä näkyi sekä posti- että
rahtivolyymien laskuna. Venäjän markkinatilanne heikkeni merkittävästi ensimmäisen neljänneksen
loppua kohden. Venäjän rupla vahvistui alkuvuonna, mutta vuodentakaiseen verrattuna
päätöskurssi heikkeni 28 %. Tämän lisäksi Skandinaviassa vallitsi kova kilpailu ja osasta
liiketoimintoja luovuttiin. Tilanne näkyi Posti Group -konsernissa liikevaihdon laskuna.

Osoitteellisten kirjelähetysten volyymien lasku oli kausiluonteisesti edellisvuotta maltillisempaa, -6 %
(-10 %). Sanomalehtivolyymit puolestaan laskivat edellisvuotta selvästi voimakkaammin, -31 % (-8
%), mikä oli osittain seurausta vuoden 2014 aikana päättyneistä varhaisjakelusopimuksista.
Aikakauslehtien volyymilasku pysyi edellisvuoden tasolla, -10 % (-10 %).

Postin Pakettipalvelut kasvoi edellisvuodesta 5 % ja Posti toimitti tammi-maaliskuun aikana 8
miljoonaa pakettia. Pakettien kokonaismäärä kasvoi Suomessa 3,3 % vuonna 2014. Postin
pakettivolyymi kasvoi vastaavasti 2,2 %.

OpusCapitassa pilvipalveluiden kasvu jatkui voimakkaana maksuliikenteessä ja kassanhallinnassa.
OpusCapitan tarjoamien BPaaS-palveluiden (Business Process as a Service) ja SaaS-
tuotemyynnin (Software as a Service) ennustetaan kasvavan huomattavasti voimakkaammin kuin
perinteisten ohjelmistolisenssien myynnin.

Liikevaihto ja tulos

Konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 435,9 (470,0) miljoonaa euroa. Liikevaihto laski 7,3 %.
Paikallisissa valuutoissa liikevaihdon lasku oli 4,1 %.

Liikevaihto laski Postipalveluissa, Paketti- ja logistiikkapalveluissa ja Itella Venäjällä ja kasvoi
OpusCapitassa. Suomessa liikevaihto laski 1,9 % ja muissa maissa 26,3 %. Liikevaihdon laskuun
vaikutti ruplan voimakas heikentyminen edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.
Kansainvälisen liikevaihdon osuus oli 23 % (27 %).

Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä oli 20,6 (17,6) miljoonaa euroa, 4,7 % (3,7 %) liikevaihdosta.
Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä parani Postipalveluissa, Paketti- ja logistiikkapalveluissa ja Itella
Venäjällä ja heikkeni OpusCapitassa.
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Katsauskauden kertaluonteiset erät olivat yhteensä 0,0 (13,3) miljoonaa euroa.

Liiketulos oli 20,5 (4,3) miljoonaa euroa, eli 4,7 % (0,9 %) liikevaihdosta. Liiketulos parani
Postipalveluissa, Paketti- ja logistiikkapalveluissa ja Itella Venäjällä ja heikkeni OpusCapitassa.

Konsernin nettorahoitustuotot olivat 0,8 (kulut 2,3) miljoonaa euroa, mikä johtui suojaamattomien
valuuttamääräisten erien kurssivoitoista.

Konsernin tulos tilikaudelta oli 15,9 (4,0) miljoonaa euroa.

Oman pääoman tuottoprosentti oli 1,2 % (1,0 %).

Vuoden 2015 alusta yleispalveluvelvoitteen alle kuuluvia tuotteita on sekä Postipalveluissa että
Paketti- ja logistiikkapalveluissa. Yleispalveluvelvoitteen alaisen toiminnan osuus oli 38,4 (31,4)
miljoonaa, eli 8,8 % (6,7 %) koko konsernin liikevaihdosta.

Toiminnan tehostamisohjelma

Konsernissa käynnistettiin elokuussa vuosille 2015–2016 uusi toiminnan tehostamisohjelma, jonka
tavoitteena on 75 miljoonan euron säästöt. Tavoitteena on muun muassa saavuttaa synergiaetuja
tuotannon yhdistämisestä, tehostaa Postin palvelupisteverkostoa ja ICT-toimintoa, säästää
hankinnoissa sekä yksinkertaistaa tuoteportfoliota. Maaliskuun loppuun mennessä säästöistä oli
saavutettu noin 10 %.

OpusCapitan Finance and Accounting Outsourcing -yksikön palvelutuotannossa 26.1.2015
käynnistetyt yhteistoimintaneuvottelut johtivat yhteensä 9 henkilön irtisanomiseen. Postin
varastopalveluissa 3.3.2015 käynnistetyt yhteistoimintaneuvottelut koskivat 59 henkilöä. Neuvottelut
päättyivät 10 henkilön irtisanomiseen.

Postipalvelut

Postipalvelut-liiketoimintaryhmän liikevaihto laski tammi-maaliskuussa 0,8 % ja oli 195,8 (197,3)
miljoonaa euroa. Jakelutuotteiden volyymilasku jatkui.

Liiketoimintaryhmän liiketulos ilman kertaluonteisia eriä oli 21,0 (16,9) miljoonaa euroa.
Katsauskaudella kirjattiin kertaluonteisia tuottoja 0,2 (0,0) miljoonaa euroa. Tulosta vahvistivat
toiminnan tehostaminen, vuoden 2015 alusta voimaan tulleet postimaksujen hinnankorotukset sekä
vaalien ja pääsiäispostitusten ajoittuminen ensimmäiselle neljännekselle.

Liiketulos parani ja oli 21,2 (16,9) miljoonaa euroa.

Postilähetysten jakeluvolyymit kehittyivät tammi-maaliskuussa verrattuna edellisen vuoden
vastaavaan ajanjaksoon seuraavasti:

· Osoitteelliset kirjelähetykset -6 % (-10 %)
· Osoitteeton suoramarkkinointi -9 % (-23 %)
· Sanomalehdet -31 % (-8 %)
· Aikakauslehdet -10 % (-10 %)
· Sähköiset kirjeet +6 % (+3 %)
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Osoitteellisten kirjelähetysten volyymilaskun pieneneminen johtui tänä vuonna ensimmäiselle
neljännekselle ajoittuneista vaalipostituksista sekä pääsiäisestä. Sanomalehtivolyymien voimakas
lasku on osittain seurausta vuoden 2014 aikana päättyneistä varhaisjakelusopimuksista.

Postin palvelupisteitä oli maaliskuun lopussa yhteensä 1 402. Postin pakettiautomaatteja avattiin
tammi-maaliskuun aikana 11 ja niitä oli maaliskuun lopussa yhteensä 470. Suunnitelmissa on
laajentaa verkostoa nykyisestä 1 400:sta 1 500:aan palvelupisteeseen vuoteen 2017 mennessä.

Postin tarjoaman sähköisen postilaatikon Netpostin käyttäjämäärä nousi maaliskuun lopussa 600
000:een, eli lähes 10 % edellisvuodesta.

Postimerkillä maksettujen 2. luokan kirjeiden kulkunopeus on toteutunut lain vaatimalla tasolla.
Postilaissa asetettu kulkunopeusvaatimus edellyttää, että 2. luokan kirjelähetyksistä on oltava 95 %
perillä jättöpäivästä lukien toisena arkipäivänä. Alkuvuonna tulos oli 97,7 %.

Maaliskuun alussa lanseerattiin osoitteettomaan mainontaan uusi tuote, jonka avulla haluttiin
parantaa lähetysten huomioarvoa ja vähentää manuaalisen lajittelun työvaiheita. Kotitaloudet ovat
saaneet maaliskuun alusta alkaen kahdesti viikossa mainokset ja muut osoitteettomat lähetykset
erillisessä kääreellisessä lähetysnipussa. Aiemmin osoitteettomat lähetykset jaettiin erillisinä
osoitteellisen postin joukossa.

Paketti- ja logistiikkapalvelut

Paketti- ja logistiikkapalvelut -liiketoimintaryhmän liikevaihto laski tammi-maaliskuussa 10,6 % ja oli
161,8 (180,9) miljoonaa euroa.

Liikevaihto laski voimakkaasti erityisesti Skandinaviassa ja kansainvälisessä rahdissa.
Skandinaviassa on luovuttu edellisvuoden jälkeen osasta liiketoimintoja. Kotimaan rahtiliikenteessä
koko maan kokonaisvolyymi oli edelleen laskussa ensimmäisellä neljänneksellä, mikä vaikutti
alentavasti liikevaihtoon. Lisäksi kuljetusten polttoainelisän osuus liikevaihdosta laski polttoaineiden
hinnan alenemisen takia. Varastoliiketoiminnan liikevaihto laski edellisestä vuodesta.

Pakettipalveluissa liikevaihto kasvoi hyvän volyymikehityksen ansiosta. Pakettipalveluiden volyymi
kehittyi ensimmäisen kolmen kuukauden aikana myönteisesti. Kaiken kaikkiaan Posti toimitti tammi-
maaliskuun aikana 8 miljoonaa pakettia. Postin pakettiautomaattien käyttö vilkastui alkuvuoden
aikana, automaattien kautta kulkeneiden pakettien määrä kasvoi edellisvuodesta 45 %. Postin
pakettipalvelut kasvoivat edellisvuodesta 5 % (1 %). Pakettien kokonaismäärä kasvoi Suomessa 3,3
% vuonna 2014.

Liiketoimintaryhmän liiketulos ilman kertaluonteisia eriä parani ja oli 1,0 (-1,1) miljoonaa euroa.
Tulos parani pakettipalveluiden kysynnän kasvun ja toimitusketjuratkaisuissa tehtyjen varastojen
yhdistämisten sekä toiminnan tehostamistoimenpiteiden vaikutusten ansiosta. Skandinaviassa tulos
oli edelleen tappiolla. Baltiassa liiketoiminta kehittyi myönteisesti ja tulos oli positiivinen.

Liiketoimintaryhmän liiketulos parani ja oli -1,0 (-1,3) miljoonaa euroa.

Itella Venäjä

Paikallisessa valuutassa mitattuna Itella Venäjän liikevaihto laski tammi-maaliskuussa 1,2 %.
Liikevaihdon lasku johtui heikosta kuljetusten kysynnästä ja varastoliiketoiminnan alhaisista
käsittelyvolyymeista. Volyymit heikkenivät merkittävästi ensimmäisen neljänneksen loppua kohden.
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Tämän hetken näkemyksen mukaan volyymit pysyvät alhaisella tasolla vähintään seuraavien
kuuden kuukauden ajan.

Venäjän ruplan päätöskurssi oli heikentynyt 31.3.2015 mennessä 28 % verrattuna edellisvuoden
vastaavaan ajankohtaan. Euromääräinen liikevaihto laski 33,2 % ja oli 27,7 (41,5) miljoonaa euroa.

Liiketoimintaryhmän tulos ilman kertaluonteisia eriä oli -0,9 (-2,2) miljoonaa euroa. Paikallisessa
valuutassa mitattuna kannattavuus parani edellisvuodesta.

Sopimuslogistiikan tulos parani hieman, mikä johtui varastopalveluiden myynnin liikevaihdon
kasvusta. Käsittelyvolyymit heikkenivät hieman johtuen yleisestä taloudellisesta tilanteesta.
Keskimääräinen varastojen täyttöaste oli tammi-maaliskuussa 84 % Moskovassa ja 77 % muilla
alueilla. Kuljetusvolyymit heikkenivät heikon taloustilanteen ja pienentyneen rajat ylittävän kaupan
johdosta.

Liiketulos parani ja oli -1,0 (-2,2) miljoonaa euroa. Liiketulos kehittyi myönteisesti varastopalveluiden
myynnin liikevaihdon kasvusta, suojausvoitoista ja varastojen parantuneesta tehokkuudesta
johtuen.

Itella Venäjän investoinnit olivat 0,7 (0,3) miljoonaa euroa.

OpusCapita

OpusCapitan liikevaihto kasvoi tammi-maaliskuussa 0,5 % ja oli 67,5 (67,1) miljoonaa euroa. Kasvu
johtui syksyllä 2014 toteutetusta yrityskaupasta.

Katsauskaudella kirjattiin kertaluonteisia eriä 0,8 (0,5) miljoonaa euroa. Liiketulos ilman
kertaluonteisia eriä heikkeni ja oli 4,7 (6,8) miljoonaa euroa.

Liiketuloksen heikkenemiseen vaikuttivat tulostusliiketoiminnan volyymien lasku sekä panostukset
hankintaketjun rahoitusratkaisuihin, tekoälyyn, robotiikkaan ja kansainvälistymiseen liittyviin
kehityshankkeisiin.

Liiketulos heikkeni ja oli 3,9 (6,4) miljoonaa euroa.

OpusCapitan jatkuvan palveluliiketoiminnan osuus oli 95 %. Tämä sisältää monikanavaiset
laskutus- ja laskujenvastaanottoratkaisut paperisena ja sähköisenä sekä ohjelmistojen
ylläpitomaksut ja jatkuvaveloitteiset ulkoistussopimukset. OpusCapitan kokonaistransaktiovolyymi
tammi-maaliskuussa oli yhteensä 150 miljoonaa. Kokonaistransaktiovolyymi pitää sisällään
tulostetut kirjeet, lähetetyt paperikirjeet ja sähköiset transaktiot. Sähköisten transaktioiden määrä
kasvoi 36 %:iin OpusCapitan kokonaistransaktiovolyymistä.

OpusCapita uudisti maaliskuun alussa johtoaan. Yhtiön väliaikaiseksi toimitusjohtajaksi nimitettiin
2.3.2015 alkaen hallitusammattilainen Ossi Pohjola.

OpusCapitan investoinnit olivat 1,9 (1,3) miljoonaa euroa. Investoinnit liittyvät sekä asiakkaille että
omiin prosesseihin tehtäviin kehitysprojekteihin että lisensseihin.
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Liiketoimintaryhmien
avainluvut, (milj. euroa) 1-3/2015 1-3/2014

Muutos
% 1-12/2014

Liikevaihto
Postipalvelut  195,8 197,3 -0,8 % 769,0
Paketti- ja logistiikkapalvelut 161,8 180,9 -10,6 % 722,7
Itella Venäjä 27,7 41,5 -33,2 % 172,0
OpusCapita 67,5 67,1 0,5 % 259,6
Muut toiminnot 2,8 11,6 -76,2 % 48,6
Sisäinen myynti -19,7 -28,4 -113,3
Konserni yhteensä 435,9 470,0 -7,3 % 1 858,7

Liiketulos (oikaistu) *)
Postipalvelut  21,0 16,9 24,6 % 66,0
Paketti- ja logistiikkapalvelut  1,0 -1,1 - -21,7
Itella Venäjä  -0,9 -2,2 - 2,5
OpusCapita  4,7 6,8 -31,2 % 20,0
Muut toiminnot  -5,3 -2,9 - -16,0
Konserni yhteensä 20,6 17,6 16,8 % 50,8

Liiketulos
Postipalvelut  21,2 16,9 25,7 % 66,1
Paketti- ja logistiikkapalvelut  -1,0 -1,3 - -34,2
Itella Venäjä  -1,0 -2,2 - 2,4
OpusCapita  3,9 6,4 -38,7 % 12,7
Muut toiminnot  -2,6 -15,5 - -41,2
Konserni yhteensä 20,5 4,3 375,6 % 5,8

Liiketulos (oikaistu), % *)
Postipalvelut 10,7 % 8,6 % 8,6 %
Paketti- ja logistiikkapalvelut 0,6 % -0,6 % -3,0 %
Itella Venäjä -3,2 % -5,2 % 1,5 %
OpusCapita 7,0 % 10,2 % 7,7 %
Konserni yhteensä 4,7 % 3,7 % 2,7 %

Liiketulos, %
Postipalvelut 10,8 % 8,6 % 8,6 %
Paketti- ja logistiikkapalvelut -0,6 % -0,7 % -4,7 %
Itella Venäjä -3,5 % -5,3 % 1,4 %
OpusCapita 5,8 % 9,5 % 4,9 %
Konserni yhteensä 4,7 % 0,9 % 0,3 %

*) Oikaistu = ilman kertaluonteisia eriä
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Rahoitusasema ja investoinnit

Konsernin liiketoiminnan rahavirta ennen investointeja oli 35,2 (27,4) miljoonaa euroa.

Investointeihin käytettiin 14,4 (10,5) miljoonaa euroa. Tammi-maaliskuun aikana investoitiin
kuljetusajoneuvoihin, tuotannollisiin hankkeisiin ja pakettiautomaatteihin. Lisäksi investoitiin
terminaalien parannushankkeisiin ja kuljetuskalustoon.

Likvidit varat olivat maaliskuun lopussa 207,2 (176,6) miljoonaa euroa, ja käyttämättömät sitovat
luottolimiitit olivat 150,0 (120,0) miljoonaa euroa. Konsernin korollinen velka oli 294,3 (297,1)
miljoonaa euroa. Omavaraisuusaste oli 46,6 % (46,6 %) ja nettovelkaantumisaste 11,7 % (18,7 %).

Henkilöstö

Konsernin palveluksessa oli maaliskuun lopussa työsuhteessa 22 622 (24 789) henkilöä. Konsernin
keskimääräinen henkilöstömäärä oli 22 579 (25 066). Suomen ulkopuolella työskenteleviä oli
maaliskuun lopussa 5 044 (5 564). Suomessa työskenteleviä oli vastaavasti 17 578 (19 225).

Henkilöstö jakaantui seuraavasti:
Postipalvelut 110 (104)
Paketti- ja logistiikkapalvelut 1 732 (2 056)
Itella Venäjä 2 794 (3 303)
OpusCapita 2 239 (2 118)
Muut toiminnot 15 747 (17 208)

Koko tuotannon henkilöstö on siirretty muihin toimintoihin 1.1.2015 alkaen.

Konsernin henkilöstökulut laskivat 28,1 miljoonaa euroa, eli 12,7 % edellisvuoteen verrattuna.
Henkilöstökuluihin sisältyi henkilöstön uudelleenjärjestelykuluja -0,1 (10,6) miljoonaa euroa. Ilman
uudelleenjärjestelykuluja henkilöstökulut laskivat edellisvuodesta 8,3 %.

Posti käynnisti tammikuussa 2014 Uusi polku -ohjelman, joka tarjoaa henkilöstölle taloudellisen tuen
lisäksi valmennusta ja tukea työnhakuun, uudelleenkouluttautumiseen tai yrittäjäksi ryhtymiseen.
Ohjelman kolmas puolivuotiskausi käynnistyi 1.1.2015 ja jatkuu kesäkuun loppuun. Ohjelmaan on
hakenut maaliskuun loppuun mennessä yhteensä 1 003 työntekijää ja siihen on hyväksytty 633
työntekijää.

Yhtiökokouksen päätökset

Posti Group Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 18.3.2015 Helsingissä. Yhtiökokous vahvisti
vuoden 2014 tilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden hallintoneuvostolle, hallitukselle ja
toimitusjohtajalle.

Postin hallituksen jäsenten lukumääräksi päätettiin kahdeksan.

Hallituksen jäseninä jatkavat
• ekonomi Arto Hiltunen
• globaalin toimitusketjun suunnittelusta vastaava johtaja Petri Järvinen, Mölnlycke Health Care,
Ruotsi
• johtaja Petri Kokko, Google Deutschland GmbH
• maajohtaja Jussi Kuutsa, SRV Yhtiöt, Venäjä
• talousjohtaja Päivi Pesola, Fortum Power and Heat Oy
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• johtava erityisasiantuntija Marja Pokela, Valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosasto
• toimitusjohtaja Suvi-Anne Siimes, Työeläkevakuuttajat ry

Hallitukseen uudeksi jäseneksi valittiin henkilöstöjohtaja Kirsi Nuotto, Outotec Oyj.

Hallituksen puheenjohtajana jatkaa Arto Hiltunen ja varapuheenjohtajana Päivi Pesola.

Postin hallintoneuvoston jäsenten määrä on kaksitoista.

Hallintoneuvoston jäseninä jatkavat
• kansanedustaja Ritva Elomaa (ps)
• kansanedustaja Lars-Erik Gästgivars (rkp)
• kansanedustaja Maria Guzenina (sd)
• kansanedustaja Satu Haapanen (vihr.)
• insinööri, amk Sari Moisanen (vas)
• kansanedustaja Outi Mäkelä (kok)
• yrittäjä Reijo Ojennus (ps)
• kansanedustaja Mauri Pekkarinen (kes.)
• kansanedustaja Raimo Piirainen (sd)
• kansanedustaja Tuomo Puumala (kesk)
• toiminnanjohtaja Teuvo V. Riikonen (kd)
• kansanedustaja Kimmo Sasi (kok)

Hallintoneuvoston puheenjohtajana jatkaa Mauri Pekkarinen ja varapuheenjohtajana Satu
Haapanen.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että osinkoa ei jaeta ja että tilikauden tulos
siirretään kertyneisiin voittovaroihin.

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin PricewaterhouseCoopers Oy, KHT-yhteisö. Päävastuullisena
tilintarkastaja toimii KHT Merja Lindh.

Hallituksen jäsenille maksetaan kuukausipalkkio ja kokouspalkkiot. Hallintoneuvoston jäsenille
maksetaan kokouspalkkiot.

Muutokset konsernirakenteessa

Itella Information GmbH fuusioitui Posti Group Oyj:hin 2.3.2015.

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Posti Group Oyj allekirjoitti 15.4.2015 sopimuksen Ruotsin, Norjan ja Tanskan
maantierahtiliiketoiminnan ja Suomessa kansainvälisen rahtiliiketoiminnan myymisestä
tanskalaiselle NTG Nordic Transport Groupille. Kauppa on tarkoitus toteuttaa toisen
vuosineljänneksen aikana. Kaupalla on kertaluonteinen negatiivinen vaikutus konsernin toisen
vuosineljänneksen tulokseen ja kassavirtaan.

Posti Group ilmoitti 22.4.2015 myyvänsä Tampereen, Kuopion ja Oulun postikeskukset sekä
Tuusulan varaston ja Pirkkalaan arviolta loppuvuonna 2016 valmistuvan rahtiterminaalin. Kauppa
on yhteisarvoltaan noin 120 miljoonaa euroa.
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Posti ilmoitti 23.4.2015 suunnittelevansa palveluverkostonsa laajentamista noin sadalla uudella
palvelupisteellä. Osana uudistusta Posti suunnittelee omien myymälöiden palveluja siirrettäväksi
kumppaniyritysten hoidettavaksi. Suunnitellusta uudistuksesta johtuen Postin omien myymälöiden
henkilöstön kanssa aloitettiin yhteistoimintaneuvottelut 28.4.2015. Neuvottelut koskevat yhteensä
477 henkilöä. Alustavan arvion mukaan henkilöstön vähentämistarve olisi enintään 380 vakituista
henkilöä. Muutos tapahtuisi vaiheittain vuosina 2015 - 2018.

Liiketoiminnan riskit

Liiketoiminnan riskejä kuvattiin vuoden 2014 tilinpäätöksen yhteydessä, eikä riskeihin ole tullut
tämän jälkeen merkittäviä muutoksia.

Keskeisimmät strategiset riskit liittyivät postilähetysvolyymien ennakoitua nopeampaan
pienentymiseen, talouden taantumaan sekä muihin, markkinoihin ja liiketoimintaympäristöön liittyviin
ennakoimattomiin tai ennakoitua suurempiin muutoksiin. Muut strategiset riskit liittyvät Postin
kilpailukykyyn sekä viranomaissääntelyyn. Operatiiviset riskit puolestaan liittyvät ennen kaikkea
liiketoiminnan tuottavuuteen, ICT-toiminnan uudistamiseen liittyviin riskeihin sekä liiketoiminnan
keskeytys- ja muihin häiriöriskeihin.

Valtioneuvosto hyväksyi vuoden 2014 aikana kolmelle kilpailijalle toimilupaehdot postinjakeluun,
mutta kilpailijat eivät ole vielä aloittaneet toimintaa. Myönnetyt postitoimiluvat mahdollistavat
osoitteellisen jakelun kilpailun. Postin näkemyksen mukaan tehdyt toimilupapäätökset yhden päivän
jakeluvelvoitteella vähentävät Postin mahdollisuutta tuottaa postilain määrittelemiä yleispalveluita
kannattavasti ja täten lisää toiminnan tehostamistarvetta.

Talouden taantuman pitkittyminen voi vaikuttaa yritysten ja kuluttajien toimintaan ja sitä kautta myös
Postin kuljettamien tuotteiden volyymeihin sekä varastopalveluiden kysyntään sekä Suomessa että
ulkomailla. Valuuttakurssien ja rahoitusmarkkinoiden turbulenssi ja siihen liittyvät mahdolliset häiriöt
voivat aiheuttaa riskiä myös konsernin liiketoiminnalle.

Merkittävänä markkinariskinä nähdään odotettua nopeampi sähköinen korvautuminen
postinjakelussa ja tällä alueella tapahtuvat ennakoimattomat muutokset, kuten esimerkiksi kirjeiden,
aikakauslehtien ja sanomalehtien volyymien ennakoitua nopeampi lasku. Posti pyrkii jatkuvasti
kehittämään toimintojaan tämän riskin minimoimiseksi.

Kustannusrakenteiden jäykkyys hidastaa tuottavuuden parantamista erityisesti Suomen
tuotannollisessa toiminnassa; myös yleispalveluvelvoitteet rajaavat tehostamismahdollisuuksia.
Volyymien laskiessa talouden taantuma vaikeuttaa entisestään kannattavuuden ylläpitämistä.

Logistiikassa riskinä nähdään myös kotimaan kuljetukseen sekä lisääntyvään kansainväliseen
kilpailuun liittyvät ennakoimattomat muutokset ja sitä kautta volyymien lasku Pohjoismaissa.

Yrityskauppojen hallinnointiin ja ostettujen yhtiöiden sekä liiketoimintojen integraatioon osaksi
konsernia liittyy niiden pitkittyessä sekä välittömiä taloudellisia menetyksiä että liiketoiminnan
kehitystä rajoittava strateginen riski. Yrityskauppojen onnistunut integraatio pyritään varmistamaan
huolellisella seurannalla.

Venäjän kansantaloudellinen, yhteiskunnallinen, lainsäädännöllinen ja muu liiketoimintaympäristön
kehitys voivat muodostaa Postille strategisen markkinariskin. Venäjään liittyy konsernin kannalta
myös merkittäviä taloudellisia riskejä; ruplan kurssin vaihtelu ja heikkeneminen sekä kysynnän
heikkeneminen vaikuttavat Venäjälle sijoitetun pääoman arvon muutoksen kautta konsernin omaan
pääomaan.
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Rahoituspolitiikan mukaisesti tytäryhtiöihin tehtyjä oman pääoman ehtoisia sijoituksia ei suojata.
Ruplan suojauskustannukset ovat edelleen korkeat ja konserni on toistaiseksi lopettanut emoyhtiön
ruplasaamisten suojauksen. Myös Venäjän paikallista transaktioriskin suojaamista on vähennetty
korkean suojauskustannuksen takia.

Postin panostukset Venäjällä ovat huomattavat ja kasvavat edelleen asteittain vision mukaisesti.
Keinoja riskien hallintaan ovat liiketoiminnan kehityksen jatkuva seuraaminen, kriittisten prosessien
lisääntyvä valvonta sekä vahva etabloituminen Venäjän markkinoille omien yhtiöiden, oman
henkilökunnan ja tehokkaan verkostoitumisen avulla. Maineriskiä pyritään ehkäisemään
vahvistamalla sisäistä tarkastusta, erillisellä paikallisella compliance-toiminnalla, jatkuvalla
riskitarkastelulla sekä säännöllisellä henkilöstön compliance-koulutuksella.

OpusCapitan kyvykkyyteen kehittää talousprosessien ulkoistusta ja niihin liittyviä prosesseja
markkinoiden nopean kasvun vaiheessa liittyy OpusCapitalle strateginen riski. Samaan aikaan on
keskeistä huolehtia ulkoistusliiketoiminnan kannattavuudesta. Taloushallinnon ohjelmistot muuttuvat
yhä enemmän pilvipalveluiksi. Riskinä on, pystyykö OpusCapita uudistamaan toimintaansa ja
palvelutarjontaansa riittävän nopeasti. Fyysisten paperipohjaisten transaktiomäärien laskiessa ja
sähköisten transaktiomäärien kasvaessa nopeasti sekä kilpailun kiristyessä on ilmeistä, että
transaktioiden keskihinta pienenee liiketoiminnan volyymin kasvua enemmän. Tämä edellyttää
kustannustehokkuuden jatkuvaa parantamista.

Operatiivisten vahinko- ja keskeytysriskien hallinnassa keskeisten tuotanto- ja varastokohteiden
sekä ICT-infrastruktuurin jatkuvuuden suojaaminen ja kehittäminen on korostetun tärkeää.
Lauetessaan tällaiset riskit (esimerkiksi tulipalo) voisivat aiheuttaa Postille merkittäviä asiakas- ja
arvonmenetyksiä.

Muista liiketoiminnan häiriöriskeistä merkittävimmät liittyvät tietosuojan, verkkojen ja
tuotantoinfrastruktuurin haavoittuvuuteen ja ne ovat luonteeltaan sekä liiketoiminnallisia että
imagollisia.

Loppuvuoden näkymät

Konsernin liiketoimintojen luonteeseen liittyy kausivaihtelua. Liiketoimintaryhmien liikevaihto ja
liikevoitto eivät kerry tasaisesti. Postipalveluissa ja kuluttajapaketeissa erityisesti ensimmäinen ja
viimeinen neljännes ovat tyypillisesti vahvoja toisen ja kolmannen neljänneksen ollessa näitä
heikompia. Vuonna 2015 ensimmäinen neljännes oli kausiluonteisesti tavallista vahvempi.

Valuuttakurssien, etenkin ruplan, kehitys voi vaikuttaa konsernin liikevaihtoon, tulokseen ja
taseeseen.

Vuoden 2015 vertailukelpoisen liikevaihdon euroissa ennakoidaan laskevan merkittävästi vuodesta
2014. Konsernin tuloksen ennen kertaeriä ennakoidaan heikkenevän. Vuonna 2015 liiketulokseen
sisältyy edelleen merkittäviä kertaluonteisia eriä. Venäjän tuloksen kehitysnäkymiin liittyy
merkittävää epävarmuutta.

Investointien ennakoidaan kasvavan vuodesta 2014.
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LIITTEET
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Konsernin tuloslaskelma ja laaja tuloslaskelma
Konsernin tase
Konsernin rahavirtalaskelma
Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista
Osavuosikatsauksen liitetiedot



Taulukko-osa tammi-maaliskuu 2015

Konsernin avainluvut
1-3 1-3 1-12

2015 2014 2014

Liikevaihto, milj. euroa 435,9 470,0 1 858,7
Liiketulos (oikaistu), milj. euroa *) 20,6 17,6 50,8
Liiketulos (oikaistu), % *) 4,7 3,7 2,7
Liiketulos, milj. euroa 20,5 4,3 5,8
Liiketulos, % 4,7 0,9 0,3
Tulos ennen veroja, milj.euroa 21,3 2,1 -4,6
Tilikauden tulos, milj. euroa 15,9 4,0 -4,4
Oman pääoman tuotto (12 kk), % 1,2 1,0 -0,7
Sijoitetun pääoman tuotto (12 kk), % 3,1 0,7 1,0
Omavaraisuusaste, % 46,6 46,6 45,9
Nettovelkaantumisaste (Gearing), % 11,7 18,7 17,2
Bruttoinvestoinnit, milj. euroa 16,5 12,8 57,5
Henkilöstö keskimäärin 22 579 25 066 24 617

*) Oikaistu = ilman kertaluonteisia eriä, katso liite 2.



Konsernin tuloslaskelma
1-3 1-3 1-12

miljoonaa euroa 2015 2014 2014

Liikevaihto 435,9 470,0 1 858,7

Liiketoiminnan muut tuotot 4,1 2,7 12,6
Materiaalit ja palvelut 114,0 128,8 526,7
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut 192,9 221,1 847,8
Poistot 20,8 21,4 86,0
Arvonalentumiset 1,1 0,0 4,4
Liiketoiminnan muut kulut 90,6 97,1 400,5

Liiketulos 20,5 4,3 5,8
% liikevaihdosta 4,7 % 0,9 % 0,3 %

Rahoitustuotot ja -kulut 0,8 -2,3 -10,4

Tulos ennen veroja 21,3 2,1 -4,6
% liikevaihdosta 4,9 % 0,4 % -0,2 %

Tuloverot -5,5 1,9 0,2

Tilikauden tulos 15,9 4,0 -4,4
% liikevaihdosta 3,6 % 0,8 % -0,2 %

Konsernin laaja tuloslaskelma

Tilikauden tulos 15,9 4,0 -4,4

Muut laajan tuloksen erät
Erät, jotka siirretään tai saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi:
Myytävissä olevat rahoitusvarat 0,0 0,5 0,3
Muuntoerot 20,1 -14,3 -73,3
Verovaikutus 0,0 -0,1 -0,1
Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi:
Vakuutusmatemaattiset voitot ja tappiot -0,5 -1,2 -5,4
Verovaikutus 0,1 0,2 1,1
Tilikauden laaja tulos 35,6 -10,9 -81,9



Konsernitase
31.3. 31.3. 31.12.

miljoonaa euroa 2015 2014 2014

Pitkäaikaiset varat
Liikearvo 183,5 179,8 183,1
Muut aineettomat hyödykkeet 58,7 66,5 59,4
Sijoituskiinteistöt 10,8 12,3 11,0
Aineelliset hyödykkeet 464,8 606,8 516,4
Muut pitkäaikaiset sijoitukset 5,9 5,7 5,9
Pitkäaikaiset saamiset 10,3 11,8 10,5
Laskennalliset verosaamiset 17,3 24,2 16,0
Pitkäaikaiset varat yhteensä 751,3 907,0 802,2

Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus 4,7 6,8 5,1
Myyntisaamiset ja muut saamiset 282,5 318,3 268,5
Tuloverosaamiset 1,7 5,5 1,7
Myytävissä olevat rahoitusvarat 0,3 0,7 0,3
Eräpäivään asti pidettävät sijoitukset 16,0 0,0 12,0
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat 112,0 102,7 88,0
Rahavarat 95,2 74,2 98,7
Lyhytaikaiset varat yhteensä 512,4 508,2 474,3

Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät 78,1 0,0 14,7

Varat yhteensä 1 341,7 1 415,3 1 291,3

Oma pääoma
Osakepääoma 70,0 70,0 70,0
Käyttörahasto 142,7 142,7 142,7
Käyvän arvon rahasto 0,2 0,4 0,2
Muuntoerot -74,5 -35,5 -94,6
Kertyneet voittovarat 471,0 467,3 455,6
Oma pääoma yhteensä 609,4 644,9 573,8

Pitkäaikaiset velat
Laskennalliset verovelat 32,6 39,8 31,6
Pitkäaikaiset korolliset lainat 282,4 283,2 283,5
Muut pitkäaikaiset velat 8,2 11,8 11,4
Pitkäaikaiset varaukset 12,1 13,1 12,6
Eläkevelvoitteet 16,7 12,2 16,3
Pitkäaikaiset velat yhteensä 352,0 360,1 355,4

Lyhytaikaiset velat
Lyhytaikaiset korolliset lainat 11,9 13,9 12,0
Ostovelat ja muut velat 356,8 375,2 343,9
Tuloverovelat 6,4 7,4 0,3
Lyhytaikaiset varaukset 5,2 13,8 6,0
Lyhytaikaiset velat yhteensä 380,3 410,3 362,1

Velat yhteensä 732,4 770,4 717,5
Oma pääoma ja velat yhteensä 1 341,7 1 415,3 1 291,3



Konsernin rahavirtalaskelma
1-3 1-3 1-12

miljoonaa euroa 2015 2014 2014

Tilikauden tulos 15,9 4,0 -4,4
Oikaisut rahavirtaan 23,6 21,5 91,7
Käyttöpääoman muutos -3,6 6,6 21,3
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 35,9 32,1 108,6

Rahoituserien netto -0,1 -0,7 -10,5
Maksetut verot -0,6 -4,0 -4,9
Liiketoiminnan rahavirta 35,2 27,4 93,2

Investoinnit aineettomiin hyödykkeisiin -3,2 -2,1 -11,4
Investoinnit aineellisiin hyödykkeisiin -11,2 -8,5 -31,5
Aineellisten ja aineettomien käyttöomaisuushyödykkeiden luovutustulot 3,5 0,0 1,9
Hankitut liiketoiminnot 0,6 - -3,6
Tytäryritysten ja liiketoimintojen myynti vähennettynä luovutushetken
rahavaroilla - - 0,7
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat -25,9 -16,7 0,2
Eräpäivään asti pidettävät sijoitukset -4,0 - -12,0
Muu investointien rahavirta 2,8 4,4 9,5
Investointien rahavirta -37,5 -22,8 -46,3

Lainojen nettomuutos 0,3 -7,9 -12,3
Rahoitusleasingvelkojen maksut -2,9 -2,3 -10,9
Rahoituksen rahavirta -2,6 -10,2 -23,2

Rahavarojen muutos -4,9 -5,6 23,7

Rahavarat katsauskauden alussa 98,7 81,0 81,0
Valuuttakurssien muutosten vaikutus 1,4 -1,3 -5,9
Rahavarojen käyvän arvon muutos 0,0 0,0 0,0
Rahavarat katsauskauden lopussa 95,2 74,2 98,7



Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista

miljoonaa euroa Osakepääoma
Käyttö-
rahasto

Käyvän
arvon

rahasto Muuntoerot
Kertyneet
voittovarat

Oma
pääoma
yhteensä

Oma pääoma 1.1.2014 70,0 142,7 0,0 -21,3 464,4 655,8
Laaja tulos

Tilikauden tulos 4,0 4,0
Muut laajan tuloksen erät:

Käyvän arvon rahaston muutos 0,4 0,4
Muuntoeron muutos -14,3 -14,3
Vakuutusmatemaattiset voitot ja tappiot -1,0 -1,0

Tilikauden laaja tulos yhteensä 0,4 -14,3 3,0 -10,9
Oma pääoma 31.3.2014 70,0 142,7 0,4 -35,5 467,4 644,9

Oma pääoma 1.1.2015 70,0 142,7 0,2 -94,6 455,6 573,8
Laaja tulos

Tilikauden tulos 15,9 15,9
Muut laajan tuloksen erät:

Käyvän arvon rahaston muutos 0,0 0,0
Muuntoeron muutos 20,1 20,1
Vakuutusmatemaattiset voitot ja tappiot -0,4 -0,4

Tilikauden laaja tulos yhteensä 0,0 20,1 15,5 35,5
Oma pääoma 31.3.2015 70,0 142,7 0,2 -74,5 471,0 609,4



Liitetiedot

1. Laadintaperiaatteet

Muutokset segmenttiraportoinnissa

2. Segmentti-informaatio

1-3 1-3 1-12
miljoonaa euroa 2015 2014 2014

Liikevaihto liiketoimintasegmenteittäin
Postipalvelut 195,8 197,3 769,0
     segmenttien välinen osuus -13,7 -13,4 -51,3
Paketti- ja logistiikkapalvelut 161,8 180,9 722,7
     segmenttien välinen osuus -0,1 -0,2 -0,9
Itella Venäjä 27,7 41,5 172,0
     segmenttien välinen osuus 0,0 -0,1 -0,4
OpusCapita 67,5 67,1 259,6
     segmenttien välinen osuus -3,1 -3,3 -12,8
Muut toiminnot 2,8 11,6 48,6
     segmenttien välinen osuus -2,7 -11,4 -47,9
Eliminoinnit yhteensä -19,7 -28,4 -113,3
Yhteensä 435,9 470,0 1 858,7

Liiketulos liiketoimintasegmenteittäin, (oikaistu *)
Postipalvelut 21,0 16,9 66,0
Paketti- ja logistiikkapalvelut 1,0 -1,1 -21,7
Itella Venäjä -0,9 -2,2 2,5
OpusCapita 4,7 6,8 20,0
Muut toiminnot -5,3 -2,9 -16,0
Yhteensä 20,6 17,6 50,8

Postipalvelut -0,2 0,0 -0,1
Paketti- ja logistiikkapalvelut 1,9 0,2 12,5
Itella Venäjä 0,1 0,1 0,1
OpusCapita 0,8 0,5 7,3
Muut toiminnot -2,6 12,6 25,2
Yhteensä 0,0 13,3 45,0

Kertaluonteiset erät liiketoimintasegmenteittäin

Osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti noudattaen
samoja laatimisperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessä 2014 lukuunottamatta alla manittuja
muutoksia segmenttiraportoinnissa. Osavuosikatsausta laadittaessa on noudatettu
voimassaolevia IFRS-standardeja ja -tulkintoja. Esitetyt luvut ovat pyöristettyjä, minkä vuoksi
yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta.
Osavuosikatsauksen tiedot eivät ole tilintarkastettuja. 1.1. 2015 voimaan tulleilla IFRS-
standardimuutoksilla ei ollut vaikutusta osavuosikatsaukseen.

Posti Group on uudistanut organisaatiotaan 1.1.2015 alkaen. Uusien liiketoimintaryhmien
nimet ovat: Postipalvelut, Paketti- ja logistiikkapalvelut, Itella Venäjä ja OpusCapita. Uuden
raportointirakenteen vuoksi Posti Group muuttaa myös segmenttiraportointiaan. Entisen
raportointirakenteen mukaisia Itella Viestinvälitys- ja Itella Logistiikka-segmenttejä ei enää
raportoida ja niiden tilalla raportoidaan uudet Postipalvelut- sekä Paketti- ja
logistiikkapalvelut-segmentit. Uuden segmenttirakenteen mukaiset vertailutiedot tilikaudelta
2014 on esitetty tämän katsauksen liitteessä 9.



Postipalvelut 21,2 16,9 66,1
Paketti- ja logistiikkapalvelut -1,0 -1,3 -34,2
Itella Venäjä -1,0 -2,2 2,4
OpusCapita 3,9 6,4 12,7
Muut toiminnot -2,6 -15,5 -41,2
Yhteensä 20,5 4,3 5,8

Rahoitustuotot ja -kulut 0,8 -2,3 -10,4
Tilikauden tulos 15,9 4,0 -4,4

miljoonaa euroa 31.3.2015 31.3.2014 31.12.2014
Varat
Postipalvelut 307,3 408,9 390,8
Paketti- ja logistiikkapalvelut 344,2 367,8 321,4
Itella Venäjä 170,9 241,0 149,4
OpusCapita 172,2 169,0 171,5
Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät 78,1 - 14,7
Muu toiminta ja kohdistamattomat 274,0 239,7 248,2
Eliminoinnit -4,9 -11,1 -4,7
Yhteensä 1 341,7 1 415,3 1 291,3

Velat
Postipalvelut 181,3 193,6 165,4
Paketti- ja logistiikkapalvelut 134,8 149,6 143,7
Itella Venäjä 20,0 37,1 22,2
OpusCapita 43,9 39,7 42,1
Muu toiminta ja kohdistamattomat 357,3 361,6 348,7
Eliminoinnit -4,9 -11,1 -4,7
Yhteensä 732,4 770,4 717,5

Henkilöstö kauden lopussa
Postipalvelut 110 104 106
Paketti- ja logistiikkapalvelut 1 732 2 056 1 902
Itella Venäjä 2 794 3 303 2 920
OpusCapita 2 239 2 118 2 292
Muut toiminnot 15 747 17 208 16 069
Yhteensä 22 622 24 789 23 289

*) Oikaistu = ilman kertaluonteisia eriä

Liiketulos liiketoimintasegmenteittäin



3. Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät

4. Liikevaihto maantieteellisten alueiden mukaan
1-3 1-3 1-12

miljoonaa euroa 2015 2014 2014

Suomi 335,1 343,0 1 358,8
Muut Pohjoismaat 44,5 55,8 211,5
Venäjä 27,7 41,6 171,8
Muut maat 28,6 29,7 116,5
Yhteensä 435,9 470,0 1 858,7

5. Aineellisten hyödykkeiden muutokset
31.3. 31.3. 31.12.

miljoonaa euroa 2015 2014 2014

Kirjanpitoarvo kauden alussa 1.1. 516,4 625,5 625,5
Lisäykset 13,3 10,8 46,3
Vähennykset ja uudelleen ryhmittelyt -64,8 0,0 -66,9
Poistot ja arvonalentumiset -17,0 -16,8 -68,4
Muuntoerot 17,0 -12,7 -20,1
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 464,8 606,8 516,4

6. Korollisten lainojen käyvät arvot

31.3. 31.3. 31.3. 31.3. 31.12. 31.12.
miljoonaa euroa 2015 2015 2014 2014 2014 2014

Pitkäaikaiset korolliset lainat
Joukkovelkakirjalainat 250,9 262,6 252,0 265,1 251,3 263,6
Rahoitusleasingvelat 31,4 31,4 31,1 31,1 32,1 32,1
Muut korolliset velat 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Yhteensä 282,4 294,0 283,2 296,3 283,5 295,9

Lyhytaikaiset korolliset lainat
Lainat rahoituslaitoksilta 0,0 0,0 - - 0,0 0,0
Rahoitusleasingvelat 11,8 11,8 9,4 9,4 11,8 11,8
Muut 0,1 0,1 4,6 4,6 0,2 0,2
Yhteensä 11,9 11,9 13,9 13,9 12,0 12,0

Posti Group ilmoitti 22.4.2015 myyvänsä Tampereen, Kuopion ja Oulun postikeskukset, Tuusulan varaston
sekä Pirkkalaan arviolta loppuvuonna 2016 valmistuvan rahtiterminaalin. Kauppa on yhteisarvoltaan noin 120
miljoonaa euroa. Olemassa olevat kiinteistöt on luokiteltu taseessa myytävänä oleviin pitkäaikaisiin
omaisuuseriin. Myytävänä oleviin omaisuuseriin sisältyy lisäksi jo aikaisemmin myytävänä oleviin luokitellut
logistiikkapalvelujen varastoliiketoiminnan kiinteistöt Ruotsissa ja Norjassa.

Tasearvot
Käyvät

arvot Tasearvot
Käyvät

arvot Tasearvot
Käyvät

arvot



7. Käyvän arvon hierarkia käypään arvoon arvostetuista rahoitusvaroista ja -veloista

miljoonaa euroa Yhteensä Taso 1 Taso 2 Taso 3

31.3.2015
Käypään arvoon arvostetut rahoitusvarat
Pitkäaikaiset saamiset

Johdannaissopimukset
Korkojohdannaiset, suojauslaskennassa 3,5 3,5

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat
Rahamarkkinasijoitukset 130,2 130,2
Joukkovelkakirjalainat 47,0 37,1 9,9
Johdannaissopimukset

Valuuttajohdannaiset, ei suojauslaskennassa 0,2 0,2
Sähköjohdannaiset, ei suojauslaskennassa 0,0 0,0

Myytävissä olevat rahoitusvarat
Pääomarahastosijoitukset 0,3 0,3

Yhteensä 181,1 37,1 143,7 0,3

Käypään arvoon arvostetut rahoitusvelat
Ostovelat ja muut velat

Johdannaissopimukset
Valuuttajohdannaiset, ei suojauslaskennassa 0,1 0,1
Sähköjohdannaiset, ei suojauslaskennassa 0,8 0,8

Yhteensä 0,9 0,8 0,1 -

miljoonaa euroa Yhteensä Taso 1 Taso 2 Taso 3

31.12.2014
Käypään arvoon arvostetut rahoitusvarat
Pitkäaikaiset saamiset

Johdannaissopimukset
Korkojohdannaiset, suojauslaskennassa 3,9 3,9

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat
Rahamarkkinasijoitukset 104,3 104,3
Joukkovelkakirjalainat 41,7 32,0 9,7
Johdannaissopimukset

Valuuttajohdannaiset, ei suojauslaskennassa 2,2 2,2
Sähköjohdannaiset, ei suojauslaskennassa 0,0 0,0

Myytävissä olevat rahoitusvarat
Pääomarahastosijoitukset 0,3 0,3

Yhteensä 152,3 32,0 120,1 0,3

Käypään arvoon arvostetut rahoitusvelat
Ostovelat ja muut velat

Johdannaissopimukset
Valuuttajohdannaiset, ei suojauslaskennassa 0,2 0,2
Sähköjohdannaiset, ei suojauslaskennassa 0,6 0,6

Yhteensä 0,9 0,6 0,2 -

Raportointikausien aikana ei tapahtunut siirtoja käypien arvojen hierarkiatasojen välillä. Konserni tunnistaa ja
kirjaa siirrot eri tasojen välillä perustuen toteutuneisiin transaktiopäiviin tai hetkeen, jolloin syöttötietojen valinta
olennaisesti muuttuu.



Hierarkiatasot:

toimivilla markkinoilla.
Taso 2: Käyvät arvot perustuvat merkittäviltä osin muihin tietoihin kuin tasoon 1 sisältyviin noteerattuihin
hintoihin, mutta kuitenkin tietoihin, jotka kyseiselle omaisuuserälle tai velalle ovat todennettavissa joko
suoraan tai epäsuorasti. Näiden instrumenttien käyvän arvon määrittämisessä konserni käyttää yleisesti
hyväksyttyjä arvostusmalleja, joiden tiedot perustuvat merkittäviltä osin todennettaviin markkinatietoihin.
Taso 3: Käyvät arvot perustuvat omaisuuserää tai velkaa koskeviin tietoihin, jotka eivät perustu todettavissa
olevaan markkinatietoon.

Täsmäytyslaskelma tason 3 mukaan käypään arvoon arvostetuista rahoitusvaroista

Myytävissä olevat
miljoonaa euroa pääomarahastosijoitukset
2015
Kirjanpitoarvo 1.1. 0,3

Voitot ja tappiot yhteensä
Tuloslaskelmassa

Myytävissä olevat rahoitusvarat -
Laajassa tuloslaskelmassa

Myytävissä olevat rahoitusvarat -
Ostot -
Toteuttamiset -

Kirjanpitoarvo 31.3. 0,3

Raportointikauden lopussa

Rahoitustuotoissa ja -kuluissa -

Taso 1: Käyvät arvot perustuvat täysin samanlaisten omaisuuserien tai velkojen noteerattuihin hintoihin

Rahamarkkinasijoitukset arvostetaan käypään arvoon käyttäen raportointipäivän markkinakorkokäyriä.
Joukkovelkakirjasijoitusten käyvät arvot perustuvat raportointipäivän markkinanoteerauksiin (taso 1) tai hintaan,
joka perustuu havaittavissa olevaan markkinatietoon (taso 2). Pääomarahastojen arvostuksessa käytetään
ulkopuolisten varainhoitajien toimittamia arvostuslaskelmia, jotka perustuvat yleisiin pääomarahastojen
käytössä oleviin arvostusmalleihin. Valuuttatermiinien käypä arvo lasketaan arvostamalla termiinisopimukset
raportointipäivän termiinikurssehin. Koronvaihtosopimusten käyvät arvot lasketaan diskonttaamalla sopimusten
ennakoidut kassavirrat raportointipäivän markkinakorkokäyrillä. Sähköjohdannaisten käyvät arvot perustuvat
raportointipäivän markkinanoteerauksiin.



8. Konsernin vastuusitoumukset
31.3. 31.3. 31.12.

miljoonaa euroa 2015 2014 2014

Omasta puolesta annetut vakuudet 13,2 14,6 12,2
Vuokravastuut 265,3 275,4 263,8

Johdannaissopimukset
31.3. 31.3. 31.12.

miljoonaa euroa 2015 2014 2014

Valuuttajohdannaiset
Ei suojauslaskennassa
Käypä arvo 0,0 -0,7 1,9
Nimellisarvo 29,5 74,5 47,9

Suojauslaskennassa
Käypä arvo - 0,5 -
Nimellisarvo - 7,6 -

Korkojohdannaiset
Suojauslaskennassa
Käypä arvo 3,5 4,7 3,9
Nimellisarvo 70,0 70,0 70,0

Sähköjohdannaiset
Ei suojauslaskennassa
Käypä arvo -0,8 -1,4 -0,6
Nimellisarvo 4,3 5,7 4,1

Posti-konsernin sopimusasiakkaat ovat vaatineet Helsingin käräjäoikeudessa noin 101 miljoonan euron
arvoisten maksettujen arvonlisäverojen palauttamista. Käräjäoikeus teki Posti-konsernin kannalta myönteisen
päätöksen kesällä 2011. Helsingin hovioikeus kumosi käräjäoikeuden päätöksen ja palautti asian
käräjäoikeuden käsittelyyn, jossa oikeudenkäynti alkoi vuonna 2012. Posti-konserni pitää asiakkaiden
vaatimuksia kokonaisuudessaan perusteettomina.



9. Uuden segmenttirakenteen mukaiset vertailutiedot tilikaudelta 2014

Liiketoimintaryhmien avainluvut
miljoonaa euroa 1-3/2014 1-6/2014 1-9/2014 1-12/2014 Q2/2014 Q3/2014 Q4/2014

Liikevaihto
Postipalvelut 197,3 384,9 553,5 769,0 187,6 168,6 215,5
Paketti- ja logistiikkapalvelut 180,9 363,5 538,4 722,7 182,6 174,9 184,3
Itella Venäjä 41,5 84,2 131,3 172,0 42,7 47,2 40,7
OpusCapita 67,1 132,1 192,5 259,6 64,9 60,4 67,2
Muut toiminnot 11,6 23,0 33,1 48,6 11,4 10,1 15,5
Sisäinen myynti -28,4 -55,6 -81,8 -113,3 -27,3 -26,1 -31,5
Konserni yhteensä 470,0 931,9 1 367,0 1 858,7 461,9 435,1 491,7

Liiketulos (oikaistu) *)
Postipalvelut 16,9 21,5 29,0 66,0 4,7 7,5 36,9
Paketti- ja logistiikkapalvelut -1,1 -2,3 -9,1 -21,7 -1,2 -6,8 -12,6
Itella Venäjä -2,2 -2,3 0,4 2,5 -0,1 2,7 2,1
OpusCapita 6,8 11,5 16,6 20,0 4,7 5,1 3,4
Muut toiminnot -2,9 -8,0 -9,6 -16,0 -5,1 -1,7 -6,3
Konserni yhteensä 17,6 20,5 27,3 50,8 2,9 6,8 23,5

Liiketulos
Postipalvelut 16,9 21,5 29,0 66,1 4,7 7,5 37,0
Paketti- ja logistiikkapalvelut -1,3 -3,3 -14,0 -34,2 -2,1 -10,7 -20,2
Itella Venäjä -2,2 -2,4 0,3 2,4 -0,2 2,7 2,1
OpusCapita 6,4 9,7 12,7 12,7 3,4 3,0 -0,1
Muut toiminnot -15,5 -23,3 -33,2 -41,2 -7,8 -9,9 -8,0
Konserni yhteensä 4,3 2,2 -5,1 5,8 -2,1 -7,4 10,9

Liiketulos (oikaistu), % *)
Postipalvelut 8,6 % 5,6 % 5,2 % 8,6 % 2,5 % 4,4 % 17,1 %
Paketti- ja logistiikkapalvelut -0,6 % -0,6 % -1,7 % -3,0 % -0,7 % -3,9 % -6,8 %
Itella Venäjä -5,2 % -2,7 % 0,3 % 1,5 % -0,2 % 5,7 % 5,2 %
OpusCapita 10,2 % 8,7 % 8,6 % 7,7 % 7,2 % 8,4 % 5,1 %
Konserni yhteensä 3,7 % 2,2 % 2,0 % 2,7 % 0,6 % 1,6 % 4,8 %

Liiketulos, %
Postipalvelut 8,6 % 5,6 % 5,2 % 8,6 % 2,5 % 4,4 % 17,2 %
Paketti- ja logistiikkapalvelut -0,7 % -0,9 % -2,6 % -4,7 % -1,1 % -6,1 % -11,0 %
Itella Venäjä -5,3 % -2,8 % 0,2 % 1,4 % -0,4 % 5,7 % 5,2 %
OpusCapita 9,5 % 7,4 % 6,6 % 4,9 % 5,2 % 5,0 % -0,1 %
Konserni yhteensä 0,9 % 0,2 % -0,4 % 0,3 % -0,5 % -1,7 % 2,2 %
*) Oikaistu = ilman kertaluonteisia eriä



Segmenttien varat ja velat

miljoonaa euroa 31.3.2014 30.6.2014 30.9.2014 31.12.2014

Varat
Postipalvelut 408,9 398,9 403,1 390,8
Paketti- ja logistiikkapalvelut 367,8 358,6 339,5 321,4
Itella Venäjä 241,0 243,7 212,2 149,4
OpusCapita 169,0 169,2 166,0 171,5
Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät - - 16,3 14,7
Muu toiminta ja kohdistamattomat 239,7 246,3 248,6 248,2
Eliminoinnit -11,1 -10,1 -11,1 -4,7
Yhteensä 1 415,3 1 406,7 1 374,6 1 291,3

Velat
Postipalvelut 193,6 172,6 180,4 165,4
Paketti- ja logistiikkapalvelut 149,6 151,0 144,6 143,7
Itella Venäjä 37,1 41,4 32,4 22,2
OpusCapita 39,7 37,7 36,9 42,1
Muu toiminta ja kohdistamattomat 361,6 365,3 362,9 348,7
Eliminoinnit -11,1 -10,1 -11,1 -4,7
Yhteensä 770,4 758,0 746,2 717,5

Henkilöstö kauden lopussa
Postipalvelut 104 102 101 106
Paketti- ja logistiikkapalvelut 2 056 2 082 1 951 1 902
Itella Venäjä 3 303 3 135 2 921 2 920
OpusCapita 2 118 2 141 2 112 2 292
Muut toiminnot 17 208 19 128 16 374 16 069
Yhteensä 24 789 26 588 23 459 23 289

10. Valuuttakurssit
1-3 1-3 1-12

Keskikurssi 2015 2014 2014
RUB 71,0867 48,0778 51,0154
SEK 9,3839 8,8575 9,0966
NOK 8,7314 8,3465 8,3553

31.3. 31.3. 31.12.
Päätöskurssi 2015 2014 2014
RUB 62,4400 48,7800 72,3370
SEK 9,2901 8,9483 9,3930
NOK 8,7035 8,2550 9,0420


