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PostNords resultat

Högre omsättning men sämre
resultat
M  Den nytillträdde chefen för PostNord,
Håkan Ericsson, har på kort tid initierat en
organisationsförändring i företaget, som,
åtminstone som den ser ut på papperet,
varit efterfrågad hos många i personalen.
Man har beslutat att riva de höga murarna
mellan brev och paket (“mail” och “logis-
tics”, som det heter på nysvenska). Beslu-
tet innebär också att terminalnäten återi-
gen får en gemensam chef och det idiotis-
ka beslutet att lägga brevterminalerna
under brevbäringen rivs upp. Så ser det ut
på papperet. I praktiken kvarstår en del
underliga kors i organisationen och termi-
nalnäten har redan byggts om utifrån den
gamla berlinmursprincipen. Dessutom
finns de chefer som initierade den skrota-
de organisationen kvar på höga positioner
i företaget och de är säkert lika glada nu
som då efter en 180-graderssväng.
  Däremot får många av de administratörer
som ska lappa ihop de höga chefernas
påhitt gå. Närmare bestämt 600 anställda.
Och det under förnedrande former, som
inte bådar gott för den framtida personal-
politiken inom företaget. När man medve-
tet väljer att kretsa ut personer som har
några veckor kvar till 60-årsdagen till
förmån för yngre och mindre kvalificerade
medarbetare, kan man ju undra vad som
står på. Är det för att undvika att männi-
skor som har arbetet hela sitt liv för Pos-
ten ska få del av Personalomställningsav-
talets möjlighet till pension fram till 65-

årsdagen och istället nöja sig med 18
månader i Futurum och därefter arbetslös-
het i 3,5 år? 
  Frågan kan ställas, men några svar lär
man inte få. 

Skuldsättningen ökar
Omsättningen steg något under kvartalet,
jämfört med samma period föra året.
Ökningen skedde inom logistik (+7%),
men främst till följd av förvärv. Brevens
omsättning minskade med 1 procent på
grund av fortsatt vikande volymer, ner 13
procent i Danmark och ner 4 procent i
Sverige, sammanräknat - 6 procent. Dess-
värre ökade också kostnaderna, med 4
procent. Orsaken anges vara förvärv och
“omstruktureringskostnader”. Omstruktu-
reringskostnaderna redovisas inte i några
detaljer annat än att de för svensk del
inom Meddelande  är “relaterade till per-
sonalavveckling i samband med ny organi-
sation”.  Inom Breve Danmark minskade
kostnaderna med 5 procent.
  Noteras kan också att skuldsättningen i
företaget ökat med 507 miljoner till 2,128
miljarder.

Hallsberg och Rosersberg
kostar
En orsak till detta är med all sannolikhet
kostnaderna för de onödiga byggena i
Hallsberg och Rosersberg. Enligt kvartals-
rapporten belastar “investeringar i nya

fordon, transport- och sorteringsutrustning
samt anläggningar i samband med nya
terminaler i Sverige” kvartalets resultat
med 463 miljoner. Dessutom fanns den
31 mars 2014 ingångna avtal som innebär
“investeringsåtaganden” om sammanlagt
903 MSEK “varav 506 MSEK var inves-
teringsåtaganden i samband med etable-
ringen av affärsområde Meddelande Sve-
riges nya terminalstruktur och 240 miljo-
ner avsåg maskinutbyte i affärsområdets
terminaler”. “De flesta åtagandena förvän-
tas bli reglerade (= belasta resultatet/JÅ)
under slutet av 2014 och början 2015".
  Nu räknar man naturligtvis, det gör man
alltid när besluten presenteras, med fram-
tida rationaliseringsvinster i byggprojek-
ten. Frågan är bara hur lång tid det tar
innan man tjänar in de satsade hundratals
miljonerna – om man nu någonsin gör det.

Dansk postlag
I rapporten redovisas också – med till-
fredsställse – beslutet om en ny dansk
postlag. Den trädde i kraft den 1 mars i år
och innebär bland annat en möjlighet att
utsträcka befordringstiden för b-post från
tre till fyra dagar. Danmark har fortfaran-
de – liksom i nästan alla andra länder –
sexdagarsutdelning. Nu ändras lagen så att
Post Danmark from den 1 juli i år ges
möjlighet att upphöra med utdelningen på
måndagar. 

Momsen
Enligt EU:s momsdirektiv gäller momsbe-
frielse för posttjänster. Enligt svensk lag
är det däremot – sedan bolagiseringen –
moms på breven. EU-kommissionen med-
delade mot denna bakgrund den 20 no-
vember ifjol att man tänker stämma den
svenska staten vid EU-domstolen. Några
kunder, bl.a Nordea, har till Justitie-
kanslern riktat ett krav mot svenska staten
avseende den moms som man har tvingats
att betala på sina posttjänster. JK har
avvisat kravet med hänvisning till EU-
domstolens (eventuella) prövning av frå-
gan.

Jan Åhman

Nettoomsättning 

jan - mars

Resultat

jan - mars

2014 2013 2014 2013

Breve Danmark 2 341 2 371 -16 -9

Meddelande Sverige 3 805 3 852 99 268

Strålfors 681 682 -11 15

Logistik 3 395 3 161 -9 66

Koncernen (inkl övrigt) 9 999 9 832 85 273

Resultat före skatt


