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n Nettoomsætningen udgjorde SEK 10.918 mio. (11.779 mio.).

n Driftsresultatet udgjorde SEK 532 mio. (601 mio.).

n Resultatet før skat udgjorde SEK 542 mio. (699 mio.).

n Periodens resultat udgjorde SEK 422 mio. (531 mio.).
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Kommunikationsdirektør
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IR-kontakt: ir@posten.se

Posten Nordens vision

n Posten Norden leverer kommunikations- og 
logistikløsninger i verdensklasse til tilfredse 
kunder.

n Posten Norden udvikler via ejerskab, partnerskab 
og samarbejde stærke og lønsomme, internationale 
logistik- og informationslogistikvirksomheder.

n Posten Norden er en attraktiv og udviklende 
arbejdsplads med engagerede og motiverede 
medarbejdere.

n Posten Norden er kundernes miljørigtige valg.

Posten Nordens mission

n Med Posten Norden når du frem til den, du vil, 
rettidigt, sikkert og effektivt. 

I oversættelsen af denne delårsrapport er der udvist 
den største omhyggelighed. Den svenske tekst er 
dog gældende, såfremt misforståelser måtte opstå 
ved den danske oversættelse.
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Koncernen blev stiftet den 24. juni 2009 og konsolideret første gang den 1. juli 2009. Oplysninger for kalenderåret 
2009 og kvartalsoplysninger før juli 2009 er opgjort pro forma.

Fortsatte omkostningstilpasninger stabiliserede  
Posten Nordens driftsresultat på trods af fortsat  
svag efterspørgsel

n Nettoomsætningen udgjorde SEK 10.918 mio. (11.779 mio.).

n Driftsresultatet udgjorde SEK 532 mio. (601 mio.).

n Resultatet før skat udgjorde SEK 542 mio. (699 mio.).

n Periodens resultat udgjorde SEK 422 mio. (531 mio.).

Kommentar fra den administrerende direktør

Posten Nordens første kvartal 2010 var præget af fortsat 
svag efterspørgsel og deraf følgende kapacitetsmæssige 
tilpasninger. I Logistik lå mængderne på omtrent samme 
niveau som tilsvarende kvartal sidste år, dog med et fortsat 
kraftigt pres på priserne. Den voksende distancehandel 
har i nogen grad begrænset mængdetabet i brevforretnin-
gerne og har bidraget til stabiliseringen af mængderne i 
Logistik. Samlet set faldt koncernens nettoomsætning, 
ekskl. struktur- og valutaudsving, med 2,7%. 

De tiltag på omkostningssiden, som blev iværksat i 
2008 og starten af 2009, har haft betydelig virkning i 
begge brevforretninger. De to brevforretninger udviser 
desuden et forbedret driftsresultat i sammenligning med 
tilsvarende kvartal sidste år, på trods af vigende indtægter. 
Også Logistik og Informationslogistik har tilpasset sine 
omkostninger, men udviser et noget lavere resultat end 
tilsvarende kvartal sidste år. Koncernens driftsresultat 
udgjorde SEK 532 mio.

Arbejdet med at udvikle den nye koncern forløber efter 
planen. Vi regner med, at de igangværende strukturtiltag 
vil fortsætte med at give effekt i løbet af året. Koordinerin-

gen af aktiviteterne i indkøbsforretningen og på hele 
IT-området har højeste prioritet, hvilket har til formål at 
sikre synergier og effektivisere arbejdet i koncernen. Det 
er positivt, at vi takket være sammenlægningen løbende 
finder nye synergi- og effektiviseringsmuligheder på 
forskellige områder af virksomheden, især i betragtning 
af, at de kraftigt vigende mængder i den traditionelle 
postvirksomhed vil fortsætte med uformindsket styrke. 

Opbygningen af Nordens bedste kommunikations- og 
logistikvirksomhed fortsætter. Målet er, at vi skal være det 
naturlige førstevalg for det nordiske erhvervsliv - uanset 
om der er tale om logistik- eller kommunikationsløsnin-
ger – til og fra samt inden for Norden. En væsentlig del af 
dette arbejde består i at tilbyde en moderne og effektiv 
postservice med en fortsat høj leveringskvalitet, også set i 
et internationalt perspektiv. Vi er dog afhængige af, at den 
nye regulering, der er undervejs for postmarkederne i 
Danmark og Sverige, ikke udgør en hindring for hverken 
posttjenesterne, som er omfattet af befordringspligten, 
eller vores fortsatte arbejde med at tilpasse virksomheden 
efter kundernes ændrede behov.

Nøgletal
Pro forma

SeK mio., hvis ikke andet er angivet     Jan-mar 2010 Jan-mar 2009   Ændring     Jan-dec 2009

Nettoomsætning 10.918 1) 11.779 -861 -7 % 1) 44.633

Driftsresultat 532 601 -69 -11 % 284

Overskudsgrad, % 4,9 5,1 -0,2 -4 % 0,6

Resultat før skat 542 699 -157 -22 % 2.439 2)

Periodens resultat 422 531 -109 -21 % 2.414 2)

Pengestrøm fra driftsaktiviteter 133

Egenkapitalens forrentning, %, rullende 12 måneder 18 20 20

Soliditetsgrad, %, ultimo perioden 46 43 45

Gennemsnitligt antal ansatte 44.563 48.233 47.625

1) Nettoomsætningen faldt med 2,7%, ekskl. struktur- og valutaudsving.
2) Inkl. realisationsgevinst på SEK 2.002 mio. fra salget af Post Danmark A/S’ andel i det belgiske postvæsen De Post-La Poste i juli 2009.  
 



4 |  Posten Norden Delårsrapport januar – marts 2010

Nettoomsætning og resultat

Jan-mar (2009 pro forma)

Nettoomsætning driftsresultat

SeK mio. 2010 2009 Ændring

Ændring, 
ekskl. 

struktur & 
valuta 2010 2009 Ændring

Ændring, 
ekskl. 

struktur & 
valuta

Breve Danmark 3.034 3.555 -14,7 % -6,2 % 277 267 3,7 % 13,7 %

Meddelande Sverige 3.978 4.103 -3,0 % -2,8 % 300 296 1,4 % 1,4 %

Informationslogistik 908 1.039 -12,6 % -0,4 % -11 -2 n/a n/a

Logistik 3.148 3.307 -4,8 % -1,9 % -2 6 n/a n/a

Øvrigt & elimineringer -150 -225 33,3 % 28,1 % -32 34 n/a n/a

Posten Norden-koncernen 10.918 11.779 -7,3 % -2,7 % 532 601 -11,5 % -8,4 %

Ændring i nettoomsætningen sammenlignet 
med foregående år

                   Jan-mar

SeK mio. %

2009, pro forma 11.779
Strukturændring -87 -0,7 % 1)

Valutaændring ved omregning af 
udenlandsk nettoomsætning -456 -3,9 % 2)

Pris- og mængdeændring -318 -2,7 %

2010 10.918

1) Ændringen omhandler Informationslogistiks afhændelse af divisionen Supplies.  
2) Valutaudsvinget omhandler primært den danske krones svækkelse i forhold til den 
   svenske krone.

Januar-marts 
Nettoomsætningen renset for struktur- og valutaudsving 
faldt med 2,7%. Brevmængderne faldt på grund af 
konjunktursituationen og substitutionen fra fysisk til 
elektronisk kommunikation. I Sverige er substitutionen 
dog aftaget noget, samtidig med at mængderne stiger 
inden for distancehandlen, og brevmængderne i Danmark 
er faldet med 9%. Blad- og avisdistributionen er præget af 
et faldende antal udgaver. Selv om markedet for Informa-
tionslogistiks vedkommende er kendetegnet af substitu-
tioner og priser under pres, har forretningsområdet 
indgået flere nye kundeaftaler. Forretningsområdet 
Logistik har i nogen udstrækning oplevet en opgang i 
mængder. Logistikmarkedet er generelt præget af 
overkapacitet og priser, som er under pres.

Driftsresultatet renset for struktur- og valutaudsving 
har stabiliseret sig. Resultatet er opstået på baggrund af 
succesfulde omkostningsbesparelser på samtlige forret-
ningsområder. Omkostningstilpasningerne har bl.a. 
betydet, at det gennemsnitlige antal ansatte er faldet med 
3.670, hvoraf flertallet vedrører Breve Danmark og 
Meddelande Sverige. Renset for valutaudsving er koncer-
nens driftsomkostninger faldet med næsten 4%. På 
forretningsområdet Logistik er der vedtaget yderligere 
effektiviseringstiltag, hvilket har påvirket periodens 
resultat negativt med SEK 8 mio. De tiltag, som medførte 
omstruktureringsomkostninger på godt SEK 1 mia. i 
årsregnskabet for 2009, får iflg. planerne først og frem-
mest effekt senere på året. Perioden er påvirket negativt af 
højere omkostninger, som skyldes vinterens store sne-
mængder. Ændringen af Øvrigt & elimineringer skyldes 
primært en engangseffekt i første kvartal i 2009, som 
vedrører effekter af omregnede pensioner efter IAS19. 

Finansielle poster, netto udgjorde SEK 10 mio.(98 
mio.). Forskellen sammenlignet med tilsvarende periode 
sidste år forklares primært af resultatet af andele i 
associerede virksomheder og joint ventures i forbindelse 
med, at Post Danmarks ejerandel i det belgiske postvæsen, 
De Post-La Poste, blev afhændet i 2009. Finansielle 
poster, netto, ekskl. andele i associerede virksomheder og 
joint ventures, udgjorde SEK 10 mio. (-21 mio.). Denne 
forskel skyldes hovedsageligt valutaudsving i forbindelse 
med, at DKK og EUR faldt i værdi i forhold til SEK i 
perioden.

Resultatet efter skat udgjorde SEK 422 mio. (531 
mio.). Skatten udgjorde SEK -120 mio. (-168 mio.). 

 Egenkapitalforrentningen udgjorde 18% (20%).
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Finansiel stilling  
Koncernens egenkapital udgjorde pr. 31. marts 2010 SEK 
13.222 mio., hvilket var SEK 136 mio. mindre end 31. 
december 2009. Resultatet blev påvirket af valutakursud-
sving, som medførte en omregningseffekt på SEK -554 
mio., primært i DKK, EUR og NOK. Af egenkapitalen 
kan SEK 13.191 mio. henføres til moderselskabets 
aktionærer og SEK 31 mio. til minoritetsinteresser.

Den finansielle nettostilling udgjorde SEK 4.751 mio., 
hvilket er SEK 223 mio. højere end den 31. december 
2009. Den finansielle nettostilling renset for pensionsrela-
terede poster udgjorde SEK 3.149 mio. sammenlignet med 
SEK 3.199 mio. pr. 31. december 2009.

Pengestrømme 
Januar-marts 
Pengestrømmen fra driftsaktiviteter udgjorde SEK 133 
mio., og heraf udgjorde ændringer i driftskapitalen SEK 
-710 mio. Resultatet af driftskapitalen skal primært ses  
i sammenhæng med en faldende leverandørgæld på SEK 
234 mio. samt pensionsudbetalinger på SEK 342 mio. 
Sidstnævnte forklares især af, at der ikke har været kapaci-
tet i Posten Pensionsstiftelse til at udbetale godtgørelse.
 Pengestrømmen fra investeringsaktiviteter udgjorde SEK 
-173 mio., heraf materielle anlægsaktiver SEK -145 mio. 
og immaterielle anlægsaktiver SEK -70 mio. De materielle 
investeringer omfattede primært køretøjer, mens immate-
rielle investeringer især omfattede investering i integratio-
nen af et fælles forretningssystem. Pengestrømmen fra 
finansieringsaktiviteter udgjorde SEK 33 mio. Likvide 
midler udgjorde ultimo perioden SEK 4.814 mio., hvilket 
er SEK 38 mio. lavere end den 31. december 2009. Heraf 
udgjorde valutakursforskelle SEK 31 mio.

Finansiel nettostilling
Pro forma

SeK mio.
2010 

31 mar
2009 

31 mar
2009 

31 dec

Langfristede finansielle aktiver  149  2  149

Langfristede tilgodehavender  17  6

Kortfristede finansielle aktiver  1  1

Likvide midler 4.814 1.895 4.852

I alt, finansielle aktiver 4.981 1.903 5.002

Langfristede rentebærende 
forpligtelser 1.244 2.012 1.193

Kortfristede rentebærende 
forpligtelser  588  480  610
I alt, finansielle forpligtelser 1.832 2.492 1.803

finansiel nettostilling ekskl. 
pensioner 3.149 -589 3.199
Pensionstilknyttede aktiver, 
Langfristede tilgodehavender 3.220 2.522 2.994
Pensionstilknyttede forpligtelser, 
Hensættelser til pensioner 1.618 1.447 1.665
finansiel nettostilling inkl. 
pensioner 4.751 486 4.528

Soliditetsgraden var på 46% i sammenligning med 43% 
den 31. december 2009.

Moderselskabet    
Posten Norden AB har drevet meget begrænset virksom-
hed og har kun en enkelt ansat, den administrerende 
direktør/koncernchefen. Der er ikke indregnet en netto-
omsætning for selskabet i perioden, og driftsomkostnin-
gerne er primært knyttet til personaleomkostninger til  
den administrerende direktør. Finansielle poster udgjorde 
SEK -49 mio., hvoraf SEK -65 mio. omhandlede valuta-
kursudsving på tilgodehavender. Resultatet før skat 
udgjorde SEK -53 mio. Der var ingen likvide midler, og der 
er ikke foretaget investeringer i materielle anlægsaktiver.

Risici og usikkerhedsfaktorer for 
koncernen og moderselskabet    
Moderselskabets og koncernens risici, risikostyring og de 
faktorer, som kan påvirke virksomheden, er beskrevet i 
Posten Nordens årsrapport 2009. Nedenfor kommente-
res konstaterede ændringer.

Bring Citymail, der ejes af Posten Norge (ejet af den 
norske stat), og som har monopol på sit hjemmemarked, 
indgav i februar 2010 stævning mod Posten Meddelande 
AB ved Marknadsdomstolen (Sverige). Bring Citymail har 
nedlagt påstand om, at Posten skal indstille den rabat, 
som ydes til kunder med store forsendelser af forsorteret 
post. Den svenske konkurrencestyrelse (Konkurrensver-
ket) afviste sagen i december 2009 med henvisning til, at 
der ikke forelå grunde til at udrede sagen yderligere. 

Efter rapporteringsperioden har asken fra den island-
ske vulkan Eyjafjallajökull skabt forsinkelser i postdistri-
butionen af den dag til dag-befordrede post i Sverige, 
international post og visse garantiprodukter. Forsinkel-
serne har dog været marginale, idet en stor del af den 
indenlandske post som normalt distribueres pr. fly i stedet 
for at blive kørt ud med tog og bil.

Den ordinære generalforsamling 
2010     
Ved den ordinære generalforsamling den 14. april blev det 
besluttet, at bestyrelsen skal bestå af otte medlemmer 
valgt på generalforsamlingen uden suppleanter. Det blev 
på generalforsamlingen besluttet at genvælge samtlige 
bestyrelsesmedlemmer: Fritz H. Schur, Mats Abrahams-
son, Ingrid Bonde, Gunnel Duveblad, Bjarne Hansen, 
Torben Janholt, Anne Birgitte Lundholt og Richard 
Reinius. Fritz H. Schur blev genvalgt som formand for 
bestyrelsen. 

 Desuden besluttede generalforsamlingen efter 
indstilling fra bestyrelsen, at der udbetales et udbytte på 
SEK 1.440 mio. til ejerne.

Generalforsamlingen godkendte forslaget til retnings-
linjer for vederlag for ledelsesmedlemmer. Forslaget 
betyder bl.a., at der ikke udbetales fleksible løndele eller 
bonus til ledelsesmedlemmer.
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Efterfølgende begivenheder  
Efter at CVC Capital Partners havde afhændet sin 
ejerandel på 22% i Post Danmark A/S til den danske stat, 
bestod ejerkredsen indtil sammenlægningen med Posten 
AB af den danske stat (97%) samt ledelses- og medarbej-
deraktier (3%). Den 1. oktober 2009 blev der iværksat et 
tilbagekøbsprogram, som omfattede både ledelses- og 
medarbejderaktier. Pr. 31. december 2009 havde 99,9% 
af minoritetsejerne udnyttet muligheden for at få sine 
aktier indløst. De resterende aktier blev tvangsindløst den 
6. april 2010. 

Solna tingsrätt afsagde den 3. maj dom i tvisten mellem 
Falcon Air AB’s kurator og Posten AB. Kuratorens krav til 
Posten AB blev fuldstændig afvist.

Sveriges regering fremsatte den 6. maj forslag om en ny 
postlov i Riksdagen. Forslaget medfører bl.a. øgede krav 
til gennemsigtighed, ligesom Post och Telestyrelsen – ud 
over Konkurrensverket – nu skal udføre nye opgaver 
inden for konkurrenceområdet. Hvis lovforslaget 
vedtages, er der en risiko for, at konkurrencen skævvrides 
på en måde, som især vil være til fordel for det monopol-
beskyttede norske Postens aktiviteter gennem Bring 
Citymail i forbindelse med de kommercielt interessante 
storbyområder i Sverige.

Stockholm den 12. maj 2010
Posten Norden AB (Publ)

Lars G  Nordström
Administrerende direktør og koncernchef 

Denne rapport er ikke revideret af revisorer.



Resultatopgørelse
Pro forma

SeK mio. Note Jan-mar 2010 Jan-mar 2009 Ændring Jan-dec 2009

1, 2

Nettoomsætning 10.918 11.779 -7 % 44.633

Andre driftsindtægter 50 73 -32 % 249

I alt, driftsindtægter 3 10.968 11.852 -7 % 44.882

Personaleomkostninger 4 -5.507 -5.886 -6 % -22.633

Transportomkostninger -1.882 -1.884 0 % -7.561

Andre omkostninger 5 -2.577 -2.986 -14 % -12.397

Afskrivninger og nedskrivninger på materielle og 
Immaterielle anlægsaktive -474 -500 -5 % -2.014

driftsomkostninger -10.440 -11.256 -7 % -44.605

Andele i resultater i associerede virksomheder  
og joint ventures 4 5 -20 % 7

drIftSreSUltAt 532 601 -11 % 284

Finansielle indtægter 57 48 19 % 188

Finansielle omkostninger -47 -69 -32 % -251

Andele i resultater i associerede virksomheder og 
joint ventures 119 2.218

finansielle poster, netto 10 98 -90 % 2.155

resultat før skat 542 699 -22 % 2.439

Skat -120 -168 -29 % -25

PerIodeNS reSUltAt 422 531 -21 % 2.414

Periodens resultat, som kan henføres til 

Moderselskabets aktionærer  421 532 2.421

Minoritetsinteresser 1 -1 -7

Resultat pr. aktie, SEK 0,21 0,27

Totalindkomstopgørelse1)

SeK mio. Jan-mar 2010

Periodens resultat 422

Periodens omregningsdifferencer -554

PerIodeNS SAMlede reSUltAt -132

Periodens samlede resultat, som kan henføres til 

Moderselskabets aktionærer -132

Minoritetsinteresser 0

1) Omregningsdifferencer vedrører omregning af koncernens egenkapital i udenlandsk valuta,  
   se yderligere koncernens Regnskabspraksis.

Koncernens finansielle rapporter i sammendrag
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Balance

Pro forma

SeK mio. Note 31 mar 2010 31 mar 2009 31 dec 2009

1, 2

AKtIVer

Goodwill 2.948 3.119 3.055

Andre immaterielle anlægsaktiver 1.826 2.191 1.962

Materiale anlægsaktiver 8.591 9.529 9.173

Andele i associerede virksomheder og joint ventures  100  848  117

Finansielle aktiver  149  2  149

Langfristede tilgodehavender 3.237 4.397 3.008

Udskudte skatteaktiver  178  131  168

I alt, anlægsaktiver 17.029 20.217 17.632

Varebeholdning  290  361  299

Tilgodehavende skat  204  494  215

Tilgodehavender fra salg 4.526 4.883 4.495

Forudbetalte omkostninger og tilgodehavende indtægter 1.616 1.788 1.623

Andre tilgodehavender  395  454  454

Kortfristede investeringsaktiver  1  1

Likvide midler 4.814 1.895 4.852

I alt, omsætningsaktiver 11.846 9.875 11.939

I Alt, AKtIVer 28.875 30.092 29.571

PASSIVer

egeNKAPItAl

Aktiekapital 2.000 2.000 2.000

Indskudt kapital 9.954 9.898

Reserver -896 -343

Overført resultat 2.133 10.868 1.712

I alt, egenkapital, som kan henføres til moderselskabets 
aktionærer 13.191 12.868 13.267

Minoritetsinteresser 31 91

I Alt, egeNKAPItAl 13.222 12.868 13.358

forPlIgtelSer

Langfristede rentebærende forpligtelser 1.244 2.012 1.193

Andre langfristede forpligtelser  55  195  199

Hensættelser til pensioner 1.618 1.447 1.665

Andre hensættelser 7 1.874 1.688 1.919

Udskudt skat  766  896  742

I alt, langfristede forpligtelser 5.557 6.238 5.718

Kortfristede rentebærende forpligtelser  588  480  610

Leverandørgæld 1.662 1.878 1.896

Skyldig skat  112  119  145

Andre kortfristede forpligtelser 1.923 2.565 1. 859

Skyldige omkostninger og forudbetalte indtægter 5.113 5.373 5.274

Andre hensættelser 7  698  571  711

I alt, kortfristede forpligtelser 10.096 10.986 10.495

I Alt, forPlIgtelSer 15.653 17.224 16.213

I Alt, PASSIVer 28.875 30.092 29.571

For information om koncernens sikkerhedsstillelser og eventualforpligtelser - se note.
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Pengestrømsopgørelse 1)

SeK mio. Jan-mar 2010

drIftSAKtIVIteter

Resultat før skat 542

Justeringer for poster, som ikke indgår i pengestrømmen:

Tilbageførsel af nedskrivninger samt afskrivninger iflg. plan 474

Realiseringsgevinst/-tab på solgte anlægsaktiver 6

Hensættelser til pensioner 69

Andre hensættelser -111

Andre ikke-likviditetspåvirkende poster -7

Betalt skat -130

Pengestrøm fra primær drift før ændringer af driftskapitalen 843

Pengestrøm fra ændringer i driftskapital

Forøgelse(-)/reduktion(+), tilgodehavende fra salg -31

Forøgelse(+)/reduktion(-), leverandørgæld -234

Pensioner -342

Andre hensættelser -29

Andre ændringer i driftskapital -74

Ændring af driftskapital -710

Pengestrøm fra driftsaktiviteter 133

INVeSterINgSVIrKSoMhed

Investeringer i immaterielle anlægsaktiver -70

Investeringer i materielle anlægsaktiver -145

Salg af andre anlægsaktiver mm. 26

Forøgelse(+)/reduktion(-), finansielle tilgodehavender 16

Pengestrøm fra investeringsvirksomheden -173

fINANSIerINgSVIrKSoMhed

Ændring af leasingforpligtelser -34

Tilbagekøb minoritet, Post Danmark A/S -4

Forøgelse(+)/reduktion(-), andre finansielle forpligtelser 71

Pengestrøm fra finansieringsvirksomheden 33

PerIodeNS PeNgeStrØM -7

Likvide midler, primo perioden 4.852

Valutakursforskelle i likvide midler -31

Likvide midler, ultimo perioden 4.814

1) Se koncernens Regnskabspraksis.
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Note 1: Regnskabspraksis   

OVERENSSTEMMELSE MED GÆLDENDE LOV OG REGLER
Koncernregnskabet er aflagt i overensstemmelse med International 
Financial Reporting Standards (IFRS), som er udgivet af Internatio-
nal Accounting Standards Board (IASB), samt fortolkninger udgi-
vet af International Financial Reporting Interpretations Committee 
(IFRIC), således som de er godkendt af Europa-Kommissionen til 
anvendelse i EU. Desuden finder den svenske årsregnskabslov (Års-
redovisningslagen; ÅRL) samt RFR 1.3 Supplerende regnskabsaf-
læggelse for koncerner fra det svenske Råd for finansiel rapportering 
(Kompletterande redovisning för koncerner från Rådet för finansiell 
rapportering) anvendelse.

KONCERNENS REGNSKABSAFLÆGGELSE
Koncernens delårsrapport er udarbejdet i henhold til IAS 34 Præsen-
tation af delårsregnskaber samt den svenske årsregnskabslov. Der er 
anvendt den samme regnskabspraksis og de samme beregningsme-
toder i delårsrapporten som i årsrapporten 2009.

Pro formaregnskabet er udarbejdet for at illustrere, hvordan Po-
sten Norden AB’s stilling havde været, hvis koncernen var blevet stif-
tet, og kapitalstrukturen var blevet etableret den 1. januar 2008. Der 
er udarbejdet pro forma for resultatopgørelsen og balancen. 

ÆNDRET REGNSKABSPRAKSIS
De nedenfor angivne, kommende ændringer i IFRS og IAS indgår i 
den regnskabspraksis, som anvendes i koncernregnskabet. Den æn-
drede praksis og påvirkningen heraf på selskabets regnskabsaflæg-
gelse er som følger:
•	 IFRS 3 Virksomhedssammenslutninger foreskriver ændrede reg-

ler for fastsættelse af indregnet goodwill, ligesom det bestemmes, 
at overtagelsesomkostninger ikke må aktiveres, at definitionen af 
virksomhedssammenslutninger er blevet udvidet, at dagsværdien 
af betinget vederlag skal fastsættes på overtagelsestidspunktet, og 

at ændringen i forpligtelser knyttet til det betingede vederlag, som 
indregnes indtil betalingen, skal justeres i det øvrige samlede resul-
tat. Desuden medfører de nye regler, at det er tilladt at vælge mel-
lem to forskellige metoder til beregning af minoritetens andel, og at 
yderligere overtagelser skal indregnes som egenkapitaltransaktio-
ner efter opnåelse af bestemmende indflydelse. Denne standard har 
virkning fra 1. januar 2010. Anvendelsen af den nye IFRS 3 har ikke 
hidtil haft nogen effekt, eftersom der ikke er sket overtagelser. 

•	 IAS 24 Oplysninger om nærtstående parter er ændret, således at 
statslige virksomheder ikke automatisk kan opfattes som nærtstå-
ende. Ændringen har virkning fra 1. januar 2010. Selskabets oplys-
ninger om transaktioner med staten har hidtil været begrænset til 
relationer, som ikke har forretningsmæssig karakter, hvilket bety-
der, at nærtstående transaktioner har omfattet særlige opgaver fra 
staten og tilladelser fra myndigheder. Ændringerne i denne stan-
dard har ikke ændret selskabets oplysninger om nærtstående.

•	 IAS	27 Koncernregnskaber og separate årsregnskaber er blevet 
ændret i forhold til, hvordan der skal ske indregning af ændringer 
i ejerandele i datterselskaber, effekt på goodwill samt gevinster 
og tab som følge af ejerændringer. Ejerændringer i virksomheder, 
hvor den bestemmende indflydelse bevares, skal indregnes som 
egenkapitaltransaktion. Når den bestemmende indflydelse i en 
virksomhed ophører, skal gevinster og tab indregnes i periodens 
resultat, ligesom den resterende del skal omvurderes. Desuden 
skal tab allokeres til besiddelse uden bestemmende indflydelse, 
selv om andelen af egenkapitalen hermed bliver negativ. Den æn-
drede standard har ikke påvirket hidtil indregnede overtagelser.

•	 Forbedringer	af	standarder	(”Improvements”)
 En ændring af IFRS 8 Driftssegmenter betyder, at de samlede ak-

tiver og forpligtelser skal indregnes i de finansielle rapporter på 
den måde, som de rapporteres til ledelsen i selskabet med henblik 
på styring af virksomheden. Information om aktiver og forplig-
telser pr. segment indregnes på samme måde som tidligere år.  

Noter

Egenkapitalopgørelse

 egenkapital, som kan henføres til moderselskabets aktionærer

SeK mio.
Aktie-      

kapital1)
Indskudt 

kapital
omregnings-

reserve
overført 
resultat I alt

Minoritets-
interesse

I alt, 
egenkapital 

Apportemission 2.000 10.141 12.141 12.141

Emissionseffekt -243 -243 415 172

1 jul 2009 2.000 9.898 11.898 415 12.313

Tilbagekøb af aktier i Post Danmark A/S -317 -317

Periodens resultat 1.712 1.712 -6 1.706

Periodens øvrige samlede resultat -343 -343 -1 -344

Ultimobalance, 31 dec 2009 2.000 9.898 -343 1.712 13.267 91 13.358

Primobalance, 1 jan 2010 2.000 9.898 -343 1.712 13.267 91 13.358

Tilbagekøb af aktier i Post Danmark A/S 56 56 -60 -4

Periodens resultat 421 421 1 422

Periodens øvrige samlede resultat -553 -553 -1 -554

Ultimobalance, 31 mar 2010 2.000 9.954 -896 2.133 13.191 31 13.222

1) Antal aktier: 2.000.000.001, heraf A-aktier: 1.524.905.971 og B-aktier: 475.094.030.

Der udarbejdes ikke pro forma-tal for 2009 for noterne med undtagelse af segmentrapporteringen.

10 |  Posten Norden Delårsrapport januar – marts 2010



I forbindelse med en gennemgang af koncernens styringsprincip-
per skal også segmentregnskabet for forpligtelser og aktiver  
gennemgås. 

 En ændring af IAS 1 Præsentation af årsregnskaber omhandler en 
ændring om klassificering af kortfristede forpligtelser. En forplig-
telse, som kan konverteres til egenkapitalinstrument, må ikke på-
virke dens klassificering, uanset om den er kort- eller langfristet. 
Ændringen har ikke påvirket selskabets regnskabsaflæggelse.

 En ændring af IAS 7 Pengestrømsopgørelsen betyder, at omkost-
ninger i forbindelse med transaktioner, som medfører indregning 
af aktiv, skal klassificeres i investeringsvirksomheden. Ændrin-
gen har ikke påvirket selskabets regnskabsaflæggelse.

 En ændring af IAS 17 Leasingkontrakter betyder, at der ved klas-
sificering af grunde og bygninger skal tages hensyn til det faktum, 
at grunde repræsenterer en ubegrænset økonomisk livslængde. 
Denne ændring har ikke påvirket selskabets regnskabsmæssige 
behandling af indgåede finansielle leasingkontrakter.

 En ændring af appendiks til IAS 18 indeholder yderligere et ek-
sempel, som beskriver forskellen mellem en sælgende enhed og en 
enhed, der optræder som agent eller formidler. Ændringen har 
ikke påvirket selskabets regnskabsaflæggelse.

 En ændring af IAS 36 Værdiforringelse af aktiver betyder, at 
goodwill skal fordeles på pengestrømsfrembringende enheder på 
den måde, som disse enheder samt goodwill rapporteres til virk-
somhedsledelsen, dog uden aggregering længere end til driftsseg-
mentniveau. Ændringen har ikke ændret selskabets anvendelse 
af standarden.

 En ændring af IAS 39 Finansielle instrumenter: Indregning og 
måling betyder, at omklassificering af pengestrømssikringer skal 
ske i resultatopgørelsen med anvendelse af regnskabsmæssig sik-
ring samt uddybende forklaring af måling af indbyggede afledte 
finansielle instrumenter. Selskabets anvendelse af standarden er 
ikke blevet påvirket af ændringerne.

 En ændring af IFRIC 9 Omvurdering af indbyggede afledte finan-
sielle instrumenter indeholder en uddybende forklaring af for-
tolkningen, som angiver, at den ikke finder anvendelse på virk-
somhedsovertagelser og indgåelse i joint ventures. Denne 
uddybende forklaring har ikke ført til ændringer i selskabets 
regnskabsaflæggelse.

 En ændring af IFRIC 16 Sikring af en nettoinvestering i en uden-
landsk virksomhed omhandler fjernelse af en begrænsning for sel-
skaber, som selv er sikret adgang til at besidde sikringsinstrumen-
ter. Ændringen har ikke påvirket selskabets regnskabsaflæggelse. 

Note 2: Væsentlige skøn og vurderinger 

Ved udarbejdelsen af de finansielle rapporter har selskabsledelsen 
anlagt en række skøn og vurderinger, som har haft betydning for 
koncernens regnskabsaflæggelse. Disse skøn og vurderinger er fore-
taget på grundlag af forhold, som var kendte på tidspunktet for rap-
porternes afgivelse, samt på historiske erfaringer og skøn, som efter 
selskabsledelsens vurdering er forsvarlige efter omstændighederne. 
De af selskabsledelsen dragne konklusioner ligger til grund for de 
indregnede tal. Faktiske tal, skøn og vurderinger i fremtidige finan-
sielle rapporter i det kommende år kan adskille sig fra denne rapport 
på grund af ændrede ydre faktorer og nye erfaringer.

De for Posten Norden væsentligste skøn og vurderinger er foreta-
get på følgende områder:

PORTOFORPLIGTELSE
Portoforpligtelsen i Posten Norden beregnes for solgte, men endnu 
ikke anvendte frimærker. I beregningen af portoforpligtelsen anlæg-
ges skøn, som påvirker gældens størrelse. Dette skøn er baseret på, 
hvor mange frimærker der er solgt, men stadig ikke anvendt i Sverige 
og Danmark. For at sikre, at skønnene er rimelige, gennemføres der 

undersøgelse i både Danmark og Sverige. Hvis der i undersøgelsen 
konstateres ændret adfærd hos befolkningen, eller at den udvalgte 
gruppe, som har medvirket i undersøgelsen, ikke har været repræ-
sentativ for befolkningen, kan det have betydning for portoforplig-
telsens størrelse.

IMMATERIELLE AKTIVER
Der anlægges skøn over fremtidige forhold af betydning for at bereg-
ne fremtidige pengestrømme, som bestemmer genindvindingsvær-
dien af goodwill, varemærker og kundeforhold. Genindvindings-
værdien sammenlignes med den indregnede værdi af disse aktiver og 
ligger til grund for eventuelle nedskrivninger og tilbageførsler. De 
skøn, som påvirker genindvindingsværdien mest, er den fremtidige 
udvikling i mængder, udvikling i overskuddet, diskonteringsrente og 
brugstid. Hvad angår fremtidige ydre faktorer og omstændigheder, 
kan skønnene blive påvirket på en sådan måde, at de opgjorte vær-
dier af immaterielle aktiver må ændres. 

PENSIONSFORPLIGTELSER
I den aktuarmæssige beregning af Posten Nordens pensionsforplig-
telser foretages en række vurderinger, som har til formål at ansætte 
rimelige skøn. Blandt de vigtigste skøn skal nævnes diskonterings-
renten og det fremtidige afkast på investeringsaktiverne, lønudvik-
lingen og inflation. Ændrede skøn på baggrund af forandrede ydre 
faktorer kan påvirke Posten Nordens resultatopgørelse og balance, 
hvis virkningerne af sådanne ændrede skøn falder uden for korrido-
ren. Disse ændrede skøn påvirker desuden den anslåede omkostning 
for det kommende år. En ændring i nettodifferencen mellem afka-
strente og lånerente på +/- 0,1 procentpoint, alt andet lige, medfø-
rer en resultatpåvirkning på SEK 15 mio. eller reduceret finansiel 
omkostning/indtægt. En ændring af diskonteringsrenten på +/- 0,1 
procentpoint medfører under i øvrigt uændrede forhold en resul-
tatpåvirkning på SEK 30-40 mio. i form af stigende eller faldende 
amortisering af aktuarmæssige tab. En ændring af henholdsvis in-
flation og lønudvikling på +/- 0,1 procentpoint medfører hver for sig 
og under i øvrigt uændrede forhold en resultatpåvirkning på SEK 
20-25 mio. i form af stigende eller faldende amortisering af aktuar-
mæssige tab.

HENSÆTTELSER
Som en konsekvens af Posten AB’s omdannelse til selskab i Sverige i 
1993 er Posten Norden ifaldet en ansvarsforpligtelse, som betyder, 
at visse faggrupper kan vælge at gå på tidlig pension i en alder af 60 
eller 63 år. Denne ansvarsforpligtelse er indregnet som en hensæt-
telse i balancen og er beregnet på basis af erfaringen med den andel 
af personer, som har valgt at udnytte sin ret til at gå på tidlig pension 
i henhold til disse bestemmelser. Hvis udnyttelsesandelen ændres, 
vil gældsforpligtelse tilsvarende blive ændret. En ændring af udnyt-
telsesandelen med 5 procentenheder medfører en resultatpåvirkning 
på SEK 15-20 mio.

SKAT
Aktivering af fradrag for skattemæssige underskud er foretaget på 
basis af forretningsplaner og vurderinger af fremtidige beskatnings-
bare overskud, som kan udnytte fradrag. Der er foretaget vurderin-
ger af ikke-fradragsberettigede omkostninger og ikke-skatteplig-
tige indtægter i forhold til de skatteregler, som er gældende i dag. 
Desuden er der taget hensyn til fremtidige resultater i op til seks år 
med henblik på at vurdere indregnede skatteaktiver ud fra de aktuelt 
gældende skattesatser. Eventuelle ændringer af skattelovgivningen i 
Sverige og andre lande, i hvilke Posten Norden har aktiviteter, samt 
ændrede fortolkninger og ændret anvendelse af gældende lovgivning 
kan påvirke omfanget af de opgjorde skatteaktiver og -forpligtelser. 
Ændrede omstændigheder, som indvirker på de ovennævnte skøn, 
vil ligeledes påvirke årets resultat. 
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2010  JAN – MAR

                                                                            
SeK mio. Breve danmark

Meddelande 
Sverige

Informations-
logistik logistik

Øvrigt & 
elimineringer

Posten Norden-         
koncernen

Nettoomsætning, eksternt 2.957 3.945 897 3.117 2 10.918

Nettoomsætning, internt 77 33 11 31 -152

I alt, nettoomsætning 3.034 3.978 908 3.148 -150 10.918

Andre driftsindtægter, eksternt 13 7 6 24 50

Andre driftsindtægter, internt 487 161 317 -965

I alt, driftsindtægter 3.521 4.152 915 3.471 -1.091 10.968

Personaleomkostninger -2.039 -2.056 -311 -816 -285 -5.507

Transportomkostninger -180 -658 -29 -1.398 383 -1.882

Andre omkostninger -912 -1.089 -511 -1.184 1.119 -2.577

Afskrivninger og nedskrivninger -113 -49 -79 -75 -158 -474

I alt, driftsomkostninger -3.244 -3.852 -930 -3.473 1.059 -10.440

Andele af resultater i associerede 
virksomheder og joint ventures 4 4

drIftSreSUltAt 277 300 -11 -2 -32 532

Finansielle poster, netto 10

resultat før skat 542

Skat -120

Periodens resultat 422

Aktiver 12.106 7.407 3.300 6.431 -369 28.875

Forpligtelser 5.596 4.694 1.797 2.798 768 15.653

Investeringer i anlægsaktiver 86 9 24 24 72 215

Posten Nordens inddeling i forretningsområder tager udgangspunkt 
i den måde, hvorpå Posten Norden ledes og rapporterer til ledelsen.

For interne mellemværender mellem forretningsområderne gæl-
der en markedsbestemt prissætning. Der er ikke frihed til at købe 
eksternt, hvis ydelsen er tilgængelig internt. I forhold til den opera-
tive struktur, men ikke den juridiske struktur, foretages en omkost-
ningsfordeling af koncernfælles funktioner til kostpris med fuld for-
deling af omkostninger.

Breve danmark styrer Posten Nordens brevforretning i Danmark. 
Forretningsområdet tilbyder landsdækkende brevformidling, her-
under distribution af breve og aviser/blade og reklamedistribution 
samt ind- og udlevering af pakker på privatmarkedet.

Meddelande Sverige styrer Posten Nordens brevforretning i Sverige.  
Forretningsområdet tilbyder landsdækkende brevformidling, her- 
under distribution af breve og aviser/blade, reklamedistribution 
samt ind- og udlevering af pakker på privatmarkedet.

Informationslogistik styrer Posten Nordens informationslogistik- 
forretning. Forretningsområdet udvikler, producerer og leverer 
systemer, ydelser og produkter til effektiv kundekommunikation. 
Der er på forretningsområdet også løsninger inden for mærkning 
og identifikation.

logistik styrer Posten Nordens logistikforretning. Dette forretnings-
område tilbyder med egen kapacitet og infrastruktur i Sverige, 
Norge, Danmark, Finland, Tyskland, Belgien og Holland standard-
ydelser til pakke, palle og ekspres samt forskellige logistikløsninger 
til systemtransporter, tredjepartslogistik og spedition.

I Øvrigt & elimineringer indgår interne elimineringer, virkninger af om-
regning af pensioner i henhold til IAS 19 Ydelser til ansatte samt 
finansiel leasing i henhold til IAS 17. Siden 1. januar 2010 indgår 
også koncernfælles funktioner og Svensk Kassaservice. Services og 
ydelser til de koncernfælles funktioner udredes af forretningsom-
råderne.
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2009  JAN - MAR  PRO FORMA

                                                                            
SeK mio. Breve danmark

Meddelande 
Sverige

Informations-
logistik logistik

Øvrigt & 
elimineringer

Posten Norden-         
koncernen

Nettoomsætning, eksternt 3.439 4.063 1.020 3.254 3 11.779

Nettoomsætning, internt 116 40 19 53 -228

I alt, nettoomsætning 3.555 4.103 1.039 3.307 -225 11.779

Andre driftsindtægter, eksternt 35 6 10 22 73

Andre driftsindtægter, internt 448 163 361 -972

I alt, driftsindtægter 4.003 4.301 1.045 3.678 -1.175 11.852

Personaleomkostninger -2.279 -2.120 -338 -886 -264 -5.887

Transportomkostninger -218 -673 -33 -1.419 458 -1.885

Andre omkostninger -1.135 -1.165 -599 -1.281 1.196 -2.984

Afskrivninger og nedskrivninger -104 -47 -82 -86 -181 -500

I alt, driftsomkostninger -3.736 -4.005 -1.052 -3.672 1.209 -11.256

Andele af resultater i associerede 
virksomheder og joint ventures 5 5

drIftSreSUltAt 267 296 -2 6 34 601

Finansielle poster, netto 98

resultat før skat

Skat -168

Periodens resultat 531

2009  JAN – DEC  PRO FORMA   

Nettoomsætning, eksternt Breve danmark
Meddelande 

Sverige
Informations-

logistik logistik
Øvrigt & 

elimineringer
Posten Norden-         

koncernen

Nettoomsætning, internt 12.751 15.645 3.704 12.533 44.633

I alt, nettoomsætning 343 149 58 140 -690

Andre driftsindtægter, eksternt 13.094 15.794 3.762 12.673 -690 44.633

Andre driftsindtægter, internt 12 90 25 46 76 249

I alt, driftsindtægter 1.580 638 1.314 -3.532

Summa rörelsens intäkter 14.686 16.522 3.787 14.033 -4.146 44.882

Personaleomkostninger -8.509 -8.177 -1.303 -3.425 -1.219 -22.633

Transportomkostninger -787 -2.628 -167 -5.581 1.602 -7.561

Andre omkostninger -4.538 -5.129 -2.305 -4.846 4.421 -12.397

Afskrivninger og nedskrivninger -408 -191 -370 -339 -706 -2.014

I alt, driftsomkostninger -14.242 -16.125 -4.145 -14.191 4.098 -44.605

Andele af resultater i associerede 
virksomheder og joint ventures 7 7 

drIftSreSUltAt 444 397 -351 -158 -48 284

Finansielle poster, netto 2.155

resultat før skat 2.439

Skat -25

Periodens resultat 2.414

Aktiver 12.786 7.604 3.543 6.544 -906 29.571

Forpligtelser 6.082 5.578 2.123 2.947 -517 16.213

Investeringer i anlægsaktiver 402 117 141 175 66 901

forts. Note 3
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Note  4: Personaleomkostninger 

SeK mio. Jan-mar 2010

Personaleomkostninger

Lønninger og andre ydelser 4.244

Lovbestemte bidrag til social sikring 720

Pensionsomkostninger 499

Andre personaleomkostninger 44

I alt 5.507

Specifikation af Pensionsomkostninger

Omkostninger til alderspension 4811)

Nettoomkostning til aftalepensioner 18

heraf bruttoomkostning til aftalepensioner 55

heraf ophævelser, aftalepensioner -37

I alt 499

Gennemsnitligt antal ansatte  44.563

1)  I omkostninger til alderspension indgår amortiseringseffekt af aktuarmæssige 
   gevinster og tab med SEK -33 mio.

Note  6: Langfristede tilgodehavender 

SeK mio. 31 mar 2010

Regnskabsmæssig værdi relateret til afdækkede, 
ydelsesbaserede alders- og aftalepensionsordninger,  
ansat efter IAS 19. 2.477

Regnskabsmæssig værdi relateret til afdækkede, ydelses- 
baserede sygepensionsordninger, ansat efter IAS 19 199

Skatteaktiver relateret til løn i forbindelse med, at 
pensionsforpligtelserne efter IAS 19 indregnes til et lavere 
beløb end det beløb, de optages med i regnskabet for 
juridiske personer i Sverige efter UFR 4. 692

Lønskat, sygepensionsordninger -148

Deposita, leje af ejendomme 8

Andet 9

I alt 3.237

Note  5: Andre omkostninger 

SeK mio. Jan-mar 2010

Lokaleomkostninger 586

Hensættelser1) 18

Terminalafgifter 291

Omkostninger, varer og materiale 435

Indkøbte- IT-ressourcer 298

Aktiveret arbejde for egen regning, IT -50

Andet 999

I alt 2.577

1) Af det samlede beløb på SEK 18 mio. kan SEK 22 mio. henføres til hensættelser og 
   SEK -4 mio. til tilbageførsler i forbindelse med personaleafvikling. 
   Se desuden noten Andre hensættelser, fodnote 1.  

Note 7: Andre hensættelser

Jan-mar 2010, SeK mio.
Primo-

balance
omklassi-

ficering6) hensættelser tilbageførsler opløsninger
omregnings-

effekt
Ultimo-
balance

omstruktureringstiltag

Personaleafvikling, primært tidlige pensioner 1.052 50 22 1) -41) -119 2) -15 986

Andre afviklinger 88 -13 2) 75

Sikrede pensionsforpligtelser

Lønskat 222 3 5) 225

Sikrede pensionsforpligtelser efter IAS 19 911 12 5) 923

Andet

Arbejdsskader 66 1 5) -3 3) 64

Pensionsregulering i forhold til den danske stat 26 31 1 5) 58

Hensættelse til jubilæumsgaver 174 1 5) -3 2) -8 164

Andre hensættelser 91 -14 2) 77

I alt, Andre hensættelser 2.630 81 40 -4 -152 -23 4) 2.572

Heraf kortfristet 711 56 698

1)  Resultatpåvirkning: SEK 18 mio., hvoraf SEK 22 mio. udgør hensættelser og SEK -4 mio. tilbageførsler i forbindelse med personaleafvikling.    
 2)  Ændring af andre resultatposter udgør SEK -149 mio, heraf personaleomkostninger SEK -125 mio.
3)  Ændringen er ikke indregnet i resultatopgørelsen.
4)  Diskonteringseffekt på SEK 5 mio. er indregnet i resultatopgørelsens finansielle poster. Omregningsdifference i forbindelse med valutaeffekt på  
    SEK -28 mio. er indregnet i totalindkomsten. Se Totalindkomstopgørelsen - koncernen.  
5)  Effekten af hensættelser og tilbageførsler er indregnet som personaleomkostning.
6)  Omklassificering fra kortfristet og langfristet forpligtelse til andre hensættelser.  

14 |  Posten Norden Delårsrapport januar – marts 2010

Der udarbejdes ikke pro forma-tal for 2009 for noterne med undtagelse af segmentrapporteringen.



Note 10: Transaktioner med nærtstående parter    

DEN SVENSKE STAT 
Den svenske Post- och telestyrelsen har som vederlag for konces-
sionen til at drive postvirksomhed modtaget SEK 3 mio. fra Posten 
Norden samt SEK 3 mio. for håndtering af ubesørgede forsendelser. 
Posten AB har fra Post- och Telestyrelsen modtaget et handicapbi-
drag på SEK 7 mio. i forbindelse med blindskrift og service til ældre 
i tyndtbefolkede områder. 

DEN DANSKE STAT
Post Danmark A/S har i perioden indbetalt pensionspræmier på SEK 
49 mio. til den danske stat for den gruppe tjenestemænd, som blev 
ansat før tidspunktet for omdannelse til selskab. Desuden er der ind-
regnet en reservepost i balancen på SEK 22 mio., som dækker even-
tuelle nye forpligtelser over for samme gruppe.

ANDRE ORGANISATIONER
Postens Försäkringsförening forsikrer Posten Nordens forpligtel-
ser for ansattes syge- og familiepension i henhold til ITP–P. Posten 
Norden har i perioden indbetalt præmier til Försäkringsföreningen 
for et beløb på SEK 43 mio. og har modtaget bidrag for SEK 3 mio. 
Andre bidrag fra Försäkringsföreningen udbetales direkte til de be-
gunstigede. 

Postens Pensionsstiftelse forvalter pensionsforpligtelser i Posten 
AB, Posten Meddelande AB og Posten Logistik AB. Selskabet kapi-
taliserer nye pensionsforpligtelser i stiftelsen og modtager godtgø-
relse for udbetalte pensioner. Kapitalisering har i perioden udgjort 
SEK 78 mio., og der er ikke modtaget godtgørelse.

Note 11: Investeringsforpligtelser   

Pr. 31. marts 2010 havde Posten Norden-koncernen indgået aftaler 
om anskaffelse af materielle anlægsaktiver. Beløbet udgjorde SEK 
307 mio., og der var primært tale om sorteringsudstyr og køretøjer.

Note 9: Sikkerhedsstillelser og eventualforpligtelser

SeK mio.
31 mar 

2010
31 dec 

2009

Sikkerhedsstillelser for egne forpligtelser

Pant i fast ejendom 953  1.013

Kapitalforsikringer til ansatte og tidligere ansatte 130 130

Pantsatte aktiver 16 20

I alt 1.099  1.163

eventualforpligtelser

Garantiforpligtelser, PRI 93 93

Garantiforpligtelser, andre 119 127

Tvister1) 109 104

I alt 321 324

1) En sag anlagt mod Post Danmark A/S om anvendelse af diskriminerende priser er  
   afgjort af Østre Landsret med Post Danmark A/S som den tabende part. Post Danmark 
   A/S har anket dommen til Højesteret. I tilslutning til denne sag har en konkurrent rejst  
   krav mod Post Danmark A/S om et beløb på ca. DKK 83 mio (75 mio.), SEK 109 mio. 
   (104 mio.) som ovenfor. Kravet om erstatning bestrides i sin helhed af Post Danmark A/S.

Note 8:  Skyldige omkostninger og forudbetalte indtægter

SeK mio. 31 mar 2010

Hensættelse til solgte, men endnu ikke anvendte 
frimærker 370

Skyldige lønomkostninger 473

Forpligtelser til ferieløn 2.354

Særskilt lønskat, pensionsomkostninger 128

Bidrag til social sikring 819

Skyldige renteomkostninger 2

Skat på afkast 2

Terminaludgifter 508

Finansiel leasing 20

Valutaterminskontrakter 39

Andre poster 475

Ultimobalance 5.190
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Moderselskabets finansielle rapporter i sammendrag 

Balance 

Resultatopgørelse

SeK mio. Note Jan-mar 2010 Jan-mar 2009
1 dec 2008 -  
31 dec 2009

1

Personaleomkostninger -4 -7

Andre omkostninger -3

I alt, driftsomkostninger -4  -10

drIftSreSUltAt -4 -10

Resultat fra andele i koncernvirksomheder 2.044

Renteindtægter og lignende resultatposter 12 0 9

Renteomkostninger og lignende resultatposter -61 -14

I alt, finansielle poster -49 0 2.039

resultat før skat -53 0 2.029

Skat 14 4

PerIodeNS reSUltAt -39 0 2.033

SeK mio. Note 31 mar 2010 31 mar 2009 31 dec 2009

1

AKtIVer

Finansielle anlægsaktiver 2 12.478 12.461

I alt, anlægsaktiver 12.478 12.461

Kortfristede tilgodehavender 5.507 0 5.814

I alt, omsætningsaktiver 5.507 0 5.814

I Alt, AKtIVer 17.985 0 18.275

PASSIVer 

Egenkapital 14.134 0 14.173

Kortfristede forpligtelser 3.851 4.102

I Alt, PASSIVer 17.985 0 18.275

Eventualforpligtelser 3 741 741
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Noter

Note 1:  Regnskabspraksis

Moderselskabet anvender som udgangspunkt samme regnskabs-
praksis som koncernen. De afvigelser, som forekommer mellem mo-
derselskabets og koncernens praksis, skal ses på baggrund af visse 
begrænsede muligheder for at anvende IFRS i moderselskabet med 
henvisning til den svenske årsregnskabslov (ÅRL), svensk lov om sik-
ring af pensionsforpligtelser (Tryggandelagen) og i visse tilfælde af 
skatteforhold. 

ANDELE I DATTERSELSKABER, ASSOCIEREDE VIRKSOMHEDER 
OG JOINT VENTURES
Andele i datterselskaber, associerede virksomheder og joint ventu-
res opgøres i moderselskabet i henhold til kostprismetoden. Udbytte 
opgøres kun som indtægt i tilfælde, hvor dette kommer fra overskud, 
som er indtjent efter erhvervelsen. Udbytte, som overstiger disse ind-
tjente overskud, betragtes som en tilbagebetaling af investeringen, 
hvilket reducerer andelens opgjorte værdi.

UDByTTE
Forventet udbytte fra datterselskaber indregnes i de tilfælde, hvor 
moderselskabet alene har ret til at træffe beslutning om udbyttets 
størrelse, og hvor moderselskabet har truffet beslutning om størrel-
sen af udbyttet, inden moderselskabet publicerer sine finansielle 
rapporter.

PERSONALEyDELSER
Pensionsforpligtelser over for tjenestemænd, som er forsikret gennem 
pensionsforsikringer, indregnes i moderselskabet som en bidragsba-
seret pensionsordning. Øvrige pensionsomkostninger indregnes i 
driftsresultatet. 

FINANSIELLE GARANTIER
Moderselskabets finansielle garantiaftaler består af forpligtelser til 
fordel for datterselskaber og joint ventures. Finansielle garantier 
medfører, at selskabet har en forpligtelse til at kompensere indehave-
ren af et gældsinstrument for tab, som denne måtte ifalde, hvis en 
skyldner ikke har opfyldt sin betalingsforpligtelse ved forfald i hen-
hold til aftalevilkårene. Ved opgørelse af finansielle garantiaftaler 
anvendes i moderselskabet RFR 2.3, som er en mindre stram variant 
af reglerne i IAS 39, når der er tale om finansielle garantiaftaler til 
fordel for datterselskaber, associerede virksomheder og joint ventu-
res. Moderselskabet indregner finansielle garantiaftaler som hen-
sættelse i balancen i tilfælde, hvor Posten Norden har en forpligtelse, 
som betyder, at betaling formodes at være et krav for opfyldelse af 
forpligtelsen.

SKAT
I moderselskabet indregnes ubeskattede reserver, herunder udskudte 
skatteforpligtelser.

SEGMENTREGNSKAB
Moderselskabets aktiviteter består af blot en enkelt aktivitet: kon-
cernfunktioner.

Note 2: Finansielle anlægsaktiver

                 Jan-mar 1 dec 2008 -

SeK mio. 2010 2009 31 dec 2009

Primobalance 12.461

Apportemission 12.140

Indløsning af 
minoritetsaktier i Post 
Danmark A/S 4 317

Udskudte skatteaktiver 13 4

Ultimobalance 12.478 12.461

Note 3:  Eventualforpligtelser

         31 mar 31 dec

SeK mio. 2010 2009 2009

Garantiforpligtelser, PRI 740 740

Garantiforpligtelser for 
ydelser til datterselskaber1) 1 1

I alt 741 741

1) Pr. 31. marts 2010 har Posten AB stillet garantier for ydelser til datterselskaber for et 
   beløb på SEK 180 mio. (206 mio.).  
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          Pro forma
2010     2008 2008

SeK mio., hvis ikke andet er angivet Jan-mar okt-dec Jul-sep Apr-jun Jan-mar okt-dec Jul-sep

Koncernen

Nettoomsætning 10.918 11.636 10.222 10.996 11.779 12.063 10.668

Andre driftsindtægter 50 65 55 56 73 193 152

Driftsresultat 532 -685 279 89 601 444 569

Overskudsgrad, %  4,9 neg 2,7 0,8 5,1 3,6 5,3

Resultat før skat 542 -696 2.241 195 699 794 565

Periodens resultat 422 -492 2.198 177 531 649 388

Egenkapitalens forrentning, %, rullende  
12 måneder 18 20 30 25 20 27 27

Pengestrøm fra driftsaktiviteter 133 1.056 -416

Soliditetsgrad, %, ultimo perioden 46 45 47 42 43 39 38

Gennemsnitligt antal ansatte 44.563 46.010 48.556 47.685 48.233 50.898 53.541

Breve danmark

Nettoomsætning 3.034 3.305 2.855 3.379 3.555 3.320 2.820

 Breve mm. 2.406 2.531 2.250 2.553 2.802 2.294 2.215

 Dagblade 74 81 84 82 97 77 86

 Adresseløse forsendelser og lokale 
ugeaviser 271 358 325 337 335 370 283

 Andet 283 335 196 407 321 111 236

Andre driftsindtægter 487 400 433 311 448 653 422

Driftsresultat 277 -69 133 113 267 169 205

Overskudsgrad, % 7,9 neg 4,0 3,1 6,7 4,3 6,3

Gennemsnitligt antal ansatte 15.817 15.228 16.294 16.641 17.117 17.265 17.767

Mængder, mio. producerede enheder

Breve mm. 281 280 251 276 299 311 278

Meddelande Sverige

Nettoomsætning 3.978 4.259 3.564 3.868 4.103 4.437 3.757

  Breve 2.254 2.421 1.921 2.138 2.337 2.467 1.970

  Reklamer og aviser/blade 1.152 1.195 1.113 1.159 1.172 1.289 1.193

  Andet 572 643 530 572 594 681 594

Andre driftsindtægter 174 181 180 169 198 235 198

Driftsresultat 300 -277 186 192 296 21 239

Overskudsgrad, % 7,2 neg 5,0 4,7 6,9 0,0 6,0

Gennemsnitligt antal ansatte 18.678 19.522 21.204 20.087 19.975 21.697 23.033

Mængder, mio. producerede enheder

A-post 271 283 248 269 288 315 280

B-post 345 339 269 284 353 335 271

Adresseløse forsendelser 500 620 510 590 501 657 574

Informationslogistik

Nettoomsætning 908 899 873 951 1.039 1.031 913

  Information Logistics 744 757 740 710 779 772 677

  Identification Solutions 164 141 113 156 172 161 147

  Supplies 0 0 20 87 88 99 89

Andre driftsindtægter 7 8 3 8 6 11 74

Driftsresultat -11 -191 -81 -77 -2 -89 66

Overskudsgrad, % neg neg neg neg neg neg 6,7

Gennemsnitligt antal ansatte 2.237 2.324 2.286 2.323 2.291 2.365 2.424

logistik

Nettoomsætning 3.148 3.353 2.937 3.235 3.307 3.324 3.149

Andre driftsindtægter 323 339 356 294 371 400 379

Driftsresultat -2 -112 57 -109 6 -66 41

Overskudsgrad, % neg neg 1,7 neg 0,2 neg 1,2

Gennemsnitligt antal ansatte 6.240 6.923 7.089 6.995 7.033 7.410 7.910

  2009   2009

Kvartalsdata

  2009  2009
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Sverige
Postadresse: SE-105 00 Stockholm
Besøgsadresse: Terminalvägen 24, Solna
Tlf.: +46 (0)8 7811000
www.postennorden.se
www.postennorden.com

danmark
Besøgsadresse:Tietgensgade 37,
1566 København V
Tlf.: +45 33 61 00 00
www.postennorden.dk
www.postennorden.com

Posten Norden er stiftet på baggrund af sammenlægningen 
mellem Post Danmark A/S og Posten AB. Koncernen 
tilbyder kommunikations- og logistikløsninger til og fra samt 
internt i Norden og har en omsætning på ca. SEK 45 mia. 
samt ca. 50.000 medarbejdere. Aktiviteterne er inddelt i 
forretningsområderne Breve Danmark, Meddelande 
Sverige, Logistik og Informationslogistik. Moderselskabet 
er et svensk aktieselskab (publikt bolag), og hovedkontoret 
ligger i Solna i Sverige. 

Læs mere om Posten Norden på www.postennorden.dk.


