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Styrelsens verksamhetsberättelse
Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Åland Post Ab:s omsättning minskade med 2,1 % till 35,5 miljoner euro (36,3) och vinsten före bokslutsdispositioner och skatter
uppgick till 0,2 miljoner euro (0,9) exklusive nedskrivningar av engångskaraktär.
Affärsområdet Pack & Distribution ökade omsättningen med 0,5 % till 21,1 miljoner euro (21,0). Tredjepartslogistiken för e-handel,
som drivs under namnet Axla Logistics, har under året etablerat sig i Vanda och tagit emot flera nya kunder. Axla står nu redo att ta
emot kunder som flyttar från Åland då lågvärdesgränsen för importmoms i EU slopas den 1.7.2021. Samtidigt innebär kundernas
flytt tyvärr personalminskningar på Åland och en nedskrivning av det bokförda värdet på Postens logistikterminal i Sviby med 7,2
miljoner euro då stora lokalytor blir tomma. Axlas distributionslösningar för svenska e-handlare till finska konsumenter har minskat
något men står fortfarande för en stor del av omsättningen.
Segmentet Bank och Försäkring har ökat omsättningen tack vare en ny kund samt ett större engångsjobb.
Omsättningen för affärsområdet Posttjänster minskade med hela 8,0 % till 8,1 miljoner euro (8,8). Inom de traditionella
posttjänsterna är det främst den inkommande brevposten från andra postoperatörer som fortsätter att minska. Covid-19 pandemin
har oåterkalleligen ökat digitaliseringen ytterligare och Posten behöver få möjlighet till varannandagsutdelning för att kunna
upprätthålla hållbara samhällsomfattande posttjänster. Affärsområdet har under året haft ett omfattande anpassningsarbete för att
uppfylla kraven inom nya regelverk för säkerhet och förtullning.
Segmentet Frimärken minskade omsättningen något och anpassar verksamheten löpande efter minskat antal abonnenter.
Affärsområdet Logistik minskade omsättningen med 3,4 % till 6,7 miljoner euro (6,9). Pandemin ger utmanande
verksamhetsförutsättningar för flera kunder och för affärsområdet har mycket arbete lagts på att trygga godstransporterna till och
från Åland. I april inleddes ett nytt betydande samarbetsavtal med DB Schenker Finland. Logistik har även investerat i en
paketsorteringsmaskin som tillsammans med Posttjänster utvecklas för att effektivt kunna kvalitetssäkra pakethantering och
förtullning. Affärsområdet leder Postens satsning på tredjepartslogistik för den lokala marknaden och har fått in flera nya kunder
som lagrar och avropar varor från Sviby vid behov.
Åklagare har under året väckt åtal mot bolaget, bolagets vd samt ytterligare fem anställda eller tidigare anställda hos Åland Post.
Åtalet grundar sig på den förundersökning som Tullen drivit sedan 2017 avseende import och distribution av en tidigare kunds varor,
vilka visat sig innehålla substanser som eventuellt inte får säljas i Finland. Samtliga åtalade bestrider åklagarens yrkanden som
redogörs närmare under noten för ansvarsförbindelser. Rättegång är planerad till hösten 2021.

Flerårsöversikt
Omsättning
Rörelsevinst
Rörelsevinstmarginal
Finansiella poster
Vinst före bokslutsdisp. och skatt
Vinstmarginal

2020
35 501
-7 003
-19,7
-31
-7 034
-19,8

2019
36 268
913
2,5
-42
871
2,4

2018
36 946
1 438
3,9
-218
1 219
3,3

2017
37 751
1 350
3,6
-48
1 302
3,4

2016
39 755
1 634
4,1
-60
1 574
4,0

%
%
%

-26,6
-20,8
65,7
0,8

2,7
2,4
68,0
0,8

3,9
3,7
66,0
0,9

4,2
3,4
62,3
0,8

5,3
4,2
58,6
1,0

tusen euro
tusen euro
tusen euro

3 636
1 320
500
199

3 312
1 986
500
201

3 409
1 135
500
208

3 845
766
1 000
221

2 937
5 289
1 000
221

tusen euro
tusen euro
%
tusen euro
tusen euro
%

Avkastning på eget kapital (ROE)
Avkastning på investerat kapital (ROI)
Soliditet
Quick ratio
Affärsverksamhetens kassaflöde
Investeringar
Betalda dividender
Genomsnittligt antal årsarbeten
Nyckeltalsdefinitioner presenteras i not 1.
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Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång
Efter räkenskapsårets utgång avgjordes en avtalstvist med en tidigare underleverantör genom skiljemannaförfarande. Kostnaderna
för detta är upptagna bland resultatregleringarna i bokslutet.

Risker och riskhantering
Åland Posts riskhantering utgör en del av den interna kontrollen och är en naturlig del i den löpande uppföljningen av verksamheten.
Syftet med riskhanteringen är att stöda förverkligandet av organisationens strategier och lönsamhetsmål, säkerställa kontinuiteten i
verksamheten samt bevara företagets anseende.
Affärsrisker
Åland Posts tjänster inom affärsområde Pack & Distribution och Logistik är utsatta för hård konkurrens vilket gör att verksamheten
kontinuerligt måste anpassas till marknadens efterfrågan. För att kunna erbjuda kunderna konkurrenskraftiga tjänster satsar Åland
Post på utbildning av personal, kundanpassade IT-lösningar, hållbara investeringar i maskinparken och anpassningar av
logistikterminalen.
Den pågående globala digitaliseringen medför att volymerna av brevpost sjunker varje år, vilket efter år av effektivisering nu även
kräver en lagändring som möjliggör varannandagsutdelning för affärsområde Posttjänster. Framtidens distributionsnät kommer allt
mer att förmedla varor och Åland Post är väl positionerad i den förändringsprocessen.
Finansiella risker
Inom företagets affärsverksamhet är kundfordringarna en av de största balansposterna. Risken för kreditförluster hanteras genom
en enhetlig kreditgivningspolicy, löpande uppföljning av förfallna fordringar och effektiv indrivning.
Räntan på det långfristiga lånet är i sin helhet rörlig. Resultatpåverkan som en följd av fluktuationer på marknadsräntan kan vara
väsentlig. Ifall räntenivån stiger med 1 procentenhet försvagas resultatet med 50 tusen euro.
Operativa risker
Marknadsförändringar gör att Åland Post ständigt behöver se över organisationen för att den ska vara fortsatt effektiv och
konkurrenskraftig.
Åland Post är beroende av ett begränsat antal leverantörer på vissa marknader. Förändringar i nyckelleverantörernas tjänster eller
priser kan ha stor påverkan på verksamheten.
Olycksrisker
De materiella anläggningstillgångarna utgör den klart största tillgångsposten och försäkringsbehovet granskas noggrant årligen för
att säkerställa att verksamheten har ett ändamålsenligt försäkringsskydd.

Lagstiftning och tillståndspliktig verksamhet
Åland Post har beviljats tillstånd för postverksamhet enligt landskapslagen (2007:60) om posttjänster samt tillstånd för
frimärksutgivning. Båda tillstånden är i kraft till den 31 december 2021.

Miljö
Åland Post följer gällande miljölagstiftning och arbetar förebyggande för att möta framtida krav. Bolagets miljöledningssystem är
certifierat enligt den senaste standarden ISO 14001:2015. Miljöarbetet koordineras av staberna och följs upp av ledningsgruppen.
Styrelsen godkänner årligen miljöpolicyn. Miljöarbetet revideras årligen både internt och externt.
Verksamhetens väsentligaste miljöpåverkan består av utsläpp från transporter samt energiförbrukning i logistikterminalen.
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Utsläppen från transporter minskas främst genom ökad fyllnadsgrad och optimerade körsträckor vilket är en naturlig del av
affärsverksamheten. För att minska utsläppen ytterligare utbildas samtliga chaufförer inom eco-driving och Åland Post investerar
kontinuerligt i miljövänligare fordon. Målet har i flera års tid varit att fordonsflottans koldioxidutsläpp ska understiga EU:s utsläppsmål
för nya personbilar och lätta transportfordon år 2020 som presenterades vid klimatkonferensen i Paris 2015. För utdelningsbilarna
nåddes målet 95 g/km nästan då utfallet blev 96 g/km. Alla personbilar inom utdelningen är elhybrider eller elbilar. Det som drar upp
snittet är de mindre paketbilar som används för kombinerad utdelning av brev och utkörningspaket. Utsläppen för Postens större
paketbilar har minskat, men översteg målet för 2020 trots investering i en första laddhybrid. Marknaden utvecklas snabbt och
utsläppen på paketbilar kommer att minska i takt med ersättande investeringar i nya fordon.
För tunga fordon var målet att alla fordon ska uppfylla minst miljöklass Euro 5 år 2020. Under året har fordonsparken uppdaterats
enligt plan och minskat utsläppen totalt. Dock har ett äldre specialfordon köpts som har miljöklass Euro 4. Specialfordonet används
bara för korta körningar på Åland och bedömdes därför mest hållbart trots att det gick emot hårt uppställda mål. Sammantaget har
stora förbättringar gjorts de senaste åren och Posten spänner nu bågen ännu hårdare med sikte mot fossilfria transporter år 2035.
Personbilar och lätta transportfordon,
CO2-utsläpp g/km i genomsnitt
Utdelningsbilar
Paketbilar

Mål 2020

31.12.20 31.12.2019

95
147

Tunga fordon, antal per miljöklass
Euro 6
Euro 5
Euro 4
Euro 3

96
180

31.12.20
21
5
2
0

31.12.2018

31.12.2017

31.12.2016

103
196

110
197

123
196

106
183

31.12.2019
18
6
1
0

31.12.2018
12
7
1
0

31.12.2017
8
7
2
2

31.12.2016
6
7
2
3

Energiförbrukningen i logistikterminalen följs upp månadsvis. Åland Post köper årligen förnyelsebar energi i form av vattenkraft som
ska täcka den totala elförbrukningen.

Energi logistikterminalen Sviby
Fjärrvärme
Elförbrukning
Köpt vattenkraft

2020
1 674
2 025
2 200

MWh/år
MWh/år
MWh/år

2019
1 800
2 092
2 200

2018
1 793
2 176
2 200

2017
1 625
2 177
2 250

2016
1 517
2 223
2 500

Medarbetare
Personalstruktur
På bokslutsdagen sysselsatte Åland Post 213 personer som jobbat minst 450 timmar under året. Genomsnittligt antal årsarbeten
uppgick till 198,5 stycken (201,3).

Nyckeltal personal
Pack & Distribution
Posttjänster
Logistik
Staber & vd
Totalt

Antal anställda per
31.12
43
89
60
21
213

Årsarbeten
medeltal
43,4
80,9
55,2
19,0
198,5

Anställningsår
medeltal
10,7
15,0
8,5
8,5
11,6

Medelålder
43,2
46,8
41,5
44,3
44,4

Belöningssystem
Åland Posts belöningssystem grundar sig på det egna lokala kollektivavtalet (LOKA). För samtliga anställda ingår en allmän
resultatlön som uppgår totalt till 3,5 % av årets resultat före bokslutsdispositioner och skatter. Om resultatet är negativt blir
resultatlönen 0 euro och resultatlönen kan högst uppgå till 3,5 % av årets totala löner. För år 2020 grundar sig utfallet på resultatet
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före nedskrivningar, bokslutsdispositioner och skatter. Utfallet blev 23 740 euro (30 500).
Under året hade 35 personer (37) en rörlig lönedel, som utgör mellan 5 och 20 % av den totala årslönen beroende på befattning.
Berättigade till rörlig lönedel är befattningar i ledande ställning med resultatansvar eller direkt försäljningsansvar. Storleken på den
rörliga lönedelen beror på hur omsättning, resultat, produktivitet och kvalitet faller ut i förhållande till budgetmål samt på hur väl
personliga projektmål uppfylls. Styrelsen slår fast ramarna för den rörliga lönedelen i samband med budgetarbetet varje år. För år
2020 blev utfallet 282 755 euro (220 666).
Vd och delar av ledningsgruppen omfattas av en gruppensionsförsäkring där arbetstagaren vid 63 års ålder kan erhålla en pension
motsvarande 60 % av lönen. Försäkringen är villkorad så att inbetalda premier tillfaller arbetstagaren endast om denne fortfarande
är anställd av Åland Post fem år efter det att pensionsförmånen beviljats. Premierna för året uppgick till 115 742 euro (90 088).
Personalstyrning
Lönebildningen för alla befattningar inom Åland Post är individuell och lönen bestäms utifrån varje befattnings krav samt individens
prestation och skicklighet. Den 1.4.2020 gjordes en allmän lönejustering om 1,3 % och motsvarande för årets första kvartal
fördelades till personal som låg under eller lågt i sitt löneintervall i enlighet med det lokala kollektivavtalet.
Jämställdhet
Åland Post gör varje år en lönekartläggning där kvinnors lön i förhållande till mäns kontrolleras. Kvinnors löner ligger mellan 91 %
(93) och 111 % (109) av männens löner. I de tio lönegrupper som är representativa har kvinnor högre lön i fem av lönegrupperna
och män har högre lön i fyra lönegrupper. En lönegrupp är helt likvärdig. Övriga sex lönegrupper är inte jämförbara då de inte
representeras av båda könen eller har för få anställda.

Nyckeltal för jämställdhet
Arbetstagare
Enhetschefer/produktionsledare
Försäljnings- och produktionschefer
Ledningsgrupp inkl. vd
Totalt

2020
totalt antal
178
24
3
8
213

2020
% kvinnor
44
33
38
42

2020
% män
56
67
100
62
58

2019
% kvinnor
45
37
38
44

2019
% män
55
63
100
62
56

Bolagets organisation, ledning och revisorer
Åland Posts verksamhet är indelad i affärsområdena Pack & Distribution, Posttjänster och Logistik. Varje affärsområde har egna
kundsegment och marknadsstrategier. Affärsområdena stöds av gemensamma stabsfunktioner inom personal, it, compliance,
redovisning, varumärke och fastighet. Vd Henrik Lundberg ansvarar för den övergripande organisationen och leder arbetet i
ledningsgruppen där affärsområdescheferna och fyra stabschefer ingår.
Dan E Eriksson efterträdde Nils Lampi som styrelsens ordförande vid ordinarie bolagsstämma den 24 september 2020. Johanna
Backholm (vice ordförande) och Daniela Johansson omvaldes, medan Carita Weiss och Edgar Vickström efterträdde Agneta
Erlandsson-Björklund, Lotta Berner-Sjölund, Robert Lindfors och Boris Ekman som ordinarie styrelsemedlemmar. Styrelsen
sammanträdde 12 gånger under år 2020.
CGR-sammanslutningen KPMG Oy Ab med ansvarig CGR-revisor David Mattsson är bolagets ordinarie revisor.
Åland Post har inga penninglån, säkerheter eller ansvarsförbindelser till närstående.
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Bolagets aktier och ägande
Åland Post Ab ägs av Ålands landskapsregering. Bolagets aktiekapital är 10 000 000 euro som fördelas på 10 000 aktier vilka är lika
värda. Åland Post innehar inte egna aktier och har inte kapitallån.

Förslag till vinstdisposition

Bolagets utdelningsbara vinstmedel uppgår till 11 513 148,68 euro, varav 65 163,18 euro utgörs av räkenskapsperiodens vinst.
Styrelsen föreslår för bolagsstämman att ingen dividend utgår för verksamhetsåret 2020 och i det fria egna kapitalet kvarlämnas
11 513 148,68 euro.
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Resultaträkning

Not

2020

2019

Omsättning
Övriga rörelseintäkter

2
3

35 500 695,73
337 373,29

36 268 455,36
263 080,25

Material och tjänster
Material, förnödenheter och varor
Inköp under räkenskapsperioden
Köpta tjänster

-1 219 971,44
-19 891 700,90

-1 486 174,85
-20 160 865,95

Material och tjänster totalt

-21 111 672,34

-21 647 040,80

-7 589 096,26

-7 447 246,94

-1 216 441,39
-255 749,81

-1 289 631,75
-224 589,55

Personalkostnader totalt

-9 061 287,46

-8 961 468,24

Avskrivningar och nedskrivningar
Avskrivningar enligt plan
Nedskrivningar av tillgångar bland bestående aktiva

-2 342 799,27
-7 197 000,00

-2 363 906,28
-

-3 128 587,65

-2 645 896,13

-7 003 277,70

913 224,16

13 437,41
-44 657,43

14 739,09
-56 509,30

-7 034 497,72

871 453,95

7 100 000,00
-339,10

-692 165,96
-69 580,27

65 163,18

109 707,72

Personalkostnader
Löner och arvoden
Lönebikostnader
Pensionskostnader
Övriga lönebikostnader

Övriga rörelsekostnader

4

5, 6

Rörelsevinst
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Vinst före bokslutsdispositioner och skatter
Bokslutsdispositioner
Inkomstskatt

7
8

Räkenskapsperiodens vinst
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2020-12-31

2019-12-31

65 375,72

135 158,91

469 691,59
24 278 050,87
3 491 414,90
68 129,77
49 744,60

469 691,59
32 547 091,56
3 640 710,98
94 637,77
-

28 357 031,73

36 752 131,90

846 730,12

846 730,12

29 269 137,57

37 734 020,93

Rörliga aktiva
Omsättningstillgångar

341 785,02

282 428,48

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Resultatregleringar

3 995 261,01
627 768,62
343 040,15

4 098 214,36
658 002,93
379 419,20

Kortfristiga fordringar totalt

4 966 069,78

5 135 636,49

Kassa och bank

1 346 039,03

547 346,54

Rörliga aktiva totalt

6 653 893,83

5 965 411,51

35 923 031,40

43 699 432,44

Balansräkning

Not

Aktiva
Bestående aktiva
Immateriella tillgångar
Materiella tillgångar
Markområden
Byggnader och konstruktioner
Maskiner och inventarier
Övriga materiella tillgångar
Pågående nyanläggningar

9
10

Materiella tillgångar totalt
Placeringar

11

Bestående aktiva totalt

Aktiva totalt
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2020-12-31

2019-12-31

10 000 000,00
11 447 985,50
65 163,18

10 000 000,00
11 838 277,78
109 707,72

21 513 148,68

21 947 985,50

2 387 888,24

9 487 888,24

14, 16

3 666 666,56

4 999 999,92

14, 16

1 333 333,36
252 235,87
4 446 431,22
186 741,26
2 136 586,21

1 333 333,36
239 725,21
4 019 861,07
176 736,17
1 493 902,97

8 355 327,92

7 263 558,78

Främmande kapital totalt

12 021 994,48

12 263 558,70

Passiva totalt

35 923 031,40

43 699 432,44

Balansräkning

Not

Passiva
Eget kapital
Aktiekapital
Balanserad vinst från tidigare år
Räkenskapsperiodens vinst

12, 13

Eget kapital totalt
Ackumulerade bokslutsdispositioner
Avskrivningsdifferens
Främmande kapital
Långfristigt främmande kapital
Skulder till kreditinstitut
Kortfristigt främmande kapital
Skulder till kreditinstitut
Erhållna förskott
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Resultatregleringar

15

Kortfristigt främmande kapital totalt
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2020

2019

35 899 920,08
-32 301 325,97

36 916 879,28
-33 427 372,90

3 598 594,11

3 489 506,38

-44 657,43
13 437,41
68 231,07

-56 509,30
14 739,09
-135 838,34

Affärsverksamhetens kassaflöde

3 635 605,16

3 311 897,83

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

-1 320 237,39
316 658,08

-1 985 718,83
31 439,17

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-1 003 579,31

-1 954 279,66

Finansieringsverksamheten
Amortering av lån
Betalda dividender

-1 333 333,36
-500 000,00

-1 333 333,36
-500 000,00

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

-1 833 333,36

-1 833 333,36

798 692,49
547 346,54

-475 715,19
1 023 061,73

1 346 039,03

547 346,54

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

Förändring av likvida medel
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut
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Noter
Not 1

Redovisnings- och värderingsprinciper

Åland Post Ab:s bokslut har upprättats i enlighet med finsk bokföringslagstiftning samt övriga nationella regler och bestämmelser
gällande bokslut.
Immateriella och materiella tillgångar
De immateriella och materiella tillgångarna har i balansräkningen upptagits till anskaffningsutgiften med avdrag för planenliga
avskrivningar. Till anskaffningsutgiften har hänförts rörliga utgifter för anskaffningen och tillverkningen. De planenliga
avskrivningarna har beräknats linjärt och är baserade på tillgångarnas ekonomiska verkningstid. Avskrivningarna har gjorts med
början från den dag nyttigheten har tagits i bruk.
Följande avskrivningstider tillämpas:
Immateriella tillgångar
Byggnader
Lätta konstruktioner och byggnaders tekniska anordningar
Maskiner och inventarier
Övriga materiella tillgångar

5 år
40 år
5/10 år
3-10 år
10 år

Omsättningstillgångar
Omsättningstillgångarna upptas i enlighet med fifo-principen till anskaffningsutgiften eller till det sannolika försäljningsvärdet, ifall det
senare är lägre.
Poster i främmande valuta
Fordringar och skulder i utländsk valuta har omvandlats till euro enligt bokslutsdagens kurs.
Nyckeltalsdefinitioner
Soliditet
Justerat eget kapital / (balansomslutning - erhållna förskott)
Avkastning på eget kapital (ROE)
(Resultat före bokslutsdispositioner och skatter - inkomstskatter) / genomsnittligt justerat eget kapital
Avkastning på investerat kapital (ROI)
(Resultat före bokslutsdispositioner och skatter + finansiella kostnader) / (balansomslutning - räntefria skulder (i genomsnitt under
året))
Quick ratio
(Kortfristiga fordringar + kassa och bank) / (kortfristiga skulder - erhållna förskott)
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Fördelning av omsättningen per affärsområde
2020

2019

Pack & Distribution
Posttjänster
Logistik
Administrativa tjänster
Eliminering intern omsättning

21 116 574,59
8 124 093,29
6 656 046,00
97 530,42
-493 548,57

21 007 086,56
8 828 401,63
6 890 859,14
96 010,03
-553 902,00

Totalt

35 500 695,73

36 268 455,36

2020

2019

I övriga intäkter ingår intäkter från:
Lokalhyror
Försäljningsvinster från anläggningstillgångar
Övrigt

212 410,35
71 336,60
53 626,34

219 912,05
31 439,17
11 729,03

Totalt

337 373,29

263 080,25

2020

2019

43,4
80,9
55,2
19,0

47,2
81,5
53,2
19,4

198,5

201,3

Löner och arvoden
Verkställande direktören
Övriga medlemmar i ledningsgruppen
Styrelsen
Övriga anställda

198 453,01
635 670,44
95 099,99
6 659 872,82

187 294,18
567 582,84
83 500,00
6 608 869,92

Totalt

7 589 096,26

7 447 246,94

Omsättningen fördelar sig på affärsområden enligt följande:

Not 3

Not 4

Övriga rörelseintäkter

Personal

Medelantalet anställda omräknat i årsarbeten
Pack & Distribution
Posttjänster
Logistik
Staber och ledning
Totalt

Utomstående pensionsbolag svarar för det lagstadgade pensionsansvaret i bolaget. Samtliga pensionsplaner klassificeras som
avgiftsbestämda. Pensionspremierna redovisas som kostnader i resultaträkningen för den räkenskapsperiod till vilken de hänför sig.
Ytterligare information om ersättningar till anställda finns i styrelsens verksamhetsberättelse.
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Revisorernas arvoden
2020

2019

9 328,50
6 000,00

11 050,00
9 500,00

15 328,50

20 550,00

2020

2019

622 876,67
268 052,63
129 510,09
291 089,85
198 426,05
134 447,01
101 372,74
478 064,74
125 229,21
13 690,13
67 284,28
205 270,36
493 273,89

569 599,33
292 608,55
215 875,07
328 104,61
197 108,76
210 086,08
116 771,90
246 846,63
126 598,48
15 350,14
133 382,77
118 576,37
74 987,44

3 128 587,65

2 645 896,13

2020

2019

-7 100 000,00

692 165,96

2020

2019

Inkomstskatt för den egentliga verksamheten
Inkomstskatt hänförlig till tidigare år

339,10
-

32 768,85
36 811,42

Totalt

339,10

69 580,27

KPMG Oy Ab
Lagstadgad revision
Andra tjänster
Totalt

Not 6

Övriga rörelsekostnader

Fastighetskostnader
Övriga personalkostnader
Marknadsföringskostnader
IT-kostnader
Administration och förvaltning
Resekostnader
Förbrukningsmaterial och maskinunderhåll
Övriga externa tjänster
Övriga fordonskostnader
Övriga försäljningskostnader
Kreditförluster
Hyreskostnader
Övriga poster
Totalt

Not 7

Bokslutsdispositioner

Differens mellan avskrivningar enligt plan och skattemässiga avskrivningar

Not 8

Inkomstskatt
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Immateriella tillgångar

Anskaffningsutgift 1.1

Immateriella
rättigheter
623 426,62

Övr utgifter med lång
verkningstid
627 025,30

Totalt
1 250 451,92

Anskaffningsutgift 31.12
Ack. avskrivningar 1.1
Avskrivningar under räkenskapsperioden

623 426,62
-606 797,48
-6 627,96

627 025,30
-508 495,53
-63 155,23

1 250 451,92
-1 115 293,01
-69 783,19

Ack. avskrivningar 31.12

-613 425,44

-571 650,76

-1 185 076,20

10 001,18

55 374,54

65 375,72

Bokföringsvärde 31.12

Not 10

Materiella tillgångar

Anskaffningsutgift 1.1
Ökningar
Minskningar
Anskaffningsutgift 31.12
Ack. avskrivningar 1.1
Ack. avskrivningar på minskningar
Avskrivningar under
räkenskapsperioden
Nedskrivningar
Ack. avskrivningar 31.12
Bokföringsvärde 31.12

Not 11

Byggnader
Maskiner
och
och
Markinventarier
områden konstruktioner
469 691,59 44 536 873,35 14 221 273,09
132 793,90 1 137 698,89
-629 119,08

Övriga
materiella
tillgångar
451 856,72
-

Pågående
nyanläggning
Totalt
- 59 679 694,75
49 744,60 1 320 237,39
-629 119,08

469 691,59 44 669 667,25 14 729 852,90 451 856,72
-11 989 781,79 -10 580 562,11 -357 218,95
383 797,60
-

49 744,60 60 370 813,06
-22 927 562,85
383 797,60

-1 204 834,59
-7 197 000,00

-1 041 673,49
-

-26 508,00
-

-

-20 391 616,38 -11 238 438,00 -383 726,95
469 691,59 24 278 050,87

3 491 414,90

68 129,77

-2 273 016,08
-7 197 000,00
-32 013 781,33

49 744,60 28 357 031,73

Placeringar

Anskaffningsutgift 1.1
Bokföringsvärde 31.12
Övriga aktier och andelar
Fastighetsaktiebolaget Torggatan 4

Övriga aktier
och andelar
686 904,86

Anslutningsavgifter
159 825,26

Totalt
846 730,12

686 904,86

159 825,26

846 730,12

Kapitalandel %
19,5

Bokföringsvärde 31.12

Antal aktier
415

Bokfört värde
686 904,86
686 904,86
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Eget kapital

Belopp 1.1
Dividendutbetalning
Överföring av vinsten från föregående
räkenskapsperiod
Räkenskapsperiodens vinst
Belopp 31.12

Not 13

Aktiekapital
10 000 000,00

10 000 000,00

Vinstmedel
11 838 277,78
-500 000,00

Räkenskapsperiodens vinst
109 707,72

109 707,72

-109 707,72
65 163,18

65 163,18

11 447 985,50

65 163,18

21 513 148,68

Totalt
21 947 985,50
-500 000,00

Utdelningsbara vinstmedel
2020-12-31

2019-12-31

Balanserad vinst från tidigare räkenskapsperioder
Räkenskapsperiodens vinst

11 447 985,50
65 163,18

11 838 277,78
109 707,72

Summa

11 513 148,68

11 947 985,50

2020-12-31

2019-12-31

4 999 999,92
1 333 333,36

6 333 333,28
1 333 333,36

2020-12-31

2019-12-31

Löner inklusive sociala kostnader
Inkomstskatt
Övriga resultatregleringar

1 574 945,29
339,10
561 301,82

1 479 317,38
14 585,59

Totalt

2 136 586,21

1 493 902,97

Not 14

Skulder till kreditinstitut

Skulder till kreditinstitut
- varav förfaller inom ett år

Not 15

Resultatregleringar
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Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser
2020-12-31

2019-12-31

Ställda säkerheter
Skulder och garantier, för vilka fastighetsinteckningar har ställts som säkerhet
Skulder till kreditinstitut, lån
Skulder till kreditinstitut, kreditlimit

4 999 999,92
2 500 000,00

6 333 333,28
2 500 000,00

Totalt

7 499 999,92

8 833 333,28

18 000 000,00

18 000 000,00

Fastighetsinteckningar ställda som säkerhet totalt

Ansvarsförbindelser
Bolaget, bolagets vd samt ytterligare fem anställda eller tidigare anställda hos Åland Post Ab har åtalats för brott i samband med
import och distribution av en kunds varor, vilka visat sig innehålla substanser som eventuellt inte får säljas i Finland. Den aktuella
kundrelationen upphörde omedelbart 2017 då Tullen delgav brottsmisstanke. Åklagaren har yrkat att Åland Post ska dömas att till
staten förverka 1 411 528 euro för den påstådda ekonomiska fördel som de aktuella brotten, enligt åklagaren, ska anses ha berett.
Åklagaren har vidare yrkat att Åland Post ska dömas till en samfundsbot om minst 200 000 euro. Åland Post har bestridit åklagarens
yrkanden till såväl grund som belopp. Även samtliga övriga åtalade har bestridit åklagarens åtal. Det är inte möjligt att närmare
bedöma hur domstolen kommer att förhålla sig till åklagarens yrkanden, men det finns goda grunder att hävda att yrkade belopp är
överdimensionerade ifall det skulle konstateras att något brott begåtts. Såvida omständigheterna under processens gång inte skulle
föranleda annat, görs ingen reservering för yrkade belopp. Bolaget står för de åtalades skäliga parts- och ombudskostnader och
kostnadsför dem löpande med beaktande av försiktighetsprincipen.
Bolaget är skyldigt att justera de mervärdesskatteavdrag som gjorts för fastighetsinvesteringarna som färdigställts år 2012, 2013
och 2016 om användningen av fastigheterna som berättigar till avdrag minskar under justeringsperioderna. Maximibeloppet av
ansvaret uppgår till 1 852 094,43 euro och det sista justeringsåret är 2026.
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Bokslutet och verksamhetsberättelsen undertecknas:

Jomala den 22 april 2021

Dan E Eriksson
Styrelsens ordförande

Johanna Backholm
Styrelsens viceordförande

Daniela Johansson

Carita Weiss

Edgar Vickström

Henrik Lundberg
Verkställande direktör

Revisorspåteckning
Över utförd revision har idag avgivits berättelse.
Jomala den ____________________________

KPMG Oy Ab

David Mattsson
CGR
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Nona Esplanadgatan 4 B

Telefon +358 20 760 3971

22100 Mariehamn
FINLAND

Revisionsberdttelse
Till bolagsstdmman i Aland Post Ab
Revision av bokstutet
Uttalande
Vj har utfort en revision av bokslutet for Aland Post Ab (fo-nummer 2220702-9) for rakenskapsperioden 1 .131.12.2020. Bokslutet omfattar balansrakning, resultatrakning, finansieringsanalys och noter till bokslutet.
Enligt vir uppfattning ger bokslutet en rattvisande bild av bolagets ekonomiska stallning samt av resultatet
av dess verksamhet ienlighet med i Finland ikraftvarande stadganden gallande upprafiande av bokslut och
det uppfyller de lagstadgade kraven.

Grund f6r uttalandet

Vi har utfort var revision i enlighet med god revisionssed i Finland. Vart ansvar enligt god revisionssed
beskrivs narmare i avsnittet Rev,sorns ansvar fdr revisionen av bokslutet. Vi ar oberoende i forhellande till
bolaget enligt de etiska kraven i Finland som galler den av oss utforda revisionen och vi har i dvrigt fullgjort

vart yrkesetiska ansvar enligt dessa. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhemtat ar tillrackliga och
andamelsenliga som grund fdr vera uttalanden.

Styrelsens och verkstellande direkt6rens ansvar fdr bokslutet
Styrelsen och verkstallande direktoren ansvarar for upprettandet av bokslutet och for att bokslutet ger en
rattvisande bild ienlighet med iFinland ikraftvarande stadganden gallande upprattande av bokslut samt
uppfyller de lagstadgade kraven. Styrelsen och verkstallande direktoren ansvarar aven for den interna kontroll
som de bedomer ar nodvandig fdr att uppratta ett bokslut som inte innehaller nagra vesentliga felaktigheter,
vare sig dessa beror pa oegentligheter eller pa fel.

Vid upprattandet av bokslutet ansvarar styrelsen och verkstallande direktoren for bed0mningen av bolagets
formaga att fortsatta verksamheten. De upplyser, nar sa er tillampligt, om forhallanden som kan paverka
f0rmagan att fortsatta verksamheten och att anvenda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift
tillempas dock inte om man avser att likvidera bolaget, upphora med verksamheten eller inte har nagot
realistiskt alternativ tili att gora n6got av detta.

Revisorns ansvar rtir revisionen av bokslutet
V6ra mal ar att uppna en rimlig grad av sakerhet om huruvida bokslutet som helhet innehaller nagra vasentliga
felaktigheter, vare sig dessa beror pa oegentligheter eller pe fel, och att lemna en revisionsberatelse som
innehaller vara uttalanden. Rimlig s?ikerhet ar en h0g grad av sakerhet, men ar ingen garanti for att en revision
som utfors enligt god revisionssed alltid kommer att upptacka en vesentlig felaktighet om en sAdan finns.
Felaktigheter kan uppstS pA grund av oegentligheter eller fel och anses vara vasentliga om de enskilt eller

tillsammans rimligen kan forvantas paverka de ekonomiska beslut som anvandare fattar med grund

i

bokslutet.
Som del av en revision enligt god revisionssed anvander vi professionellt omdome och har en professionellt
skeptisk installning under hela revisionen. Dessutom:

-

ldentifierar och bedomer vi riskerna for vesentliga felaktigheter i bokslutet, vare sig dessa beror pa
oegentligheter eller pa fel, utformar och utf6r granskningsatgarder bland annat utifran dessa risker och

inhlmtar revisionsbevis som ar tillrackliga och andamalsenliga f0r att utgora en grund for vira uftalanden.

Risken for att inte upptacka en vasentlig felaktighet till foljd av oegentligheter ar hogre an fOr en vasentlig
felaktighet som beror pa fel, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, forfalskning,
avsiktliga utelamnanden, felaktig information eller asidosattande av intern kontroll.

KPMG Oy

Ab a Finnish lim[ed lEbility @mpanyand a member nm ofthe KPMG globalorgan atDn oi 'ndeisd€n1mmb'r lims
affliated wlh KPMG lnlemalional Limit6d, a pdvat€ EnglLsh @mpany limited bv quaranlee

Alanct Post Ab
RevisionsberAftelse
fdr r1kenskapspeioden 1.1-31.1 2.2020

-

Skaffar vi oss en forsteelse av den del av bolagets interna kontroll som har betydelse fdr var revision for
att utforma granskningsatgarder som ar lampliga med hansyn till omstandigheterna, men inte fOr att uttala
oss om effektiviteten i den interna kontrollen.

-

Utvarderar

-

Drar vi en slutsats om lampligheten i att styrelsen och verkstallande direktoren anvander antagandet om
fortsatt drift vid uppratandet av bokslutet. Vi drar ocksa en slutsats, med grund i de inhamtade
revisionsbevisen, om huruvida det flnns nagon vesentlig osakerhetsfaKor som avser sAdana handelser
eller forhallanden som kan leda till betydande tvivel om bolagets formaga att fortsetta verksamheten. Om
vi drar slutsatsen att det finns en vasentlig osakerhetsfaktor, maste vi i revisronsberattelsen fasta
uppmarksamheten pa upplysningarna i bokslutet om den vasentliga osakerhetsfaktorn eller, om sSdana
upplysningar ar otillreckliga, modifiera uttalandet om bokslutet. Vara slutsatser baseras pa de
revisionsbevis som inhemtas fram till datumet for revisionsberattelsen. Dock kan framtida handelser eller
forhallanden gora att ett bolag inte langre kan foftsatta verksamheten.

-

vi

lampligheten

i de redovisningsprinciper

som anvands och rimligheten

i

ledningens

uppskattningar i redovisningen och tillhorande upplysningar.

i

Utuarderar vi den overgripande presentatjonen, strukturen och innehallet bokslutet, daribland
upplysningarna, och om bokslutet aterger de underliggande transaktionerna och handelserna pa ett saft
som ger en rattvisande bild.

Vi kommunicerar med dem som har ansvar for bolagets styrning avseende, bland annat, revisionens
planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten for den, samt betydelsefulla iakttagelser under
revisionen, deribland eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat under revisionen.

6v ri g a rap pofteri n gsskyl dig hete r
6vrig information
Styrelsen och verkstellande direktoren ansvarar fdr den Ovriga informationen. Den ovriga lnformationen
omfattar verksamhetsberattelsen. Vart uttalande om bokslutet tacker inte ovrig information.
Ver skyldighet ar att lasa den ovriga informationen i samband med revisionen av bokslutet och i samband
med detta gOra en bedOmning av om det finns vasentliga motstridigheter mellan den 6vri9a informationen
och bokstu[et eller den uppfattning vi har inhemtat under revisionen eller om den i ovrigt verkar innehAlla
vasenfliga felaktigheter. Det ar ytterligare var skyldighet att bedoma om verksamhetsberattelsen har
upprattats enligt gallande bestammelser om upprattande av verksamhetsberattelse.

Enligt var uppfattning er uppgifterna i verksamhetsberatelsen och bokslutet
verklamhetsberdttelsen har uppratats i enlighet med gallande bestammelser om

u

enhetliga och
pprattande AV

verksamhetsberattelse.
Om vi utgaende fr6n vart arbete pa den Ovriga informationen, drar slutsatsen att det forekommer en vasentlig
felaktighEt i verksamhetsberattelien, borvi iapportera detta. Vi har ingenting att rapportera gallande detta.
Mariehamn den 23 aptil2021

avid Mattsson
CGR

2

SIGNATURES

ALLEKIRJOITUKSET

UNDERSKRIFTER

SIGNATURER

This documents contains 19 pages before this page

Tämä asiakirja sisältää 19 sivua ennen tätä sivua

Dokumentet inneholder 19 sider før denne siden

Dette dokument indeholder 19 sider før denne side

UNDERSKRIFTER

Detta dokument innehåller 19 sidor före denna sida

authority to sign

asemavaltuutus

ställningsfullmakt

autoritet til å signere

myndighed til at underskrive

representative

nimenkirjoitusoikeus

firmateckningsrätt

representant

repræsentant

custodial

huoltaja/edunvalvoja

förvaltare

foresatte/verge

frihedsberøvende

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/sv/document-check/853e2580-6bd7-4f7d-b3cd-b221dfc17e86

www.vismasign.com

