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RESUMÉ FOR ÅRET 2009 
 
• Post Danmark oplevede i 2009 en historisk nedgang i antallet af sendte breve og pakker, hvilket betød, at indtægterne faldt 

langt hurtigere, end det var muligt at reducere omkostningerne. Herved faldt driftsresultatet (EBIT) til 136 mio. kr. i 2009 fra 
817 mio. kr. i 2008. Der er foretaget hensættelser til omstruktureringer på i alt 153 mio. kr.  

• Post Danmarks samlede resultat for 2009 blev på 1.640 mio. kr. efter skat mod et resultat på 965 mio. kr. efter skat året før. 
Den positive resultatudvikling skyldes alene salget af Post Danmarks ejerandel i det belgiske postselskab De Post – La 
Poste, som bidrog med en samlet gevinst på 1.555 mio. kr. 

• Koncernresultatet er på niveau med det forventede i delårsrapporten for 3. kvartal 2009. Set i lyset af den generelle udvikling i 
samfundsøkonomien er resultatet acceptabelt. 

• Året 2009 blev på mange måder et skelsættende år for Post Danmark. Således blev Post Danmark A/S og Posten AB pr. 24. 
juni 2009, som de to første nationale postselskaber i verden, lagt sammen ved etableringen af den fælles koncern Posten 
Norden.  

 
 
FORVENTNINGER TIL 2010  
 
Det er forventningen, at 2010 fortsat vil være præget af en svag økonomisk konjunktur og dermed svagt faldende omsætning. 
 
Der gennemføres betydelige omstruktureringer med henblik på at reducere omkostningerne og dermed øge driftsresultatet. 
 
 
FREMTIDIG REGNSKABSRAPPORTERING FOR POST DANMARK KONCERNEN 
 
Årsrapporten for 2009 foreligger i sin helhed i marts 2010.  
 
Posten Norden AB offentliggør kvartalsvise delårsrapporter, hvori Post Danmark koncernen indgår. Fremover vil Post Danmark 
derfor alene offentliggøre årsrapporter. 
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HOVEDTAL OG NØGLETAL 
 

MIO. KR. 2009 2008 2007 2006 2005
RESULTATOPGØRELSE  
Indtægter 11.253 12.057 12.082 11.718 11.462
Driftsomkostninger (10.494) (10.617) (10.636) (10.065) (9.778)
Resultat før afskrivninger og amortiseringer (EBITDA) 759 1.440 1.446 1.653 1.684
Afskrivninger, amortiseringer og nedskrivninger for 
værdiforringelse  (623) (623)

 
(598) (588) (560)

Driftsresultat (EBIT) 136 817 848 1.065 1.124
Resultat efter skat af associerede virksomheder og joint ventures 1.560 423 88 168 (9)
Finansielle poster i øvrigt (20) (58) (35) (46) (82)
Resultat før skat 1.676 1.182 901 1.187 1.033
Skat af årets resultat (36) (217) (188) (295) (295)
ÅRETS RESULTAT 1.640 965 713 892 738
  
BALANCE  
Anlægsaktiver 4.461 5.628 5.329 5.424 4.910
Omsætningsaktiver 4.844 2.146 2.477 2.263 2.115
AKTIVER I ALT 9.305 7.774 7.806 7.687 7.025
EGENKAPITAL 4.931 3.238 2.772 2.731 2.471
Langfristede forpligtelser  1.309 1.461 1.789 2.010 1.700
Kortfristede forpligtelser 3.065 3.075 3.245 2.946 2.854
FORPLIGTELSER I ALT 4.374 4.536 5.034 4.956 4.554
PASSIVER I ALT 9.305 7.774 7.806 7.687 7.025
  
PENGESTRØMME  
Driftsaktiviteter 903 1.009 978 1.226 1.304
Investeringsaktiviteter (254) (382) (368) (1.154) (696)
Heraf investering i materielle anlægsaktiver (375) (376) (454) (429) (489)
Finansieringsaktiviteter (458) (664) (581) (127) (1.088)
ÆNDRING I LIKVIDITET 191 (37) 29 (55) (480)
  
NØGLETAL  
EBITDA margin, pct.  7 12 12 14 15
EBIT margin/Overskudsgrad, pct.  1 7 7 9 10
Egenkapitalens forrentning, pct. 40 32 26 34 30
Soliditetsgrad 53 42 36 36 35
Udbytte i pct. af resultat før skat *) 45 - 60 56 53
Udbytte pr. aktie *) 30,00 - 21,50 26,75 22,00
Regnskabsmæssig indre værdi pr. aktie  197 130 110 109 99
Gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede **) 18.049 19.549 20.592 20.956 21.034
  

 
* ) Det i 2005 udbetalte ekstraordinære udbytte på 451 mio. kr. indgår ikke i tallene.  
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**) Beregningsmetoden for opgørelsen af heltidsbeskæftigede er ændret fra regnskabsåret 2009. Sammenligningstal er tilpasset 
i overensstemmelse hermed. 
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LEDELSESBERETNING 
 
Året 2009 blev på mange måder et skelsættende år for Post 
Danmark. På den positive side faldt sammenlægningen 
med det svenske Posten AB på plads, salget af ejerandelen 
i det belgiske postvæsen De Post – La Poste blev 
realiseret, og en række nye produkter og services blev 
lanceret. På den negative side oplevede Post Danmark en 
historisk nedgang i antallet af sendte breve og pakker, 
hvilket betød, at indtægterne faldt langt hurtigere, end det 
var muligt at reducere omkostningerne. 
 
Post Danmarks driftsresultat (EBIT) faldt som følge af faldet 
i brev- og pakkemængderne med 681 mio. kr. fra 817 mio. 
kr. i 2008 til 136 mio. kr. i 2009.  
 
De samlede driftsomkostninger ligger under niveauet for 
2008, hvilket primært skyldes en række gennemførte 
besparelser på eksterne omkostninger. En opnået reduktion 
i antallet af ansatte er delvist modsvaret af overenskomst-
mæssige lønstigninger, stigning i kvalifikationstillæg og som 
følge af stigende ansættelsesanciennitet tillige stigning i 
anciennitetstillæg samt stigende pensionsomkostninger.  
 
Post Danmarks samlede resultat for 2009 blev på 1.640 
mio. kr. efter skat mod et resultat på 965 mio. kr. efter skat 
året før. Den positive resultatudvikling skyldes alene salget 
af Post Danmarks ejerandel i det belgiske postselskab De 
Post – La Poste, som bidrog med en samlet gevinst på 
1.555 mio. kr. 
 
Koncernresultatet for Post Danmark svarer til det 
forventede resultat, som blev offentliggjort i delårsrapporten 
for 3. kvartal 2009. Set i lyset af den generelle udvikling i 
samfundsøkonomien er resultatet acceptabelt. Af årets 
resultat foreslås 750 mio. kr. udbetalt i udbytte til 
aktionærerne og 890 mio. kr. overført til egenkapitalen.  
 
Årets omsætning blev på 11.240 mio. kr., hvilket er et fald 
på 671 mio. kr. fra 11.911 mio. kr. i 2008. Faldet skyldes en 
negativ udvikling i afsætningen inden for alle Post 
Danmarks hovedområder. 
 
SAMMENLÆGNINGEN MED POSTEN 
AB 
Som de to første nationale postselskaber i verden blev Post 
Danmark A/S og Posten AB pr. 24. juni 2009 lagt sammen 
ved etableringen af den fælles koncern Posten Norden. 
Posten Norden AB er ejet 60 pct. af den svenske stat og 40 
pct. af den danske stat, mens stemmefordelingen er 50/50. 
  
Sammenlægningen af de to postselskaber krævede EU-
Kommissionens godkendelse. EU-Kommissionen stillede 
som betingelse for sammenlægningen, at Posten Norden 

koncernen skulle nedbringe sin markedsandel på 
indenlandske  
 
 
 
erhvervskunder på pakkeområdet i Danmark, hvilket er 
blevet effektueret.  
 
Målet med sammenlægningen af de to postselskaber er at 
skabe en stærk nordisk post- og logistikvirksomhed, der er 
rustet til det liberaliserede marked, den tiltagende 
konkurrence samt den stigende elektroniske substitution. Et 
stærkt postselskab er en forudsætning for fortsat at kunne 
tilbyde konkurrencedygtige ydelser i et marked, hvor store 
globale aktører udvikler og udvider deres kommunikations- 
og logistikløsninger på tværs af landegrænserne.  
 
Sammenlægningen og den nye struktur betød også 
ændringer i ledelsen i Post Danmark. Adm. direktør 
gennem 21 år Helge Israelsen valgte at gå på pension. 
Viceadministrerende direktør K. B. Pedersen blev udnævnt 
til administrerende direktør. Samtidig indtrådte Finn Hansen 
som medlem af direktionen. Finn Hansen kom fra 
forretningsenheden Distribution. 
 
DE STORE LINJER I  2009 
Udover den historiske sammenlægning med Posten AB, 
salget af andelen i det belgiske postvæsen og de 
strukturelle og organisatoriske ændringer bød 2009 også på 
andre væsentlige forhold med betydning for Post Danmarks 
økonomi og fremtidige udviklingsmuligheder. 
 
Den helt store udfordring i 2009 har været det største fald 
nogensinde i brev- og pakkemængderne. Udviklingen på 
brevmarkedet har gennem mange år været et årligt fald på 
ca. 3 pct., men i 2009 faldt antallet af sendte breve med 
hele 9 pct. Udviklingen på pakkemarkedet har gennem de 
seneste år været et stadig stigende antal sendte pakker, og 
særligt privates nethandel er steget de seneste år. Privates 
nethandel steg også i 2009, men antallet af sendte pakker i 
erhvervslivet faldt markant, således at den samlede 
pakkemængde i 2009 blev et fald på godt 9 pct. Det 
drastiske fald i både brev- og pakkemængderne har presset 
Post Danmarks indtjening og krævet en hurtigere tilpasning 
af omkostningerne, men koncessionskravet om omdeling 
alle ugens seks dage i hele landet har gjort det umuligt at 
reducere omkostningerne i samme tempo som faldet i 
indtægterne. 
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Presset på indtjeningen som følge af faldet i både brev- og 
pakkemængden har medført en væsentlig reduktion i 
antallet af ansatte i Post Danmark. I 2009 var der således 
18.049 ansatte (omregnet til heltidsansatte) i Post Danmark 
mod 19.549 året før. De færre ansatte er udover de 
faldende mængder også en konsekvens af en stigende 
automatisering og effektivisering af Post Danmarks 
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processer, som gør det muligt at håndtere breve og pakker 
med færre ansatte. 
Post Danmark arbejder løbende med at tilbyde nye og 
tidssvarende produkter og services. I 2009 blev Post 
Danmarks pakkeautomat Døgnposten udbredt til flere 
steder i landet, og der stod ved årets udgang i alt 102 
automater i landets større byer. 
  
En anden løsning, som skal bidrage til at gøre det nemmere 
at modtage pakker, er Modtagerflex, som blev lanceret i 
efteråret. Ved årets udgang havde ca. 30.000 tilmeldt sig 
ordningen, som giver Post Danmark mulighed for at 
aflevere pakker et sted tæt på modtagerens hoveddør, selv 
om modtageren ikke er hjemme. Post selv-automaterne, 
hvor kunderne selv kan klare de fleste ting i forbindelse 
med at sende breve og pakker, blev også yderligere 
udbredt i 2009, så der nu i alt står 33 automater på landets 
posthuse. I 2009 udkom også de første selvklæbende 
frimærker, som efter kort tid i handlen opnåede en 
markedsandel på op mod 80 pct. i de prisklasser, hvor de 
blev udbudt.  
 
KUNDE- OG MEDARBEJDERTILFREDSHED 
Post Danmark måler løbende kundernes tilfredshed med at 
bruge Post Danmark. Der foretages både målinger af 
privatkundernes og erhvervskundernes oplevelser af at 
bruge Post Danmarks mange produkter og services.  
 
Privatkunderne vurderede i 2009 Post Danmark til en score 
på 68, hvilket var en fremgang fra 62 i 2008. For  

erhvervskundernes vedkommende landede scoren i 2009 
på 67 mod 63 i 2008. Udviklingen viser, at det er lykkedes 
at håndtere de mange forandringer, uden det er gået ud 
over kundernes tilfredshed med Post Danmark som 
distributør. 
 
Niveauet for rettidigheden af breve steg i 2009 til det 
højeste niveau siden målingerne startede i 1992. I alt 95,7 
pct. af alle A-breve var fremme dagen efter afsendelsen, 
hvilket er 2,0 pct. point bedre end 2008 og væsentligt over 
koncessionens krav på 93 pct. 
 
Post Danmarks kvalitet på de internationale breve til og fra 
europæiske lande er fortsat høj. 94,9 pct. af alle breve fra 
Danmark, og 95,0 pct. af alle breve fra udlandet til 
Danmark, kommer frem dagen efter afsendelse. Efter to 
dage er 99,4 pct. fremme i de europæiske lande, mens 99,1 
pct. fra europæiske lande er omdelt i Danmark, hvilket 
placerer Post Danmark på en fornem førsteplads 
sammenlignet med de øvrige europæiske lande.  
 
De mange forandringer og den pressede indtjening i Post 
Danmark i 2009 har ikke haft negativ betydning for 
medarbejdertilfredsheden. I 2009 deltog 91,0 pct. af de 
ansatte i den årlige tilfredshedsmåling, og de gav scoren 
4,1 på en skala fra 1 til 5. En score på 4,1 svarer til, at man 
er tilfreds med sit arbejde og sin arbejdsplads. Scoren for 
2008 var på 3,9. 
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REGNSKABSBERETNING 
 
RESULTATOPGØRELSE 
I koncernregnskabet konsolideres Post Danmark A/S samt 
datterselskaberne Post Danmark Leasing A/S, 
Transportgruppen A/S, Budstikken Transport A/S og Data 
Scanning A/S. 
 
Resultatet før skat udgjorde 1.676 mio. kr. mod 1.182 mio. 
kr. i 2008, mens resultatet efter skat udgjorde 1.640 mio. kr. 
(2008: 965 mio. kr.). Resultatet er kraftigt påvirket af 
indtægterne fra salget af De Post – La Poste. Resultatet er i 
overensstemmelse med forventningerne udtrykt i 
Regnskabsmeddelelsen for 3. kvt. 2009.  
 
Det seneste år har været præget af den økonomiske 
recession, og Post Danmarks afsætning er faldet kraftigt. 
Antallet af breve er faldet med godt 9 pct., og antal pakker 
er faldet med samme takt. Da Post Danmarks omkostninger 
i meget høj grad er knyttet til opretholdelsen af det faste 
distributionsnet, har det kun i begrænset omfang været 
muligt at nedbringe omkostningerne.  
 
De samlede indtægter udgjorde 11.253 mio. kr., hvilket er 
en nedgang på 804 mio. kr. i forhold til 2008. Årets 
omsætning er faldet til 11.240 mio. kr. fra 11.911 mio. kr. i 
2008. Faldet er en følge af den faldende afsætning på 
hovedprodukterne. Andre driftsindtægter er faldet med 133 
mio. kr. til 13 mio. kr.  Faldet skyldes, at disse indtægter i de 
tidligere år har været positivt påvirket af salg af ejendomme 
som led i en generel tilpasning af organisationen i 
forbindelse med reorganisering og fraflytning af de 
pågældende ejendomme.  
 
De eksterne driftsomkostninger er faldet fra 3.799 mio. kr. i 
2008 til 3.567 mio. kr. i 2009. Faldet er til dels afledt af den 
faldende afsætning og de deraf afledte omkostnings-
reduktioner særligt på transportomkostninger. Hertil 
kommer effekten af et betydeligt omkostningsreduktions-
program, der er gennemført i løbet af året. 
 
Personaleomkostningerne er steget med 109 mio. kr. i 
regnskabsåret. Stigningen er primært forårsaget af en 
hensættelse på 153 mio. kr. til fratrædelser i forbindelse 
med ændringer i organisationen. Hertil kommer en positiv 
effekt af en nedjustering af koncernens pensions-
reguleringsforpligtelse på 30 mio. kr. mod 126 mio. kr. i 
2008. Justeret for disse to effekter falder 
personaleomkostningerne med 140 mio. kr. 
 
Driftsresultatet (EBIT) er som følge af ovenstående blevet 
kraftigt påvirket, og dette udgjorde 136 mio. kr. i 2009 mod 
817 mio. kr. i 2008. Med henblik på at imødegå den 
negative resultatudvikling er der iværksat omfattende  

 
 
 
besparelsesaktiviteter. Disse aktiviteter fik betydelig effekt i 
2. halvår 2009. 
 
Resultat af associerede virksomheder og joint ventures 
udgør 1.560 mio. kr. mod 423 mio. kr. i 2008. Resultatet er 
positivt påvirket med 1.383 mio. kr. fra salget af Post 
Danmarks ejerandel i De Post – La Poste. 
 
 
BELØB I MIO. KR. 2009 2008
Indtægter i alt 11.253 12.057
Eksterne driftsomkostninger (3.567) (3.799)
Personaleomkostninger (6.927) (6.818)
EBITDA 759 1.440
Afskrivninger, amortiseringer og 
nedskrivninger for værdiforringelse 

 
(623) (623)

Driftsresultat (EBIT) 136 817
Netto finansielle poster 1.540 365
Resultat før skat 1.676 1.182
Skat af årets resultat (36) (217)
Årets resultat 1.640 965
  
Nøgletal  
EBIT margin/Overskudsgrad, pct. 1 7
Antal heltidsbeskæftigede*) 18.049 19.549
 
*) Beregningsmetoden for opgørelsen af heltids-
beskæftigede er ændret fra regnskabsåret 2009. Sammen-
ligningstal er tilpasset i overensstemmelse hermed. 

 
I det følgende gennemgås resultatopgørelsens hoved-
poster. 
 
OMSÆTNING 
Den samlede omsætning faldt med 671 mio. kr. i forhold til 
2008. Faldet skyldes primært fald i omsætningen på det 
største forretningsområde, breve. 
 
Det er fortsat inden for forretningspost, at afsætningsfaldet 
slår kraftigst igennem som følge af elektronisk substitution 
og ændret udsendelsesmønster hos flere store kunder.  
Salget af A-breve er faldet betydeligt gennem året samtidig 
med, at salget af de billigere C-breve er steget i forhold til 
2008.  
 
Pakkeomsætningen er præget af, at Post Danmark i 2009 
overtog de danske aktiviteter fra det tidligere PNL efter 
frasalget i 2008 af Post Danmarks ejerandel i dette selskab. 
Den egentlige pakkeomsætning og afsætning udviser et 
kraftigt fald i 2009. 
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Såvel omsætning som afsætning på magasinpost, blade og 
lokale ugeaviser udviste et fald i 2009. Nedgangen skyldes 
primært ændret produktsammensætning på magasinpost, 
reducerede oplag hos udgiverne af dagblade og gratis-
aviser samt øget konkurrence fra andre leverandører. 
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Adresseløse forsendelser (reklamer m.v.) udviste en svag 
stigning i omsætning på trods af mindre fald i afsætningen. 
Omsætningsstigningen skyldes primært prisstigninger, 
mens faldet i afsætningen bl.a. kan henføres til, at 
kunderne indskrænker deres oplag på grund af de 
ugunstige konjunkturer. 
 
ANDRE DRIFTSINDTÆGTER 
Andre driftsindtægter, der omfatter eksterne 
huslejeindtægter, nettogevinst ved salg af aktiver mv., 
udgjorde 13 mio. kr. i 2009 mod 146 mio. kr. i 2008. I 2008 
var posten positivt påvirket af en regnskabsmæssig 
fortjeneste på 119 mio. kr. vedrørende salg af ejendomme 
som led i en generel tilpasning af organisationen i 
forbindelse med reorganisering og fraflytning af de 
pågældende ejendomme. 
 
EKSTERNE DRIFTSOMKOSTNINGER 
Eksterne driftsomkostninger udgjorde i 2009 3.567 mio. kr. 
mod 3.799 mio. kr. i 2008. Faldet er til dels afledt af 
faldende transportomkostninger, hvilket primært kan 
henføres til faldet i antallet af pakker og deraf færre 
omkostninger til eksterne vognmænd. Samtidigt er 
omkostninger til brændstof faldet som følge af lavere 
brændstofpriser samt færre kørte kilometer. Herudover 
kommer effekten af et betydeligt omkostningsreduktions-
program, der er gennemført i løbet af året. 
 
PERSONALEOMKOSTNINGER 
Personaleomkostninger udgjorde 6.927 mio. kr. i 2009 mod 
6.818 mio. kr. i 2008, svarende til en stigning på 109 mio. 
kr.  
 
Det samlede antal ansatte var omregnet til helårsbasis på 
18.049, hvilket er 1.500 årsværk lavere i forhold til året før 
eller 8 pct. Det heraf afledte fald i lønomkostninger er 
delvist modsvaret af overenskomstmæssige lønstigninger, 
stigning i kvalifikationstillæg og som følge af en stigende 
ansættelsesanciennitet tillige stigning i anciennitetstillæg 
samt stigende pensionsomkostninger. 
  
Personaleomkostningerne er endvidere påvirket negativt af 
en hensættelse på 153 mio. kr. til fratrædelser i forbindelse 
med ændringer i organisationen. Herudover var 
personaleomkostningerne i 2008 påvirket af en positiv 
effekt af en nedjustering af koncernens 
pensionsreguleringsforpligtelse på 126 mio. kr. mod 30 mio. 
kr. i 2009. Nedjusteringen skyldes, at der gennem de 
seneste år har kunnet konstateres en gradvis højere 
tilbage-trækningsalder ved pensionering. Efter aftale med 
staten foretages der en regulering ved afvigende 
pensioneringsalder og skalatrin for de tidligere 
tjenestemandsansatte medarbejdere. 
 

DRIFTSRESULTAT (EBIT) 
Den primære indtjening er faldet dramatisk fra 817 mio. kr. i 
2008 til 136 mio. kr. i 2009. Post Danmark har oplevet en 
kraftigt faldende afsætning på alle hovedprodukterne i 
2009.  
 
Da Post Danmarks omkostninger i meget høj grad er knyttet 
til opretholdelsen af det faste distributionsnet, har det kun i 
begrænset omfang været muligt at nedbringe 
omkostningerne i takt med den faldende afsætning. Med 
henblik på at imødegå den negative resultatudvikling blev 
der iværksat omfattende besparelsesaktiviteter. Disse 
aktiviteter har først fået væsentlig effekt i 2. halvår 2009. 
 
FINANSIELLE POSTER 
Resultatandele af associerede virksomheder og joint 
ventures udgjorde 1.560 mio. kr. i 2009 mod 423 mio. kr. i 
2008. Denne store stigning skyldes salget af Post 
Danmarks ejerandel i det belgiske De Post – La Poste. 
 
Finansielle indtægter og omkostninger udgjorde netto 
omkostninger på 20 mio. kr. i 2009 mod 58 mio. kr. i 2008.  
 
SKAT AF ÅRETS RESULTAT 
Skat af resultatet for 2009 udgør 36 mio. kr. Denne lave 
skat set i forhold til resultat før skat på 1.676 mio. kr. 
skyldes, at indtægterne fra salget af Post Danmarks 
ejerandel i De Post – La Poste er skattefrie. 
 
OVERSKUDSDISPONERING
Af årets resultat foreslås 750 mio. kr. udbetalt i udbytte til 
aktionærerne og 890 mio. kr. overført til egenkapitalen.  
 
EFTERFØLGENDE BEGIVENHEDER  
Der er ikke efter årsafslutningen indtruffet hændelser af 
betydning for koncernregnskabet for 2009.  
 
Den 26. januar 2010 indgik Posten Norden en aftale med 
Logica om outsourcing af udvikling og forvaltning af IT-
applikationer og -systemer. Aftalen er en vigtig del af 
sammenlægningen mellem Post Danmark A/S og Posten 
AB og skal gøre det muligt at udnytte synergieffekter på it-
området. Som led i aftalen overdrager Post Danmark 140 
medarbejdere til Logica i Danmark.  
  
Som følge af faldet i brevmængden offentliggjorde Post 
Danmark den 25. januar 2010, at brevsorteringen på 
Midtsjællands Postcenter i Ringsted stopper i 2010. 
Lukningen af Midtsjællands Postcenter berører 260 
medarbejdere og Post Danmark vil så vidt muligt finde 
andet arbejde til de medarbejdere, som ønsker det.  
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BALANCE 

 
 
BELØB I MIO. KR. 

31/12 
2009 

31/12
2008

Anlægsaktiver  4.461 5.628
Omsætningsaktiver  4.844 2.146
AKTIVER I ALT 9.305 7.774
Egenkapital 4.931 3.238
Langfristede forpligtelser 1.309 1.461
Kortfristede forpligtelser 3.065 3.075
PASSIVER I ALT 9.305 7.774
  
Nøgletal  
Egenkapitalforrentning,  
pct. p.a. 

 
40 32

Soliditetsgrad, pct. 53 42
 
I det følgende gennemgås balancens hovedposter. 
 
ANLÆGSAKTIVER 
Immaterielle aktiver er faldet fra 1.114 mio. kr. ultimo 2008 
til 999 mio. kr. pr. 31. december 2009 primært pga. 
amortiseringer. 
 
Materielle aktiver er forøget fra 3.348 mio. kr. ultimo 2008 til 
3.369 mio. kr. pr. 31. december 2009. Der er i 2009 overført 
nogle af koncernens ejendomme for i alt 11 mio. kr. til 
aktiver bestemt for salg, og ejendomme til en bogført værdi 
på 107 mio. kr. er tilbageført, hvorfor anlægssummen er 
forøget. Af ejendommene overført til aktiver bestemt for 
salg er ejendomme for netto 3 mio. kr. solgt i løbet af året, 
hvorefter ejendomme for i alt 24 mio. kr. er klassificeret som 
aktiver bestemt for salg under omsætningsaktiver i 
balancen. Blandt de væsentligste nyinvesteringer er 
opsætningen af 40 Døgnpostautomater. 
 
De finansielle aktiver udgøres hovedsageligt af 
kapitalinteresser i associerede virksomheder. Opgjort til 
indre værdi udgør disse 85 mio. kr. pr. 31. december 2009 
mod 1.147 mio. kr. ultimo 2008. Det kraftige fald skyldes 
salget af Post Danmarks ejerandel i det belgiske De Post – 
La Poste. 
 
TILGODEHAVENDER 
Tilgodehavender er i 2009 steget med 2.609 mio. kr. fra 
1.815 mio. kr. ultimo 2008 til 4.424 mio. kr. pr. 31. 
december 2009. Stigningen skyldes tilgodehavender hos 
tilknyttede virksomheder på 2.815 mio. kr. Hertil kommer et 
fald, der bl.a. kan relateres til at tilgodehavender 
vedrørende salg af ejendomme er faldet med 130 mio. kr.  

Herudover er der sket et fald i tilgodehavender fra salg på 
23 mio. kr. 
 
EGENKAPITAL 
Egenkapitalen udgjorde 4.931 mio. kr. pr. 31. december 
2009 og er forøget med 1.693 mio. kr. siden sidste år, 
primært forårsaget af periodens overskud.  
Soliditeten, beregnet som egenkapitalen i procent af 
balancesummen er 53 pct. pr. 31. december 2009, hvilket 
er en stigning på 11 pct. point i forhold til 31. december 
2008. Der er ikke udbetalt udbytte i 2009.  
 
LANGFRISTEDE FORPLIGTELSER 
De langfristede forpligtelser udgør 1.309 mio. kr. pr. 31. 
december 2009, hvilket er et fald på 152 mio. kr. i forhold til 
31. december 2008. Faldet skyldes en overførsel af gæld til 
realkreditinstitutter med 274 mio. kr. til kortfristede 
forpligtelser. Modsat er de personalemæssige forpligtelser 
steget som følge af hensættelsen til fratrædelser i 
forbindelse med ændringer i organisationen. 
 
KORTFRISTEDE FORPLIGTELSER 
De kortfristede forpligtelser udgør 3.065 mio. kr. pr. 31. 
december 2009, hvilket er et fald fra 2008 på 10 mio. kr. 
Faldet skyldes, at der sket en nedbringelse af gæld til andre 
kreditinstitutter på 295 mio. kr. Samtidig er der sket en 
overførsel af gæld til realkreditinstitutter til kortfristede 
forpligtelser samt en stigning i anden gæld forårsaget af 
ændrede kredittider på afregninger til SKAT.   
 
PENGESTRØMSOPGØRELSEN 
Likviditetsvirkningen fra den ordinære driftsaktivitet har i 
2009 bidraget med 903 mio. kr.  
 
Likviditetsbehovet fra investeringsaktiviteter udgjorde (254) 
mio. kr. væsentligst som følge køb af anlægsaktiver. 
Provenuet fra salget af Post Danmarks ejerandel i det 
belgiske De Post – La Poste er indtil videre placeret som 
udlån til tilknyttet virksomhed. 
 
Likviditetsbehovet fra finansieringsaktiviteter udgjorde (458) 
mio. kr., der primært kan henføres til afdrag på gæld til 
andre kreditinstitutter mv.  
 
Likviditetsbehovet fra investeringsaktiviteter samt 
finansieringsaktiviteter er mindre end likviditetsvirkningen 
fra driftsaktiviteterne. De likvide midler er derfor steget med 
191 mio. kr. og udgør 384 mio. kr. pr. 31. december 2009.  
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FORVENTNINGER 2010 
 
Det er forventningen, at 2010 fortsat vil være præget af 
svage konjunkturer, hård konkurrence, overkapacitet og 
pres på priserne. Selvom konjunkturerne nåede det 
foreløbige lavpunkt medio 2009, må det påregnes, at der 
stadig er lang vej til de seneste års gunstige økonomiske 
rammer, og der forventes fortsat en svagt faldende 
omsætning. 
 

For at imødegå den forventede udvikling vil Post Danmark 
gennemføre betydelige omstruktureringer med henblik på 
at skabe en mere fleksibel omkostningsstruktur. Målet er i 
større grad at kunne tilpasse kapaciteten i takt med 
ændringer i afsætningen på hovedprodukterne og dermed 
øge driftsresultatet. Øget omkostningseffektivitet er en 
forudsætning for en styrket konkurrenceevne i det vigende 
marked.
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LEDELSENS PÅTEGNING 
 
Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og 
godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. 
december 2009 for Post Danmark. 
 
Årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med 
International Financial Reporting Standards som godkendt 
af EU. Årsrapporten er herudover udarbejdet i 
overensstemmelse med yderligere oplysningskrav i henhold 
til årsregnskabsloven.  
 
Koncernregnskabet og årsregnskabet giver efter vores 
opfattelse et retvisende billede af koncernens og selskabets  

aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 
2009 samt af resultatet af koncernens og selskabets 
aktiviteter og pengestrømme for 2009. 
 
Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en 
retvisende redegørelse for udviklingen i koncernens og 
selskabets aktiviteter og økonomiske forhold, årets resultat 
og af koncernens og selskabets finansielle stilling samt en 
beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, 
som koncernen og selskabet står over for. 
 
København, den 23. februar 2010 
 
 

DIREKTIONEN   
   
   
K. B. Pedersen   
ADMINISTRERENDE   
   
   
Torsten Fels Finn Hansen Palle Juliussen  
   
   
   
BESTYRELSEN   
   
   
Lars G. Nordström   
FORMAND   
   
   
Lars Chemnitz Bo Friberg Jan Michael Gregersen 
   
   
Peter Madsen K. B. Pedersen Isa Rogild 
   
   
Viveca Bergstedt Sten Göran Sällqvist  
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RESULTATOPGØRELSE 
 
 
NOTE MIO. KR. 2009 2008
   
 Omsætning 11.240 11.911
 Andre driftsindtægter 13 146
 Indtægter i alt 11.253 12.057
   
 Eksterne driftsomkostninger (3.567) (3.799)
 Personaleomkostninger (6.927) (6.818)
 Resultat før afskrivninger og amortiseringer (EBITDA) 759 1.440
   
 Afskrivninger, amortiseringer og nedskrivninger for værdiforringelse  (623) (623)
 Driftsresultat (EBIT) 136 817
   
 Resultatandel af associerede virksomheder og joint ventures 1.560 423
 Finansielle indtægter 50 31
 Finansielle omkostninger (70) (89)
 Resultat før skat 1.676 1.182
   
8 Skat af årets resultat (36) (217)
 ÅRETS RESULTAT 1.640 965
   
 Fordeles således:  
 Aktionærerne i Post Danmark A/S 1.647 966
 Minoritetsinteresser (7) (1)
 

  

 
 

TOTALINDKOMSTOPGØRELSE 
 
 
NOTE MIO. KR. 2009 2008
   
 Årets resultat 1.640 965
   
 Anden totalindkomst:  
 Kursregulering af kapitalandele - 2
 Egenkapitalbevægelser i joint ventures 85 37
 Dagsværdireguleringer af visse finansielle instrumenter 3 (5)
 Skat af dagsværdireguleringer af visse finansielle instrumenter (1) 3
 Anden totalindkomst efter skat 87 37
   
 TOTALINDKOMST 1.727 1.002
   
 Fordeles således:  
 Aktionærerne i Post Danmark A/S 1.734 1.003
 Minoritetsinteresser (7) (1)
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BALANCE 
 
 
NOTE MIO. KR. 31. DEC. 2009 31. DEC. 2008
  

AKTIVER 
 

 

 ANLÆGSAKTIVER  
 IMMATERIELLE AKTIVER  
 Goodwill 339 318
 Ibrugtagne udviklingsprojekter 621 785
 Øvrige immaterielle aktiver 7 3
 Igangværende udviklingsprojekter 32 8
4,7 IMMATERIELLE AKTIVER I ALT  999 1.114
   
 MATERIELLE AKTIVER  
 Grunde og bygninger 1.936 1.862
 Indretning af lejede lokaler 61 74
 Tekniske anlæg og maskiner 484 574
 Driftsmateriel og inventar 828 826
 Materielle aktiver under opbygning og forudbetalinger 60 12
4,7 MATERIELLE AKTIVER I ALT  3.369 3.348
   
 FINANSIELLE AKTIVER   
6 Kapitalandele i associerede virksomheder og joint ventures 85 1.147
 Andre værdipapirer og tilgodehavender 8 19
 FINANSIELLE AKTIVER I ALT  93 1.166
   
 ANLÆGSAKTIVER I ALT 4.461 5.628
   
 OMSÆTNINGSAKTIVER  
5 AKTIVER BESTEMT FOR SALG 24 123
   
 VAREBEHOLDNINGER 12 15
   
 TILGODEHAVENDER  
 Tilgodehavender fra salg  1.239 1.262
 Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 2.815 -
 Andre tilgodehavender 92 251
 Periodeafgrænsningsposter 278 302
 TILGODEHAVENDER I ALT 4.424 1.815
   
 LIKVIDER 384 193
   
 OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT 4.844 2.146
   
 AKTIVER I ALT 9.305 7.774
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BALANCE 
 
 
NOTE MIO. KR. 31. DEC. 2009 31. DEC. 2008
  

PASSIVER 
 

 

 EGENKAPITAL  
 Aktiekapital 500 500
 Overført resultat 3.669 2.719
 Foreslået udbytte 750 -
 Minoritetsinteresser  12 19
 EGENKAPITAL I ALT  4.931 3.238
   
 LANGFRISTEDE FORPLIGTELSER   
 Udskudt skat 175 189
9 Andre hensatte forpligtelser 258 178
 Gæld til realkreditinstitutter 451 725
 Gæld til andre kreditinstitutter 20 40
 Obligationsgæld 259 257
 Anden langfristet gæld 146 72
 LANGFRISTEDE FORPLIGTELSER I ALT  1.309 1.461
   
 KORTFRISTEDE FORPLIGTELSER   
9 Andre hensatte forpligtelser 47 14
 Gæld til realkreditinstitutter 274 -
 Gæld til andre kreditinstitutter 66 361
 Obligationsgæld - 102
 Modtagne forudbetalinger fra kunder 84 94
 Leverandørgæld 576 680
 Gæld til associerede virksomheder og joint ventures 1 -
 Gæld til tilknyttede virksomheder 58 -
 Skyldig skat 20 11
 Anden gæld 1.823 1.698
 Periodeafgrænsningsposter 116 115
 KORTFRISTEDE FORPLIGTELSER I ALT  3.065 3.075
   
 FORPLIGTELSER I ALT 4.374 4.536
   
 PASSIVER I ALT 9.305 7.774

   

 
1 Anvendt regnskabspraksis 
2 Regnskabsmæssige skøn og vurderinger 
3 Segmentoplysninger 
10 Eventualforpligtelser og eventualaktiver 
11 Nærtstående parter 
12 Efterfølgende begivenheder 
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EGENKAPITALOPGØRELSE 
 

 
 
 
MIO. KR. 

AKTIE-
KAPITAL

OVER-
FØRT 

RESULTAT

 

FORE-
SLÅET

UDBYTTE I ALT 

MINO-
RITETS-  
INTER-
ESSER 

EGEN-
KAPITAL

I ALT
Egenkapital pr. 1. januar 2008 500 1.714 538 2.752 20 2.772
   
Totalindkomst for året 1.003 1.003 (1) 1.002
   
Køb af egne aktier (1) (1)  (1)
Salg af egne aktier - -  -
Skat vedr. egne aktier 0 0  0
I alt vedr. egne aktier (1) (1)  (1)
   
Værdi af aktiebaseret vederlæggelse 1 1  1
Skat heraf 0 0  0
Netto vedr. aktier og optioner til medarbejdere 1 1  1
   
Udbetalt udbytte (536) (536)  (536)
Udbytte af egne aktier 2 (2) -  -
Foreslået udbytte - - -  -
EGENKAPITAL PR. 31. DECEMBER 2008 500 2.719 - 3.219 19 3.238
   
Egenkapital pr. 1. januar 2009 500 2.719 - 3.219 19 3.238
   
Totalindkomst for året 1.734 1.734 (7) 1.727
   
Køb af egne aktier (47) (47)  (47)
Salg af egne aktier 13 13  13
Skat vedr. egne aktier 0 0  0
I alt vedr. egne aktier (34) (34)  (34)
   
Værdi af aktiebaseret vederlæggelse 0 0  0
Skat heraf 0 0  0
Netto vedr. aktier og optioner til medarbejdere 0 0  0
   
Udbetalt udbytte - -  -
Udbytte af egne aktier - - -  -
Foreslået udbytte (750) 750 -  -
EGENKAPITAL PR. 31. DECEMBER 2009 500 3.669 750 4.919 12 
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PENGESTRØMSOPGØRELSE  
 
 
MIO. KR. 2009 2008
  
Resultat før skat 1.676 1.182
  
Reguleringer for ikke likviditetspåvirkende driftsposter:  
Afskrivninger, amortiseringer og nedskrivninger for værdiforringelse 623 623
Aktiesalgsavance og resultatandel mv. vedr. MIE Group S.A. (De Post - La Poste) (1.555) (420)
Andel i resultat af associerede virksomheder og joint ventures i øvrigt (5) (3)
Reduktion af hensatte forpligtelser 109 (183)
Tab ved salg af aktiver 6 4
Fortjeneste ved salg af aktiver bestemt for salg (1) (119)
Finansielle indtægter og omkostninger 20 58
Øvrige reguleringer 10 3
  
PENGESTRØM FRA PRIMÆR DRIFT FØR ÆNDRING I DRIFTSKAPITAL 883 1.145
  
Ændring i driftskapital:  
Ændring i tilgodehavender og varebeholdninger (40) 281
Ændring i leverandører og anden gæld 162 (258)
  
PENGESTRØM FRA PRIMÆR DRIFT 1.005 1.168
  
Renteindbetalinger 39 30
Renteudbetalinger (56) (68)
Betalt selskabsskat (Netto) (85) (121)
  
PENGESTRØM FRA DRIFTSAKTIVITETER 903 1.009
  
Køb af immaterielle og materielle aktiver (468) (548)
Salg af materielle aktiver 158 141
Køb af kapitalandele i associerede virksomheder (25) -
Salg af kapitalandele i associerede virksomheder og joint ventures 2.777 37
Långivning til tilknyttede virksomheder (2.708) -
Værdipapirer mv. 12 (12)
  
PENGESTRØM FRA INVESTERINGSAKTIVITETER   (254) (382)
  
Afdrag på gæld til realkreditinstitutter og kreditinstitutter samt obligationsgæld (424) (127)
Udbetalt udbytte - (538)
Udbytte af egne aktier  - 2
Køb og salg af egne aktier (34) (1)
  
PENGESTRØM FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER   (458) (664)
  
Årets pengestrøm  191 (37)
Likvider, primo 193 230
  
LIKVIDER, ULTIMO  384 193
  
Likvider ultimo kan specificeres som:  
Kassebeholdninger og bankbeholdninger 384 193
  
I ALT 384 193
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POST DANMARK KONCERNEN I 8 KVARTALER 
 

 
MIO. KR. 

4. KVT. 
2009

3. KVT. 
2009

2. KVT.
2009

1. KVT. 
2009

4. KVT. 
2008 

 
3. KVT. 

2008 
2. KVT.

2008
1. KVT. 

2008

RESULTATOPGØRELSE   
   
Omsætning 2.919 2.624 2.760 2.937 3.040 2.711 3.006 3.154
Andre driftsindtægter 2 4 3 4 94 26 15 11
Indtægter i alt 2.921 2.628 2.763 2.941 3.134 2.737 3.021 3.165
   
Eksterne driftsomkostninger (954) (857) (869) (887) (1.055) (860) (976) (908)
Personaleomkostninger (1.906) (1.535) (1.723) (1.763) (1.811) (1.608) (1.661) (1.738)
Resultat før afskrivninger og 
amortiseringer (EBITDA) 61 236 171 291

 
268 

 
269 384 519

   
Afskrivninger, amortiseringer og 
nedskrivninger for værdiforringelse (160) (152) (156) (155)

 
(177) 

 
(149) (148) (149)

Driftsresultat (EBIT) (99) 84 15 136 91 120 236 370
   
Resultatandel af associerede 
virksomheder og joint ventures 12

 
1.380  

 
83

 
85

 
264 

 
(26) 

 
79

 
106

Finansielle indtægter 15 17 6 12 0 9 8 14
Finansielle omkostninger (8) (25) (16) (21) (25) (24) (12) (28)
Resultat før skat  (80) 1.456 88 212 330 79 311 462
   
Skat af periodens resultat 11 0 (12) (35) (31) (29) (66) (91)
Periodens resultat (69) 1.456 76 177 299 50 245 371
   
Fordeles således:   
Aktionærerne i Post Danmark A/S (66) 1.457 78 178 301 50 244 371
Minoritetsaktionærer (3) (1) (2) (1) (2) 0 1 0
   
BALANCE   
   
Anlægsaktiver  4.461 4.477 5.735 5.645 5.628 5.242 5.263 5.318
Omsætningsaktiver 4.844 4.848 2.311 2.355 2.146 2.133 2.466 2.465
Aktiver i alt 9.305 9.325 8.046 8.000 7.774 7.375 7.729 7.783
   
Egenkapital 4.931 5.042 3.585 3.446 3.238 2.866 2.781 3.154
Langfristede forpligtelser 1.309 1.530 1.535 1.504 1.461 1.629 1.798 1.831
Kortfristede forpligtelser 3.065 2.753 2.926 3.050 3.075 2.880 3.150 2.798
Passiver i alt 9.305 9.325 8.046 8.000 7.774 7.375 7.729 7.783
   
NØGLETAL   
Overskudsgrad, pct. (3) 3 1 5 3 4 8 12
Egenkapitalens forrentning, pct. p.a. (6) 135 9 21 39 7 33 50
Soliditetsgrad  53 54 45 43 42 39 36 41
Antal heltidsbeskæftigede*) 17.236 18.025 18.088 18.924 19.390 19.572 19.608 19.583
 
*) Beregningsmetoden for opgørelsen af heltidsbeskæftigede er ændret fra regnskabsåret 2009. Sammenligningstal er tilpasset i 
overensstemmelse hermed. 
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NOTER TIL ÅRSREGNSKABSMEDDELELSEN 
 
1. ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 
Årsrapporten for Post Danmark-koncernen for 2009 er aflagt i overensstemmelse med de internationale regnskabsstandarder 
(IFRS), som godkendt af EU, samt de yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter i henhold til årsregnskabsloven. 
 
De yderligere danske oplysningskrav fremgår af IFRS-bekendtgørelsen udstedt i henhold til årsregnskabsloven. 
 
Årsrapporten for 2009 indeholder den fulde beskrivelse af anvendt regnskabspraksis. 
 
Årsrapporten for 2009 præsenteres i mio. kr. 
 
Post Danmark har med virkning fra 1. januar 2009 implementeret IAS 1 (ajourført 2007) "Præsentation af årsregnskaber", IAS 
23 (ajourført 2007) "Låneomkostninger", IAS 39 ” Finansielle instrumenter: Indregning og måling”, IFRS 2 "Aktiebaseret 
vederlæggelse”, IFRS 7 ” Finansielle instrumenter: Oplysninger”, "amendments to IAS 32 and IAS 1", "amendments to IAS 39", 
"amendments to IFRS 1 and IAS 27", "improvements to IFRSs May 2008", IFRIC 13 ”Kundeloyalitetsprogrammer”, IFRIC 15 
”Aftaler om opførelse af fast ejendom” og IFRIC 16 ”Afdækning af investering i en udenlandsk enhed”. Herudover medfører 
’Improvements to IFRS’ (maj 2008) mindre ændringer til en række standarder. 
  
De nye regnskabsstandarder og fortolkningsbidrag har ikke påvirket indregning og måling. IAS 1 har alene medført ændringer i 
de afgivne noteoplysninger og regnskabsopstillingerne. Sammenligningstal i noterne er tilpasset.  
 
Bortset fra implementeringen af ovennævnte standarder og fortolkningsbidrag er den anvendte regnskabspraksis uændret i 
forhold til tidligere år. 
 
2.  REGNSKABSMÆSSIGE SKØN OG VURDERINGER 
Udarbejdelsen af årsrapporter kræver, at ledelsen foretager regnskabsmæssige skøn og estimater, som påvirker anvendelsen 
af regnskabspraksis og indregnede aktiver, forpligtelser, indtægter og omkostninger. Faktiske resultater kan afvige fra disse 
skøn. 
 
De væsentligste skøn, som ledelsen foretager ved anvendelse af koncernens regnskabspraksis og den væsentlige 
skønsmæssige usikkerhed forbundet hermed, er beskrevet i årsrapporten 2009. Der henvises hertil. 
 
3 .  SEGMENTOPLYSNINGER 
Segmenteringen og rapporteringen heraf foretages i overensstemmelse med den ledelsesrapportering, der anvendes til 
vurdering af resultat og ressourceallokering af virksomhedens ledelse. 
 
I Post Danmarks ledelsesrapportering indgår der imidlertid ikke segmenter, idet der i høj grad er tale om samproduktion af 
produkterne. Som følge heraf rapporteres der ikke segmentoplysninger. 
 
4.  KØB OG SALG AF ANLÆGSAKTIVER 
I regnskabsåret 2009 har koncernen haft en tilgang på immaterielle og materielle anlægsaktiver på 467 mio. kr. og en afgang på 
39 mio. kr. 
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5 .  AKTIVER BESTEMT FOR SALG 
Aktiver bestemt for salg (ejendomme) specificeres således: 
 
 
MIO. KR. KOSTPRIS AKK. AFSKRIVNINGER 

REGNSKABSMÆSSIG 
VÆRDI

Saldo pr. 1. januar 2009 163 40 123
Overført til salg i året 18 7 11
Tilbageført i året (142) (35) (107)
Solgt i året (3) 0 (3)
Saldo pr. 31. december 2009 36 12 24

 
Indregnet fortjeneste af solgte ejendomme: 
 
Salgssummer i alt, netto 4
Regnskabsmæssig værdi (3)
Regnskabsmæssig fortjeneste 1

 
Aktiver klassificeres som bestemt for salg, når deres regnskabsmæssige værdi primært vil blive genvundet gennem salg inden 
for 12 måneder i henhold til en formel plan frem for gennem fortsat anvendelse. 
 
De foretagne tilbageførsler er sket på baggrund af en konkret vurdering af de enkelte ejendomme i lyset af udviklingen i de 
finansielle konjunkturer. 
 
6.  KØB OG SALG AF VIRKSOMHEDER 
Post Danmark A/S har i 2009 købt yderligere aktier i den associerede virksomhed e-Boks A/S, hvorved ejerandelen er øget fra 
33,3 til 50 pct. Samtidig har dattervirksomheden Budstikken Transport A/S pr. 1. juli 2009 købt hele aktiekapitalen i TS 
Transport-Service A/S og TS Transport-Service Århus A/S. 
 
Herudover har Post Danmark A/S afhændet hele sin kapitalandel i joint venture’t MIE Group S.A. og hele sin kapitalandel i det 
associerede selskab Facility Network A/S. 
 
7.  NEDSKRIVNINGSTEST 
Ledelsen har pr. 31. december 2009 undersøgt, om der er indikation af værdiforringelse af koncernens aktiver. 
 
På baggrund af disse undersøgelser er der ikke konstateret behov for nedskrivning af koncernens aktiver. 
 
8.  SKAT AF ÅRETS RESULTAT 
Koncernens samlede skat af årets resultat udgør 36 mio. kr., hvilket svarer til en effektiv skattesats på 2 pct. 
 
9 .  HENSATTE FORPLIGTELSER 
Hensatte forpligtelser er steget med 113 mio. kr. Stigningen kan primært henføres til en hensættelse på 153 mio. kr. til 
fratrædelser i forbindelse med ændringer i organisationen. Herudover er der ikke sket væsentlige ændringer i hensatte 
forpligtelser siden årsrapporten for 2008. 
 
10.  EVENTUALFORPLIGTELSER OG EVENTUALAKTIVER 
Post Danmark A/S har indledt drøftelser med de danske skattemyndigheder om muligheden for at tilbagesøge moms 
vedrørende visse omkostninger knyttet til Post Danmarks momspligtige aktiviteter. Det er ledelsens vurdering, at udfaldet af 
drøftelserne vil kunne føre til en engangsindtægt i niveauet 100 mio. kr. for 2009. 
 
Der er herudover ikke sket væsentlige ændringer i eventualforpligtelser og eventualaktiver siden årsrapporten for 2008. 
 
11.  NÆRTSTÅENDE PARTER 
Der henvises til Post Danmarks årsrapport for 2009, hvor der er redegjort for transaktioner med nærtstående parter.  
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12.  EFTERFØLGENDE BEGIVENHEDER  
Der er ikke efter årsafslutningen indtruffet hændelser af betydning for koncernregnskabet for 2009.  
 
Den 26. januar 2010 indgik Posten Norden en aftale med Logica om outsourcing af udvikling og forvaltning af IT-applikationer 
og -systemer. Aftalen er en vigtig del af sammenlægningen mellem Post Danmark A/S og Posten AB og skal gøre det muligt at 
udnytte synergieffekter på it-området. Som led i aftalen overdrager Post Danmark 140 medarbejdere til Logica i Danmark.  
  
Som følge af faldet i brevmængden offentliggjorde Post Danmark den 25. januar 2010, at brevsorteringen på Midtsjællands 
Postcenter i Ringsted stopper i 2010. Lukningen af Midtsjællands Postcenter berører 260 medarbejdere og Post Danmark vil så 
vidt muligt finde andet arbejde til de medarbejdere, som ønsker det.  
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