Årsredovisning

2007

Ahlstroms bokslutsmeddelande 2007:
Ett år av tillväxt och omstruktureringar. Utdelning på EUR 1,00 per
aktie föreslås
Denna rapport är ett sammandrag.
Omsättningen för helåret 2007 ökade med 10,1 % och var EUR 1 760,8 milj. (2006:
EUR 1 599,1 milj.). Rörelseresultatet uppgick till EUR 25,8 milj. (EUR 96,1 milj.) och
inkluderade kostnader av engångskaraktär på EUR 42,0 milj. (inkomster av
engångskaraktär på EUR 8,7 milj.) i huvudsak förknippade med
omstruktureringsåtgärder bolaget vidtog under det fjärde kvartalet 2007. Som en
del av omstruktureringen beslöt Ahlstrom att stänga fyra fabriker vars
sammanlagda rörelseförlust var EUR 4,3 milj. utöver omstruktureringskostnaderna.
Resultat före skatt uppgick till EUR 0,2 milj. (EUR 81,2 milj.). Avkastningen på
sysselsatt kapital (ROCE) var 2,5 % (10,4 %). Resultat per aktie (EPS) var EUR 0,01
(EUR 1,31).
Styrelsen föreslår att i dividend för räkenskapsåret 2007 utdelas EUR 1,00 (EUR
1,00) per aktie.
Till följd av de åtgärder som vidtogs under 2007, är Ahlstrom i en bra position att
fortsätta sin tillväxt samt förbättra sitt finansiella resultat betydligt under 2008.
Oktober–december 2007 i korthet
- Nettoomsättningen (justerad för valutakursförändringar) uppgick till EUR 462,5 milj., en
tillväxt på 23,3 % jämfört med fjärde kvartalet 2006 som en följd av god efterfrågan inom
FiberComposites-segmentet och affärsområdet Tekniska papper, samt tillväxtinvesteringarna.
- Koncernens rörelseresultat exklusive poster av engångskaraktär sjönk till EUR 11,0 milj.
som en följd av den svaga lönsamheten inom affärsområdet Release- och etikettpapper.
Detta förorsakades av de stängda fabrikernas rörelseförlust och av tekniska problem vid
ibruktagandet av releasebaspappersinvesteringen vid La Gère –fabriken vilket medförde
ytterligare kostnader på EUR 7,6 milj.
- För att förbättra lönsamheten offentliggjorde Ahlstrom omstruktureringsåtgärder med syfte
att öka bolagets årliga resultat med EUR 25 milj.
Nyckeltal
EUR milj.
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Omsättning

462,5

389,0

1 760,8

1 599,1

Rörelseresultat / -förlust

-34,7

12,3

25,8

96,1

11,0

14,1

67,8

87,3

-43,2

9,4

0,2

81,2

2,5

11,3

42,1

72,5

-29,0

8,8

1,3

57,6

9,8

25,0

43,9

119,2

Rörelseresultat exkl. poster av engångskaraktär
Resultat / förlust före skatt
Resultat före skatt exkl. poster av engångskaraktär
Periodens resultat
Nettokassaflöde från rörelsen
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Skuldsättningsgrad, %
Avkastning på sysselsatt kapital (ROCE), %

65,3

20,3

65,3

20,3

-10,7

5,3

2,5

10,4

3,6

6,1

6,3

9,5

0,21

0,54

0,94

2,72

-0,64

0,18

0,01

1,31

46 671

45 602

46 476

43 802

Avkastning på sysselsatt kapital (ROCE), %
exkl. poster av engångskaraktär
Kassaflöde per aktie, EUR
Resultat per aktie, EUR
Antal aktier i genomsnitt under perioden
1000 stycken

I en kommentar säger Jukka Moisio, verkställande direktör och koncernchef:
Under 2007 använde vi kapitalinflödet från börsnoteringen under 2006 för att expandera vår
geografiska närvaro och vårt produktutbud, i synnerhet på de snabbt växande marknaderna i
Brasilien, Ryssland, Indien och Kina (BRIC-länder). Våra totalinvesteringar uppgick till EUR
370 milj. Investeringarna fortskrider enligt plan och deras inverkan var delvis synlig i vår
nettoomsättning som ökade med 10 % till EUR 1 761 milj. Nettoomsättningen för
FiberComposites-segmentet ökade med 17 % och för Specialty Papers –segmentet med 4 %.
Jag är nöjd med att FiberComposites-segmentet och affärsområdet Tekniska papper kunde
förbättra sitt rörelseresultat trots den utmanade marknadssituationen. Den svaga
lönsamheten inom affärsområdet Release- och etikettpapper sänkte dock vår avkastning på
sysselsatt kapital exklusive poster av engångskaraktär till 6,3 % under 2007.
För att förbättra sin lönsamhet, vidtog Ahlstrom åtgärder med syfte att minska kostnaderna
avsevärt. Dessa åtgärder ledde till stängning av fyra produktionsanläggningar och minskning
av bolagets personal på cirka 10 %. Målet med omstruktureringen är att stegvis förbättra
resultatet med EUR 25 milj. på årsnivå med full inverkan från och med andra halvåret 2008.
Ahlstroms affärsverksamhet har en solid bas. Vårt operativa rörelseresultat under sista
kvartalet 2007 var cirka EUR 20 milj. exklusive rörelseförlusten av de stängda anläggningarna
och de tekniska problemen vid La Gère -fabriken. Ahlstrom är i bra position att fortsätta sin
tillväxt och förbättra sitt finansiella resultat betydligt under 2008.
Utsikter för första halvåret 2008
Efterfrågan på Ahlstroms huvudmarknader väntas förbli god. Den svaga ekonomiska
tillväxten i USA ökar osäkerheten och gör att marknadsbilden är svår att förutspå på kort sikt.
Ahlstrom ser dock för tillfället inga tecken på minskning av leveranser inom bolagets
viktigaste marknadssegment i USA. De under 2007 genomförda företagsförvärven och
pågående investeringsprojekt i Brasilien, Ryssland och Kina väntas öka Ahlstroms
nettoomsättning med 10 %.
Priserna för Ahlstroms huvudsakliga råmaterial, i synnerhet pappersmassa, väntas stiga eller
förbli på den nuvarande höga nivån under utsiktsperioden. Oljepriserna fortsatte att stiga
under fjärde kvartalet 2007 vilket förväntas hålla kostnaderna för energi och syntetiska fibrer
höga. Utvecklingen av kemikaliepriser förväntas vara blandad.
För att förbättra bolagets lönsamhet har Ahlstrom genomfört prisförhöjningar inom alla sina
affärsområden. De omstruktureringsåtgärder som bolaget vidtog under fjärde kvartalet 2007,
kommer att öka konkurrenskraften av Ahlstroms kostnadsstruktur under 2008. Målet med
omstruktureringen är att förbättra resultatet stegvis med EUR 25 milj. på årsnivå med full
inverkan från och med andra halvåret 2008.
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Till följd av de genomförda tillväxtinvesteringarna och omstruktureringarna är Ahlstrom i bra
position att växa och förbättra sitt finansiella resultat betydligt under 2008.
Finansiell information under 2008
Ahlstrom Abp publicerar följande finansiella rapporter under 2008:
Årsredovisning 2007

veckan 12

Delårsrapport januari-mars

Fredagen den 25 april

Delårsrapport januari-juni

Fredagen den 25 juli

Delårsrapport januari-september

Tisdagen den 28 oktober

Ahlstroms bolagsstämma hålls fredagen den 2 april 2008 kl. 13.00 på Finlandia-huset,
Mannerheimvägen 13 e, Helsingfors.
Denna rapport har utarbetats i enlighet med IFRS (International Financial Reporting
Standards). Om inte annat anges avser jämförelsesiffrorna motsvarande period föregående
år.
Helsingfors, den 1 februari 2008
Ahlstrom Abp
Styrelsen
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jukka Moisio, verkställande direktör och koncernchef, tel. +358 (0)10 888 4700
Jari Mäntylä, finansdirektör, tel. +358 (0)10 888 4768
Anna Ahlberg, Investor Relations Manager, tel. + 358 (0)10 888 4718
Denna rapport innehåller vissa framåtsyftande påståenden som avspeglar den nuvarande
uppfattningen inom företagets ledning. Som en följd av uttalandenas natur innehåller de ett
visst mått av osäkerhet och risker. De kan därför förändras på grund av förändringar i den
allmänna ekonomiska situationen och i utvecklingen av företagets verksamhet.
Ahlstrom i korthet
Ahlstrom är ledande inom utveckling, tillverkning och försäljning av avancerade fibermaterial.
Ahlstroms fiberduk och specialpapper används i en lång rad produkter som används dagligen,
till exempel filter, servetter, golvmaterial, etiketter och tejp. Bolaget har en stark
marknadsposition inom flera av sina verksamhetsområden, en position som byggts upp av
Ahlstroms utvecklingsarbete och dess unika kunskap om fibrer. Ahlstroms 6 500 anställda
betjänar kunder via försäljningskontor och tillverkande enheter i mer än 20 länder i sex
världsdelar. Ahlstroms omsättning under 2007 uppgick till EUR 1,8 miljarder. Ahlstroms aktier
är noterade på OMX Nordiska Börs Helsingfors. Internetadressen är www.ahlstrom.com.
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