Bokslutsmeddelande 2009

(sammandrag)

Ahlstrom Abp, sammanfattning av BÖRSMEDDELANDE, 3.2.2010 kl. 12.10
Detta är en sammanfattning av bokslutsmeddelandet. Det fullständiga
meddelandet för 2009 finns på engelska och finska och är tillgängligt på
www.ahlstrom.com.
Ahlstroms bokslut 2009:

Avsevärd förbättring av kassaflöde och balansräkning
År 2009 jämfört med 2008
• Omsättningen var 1 596,1 miljoner euro (1 802,4).

•

Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till –14,6 miljoner euro (14,6), inklusive poster av
engångskaraktär om –54,3 miljoner euro (–21,1).

•

Förlusten före skatt var 40,1 miljoner euro (vinst före skatt 20,6) och resultatet per
aktie –0,72 euro (–0,38)

•

Nettokassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 209,6 miljoner euro
(102,4) och skuldsättningsgraden minskade till 57,7 % (95,3 %).

Oktober–december 2009 jämfört med oktober–december 2008
• Omsättningen var 420,5 miljoner euro (419,0).

•

Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till –26,6 miljoner euro (–35,4), inklusive poster av
engångskaraktär om –46,2 miljoner euro (–21,7).

•

Förlusten före skatt var 33,4 miljoner euro (förlust före skatt 49,5) och resultatet per
aktie –0,61 euro (–0,79)

•

Nettokassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 48,6 miljoner euro (31,5).

Händelser under 2009
• Ahlstroms reviderade strategi publicerades i oktober.
•

I november emitterade företaget ett hybridlån på 80 miljoner euro för att stärka
balansräkningen.

•

Antalet anställda minskade med 524 personer och rörelsekapitalet med 104,3
miljoner euro, medan dess omsättningshastighet förbättrades med 23 dagar.

Utsikter för 2010
• Läget på marknaden förbättrades under det senare halvåret 2009. Omsättningen för
2010 förväntas öka jämfört med 2009 men kvarstå på en lägre nivå än under 2008.
Rörelseresultatet, exklusive poster av engångskaraktär, beräknas öka i jämförelse
med 2009.
Jan Lång, VD:
− Personalen har på ett utmärkt sätt genomfört våra effektiviseringsåtgärder för att
förbättra lönsamheten och kassaflödet. De årliga besparingarna på 55 miljoner euro
kommer att ske som planerat under 2010. Tack vare effektiviseringen och ökningen
av efterfrågan efter sommaren blev vårt rörelseresultat exklusive poster av
engångskaraktär positivt mot slutet av året. På grund av de inledande besvärliga
månaderna, poster av engångskaraktär inom ramen för effektiviseringsåtgärderna
samt nedskrivningar blev dock rörelseresultatet negativt och förblev under 2008 års
rörelseresultat. Investeringarna om 500 miljoner euro under föregående år har
inneburit att vi nu har ny produktionskapacitet som måste utnyttjas bättre.
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−

Det förbättrade kassaflödet och emissionen av hybridlånet i november har stärkt vår
balansräkning och vår finansiella ställning i linje med vårt mål att öka våra finansiella
möjligheter att genomföra strategin som reviderades i oktober. Ahlstrom arbetar
inom två vitt skilda affärskluster som kräver olika typer av kompetens och ledning:
mervärde för kunderna (value-added business) och verksamhetens effektivitet
(operational excellence business).

UTSIKTER
Stämningen på marknaden förbättrades under det senare halvåret 2009. Situationen ser
stabil ut inom de flesta affärsområdena. Efterfrågan förväntas dock understiga 2008 års
nivå. De svåraste utmaningarna finns fortfarande inom specialförstärkningar i affärsområdet
Glass & Industrial Nonwovens, eftersom det ännu inte syns några tecken på att efterfrågan
skulle återhämta sig inom vindkrafts- och båtbyggnadsindustrin på Ahlstroms viktigaste
marknader, Europa och Nordamerika. Omsättningen för 2010 förväntas öka jämfört med
2009 men kvarstå på en lägre nivå än under 2008.
Den effektivare kostnadsstrukturen och den förbättrade efterfrågan förväntas förbättra
lönsamheten. Omstruktureringsprogrammen som inleddes 2009 är nästan slutförda, men
kontinuerliga åtgärder för förbättring av effektiviteten har hög prioritet även under 2010.
Rörelseresultatet, exklusive poster av engångskaraktär, beräknas öka i jämförelse med
2009.
Under 2010 beräknas investeringarna exklusive förvärv uppgå till omkring 60 miljoner euro
(63,8 miljoner euro 2009).
RISKER PÅ KORT SIKT
Trots det förbättrade läget på marknaden är det svårt att förutsäga hur lång tid det tar för
världsekonomin att återhämta sig. Om återhämtningen från konjunktursvackan fördröjs kan
det bli nödvändigt att skära ner på produktionen mer än planerat, samtidigt som risken för
sänkta försäljningspriser ökar. Kreditförlusterna har hittills legat på en låg nivå. Ahlstroms
kundkreditrisker har dock ökat på grund av den allt svagare ekonomiska situationen, och det
är därför svårare att täcka riskerna med kreditförsäkringar.
Dessutom har råvarupriserna ökat sedan förra sommaren, i synnerhet priset på massa,
syntetfibrer och polymerer, och de förväntas kvarstå på en hög nivå under 2010. Om
priserna fortsätter att ligga högt och de höjda råvarukostnaderna inte kan överföras till
försäljningspriserna kan den ökning av lönsamheten, som uppnåddes under 2009, vara i
farozonen.
Kapacitetsutnyttjandet av de senaste årens investeringar har varit sämre än förväntat på
grund av den låga efterfrågan. Om detta fortsätter kan det dröja längre än beräknat innan
Ahlstroms investeringsprogram om 500 miljoner euro, som genomfördes under 2007 och
2008, ger avkastning. Kritisk är också driftstarten av fabriken i Mundra i Indien som gick av
stapeln i början av 2010 samt utnyttjandet av anläggningens kapacitet.
De allmänna riskerna i Ahlstroms verksamhet beskrivs mer utförligt på företagets webbplats,
www.ahlstrom.com, och i styrelsens verksamhetsberättelse i årsredovisningen för 2009. Den
tryckta årsredovisningen publiceras i mars 2010 under vecka 11, och rapporten kommer att
vara tillgänglig i PDF-format under vecka 10 på Ahlstroms webbplats. Riskhanterings-
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processen beskrivs också i bolagsstyrningsrapporten (Corporate Governance Statement)
som finns på webbplatsen när årsredovisningen har publicerats.

*

*

*

Detta bokslutsmeddelande har upprättats i enlighet med den internationella redovisningsstandarden IFRS (International Financial Reporting Standards). Alla jämförelsesiffror hänför
sig till samma period föregående år såvida inget annat anges. Rapporten har inte genomgått
revision.
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.
Helsingfors den 3 februari 2010
Ahlstrom Abp
Styrelsen

YTTERLIGARE INFORMATION
Jan Lång, VD, tfn +358 (0)10 888 4700
Seppo Parvi, finansdirektör, tfn +358 (0)10 888 4768
Ahlstroms VD Jan Lång och finansdirektör Seppo Parvi kommer att presentera det
ekonomiska resultatet på finska på en press- och analytikerkonferens i Helsingfors den 3
februari kl. 14.00 (finsk tid). Konferensen äger rum på Event Arena Bank på Unionsgatan
20, 2 våningen. Namnet på konferensrummet visas på en skylt i entrén. Välkommen att
delta!
Därutöver anordnas en telefonkonferens för analytiker och investerare på engelska den 3
februari 2010 kl. 16.00 (finsk tid). Jan Lång och Seppo Parvi presenterar det ekonomiska
resultatet för 2009. Den som vill delta i telefonkonferensen ombes ringa
+358 (0)800 914 672 i Finland eller +44 (0)203 003 2666 i Storbritannien innan
konferensen startar (ingen lösenkod krävs).
Man kan också följa med konferensen i en webcastdirektsändning på www.ahlstrom.com.
Registrering krävs. Det är också möjligt att delta i diskussionen via telekonferensen eller
online.
En inspelning av konferensen är tillgänglig på Ahlstroms webbplats under tolv månader efter
konferensen.
Presentationsmaterialet finns på www.ahlstrom.com > Investors > IR presentations den 3
februari 2010 efter att bokslutet har publicerats.
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FINANSIELL INFORMATION FRÅN AHLSTROM UNDER 2010
Ahlstrom publicerar finansiell information under 2010 enligt följande plan:
Rapport

Publiceringsdag

Tyst period

Bokslut 2009
Delårsrapport januari–mars
Delårsrapport januari–juni
Delårsrapport januari–september

onsdagen den 3 februari
torsdagen den 29 april
onsdagen den 11 augusti
tisdagen den 26 oktober

1 januari–3 februari
1 april–29 april
1 juli–11 augusti
1 oktober–26 oktober

Under den tysta perioden kommer Ahlstrom inte att kommunicera med representanter för
kapitalmarknaden.
Den tryckta årsredovisningen för 2009 publiceras under vecka 11. Den kommer även att
finnas i pdf-format på företagets webbplats på www.ahlstrom.com > Investors från och med
vecka 10.
Ordinarie bolagsstämma kommer att hållas onsdagen den 31 mars 2010 kl. 13.00 i
Finlandiahuset, Mannerheimvägen 13 E, Helsingfors.

Distribution:
NASDAQ OMX Helsingfors
www.ahlstrom.com
Större media
Kort om Ahlstrom
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. Företaget
har en stark marknadsposition inom flera av sina verksamhetsområden, en position som
byggts upp av Ahlstroms utvecklingsarbete och företagets unika kunskap om fibrer.
Ahlstrom har 5 800 anställda och försäljningskontor och tillverkningsenheter i mer än 20
länder i sex världsdelar. Ahlstroms omsättning under 2009 uppgick till 1,6 miljarder euro.
Ahlstroms aktier är noterade på NASDAQ OMX Helsingfors. Koncernens hemsida finns på
www.ahlstrom.com.
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