Delårsrapport
januari–september 2011

Delårsrapport januari–september 2011

Ahlstrom Abp:s sammanfattning av BÖRSMEDDELANDET 24.10.2011 kl. 12.00
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Ahlstroms delårsrapport januari–september 2011:

Avtagande efterfrågan påverkade prestationen
Kvarvarande verksamheter juli–september 2011 jämfört med juli–september 2010:


Omsättningen var 389,7 miljoner euro (413,0 miljoner euro).

 Rörelseresultatet var -17,3 miljoner euro (14,1 miljoner euro). Rörelsevinsten
exklusive poster av engångskaraktär var 8,0 miljoner euro (13,8 miljoner
euro).



Rörelsevinsten i procent exklusive poster av engångskaraktär var 2,0 (3,3).

 Resultatet före skatt var -24,4 miljoner euro (5,7 miljoner euro).


Resultatet per aktie var -0,47 euro (0,00 euro).

Viktigaste händelserna under juli–september 2011
 Ahlstrom undertecknade i augusti ett avtal om försäljning av
affärsområdet Home and Personal till Suominen Yhtymä Oyj. Avyttringens
totala värde är cirka 170 miljoner euro.
Kvarvarande verksamheter januari–september 2011 jämfört med januari–
september 2010:

 Omsättningen var 1 235,9 miljoner euro (1 219,6 miljoner euro).
 Rörelsevinsten var 24,3 miljoner euro (55,5 miljoner euro). Rörelsevinsten

exklusive poster av engångskaraktär var 48,0 miljoner euro (54,0 miljoner
euro).

 Rörelsevinsten i procent exklusive poster av engångskaraktär var 3,9 (4,4).

 Resultatet före skatt var 4,1 miljoner euro (33,2 miljoner euro).
 Resultatet per aktie var -0,17 euro (0,33 euro).
Händelser efter rapportperioden: resultatförbättringsprogram



Ahlstrom meddelade den 18 oktober 2011 att bolaget inleder ett
resultatförbättringsprogram inom de enheter som inte har uppnått sina
mål. Programmet kommer enligt bedömning att ge en årlig
resultatförbättring på cirka 15 miljoner euro och programmet påverkar
anställningen hos cirka 400 arbetstagare. Karhula, Turin och Osnabrück
informerades om åtgärderna som en del av programmet.

Utsikter för år 2011


Ahlstrom uppdaterade den 18 oktober 2011 utsikterna för innevarande
år. Omsättningen för de kvarvarande verksamheterna bedöms bli 1 565–
1 645 miljoner euro och rörelsevinsten exklusive poster av
engångskaraktär 46–56 miljoner euro.
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Jan Lång, verkställande direktör
- Försäljningen av affärsområdet Home and Personal till Suominen var en viktig
förutsättning för genomförandet av vår strategi. Samtidigt ger försäljningen oss en
möjlighet att förstärka och utvidga de affärsområden som producerar mervärde.
Trots den osäkra och turbulenta affärsomgivningen gör vi goda framsteg inom de
utvecklingsprogram vi verkställer för att förstärka vår verksamhetsstyrning.
- Våra huvudmarknader har inte återhämtat sig i september. Vi emotser en
fortsatt avmattning och därför ändrade vi tidigare denna månad våra riktlinjer för
år 2011.
- Vi har inlett målmedvetna åtgärder inom de enheter som inte har uppnått sina
mål. Samtidigt fortsätter vi att effektivera vår kostnadsstruktur i leveranskedjan.
Detta leder tyvärr även till personalminskningar, men de är nödvändiga för vår
fortsatta konkurrenskraft och lönsamhet.

Utsikter för år 2011
Utvecklingen av försäljningsvolymerna under andra halvåret 2011 bedöms bli
sämre än vad som tidigare förutsetts till följd av avmattningen på Ahlstroms
huvudmarknader. Den svagare efterfrågan har påverkat omsättningen och
rörelseresultatet ogynnsamt, särskilt inom affärsområdet Label and Processing. Till
följd av avmattningen på marknaden och avtagande råvarurelaterad
kostnadsinflation har möjligheterna att på framgångsrikt sätt täcka höga
råvarukostnader genom prishöjningar försvårats.
Ahlstrom bedömer att omsättningen inom de kvarvarande verksamheterna
kommer att uppgå till 1 565–1 645 miljoner euro under år 2011. Rörelsevinsten från
den kvarvarande verksamheten exklusive poster av engångskaraktär bedöms bli
46–56 miljoner euro.
Investeringarna exklusive företagsköp inom de kvarvarande verksamheterna
förväntas uppgå till cirka 85 miljoner euro år 2011 (47,2 miljoner euro år 2010). I
denna siffra ingår de investeringar som meddelades år 2010 och 2011, såsom
utökad produktionskapacitet för filtermaterial i Turin, en produktionslinje för
tapetmaterial i Kina samt bildandet av ett samföretag för tillverkning av papper
för hälsovården och målartejp i Kina.

Risker under den närmaste framtiden
Den ekonomiska tillväxten i Europa och Nordamerika har avtagit snabbare än
förväntat på grund av den statsfinansiella skuldkrisen och den ökade
osäkerheten. Den starka tillväxten på Asienmarknaden och andra
utvecklingsmarknader fortsätter, men detta påverkas negativt av avmattningen i
Europa och Nordamerika. En eventuell eskalering av skuldkrisen ökar riskerna i
samband med den ekonomiska tillväxten och Ahlstroms försäljningsutveckling.
Avmattningen inom den ekonomiska tillväxten kan leda till sjunkande
försäljningsvolymer och försämrad lönsamhet på grund av ett ökat antal
marknadsrelaterade driftstopp vid Ahlstroms fabriker. Den ökade osäkerheten
kring världsekonomins tillväxt försvårar prognostiseringen. Ahlstroms viktigaste
råvaror är naturfiber (huvudsakligen cellulosa), syntetfibrer och kemikalier. Bolaget
är en av världens största köpare av marknadscellulosa. Trots den senaste tidens
sänkningar är priserna på Ahlstroms viktigaste råvaror fortsatt höga.
Om avmattningen i världsekonomin fortsätter kan risken för sänkta
försäljningspriser öka och den nuvarande lönsamhetsnivån äventyras.
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En närmare beskrivning av de allmänna riskerna som hänför sig till Ahlstroms
affärsverksamhet finns på bolagets webbplats www.ahlstrom.com och i styrelsens
verksamhetsberättelse som ingår i årsredovisningen 2010. Riskhanteringsprocessen
beskrivs också i redogörelsen av koncernens förvaltnings- och styrsystem
(Corporate Governance Statement) på bolagets webbplats.
* * *
Denna delårsrapport har upprättats enligt de internationella
bokslutsstandarderna (IFRS). Jämförelsesiffrorna avser motsvarande period
föregående år om inget annat anges. Vissa ställningstaganden i detta
meddelande avser bedömningar av framtiden som baserar sig på
företagsledningens aktuella bedömning. Bedömningarna innehåller risker och
osäkerhetsfaktorer och är därför känsliga för förändringar i det allmänna
ekonomiska läget och bolagets verksamhet. Helsingfors den 24 oktober 2011
Ahlstrom Abp
Styrelsen

Finansiell information från Ahlstrom under 2012
Ahlstrom publicerar finansinformation under 2012 enligt följande:
Rapport

Publiceringsdatum

Tyst period

Koncernbokslut 2011

Onsdag 1.2

1.1–1.2.

Delårsrapport januari–mars

Fredag 27.4

1–27.4.

Delårsrapport januari–juni

Torsdag 9.8

1.7–9.8.
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Måndag, 22.10.

Under den tysta perioden kommer Ahlstrom inte att kommunicera med
representanter för kapitalmarknaden.

1–22.10.

