
08
Bokslut



 2 Årsredovisning 2008

Innehåll

 2

Bokslut

KoncernboKslut

	 3	 Styrelsens	verksamhetsberättelse

	 10	 Resultaträkning

	 11	 Balansräkning

	 13	 Förendringar	i	eget	kapital

	 14	 Kassaflödeanalys

	 15	 Noter	till	koncernbokslut

	 59	 Nyckeltal

Moderboslagets boKslut, Fas

	 62	 Resultaträkning

	 63	 Balansräkning

	 65	 Kassaflödeanalys

	 66	 Noter	till	moderbolagets	bokslut

	 73	 Styresens	förslag	till	utdelningen	av	vinster

	 74	 Revisionsberättelse

Ahlstrom ABp



 3Ahlstrom Abp

Verksamhetsmiljö

Under 2008 var Ahlstroms verksam-

hetsmiljö mycket utmanande på grund 

av den snabba nedgången i den globala 

ekonomin. Under första halvåret var 

efterfrågan på Ahlstroms produkter 

hög, trots tidiga tecken på kommande 

dämpning av efterfrågan inom vissa 

produktsegment. Efterfrågan var särskilt 

kraftig i sektorer med hög tillväxt, till 

exempel i vindkraftsindustrin. 

Efterfrågan började gradvis dämpas 

under senare delen av året, vilket ledde 

till en snabbt sjunkande orderstock för 

de flesta av Ahlstroms produkter och 

nedskärning  av lager nivåerna i hela 

distributionskedjan. Efterfrågan sjönk 

speciellt kraftigt för filterprodukter 

på grund av nedgången i de globala 

transport- och byggnads industrierna. 

Å andra sidan var efter frågan god för 

sjukvårds- och livsmedels fiberduk, 

kräppat papper samt release bas- och 

etikettpapper på den syd amerikanska 

marknaden.

Priserna på Ahlstroms viktigaste 

råvaror, trämassa och rayon, liksom 

oljepriset, nådde historiskt sett toppni-

våer, vilket påverkade Ahlstroms brut-

tomarginaler i negativ riktning.  

I slutet av tredje kvartalet började det 

finnas indikationer på en vändning i 

prisutvecklingen. Under fjärde kvartalet 

var marknadspriset i US dollar för den 

kortfibriga massan (BHKP) omkring  

16 % lägre jämfört med tredje 

kvartalet, medan priset på polyester 

var 18 % lägre, rayon 9 % lägre och 

råolja mer än 51 % lägre än före gående 

kvartal. Den sjunkande trenden har 

fortsatt i början av 2009.

Nettoomsättning

Koncernens nettoomsättning uppgick 

under 2008 till 1 802,4 miljoner euro 

(1 760,8 milj. euro), en ökning på 2,4 % 

jämfört med 2007. Den jämförbara 

nettoomsättningen efter justeringar 

för valutakurseffekter, företagsförvärv 

och nedläggningar av produktionsan-

läggningar ökade med 3,9 % jämfört 

med 2007. Nettomsättningen ökade 

kraftigt under de tre första kvartalen, 

men den låga efterfrågan i slutet av 

fjärde kvartalet inverkade i hög grad 

på helårssiffrorna. Försäljningsvoly-

mens utveckling var nästan oföränd-

rad jämfört med föregående år: den 

jämförbara volymen efter justeringar 

för företagsförvärv och nedläggningar 

ökade med 1,2 %. 

Nettoomsättningen för segmentet 

Fiber Composites uppgick till 987,4 

miljoner euro (941,4 milj. euro), vilket 

motsvarar 55 % av koncernens netto-

omsättning. Segmentets nettoomsätt-

ning ökade med 4,9 % jämfört med 

2007. Den jämförbara nettoomsätt-

ningen efter justeringar för valutakurs-

effekter, företagsförvärv och nedlägg-

ningar ökade med 4,5 % jämfört med 

2007. Nettoomsättningen ökade särskilt 

kraftigt inom två affärsområden: dels 

inom Home & Personal Nonwovens 

på grund av  företagsförvärv från 2007 

dels inom Glass Nonwovens tack vare 

den höga efterfrågan på produkter för 

vindkraftsindustrin. 

Nettoomsättningen för segmentet 

Specialty Papers uppgick till 822,4 

miljoner euro (824,7 milj. euro), vilket 

motsvarar 45 % av koncernens netto-

omsättning. Segmentets omsättning 

minskade med 0,3 % jämfört med 2007, 

framför allt på grund av att ned  lägg-

ningen av flera fabriker inom affärsom-

rådet Release & Label Papers slutfördes  

under 2008. Å andra sidan ökade 

omsättningen med 11,5 % tack vare 

den produktionskapacitet som tillkom 

genom företagsförvärv, i synnerhet från 

fabriken i Jacareí i Brasilien. Den jämför-

bara nettoomsättningen ökade med  

3,4 % efter justeringar för nedläggningar 

och företagsförvärv. 

Geografiskt sett fortsatte Europas 

andel av koncernens nettoomsättning 

att minska och stod för 56 % (62 %) 

av koncernens totala nettoomsättning. 

Tillväxten var kraftigast i Nord- och 

Sydamerika, tack vare genomförda 

företags förvärv och organiska tillväxt-

investeringar.

Finansiellt resultat

Koncernens rörelseresultat under 2008 

uppgick till 14,6 miljoner euro (25,8 

milj. euro). Rörelseresultatet exklusive 

poster av engångskaraktär uppgick till 

35,7 miljoner euro (67,8 milj. euro), en 

minskning på 47,3 % på årsbasis. 

Minskningen av rörelseresultatet 

beror huvudsakligen på den excep-

tionellt utmanande verksamhets-

miljön och den svaga efterfrågan under 

fjärde kvartalet. Under årets tre första 

kvartal uppgick rörelseresultatet till 

Styrelsens verksamhetsberättelse



 4 bokslut 2008

50,0 miljoner euro (60,5 milj. euro) 

trots högre råvaru- och energipriser än 

någonsin tidigare och extra kostnader 

hänförliga till flera driftstarter och inte-

grering av företagsförvärv som sam-

manhänger med tillväxtinvesterings-

programmet.

För att anpassa verksamheten 

till efterfrågan har Ahlstrom publice-

rat ytterligare omstruktureringsåtgär-

der för 2009. För dessa åtgärder har 

en kostnad av engångskaraktär på 

6,3 miljoner euro redovisats under 

fjärde kvartalet. Dessutom har en ned-

skrivning av goodwill och materiella 

anläggningstillgångar på 15,4 miljoner 

euro redovisats som främst hänför sig 

till stängning av produktionsanlägg-

ningar i Italien. Fördelningen av poster 

av engångskaraktär per segment är 

följande: Specialty Papers 1,8 miljoner 

euro och Fiber Composites  20,2 

miljoner euro. Dessutom har en vinst av 

engångskaraktär på 0,3 miljoner euro 

redovisats under fjärde kvartalet för 

 försäljning av tillgångar.

Rörelseresultatet för segmentet 

Fiber Composites uppgick till 15,3 

miljoner euro (48,7 milj. euro) och var 

33,2 miljoner euro (60,6 milj. euro) 

exklusive poster av engångskaraktär.  

Minskningen av rörelseresultatet 

berodde i huvudsak på den svaga efter-

frågan under fjärde kvartalet, servett-

verksamhetens svaga resultat samt 

extra kostnader för produktionsstarter 

och integration av företagsförvärv.

Rörelseresultatet för segmentet 

Specialty Papers uppgick till 10,2 

mil joner euro (en förlust på -12,5 milj. 

euro). Förbättringen av rörelseresulta-

tet berodde framför allt på den produk-

tion som tillkom på fabriken i Jacareí. 

Segmentets rörelseresultat exklusive 

poster av engångskaraktär uppgick till 

12,6 miljoner euro (13,9 milj. euro).

Förlusten före skatt uppgick till  

-20,6 miljoner euro (vinst på 0,2 milj. 

euro). Vinsten före skatt exklusive 

poster av engångskaraktär uppgick  

till 0,5 miljoner euro (42,1 milj. euro). 

Skatteintäkterna uppgick till 4,5 

miljoner euro (1,2 milj. euro). 

Periodens förlust uppgick till -16,1 

miljoner euro (vinst på 1,3 milj. euro) 

och resultatet per aktie (EPS) till -0,38 

euro (0,01 euro). 

Avkastningen på sysselsatt kapital 

(ROCE) var 1,4 % (2,5 %), och avkast-

ningen på eget kapital (ROE) var -2,3 % 

(0,2 %). Kapitalomsättningshastigheten 

var 1,4 (1,6). 

Finansiering

Nettokassaflödet från rörelsen verk-

samheten ökade under 2008 med 58,5 

miljoner euro till 102,4 miljoner euro 

(43,9 milj. euro) tack vare förbättring i 

omsättninghastigheten av rörelsekapital.

De räntebärande nettoskulderna 

ökade med 107,6 miljoner euro till 

598,7 miljoner euro (491,1 milj. euro). 

Skuldsättningsgraden var 95,3% 

(65,3 %), och soliditeten var 36,8 % 

(44,0 %).

Ahlstroms räntebärande skulder 

uppgick till 656,9 miljoner euro per 

den 31 december 2008 varav 524,6 

miljoner euro är lån från banker och 

finansiella institutioner, 117,5 miljoner 

euro lån genom bolagets finska 

företags certifikatsprogram och 14,8 

miljoner euro är åtagande avseende 

finansiell leasing. 

Under räkenskapsperioden har 

Ahlstrom inlett flera förberedande 

 förhandlingar med de flesta av sina 

samarbetsbanker angående åter-

finansiering av kreditfaciliteter på 233 

miljoner euro som förfaller under 2009, 

varav 200 miljoner euro under sista 

kvartalet. Ahlstrom hade outnyttjade 

kreditfaciliteter på 185 miljoner euro 

per den 31 december 2008.

Investeringar

Under år 2008 uppgick investeringarna 

exklusive företagsförvärv till 128,0 

miljoner euro (154,7 milj. euro), vilket 

motsvarar 7,1 % (8,8 %) av koncernens 

nettoomsättning. 

Ahlstrom fattade inga beslut 

om nya större organiska investe-

ringar under 2008. Bland de största 

pågående investeringarna är följande, 

tidigare aviserade organiska tillväxt-

investeringar: två nya produktionslin-

jer för dammfilter, en i Wuxi i Kina och 

en i Bethune i Sydkarolina, USA, en ny 

 produktionsanläggning för glasfiberfilt 

i Tver i Ryssland, en ny produktions-

linje för livsmedelsfiberduk i Chirnside 

i Storbritannien, en ny produktions-

linje för servettmaterial av fiberduk 

i Paulínia i Brasilien, en ny fiberduks-

produktionslinje i Brignoud i Frankrike 

samt ombyggnad av en pappers-

bokslut
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maskin för fiberduksproduktion i Turin 

i Italien. 

Dessutom håller Ahlstrom på att 

etablera en ny fabrik för sjukvårdsfiber-

duk i Gujarat i Indien, med beräknad pro-

duktionstart under första kvartalet 2010.

FöretagsFörvärv och investerings

beslut under 2008 

Den 1 februari 2008 tillkännagav 

Ahlstrom att man hade undertecknat ett 

avtal om att förvärva The Friend Group 

Inc., som består av West Carrollton 

Parchment Company och West Carrollton 

Converting Company. Affären avslutades 

den 13 februari 2008, och förvärvspriset 

uppgick till 9,8 miljoner euro. 

Den 29 augusti 2008 tillkännagav 

Ahlstrom sin avsikt att förvärva åter-

stående 40 % av samföretaget  med 

Votorantim Celulose e Papel (VCP) i 

Brasilien. Ahlstrom äger nu 100 % av 

aktierna. Bolagets tillgångar består av 

en pappersmaskin, en extern bestrykare  

och omfattande efterbehandlings-

utrustning på fabriken i Jacareí i när -

heten av São Paulo. Anläggningen ingår 

i Ahlstroms affärsområde Release & 

Label Papers och tillgodoser i huvudsak 

marknaderna för etiketttillämpningar 

och vissa flexibla förpackningar. Man 

framställer dessutom bestrukna och 

obestrukna papperskvaliteter för andra 

användningsområden. Den totala köpe-

summan uppgick till 116 miljoner euro.

Forskning och utveckling

Innovation är en central del av 

Ahlstroms tillväxtstrategi. Under år 

2008 uppgick kostnaderna för forskning 

och utveckling till 23,8 miljoner euro 

(23,9 milj. euro), vilket motsvarar 1,3 % 

(1,4 %) av Ahlstroms nettoomsättning. 

Under år 2008 kom 48 % (39 %) 

av Ahlstroms nettoomsättning från nya 

eller förbättrade produkter tack vare 

att ett stort antal organiska investe-

ringar togs i drift under året. Ahlstrom 

har som mål att 25–35 % av netto-

omsättningen ska genereras av nya 

eller förbättrade produkter. I rapporte-

ringen använder Ahlstrom 3M-defini-

tionen, som innebär att en ny produkt 

uppfattas som ny av kunden och inte 

är äldre än tre år och att andra inno-

vationer motsvarar ett betydande 

tekniskt framsteg som inte är äldre  

än tre år.

Ahlstrom fortsatte att lansera nya 

produkter och tekniker för att ytterli-

gare stärka sin ställning som ledande 

leverantör av fiberbaserade material.  

En av de viktigaste innovationerna 

under 2008 var Ahlstroms vattenfilter-

material Disruptor™ PAC, som togs 

i kommersiellt bruk under året. 

Produkten kan användas för att rena 

vatten från många olika föroreningar, 

till exempel virus, bakterier, metaller, 

kolloider, bly, arsenik, kvicksilver och 

koppar. Disruptor™ PAC fick under 2008 

en utmärkelse som en av årets innova-

tioner av en ledande organisation inom 

fiberduksbranschen.

Under 2008 startade Ahlstrom 

också en ny produktionslinje i Chirnside 

i Storbritannien som tillgodoser den 

växande marknaden för infusionspro-

dukter. Vid denna unika produktionslinje 

är det möjligt att bearbeta förnyelse-

bara och komposterbara växtbaserade 

fibrer. I linje med den här investeringen 

lanserade Ahlstrom ett nytt högklassigt, 

komposterbart material för tepåsar  

i slutet av 2008.

Dessutom fortsatte utvecklings-

arbetet för att öka andelen eukalyptus-

massa i Ahlstroms produkter. På två 

år har andelen eukalyptusfibrer ökat 

från 20 % till nästan 40 %. Detta ger 

bolaget många fördelar i form av miljö-

vänlig råvara, långsiktig tillgång och 

fördelaktiga kostnader och är därför ett 

mycket strategiskt utvecklingsinitiativ.

Risker och riskhantering

De väsentligaste risker som har identi-

fierats i koncernens riskbedömning 

beskrivs nedan.

Marknadsriskerna är förknippade 

med den mycket konkurrensutsatta 

marknaden för fiberbaserade material. 

En långvarig obalans mellan utbud och 

efterfrågan kan pressa ned priserna på 

marknaden och medföra ogynnsamma 

effekter för företaget. 

Konjunkturer påverkar efter-

frågan och priserna på slutanvändar-

produkter inom de branscher som 

Ahlstrom betjänar. De inverkar också 

på prisutvecklingen för Ahlstroms 

råvaror. Ahlstrom berörs huvudsak-

ligen av svängningar inom byggnads-, 

transport- och båtbyggnadsindustri-
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erna, där efterfrågan har minskat 

avsevärt under 2008. Å andra sidan 

är efterfrågan mer stabil – oavsett 

 ekonomiskt läge – inom livsmedels-, 

förpacknings-, sjukvårdsindustrierna 

och energibranschen, där Ahlstrom 

har en stark ställning. 

Priset på massa växlar kraftigt, 

vilket visade sig i höjda marknadspriser 

under början av 2008 och sjunkande 

priser i slutet av året. Även Ahlstroms 

energikostnader varierar avsevärt och 

har på senare tid minskat mycket på 

grund av det kraftigt sjunkande olje-

priset. Ahlstrom har kunnat till en viss 

utsräckning flytta över de högre råvaru-

priserna på sina försäljningspriser.

Ahlstroms möjlighet att effektivt 

använda sin produktionskapacitet kan 

påverkas av svängningar i kundernas 

efterfrågan eller störningar i produk-

tionen. En rad olika omständigheter 

kan göra att förväntade eller bekräf-

tade order minskas, senareläggs eller 

avbeställs av kunderna. Under fjärde 

kvartalet realiserades denna risk, och 

Ahlstrom var tvungen att minska pro-

duktionen på grund av det instabila 

ekonomiska läget. 

Under de senaste åren har 

Ahlstrom aktivt arbetat med en global 

tillväxtstrategi, som bland annat 

om fattar en rad organiska tillväxt-

investeringar och företagsförvärv.  

Dessa medför vissa risker, till exempel 

att regelkrav är ogynnsamma för verk-

samheten, att kommersiella mål inte 

uppnås, att nyckelpersonal lämnar 

bolaget, att förväntade samverkans-

effekter och kostnadsbesparingar 

försenas eller inte uppnås samt att 

planerade tillväxtprojekt blir dyrare än 

förväntat. Flera driftstarter och integre-

ring av företagsförvärv ledde till extra 

kostnader under 2008.

Ahlstroms viktigaste finansiella risker 

är förknippade med räntor och valuta-

kurser. Räntekostnaderna ökade under 

2008 på grund av ökningen av netto-

skulden. Valutakurserna, huvudsakligen 

US dollar, påverkade Ahlstroms netto-

omsättning i negativ riktning med 61,3 

miljoner euro. Lönsamheten påverkas 

dock inte i samma utsträckning, 

eftersom intäkter och kostnader som 

uttrycks i samma valuta delvis tar ut 

varandra. Netto valutarisken säkras upp 

till tre månader. 

Tack vare koncernens valuta-

säkringspolicy inträffade inga större 

valutakursförluster under 2008. 

Säkrings kostnaderna ökade dock på 

grund av de svängningar som var 

följden av den ekonomiska krisen. 

Mer utförlig information om 

Ahlstroms riskhantering finns i denna 

årsredovisning, på sidorna 24-29.

Hållbarhet

Ahlstrom arbetar för en hållbar utveck-

ling. Hållbarhet innebär för Ahlstrom 

ansvar gentemot miljö och människor 

samt ett hederligt sätt att driva verk-

samheten. Ahlstrom följer G3-rikt-

linjerna från GRI (Global Reporting 

 Initiative) i sin redovisning. 

Ahlstroms princip för hantering 

av hälso-, säkerhets- och miljöålig-

ganden och egendomsskydd (HSEA) 

bygger på en modell för kontinuerliga 

förbättringar. Denna modell används i 

alla faser av livscykeln för Ahlstroms 

produkter: från produktutveckling via 

råvaruinköp, produktion och leverans till 

återvinning eller avfallshantering. 

Klimatförändringarna kommer att 

bli den största enskilda faktorn för för-

ändringar av världsekonomin under 

de närmaste åren, och Ahlstrom har 

utformat en strategi för både begräns-

ning av och anpassning till klimat-

förändringarna. 

Under 2008 investerade Ahlstrom 

omkring 2,2 miljoner euro för att 

förbättra miljöskyddet. Utöver detta gick 

4,0 miljoner euro till energibesparings-

projekt i enlighet med bolagets strategi 

för att begränsa klimatförändringarna. 

Fokusområdena för dessa investeringar 

var energieffektivitet och därmed för-

knippade koldioxidutsläpp. Under 2008 

fortsatte Ahlstrom att förbättra energi-

effektiviteten för tredje året i rad. 

 CO
2
-utsläppen minskade under 2008 

med 9,2 % jämfört med 2007. 

Medel avsattes också för för-

bättringar av avloppsvattenreningen, 

vatten besparing samt minskning av 

NO
X
- och partikelutsläppen. Utöver 

miljö investeringarna investerade 

Ahlstrom 4,6 miljoner euro i förbätt-

ringar inom områdena hälsa, säkerhet 

och tillgångsskydd under 2008.

bokslut
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I linje med Ahlstroms stöd för 

hållbart skogsbruk (Sustainable Forestry 

Management, SFM) certifierades sju 

anläggningar för spårbarhet (Chain-of-

Custody) under 2008. Arbetet kommer 

att fortsättas vid andra anläggningar 

under 2009. Ahlstrom anser att hållbart 

skogsbruk är ett framgångsrikt sätt att 

bekämpa klimatförändringarna. 

Ahlstrom gör bedömningen att det 

inte finns några väsentliga problem när 

det gäller efterlevnad av tillämpliga 

miljölagar och andra regler vid de olika 

fabrikerna. Koncernen övervakar kon-

tinuerligt utvecklingen av lagstiftning 

över hela världen. För tillfället förutser 

Ahlstrom inga förestående föränd-

ringar av miljö-, hälso- och säkerhets-

lagstiftning som skulle kunna ha någon 

väsentlig inverkan på Ahlstroms verk-

samhet eller produktutbud.

Mer utförlig information om håll-

barhet finns i denna årsredovisning, på 

sidorna 42-65.

Personal

I slutet av 2008 hade Ahlstrom 6 365 

anställda (6 481). Det genomsnittliga 

antalet anställda under 2008 var 6 510 

(6 108).

2008 2007 2006

Antal anställda vid 

årets slut 6 365 6 481 5 677

Antal anställda 

i medeltal 6 510 6 108 5 687

Löner inklusive bonus-

betalningar, miljoner EUR 249,9 256,9 234,1

Geografiskt sett finns 65 % av 

Ahlstroms anställda i Europa, 25 % i 

Nordamerika och 10 % i andra delar av 

världen. USA har mest anställda 25 %, 

följt av Frankrike med 19 %, Italien med 

15 %, Finland med 11 % och Tyskland 

med 9 %. 

Under år 2008 arbetade 56 % av 

Ahlstroms anställda inom segmentet 

Fiber Composites, 38 % inom 

segmentet Specialty Papers och 6 % 

inom övriga verksamheter.

Mer utförlig information om 

Ahlstroms personal finns i denna årsredo-

visning, på sidorna 58-63.

Administration

styrelse

Moderbolagets styrelse består av minst 

fem och högst sju medlemmar. Bolags-

stämman fastställer antalet styrelse-

medlemmar, väljer dem och beslutar 

om deras arvoden. Mandatet för varje 

enskild styrelsemedlem upphör vid 

avslutningen av den ordinarie bolags-

stämma som följer närmast efter valet. 

Det finns inga begränsningar för hur 

många gånger en person kan väljas till 

styrelsen och det finns inte någon övre 

åldersgräns. 

Bolagsstämman den 2 april 2008 

bekräftade att antalet styrelsemedlem-

mar oförändrat ska vara sju. Thomas 

Ahlström, Sebastian Bondestam, Jan 

Inborr, Martin Nüchtern, Bertel Paulig, 

Peter Seligson och Willem F. Zetteler 

valdes till styrelsemedlemmar.  

Omedelbart efter bolagsstämman valde 

styrelsen Peter Seligson till styrelse-

ordförande och Bertel Paulig till vice 

ordförande. 

Styrelsen sammanträdde tretton 

gånger under 2008. Den genomsnittliga 

närvaron var 96,7 procent.

Styrelsemedlemmarnas aktieinne-

hav beskrivs i denna årsredovisning 

i avsnittet om Bolagsstyrelsen, på 

sidorna  66-73.

styrelseFullmakter

Bolagsstämman gav styrelsen fullmakt 

att återköpa högst 4 500 000 Ahlstrom-

aktier. Aktierna får endast återköpas 

genom offentlig handel till gällande 

marknadspris genom användning av 

fritt eget kapital. 

Bolagsstämman gav även styrelsen 

fullmakt att överlåta eller avyttra högst 

4 500 000 egna aktier ur bolagets 

innehav. Styrelsen har rätt att besluta 

till vem och i vilken ordning aktierna 

ska överlåtas eller avyttras. Aktierna 

får användas som ersättning vid 

förvärv och andra uppgörelser och för 

att fullgöra företagets aktiebaserade 

belöningssystem på det sätt och i den 

utsträckning som beslutas av styrelsen. 

Styrelsen har också rätt att besluta om 

avyttring av de egna aktierna i offentlig 

handel för finansiering av eventuella 

företagsköp. 

Dessa fullmakter gäller i 18 

månader från slutet av bolagsstämman, 

men upphör att gälla senast vid slutet 

av nästa bolagsstämma.
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verkställande direktör  

och ledningsgrupp

Dipl. ekon. Risto Anttonen (f. 1949) 

fungerade som tillförordnad verk-

ställande direktör från och med den  

28 februari 2008 till och med den  

31 december 2008 efter Jukka Moisios 

avgång den 28 februari 2008.

Den 13 augusti 2008 utsåg 

Ahlstrom Abp:s styrelse ekon.mag.  

Jan Lång (f. 1957) till företagets verk-

ställande direktör från och med den  

1 januari 2009. Han kommer från 

 positionen som verkställande direktör 

för Uponor Oyj. 

Från och med den 1 januari 2009 

tillträder Risto Anttonen som vice verk-

ställande direktör. Han fortsätter också 

som medlem i ledningsgruppen. 

Ledningsgruppens sammansätt-

ning förändrades under året. För när-

varande ingår följande personer i 

ledningsgruppen: Jan Lång, VD, Risto 

Anttonen, vice VD, Gustav Adlercreutz, 

direktör, chefsjurist, Jean-Marie Becker, 

direktör för affärsområdet Home & 

Personal Nonwovens, Tommi Björnman, 

direktör för affärsområdet Filtration, 

Diego Borello, direktör för inköp och 

hållbarhet, Daniele Borlatto, direktör för 

affärsområdet Release & Label Papers, 

Claudio Ermondi, innovations- och tek-

nologidirektör, Patrick Jeambar, direktör 

för affärsområdet Technical Papers, 

Paul Marold, direktör för affärsområdet 

Advanced Nonwovens, Jari Mäntylä, 

finansdirektör, Laura Raitio, direktör 

för affärsområdet Glass & Industrial 

Nonwovens samt Rami Raulas, försälj-

nings- och marknadsföringsdirektör.

Ledningsgruppens aktieinnehav 

beskrivs i avsnittet om Corporate Gover-

nance i denna årsredovisning, på sidorna 

66-73.

Koncernens struktur och större 

förändringar under 2008

Ahlstromkoncernen är en multi nationell 

koncern inom fiberbaserade special-

material. Moderbolaget Ahlstrom Abp 

är ett finskt publikt aktiebolag med 

hemort i Helsingfors. Ahlstrom har 

flera dotterbolag, som presenteras i 

notena till bokslutet. Redovisningen 

av Ahlstroms verksamhet är indelad 

i två segment, Fiber Composites och 

Specialty Papers. 

Ahlstrom stängde fyra anläggningar 

under 2008 på grund av otillfreds-

ställande lönsamhet och kassaflöde. 

Fabriken i Ascoli i Italien stängdes i 

januari och anläggningen i Chantraine  

i Frankrike i juni. På de båda enheterna 

tillverkades enkelsidigt bestruket 

papper för våtklisteretiketter, flexibla 

förpackningar och för grafiskt bruk. 

Enheterna ingick i Ahlstroms affärs-

område Release & Label Papers. 

Anläggningen i Darlington i Sydkarolina 

i USA stängdes i januari och anlägg-

ningen i Bellingham i Massachusetts  

i USA i oktober. Vid båda fabrikerna 

 tillverkades filtermaterial.

Affärsområdena genomgick en 

omorganisation under året. Den nya 

organisationen, som trädde i kraft den 

1 januari 2009 är följande: Segmentet 

Fiber Composites består av affärsområ-

dena Filtration, Advanced Nonwovens, 

Home & Personal Nonwovens och Glass 

& Industrial Nonwovens. Segmentet 

Specialty Papers består av affärsom-

rådena Technical Papers samt Release 

& Label Papers. Ahlstroms finansiella 

rapporter följer denna struktur från och 

med första kvartalet 2009.

Aktier och aktieägare

Ahlstroms aktier är noterade på 

NASDAQ OMX Helsinki. Ahlstrom har 

en serie aktier, och varje aktie berät-

tigar innehavaren till en röst vid bolags-

stämman. Aktien klassificeras i sektorn 

 Basindustri och har handelskoden 

AHL1V. 

Aktiekapitalet uppgick vid räken-

skapsårets utgång till 70 005 912,00 

euro. Den 31 december var det totala 

antalet aktier 46 670 608. Varken 

bolaget eller dess dotterbolag hade 

något eget aktieinnehav vid årets slut, 

och det fanns inga utelöpande optioner 

som berättigar till att teckna aktier i 

Ahlstrom.

Under 2008 omsattes totalt 6,1 

miljoner Ahlstromaktier för samman-

lagt 89,8 miljoner euro. Den lägsta 

aktie kursen under året var 6,51 euro 

och den högsta 18,78 euro. Kursen vid 

börsens stängning den 31 december 

2008 var 6,65 euro och börsvärdet 310 

miljoner euro. 

Ahlstromkoncernens eget kapital 

per aktie var vid räkenskapsårets 

utgång 13,46 euro (15,35 euro). 

Vid räkenskapsårets slut hade 

Ahlstrom 12 704 aktieägare. Den 

största aktieägaren är Antti Ahlströmin  

Perilliset Oy med 10 % av aktie-

kapitalet. Aktieägarstrukturen beskrivs  

bokslut
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i avsnittet Information till investerare  

i denna årsredovisning, på sidorna 

154-156. 

Händelser efter balansdagen

Den 9 januari 2009 utsågs ekon.mag. 

Rami Raulas (f. 1961), till försäljnings- 

och marknadsföringsdirektör och 

medlem av ledningsgruppen från och 

med den 1 februari 2009. Han kommer 

från Meadville Enterprises (HK) Ltd.

Utsikter för 2009

Under 2009 förväntas marknadsför-

hållandena vara fortfarande mycket 

utmanande, med extremt kortsiktig  

förutsägbarhet för efterfrågan på 

Ahlstroms produkter. Ahlstrom har 

därför beslutat att ändra sin offent-

lighetspolicy från och med början 

av 2009. Under en period av stor 

osäkerhet omfattar utsikterna endast 

prognoser av affärs- och marknads-

förhållandena. Uppskattning av netto-

omsättningens utveckling anges först 

när affärsomgivningens förutsägbarhet 

har återgått till tidigare nivå.

Enligt de senaste uppskattning-

arna kommer efterfrågan på Ahlstroms 

produkter att variera mycket, dels 

mellan olika produktlinjer, dels 

beroende på den allmänna utveck-

lingen inom kundernas branscher. Livs-

medelsförpacknings- och sjukvårdspro-

duktsindustrierna och energibranschen 

förväntas inte drabbas så hårt av den 

nuvarande osäkerheten. För Ahlstroms 

del förväntas detta visa sig i efterfrågan 

på till exempel fiberduk för livsmedels- 

och sjukvårdsbruk, specialpapper för 

livsmedelsförpackningar och emballage, 

kräppat papper och glasfiberförstärk-

ningar för vindkraftsindustrin.

Osäkerheten i den globala 

ekonomin och i synnerhet nedgången 

i transport- och byggnadsindustri-

erna förväntas å andra sidan påverka 

efterfrågan på andra produkter från 

Ahlstrom, bland annat filtermaterial 

för transport- och byggnadsindustrin, 

fiberduk och specialpapper för bygg-

nadsindustrin, glasfiberförstärkningar för 

båtbyggnadsindustrin samt olika typer 

av fiberduksservetter.

Priserna på Ahlstroms viktigaste 

råvaror, massa och rayon, samt energi-

priserna, förväntas fortsätta på den 

sjunkande trenden som började i slutet 

av år 2008.

Mot bakgrund av den nuvarande 

verksamhetsmiljön kommer Ahlstrom 

att fokusera sig på att maximera kassa-

flödet under 2009, bland annat genom 

lägre investeringskostnader än under 

2008. 

Ahlstrom Abp

Styrelsen 
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koncernbokslut

Milj. EUR (Not) 2008 2007

Nettoomsättning (1,3) 1 802,4 1 760,8

Övriga rörelseintäkter (2,4) 18,7 20,4

Förändring i lager av färdiga varor och varor under tillverkning -9,9 10,1

Tillverkning för eget bruk 0,5 1,7

Material och förnödenheter -1 086,4 -1 039,9

Ersättning till anställda (5) -337,8 -362,1

Avskrivningar (9,10) -97,9 -93,9

Nedskrivningar (11) -14,4 -5,9

Övriga rörelsekostnader (4) -260,7 -265,3

Rörelseresultat 14,6 25,8

Finansiella intäkter (6) 4,2 1,7

Finansiella kostnader (6) -38,4 -27,3

Resultatandelar i intressebolag (12) -1,1 -0,1

Resultat före skatt -20,6 0,2

Inkomstskatt (7,14) 4,5 1,2

Periodens resultat -16,1 1,3

Hänförligt till:

Moderbolagets aktieägare -17,9 0,5

Minoritetsintressen 1,8 0,8

Resultat per aktie (EUR) (8) -0,38 0,01

Resultat per aktie efter utspädning (EUR) (8) -0,38 0,01

Resultaträkning
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Milj. EUR (Not) 31.12.2008 31.12.2007

Tillgångar

Långfristiga tillgångar

Materiella anläggningstillgångar (9) 745,7 747,7

Goodwill (10,11) 169,1 179,7

Övriga immateriella tillgångar (10) 51,6 58,2

Investeringar i intressebolag (12) 11,4 12,4

Övriga investeringar (13,25) 0,2 0,2

Övriga fordringar (16,25) 15,6 16,9

Uppskjutna skattefordringar (14) 40,4 29,7

Långfristiga tillgångar, totalt  1 033,9 1 044,8

Kortfristiga tillgångar

Varulager (15) 252,5 246,3

Kund- och övriga fordringar (16,25) 356,2 389,3

Inkomstskattefordringar 6,3 3,9

Övriga investeringar (13,25) 0,0 5,8

Kassa och banktillgodohavanden (17,25) 58,2 21,3

Kortfristiga tillgångar, totalt 673,2 666,5

Tillgångar, totalt  1 707,0 1 711,4

Balansräkning
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Milj. EUR (Not) 31.12.2008 31.12.2007

Eget kapital och skulder

Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare (18)

Aktiekapital 70,0 70,0

Överkursfond 209,3 209,3

Reserver -42,1 -7,2

Balanserade vinstmedel  390,9 444,3

628,1 716,4

Minoritetsintressen  0,0 36,0

Eget kapital, totalt 628,1 752,4

Långfristiga skulder

Räntebärande skulder (21,25) 188,7 202,7

Förpliktelser avseende ersättningar till anställda (19) 84,6 87,7

Avsättningar (20) 4,4 4,6

Övriga skulder (22,25) 0,2 0,6

Uppskjutna skatteskulder (14) 16,5 27,6

Långfristiga skulder, totalt 294,4 323,2

Kortfristiga skulder

Räntebärande skulder (21,25) 468,1 315,5

Leverantörs- och övriga skulder (22,25) 293,3 273,1

Inkomstskatteskulder 3,5 9,1

Avsättningar (20) 19,7 38,1

Kortfristiga skulder, totalt 784,5 635,8

Skulder, totalt 1 078,9 959,0

Eget kapital och skulder, totalt  1 707,0 1 711,4
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Milj. EUR Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare
Minoritets-

intressen

Eget 
kapital, 

totalt

Aktie -
kapital

Överkurs-
fond

Fond för 
inbetalt 

fritt eget 
kapital

Säkrings-
reserv

Omräk-
nings- 

differens

Balan- 
serade 
vinst-

medel Totalt

Eget kapital 31.12.2006 68,5 209,3 0,5 0,1 -3,1 490,4 765,8 0,8 766,6

Kassaflödessäkringar med avdrag för skatt: 

Vinster och förluster redovisade till eget kapital - - - -0,1 - - -0,1 - -0,1

Omräkningsdifferenser - - - - -19,9 - -19,9 - -19,9

Vinster och förluster från säkring av investeringar  
i utländska verksamheter med avdrag för skatt - - - - 7,5 - 7,5 - 7,5

Minoritetsintressen, Ahlstrom-VCP - - - - - - - 34,6 34,6

Övriga förändringar - - - - - 0,0 0,0 0,0 -0,1

Periodens resultat redovisat direkt till eget kapital - - - -0,1 -12,4 0,0 -12,6 34,5 22,0

Periodens resultat - - - - - 0,5 0,5 0,8 1,3

Totala intäkter och kostnader för perioden - - - -0,1 -12,4 0,5 -12,0 35,3 23,3

Utbetald utdelning och övrigt - - - - - -46,6 -46,6 -0,1 -46,7

Aktier tecknade med optioner 1,5 - 7,7 - - - 9,2 - 9,2

 1,5 - 7,7 - - -46,6 -37,4 -0,1 -37,5

Eget kapital 31.12.2007 70,0 209,3 8,3 0,0 -15,5 444,3 716,4 36,0 752,4

Kassaflödessäkringar med avdrag för skatt:

Vinster och förluster redovisade till eget kapital - - - -1,2 - - -1,2 - -1,2

Omräkningsdifferenser - - -  - -40,0 - -40,0 2,9 -37,1

Vinster och förluster från säkring av investeringar  
i utländska verksamheter med avdrag för skatt - - -  - 6,4 - 6,4 - 6,4

Förvärv av minoritetsintressen - - -  - - 11,3 11,3 -40,7 -29,4

Övriga förändringar - - -  - - 0,0 0,0 - 0,0

Periodens resultat redovisat direkt till eget kapital - - - -1,2 -33,6 11,2 -23,6 -37,8 -61,4

Periodens resultat - - -  - - -17,9 -17,9 1,8 -16,1

Totala intäkter och kostnader för perioden - - - -1,2 -33,6 -6,7 -41,5 -36,0 -77,5

Utbetald utdelning och övrigt - - -  - - -46,7 -46,7 - -46,7

Eget kapital 31.12.2008 70,0 209,3 8,3 -1,2 -49,1 390,9 628,1 0,0 628,1

Förändringar i eget kapital   



 14 bokslut 2008

koncernbokslut

Kassaflödesanalys

Milj. EUR (Not) 2008 2007

Kassaflöde från rörelsen

Periodens resultat -16,1 1,3

Justeringar:

Icke kassamässiga poster och överföringar från övriga aktiviteter (28) 100,7 78,0

Finansnetto 35,2 25,6

Erhållen utdelning 0,0 0,0

Skatter  -4,5 -1,2

Förändringar i rörelsekapital:

Förändring i kund- och övriga fordringar 38,8 -28,9

Förändring i varulager -7,4 -6,5

Förändring i leverantörs- och övriga skulder 15,8 -0,2

Förändring i avsättningar -20,0 10,4

Erhållen ränta 4,7 1,6

Betald ränta -32,1 -18,3

Övriga finansiella poster 10,6 1,6

Betalda skatter  -23,4 -19,7 

Nettokassaflöde från rörelsen 102,4 43,9

Kassaflöde från investeringsverksamheten

Förvärv av koncernbolag exklusive förvärvstidpunktens likvida medel (3) -39,0 -217,2

Anskaffningar av materiella och immateriella tillgångar -131,2 -153,9

Intäkter från avyttring av aktier i koncernbolag
och från avyttring av verksamheter och intressebolag (2) 3,6 10,9

Intäkter från försäljning av övriga investeringar 8,9 0,5

Ökning av övriga investeringar - -0,8

Intäkter från försäljning av materiella anläggningstillgångar 4,4 2,5

Erhållna dividender  0,0 0,0

Nettokassaflöde från investeringsverksamheten -153,4 -358,1

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

Aktieemission och aktier tecknade med optioner - 9,2

Upplåning av långfristiga lån 162,0 165,1

Amortering av långfristiga lån -4,0 -4,2

Förändring i kortfristiga räntebärande skulder -18,8 196,7

Förändring i finansiella leasingskulder -2,8 -4,4

Utbetald utdelning  -46,7 -46,8

Nettokassaflöde från finansieringsverksamheten 89,7 315,6

Förändring av likvida medel 38,7 1,4

Likvida medel i början av perioden 21,3 20,1

Omräkningsdifferenser i likvida medel  -1,7 -0,2

Likvida medel i slutet av perioden  58,2 21,3
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Information om bolaget

Ahlstromkoncernen (”koncernen”) 

utövar global verksamhet inom avan-

cerade fibermaterial. Moderbolaget 

Ahlstrom Abp är ett finskt publikt 

aktiebolag, som verkar under finsk 

lagstiftning. Ahlstrom Abp:s hemort 

är Helsingfors, och registrerade adress 

är Sundholmsplatsen 1, 00180 Hel-

singfors, PB 329, 00101 Helsingfors. 

Ahlstrom Abp:s aktier noteras på 

NASDAQ OMX Helsingfors. Koncernredo-

visningen finns tillgänglig på koncernens 

hemsida www.ahlstrom.com eller från 

adressen Ahlstrom Abp, PB 329, 00101 

Helsingfors.  

Koncernens verksamhet rappor-

teras i två segment: Fiber Composites 

och Specialty Papers. Segmentet Fiber 

Composites tillverkar fiberduk, filterma-

terial och glasfibermaterial. Segmentet 

Specialty Papers tillverkar releasebas-, 

etikett- och tekniska papper. År 2008 

hade Ahlstrom verksamhet i 26 länder 

och sysselsatte ungefär 6 500 personer.

Ahlstrom Abp:s styrelse godkände 

den 4 februari 2009 denna koncern-

redovisning för publicering.

Grund för upprättande 

Koncernredovisningen har upprättats  

i enlighet med internationella redovis-

ningstandarder (IFRS) som antagits av 

EU och avser gällande IAS- och IFRS-

standarder och därav angivna Standing 

Interpretations Committee (SIC)- och 

International Financial Reporting 

Committee (IFRIC) -tolkningar. Noterna 

till koncernbokslutet är även förenliga 

med finsk bokförings- och samfunds-

lagstiftning som kompletterar IFRS.

Koncernen har tillämpat följande 

nya eller förnyade standarder och tolk-

ningar från och med 1.1.2008. 

 • Ändringar i IAS 39 och IFRS 7:  

  Omklassificering av finansiella 

  tillgångar 

 • IFRIC 11 IFRS 2 – Transaktioner med  

  egna aktier, även koncerninterna 
 • IFRIC 14 IAS 19 – Begränsningen  

  av en förmånsbestämd tillgång,  

  lägsta fonderingskrav och sam- 

  spelet dem emellan

De ovannämnda ändringarna av stan-

darderna och tolkningarna har inte 

påverkat koncernredovisningen.

Koncernredovisningen presenteras 

i miljoner euro, om inte annat anges. 

Koncernredovisningen har upprättats 

enligt historiska anskaffningsvärden 

med undantag för följande poster som 

är värderade till verkligt värde: finan-

siella tillgångar värderade till verkligt 

värde via resultaträkningen, finansiella 

tillgångar som kan säljas, finansiella 

derivatinstrument, säkringsinstrument 

i säkringsredovisning av verkligt värde, 

samt aktierelaterade ersättningar som 

regleras med kontanter. Långfristiga 

tillgångar och tillgångar som innehas 

för försäljning värderas till det lägre av 

redovisat värde eller verkligt värde med 

avdrag för försäljningskostnader. 

Redovisningsprinciper som kräver 

uppskattningar och antaganden

Upprättandet av koncernredovisningen 

enligt internationella redovisningsstan-

darder kräver att koncernledningen gör 

uppskattningar och antaganden som 

påverkar de redovisade värdena av till-

gångar och skulder, såsom upplysningar 

avseende eventualtillgångar och even-

tualförpliktelser på balansdagen samt 

intäkter och kostnader för perioden. 

Uppskattningarna och antagandena 

uppdateras regelbundet och baseras på 

historisk erfarenhet och andra faktorer, 

inklusive förväntan över framtida 

händelser. Uppskattningarna grundar sig 

på ledningens bästa ställningstagande 

på balansdagen, men det är möjligt 

att verkliga utfall kan avvika från dessa 

uppskattningar. De väsentligaste upp-

skattningarna i koncernen hänför sig 

till prövning av nedskrivningsbehov 

av långfristiga tillgångar, fördelning av 

anskaffningsvärde på förvärvade till-

gångar, ersättningar till anställda samt 

uppskjutna skatter.

nedskrivning av långFristiga 

 tillgångar

Koncernen testar årligen goodwill 

och immateriella tillgångar (med 

obestämda nyttjandeperioder) för att 

fastställa eventuella nedskrivnings-

behov. Utöver detta analyseras tillgång-

arna på balansdagen för att fastställa 

indikation på nedskrivningsbehov. Åter-

vinningsvärden av kassagenererande 

enheter är baserade på kalkyler av 

nyttjandevärden. Dessa kalkyler som 

behövs för att beräkna nuvärdet av 

framtida kassaflöden är baserade på 

företagsledningens uppskattningar. Dis-

konteringsräntan reflekterar koncernens 

vägda genomsnittliga kapitalkostnad. 

De verkliga kassaflödena kan avvika 

från de uppskattade. Förändringar bland 

annat i tillgångens nyttjandeperiod, 

framtida uppskattade försäljnings-

priser, tillverkningskostnader eller i 

den använda diskonteringsräntan, kan 

Bokslutets redovisningsprinciper
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leda till nedskrivningar. Koncernen utför 

känslighetsanalysberäkningar på de 

mest kritiska uppskattningarna.

Fördelning av anskaFFningsvärde 

på Förvärvade tillgångar

Identifierbara nettotillgångar som 

erhållits i samband med företagsförvärv 

värderas till verkligt värde. I samband 

med företagsförvärv används utom-

stående rådgivare för att uppskatta 

betydande materiella och immateriella 

tillgångars verkliga värde. Värderingen 

baserar på tillgångens sannolika pres-

tation och dess framtida kassagenere-

rande förmåga då marknadsvärden inte 

är tillgängliga. Dessa värden baserar sig 

på tillgångens nuvarande återanskaff-

ningsvärde, diskonterade kassaflöden 

eller uppskattade försäljningsvärde,  

och förutsätter uppskattningar och  

antaganden av ledningen om tillgångens  

framtida intäktsavkastningsförmåga 

och användarändamål. De fördelade 

värdena, nyttjandeperioderna, samt 

de underliggande antagandena är 

ledningens  bästa uppskattning på 

balansdagen och de kan påverka  

de rapporterade siffrorna.

ersättningar till anställda

Vid beräknandet av kostnader, skulder 

och fordringar för ersättningar till 

anställda används ett flertal statistiska 

och aktuariella antaganden. Dessa 

antaganden inkluderar till exempel dis-

konteringsräntan och förväntad avkast-

ning på förvaltningstillgångar, men även 

aktuariella antaganden såsom framtida 

förändringar i lönenivå och förväntad 

livslängd. Beräkningen av förmåns-

bestämda pensionsplaner utförs av 

kvalificerade aktuarier. Effekterna av 

förändringar i aktuariella antaganden 

periodiseras över den uppskattade 

återstående tjänstetiden. De använda 

statistiska uppskattningarna kan avvika 

avsevärt från det verkliga utfallet på 

grund av den allmänna ekonomiska 

utvecklingen, förändringar i personal ens    

tjänstetid eller förändringar i andra 

faktorer, vilka kan ha en effekt på 

 personalkostnaderna och förpliktelser 

för ersättningar till anställda.

uppskjutna skatter

I samband med boksluten analyserar  

koncernen speciellt det redovisade 

värdet av de uppskjutna skatte-

fordringarna och hur sannolikt det 

är att  koncernbolagen kommer att 

generera en motsvarande beskatt-

ningsbar inkomst mot vilken temporära 

skillnader,  outnyttjade underskotts-

avdrag och andra skatteavdrag kan 

utnyttjas. På grund av nya omständig-

heter eller ny information kan utfallet 

avvika från de använda uppskatt-

ningarna. Uppskattningarna kan även 

förändras och detta kan leda till redo-

visning av kostnader eller intäkter av 

uppskjutna skatter i resultat  räkningen.

Konsolideringsprinciper

Koncernredovisningen inkluderar 

moderbolagets Ahlstrom Abp:s samt 

alla dotterbolags bokslut. Dotterbolag  

är bolag som står under moderbolagets 

bestämmande inflytande. Bestäm-

mande inflytande uppkommer då 

moderbolaget har direkt eller indirekt 

rätt att utforma dotterbolagets finan-

siella och operativa styrning och 

innehar över 50 % av rösterna. Vid 

bedömning av om ett bestämmande 

inflytande föreligger beaktas även 

potentiella röstberättigande aktier som 

kan utnyttjas eller konverteras. Dotter-

bolagen presenteras i not 30. 

Dotterbolag förvärvade under 

perioden införs i koncernredovisningen 

från och med förvärvsdagen. Under 

perioden avyttrade dotterbolag medtas 

fram till det datum då bestämmande 

inflytandet upphör. Förvärvade dotter-

bolag redovisas enligt förvärvsmeto-

den. Metoden innebär att det förvär-

vade bolagets identifierbara tillgångar 

och skulder samt eventualförpliktelser 

värderas till verkligt värde vid förvärvs-

tillfället. Skillnaden mellan anskaffnings-

värdet och det verkliga värdet (netto) 

av identifierbara tillgångar, skulder och 

eventualförpliktelser utgör goodwill.

Intressebolag är bolag där 

koncernen har ett betydande inflytande, 

men inte ett bestämmande inflytande 

över den operativa och finansiella styr-

ningen. Investeringar i intressebolag 

där koncernens andel av röstetalet 

är 20–50 %, redovisas i koncernredo-

visningen enligt kapitalandelsmetoden. 

Koncernens resultatandelar i intresse-

bolag redovisas som en separat post i 

koncernens resultaträkning. Ifall koncer-

nens del av förlust i ett intressebolag 

motsvarar eller överstiger koncernens 

investering i intressebolag redovisas inte 

ytterligare förluster om inte koncernen 

har till dessa hänförliga förpliktelser 

eller har utfört betalningar på intresse-

bolagets vägnar.

Alla koncerninterna affärstrans-

aktioner, interna fordringar och skulder, 

orealiserade interna vinster och 

förluster, samt koncerninterna vinst-

utdelningar elimineras vid upprättandet  

noter till koncernbokslut
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av koncern redovisningen. Minoritets-

intressen redovisas i koncernens balans-

räkning som en egen post i eget kapital. 

Resultat hänförligt till minoritetsintressen 

redovisas skilt i koncernens resultat-

räkning. Transaktioner med minoritets-

intressen hanteras på samma sätt som 

transaktioner med aktieägare. Skillnaden 

mellan anskaffningsvärdet  och det för-

värvade egna kapitalet redovisas i eget 

kapital vid förvärv av minoritetsandelar. 

Poster i utländsk valuta

Posterna i finansiell rapportering i 

utländsk valuta redovisas i respektive 

dotterbolags funktionella valuta, det 

vill säga i valutan som används i den 

ekonomiska miljö där respektive bolag 

huvudsakligen är verksamt. Koncern-

redovisningen presenteras i euro som  

är moderbolagets funktionella valuta 

och rapportvaluta.

Transaktionerna i utländsk valuta 

omräknas till funktionell valuta enligt 

transaktionsdagens kurs. Monetära till-

gångar och skulder i utländsk valuta 

omräknas till funktionell valuta enligt 

balansdagens kurser. Valutakursdiffe-

renser som uppstått vid omräkningen 

redovisas i resultaträkningen. Valuta-

kursdifferenser som uppstått vid affärs-

transaktioner redovisas bland rörelse-

resultat. Valutakursdifferenser som 

hänför sig till finansiella fordringar och 

skulder redovisas bland finansiella poster 

i resultat räkningen. Valutakursdifferenser 

som hänför sig till kassa flödessäkringar 

och säkring av nettoinvesteringar  

i utlandsverksamhet och som uppfyller 

kraven på säkringsredovisning redovisas  

i eget kapital.

För utländska dotterbolag som 

inte har euro som funktionell valuta 

omräknas balansräkningen till euro 

enligt balansdagens kurs och resultat-

räkningen enligt periodens medelkurs. 

Omräknings differenser som uppstår 

redovisas som en separat post i eget 

kapital. 

Omräkningsdifferenser från eli-

minering av utländska dotterbolags 

anskaffningsvärden och omräknings-

differenser som uppstår av förändringar  

i eget kapital efter förvärvet, samt 

 förändringar i verkligt värde av valuta-

terminer som säkrar nettoinveste-

ringen, redovisas i eget kapital. Vid 

avyttring av ett dotterbolag redovisas 

de omräkningsdifferenser av netto-

investeringen och dess möjliga säkring  

i resultaträkningen som en del av för-

säljningsvinsten eller -förlusten. 

Omräkningsdifferenser hänförliga 

till tidpunkten före den 1 januari 2004 

har vid övergången till IFRS redovisats, 

i enlighet med undantaget som IFRS 1 

tillåter, bland balanserade vinstmedel. 

Dessa kommer ej heller i samband med 

senare avyttring av dotterbolagen att 

redovisas i resultaträkningen.

Goodwill som uppkommer vid 

förvärv av utländska enheter liksom 

 justeringar till verkligt värde av till-

gångar och skulder redovisas i den 

ifråga varande enhetens funktionella 

valuta och omräknas till balansdagens 

kurs.

Finansiella instrument

Koncernens finansiella tillgångar klassi-

ficeras i följande kategorier: finansiella 

tillgångar värderade till verkligt värde 

via resultaträkningen, lånefordringar 

och övriga fordringar samt finansiella 

tillgångar som kan säljas. Klassifi-

ceringen görs vid det ursprungliga redo-

visningstillfället och beror på avsikten 

med förvärvet. Alla förvärv och avytt-

ringar av finansiella tillgångar redovisas 

på affärsdagen. Finansiella tillgångar 

som inte värderas till verkligt värde via 

resultat räkningen redovisas initialt till 

verkligt värde inklusive transaktions-

kostnader.

Finansiella tillgångar avförs från 

balansräkningen när koncernen har 

förlorat de avtalsmässiga rättigheterna 

till kassaflödena eller när en betydande 

del av alla risker och förmåner förknip-

pade med ägandet har överförts från 

koncernen.

Finansiella tillgångar värderade 

till verkligt värde via resultat

räkningen

Finansiella tillgångar som klassificeras 

till denna kategori består av finansiella 

tillgångar som innehas för handel. 

En finansiell tillgång klassificeras som 

finansiella tillgångar som innehas för 

handel om den förvärvas i syfte att på 

kort sikt uppnå vinst genom föränd-

ringar i marknadsvärdet. Derivatinstru-

ment klassificeras i kategorin finansiella 

tillgångar som innehas för handel om 

de inte uppfyller kraven på säkrings-

redovisning. Tillgångar i denna kategori 

värderas till verkligt värde. De finan-

siella tillgångar som innehas för handel 

och de som förfaller inom 12 månader 

ingår i kortfristiga tillgångar. Föränd-

ringar i verkligt värde, både orealiserade 

och realiserade vinster och förluster, 
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redovisas i resultaträkningen under  

den period de uppstår. Koncernens 

finansiella tillgångar värderade till 

verkligt värde via resultaträkningen 

består av derivatinstrument och kort-

fristiga investeringar.

låneFordringar och  

övriga  Fordringar

Lånefordringar och övriga fordringar 

är finansiella tillgångar som inte 

betecknas som derivattillgångar och 

som uppkommer vid försäljning av 

varor eller tjänster samt vid utlånings-

aktiviteter. De är inte noterade på en 

aktiv marknad och de har fasta betal-

ningar eller betalningar som går att 

fastställa. Lånefordringar och övriga 

fordringar värderas till upplupet anskaff-

ningsvärde. Lånefordringar och övriga 

fordringar redovisas bland kort- eller 

långfristiga tillgångar enligt maturitet. 

Koncernens lånefordringar och övriga 

fordringar består av kundfordringar, 

övriga fordringar och likvida medel i 

balans räkningen.

Finansiella tillgångar  

som kan säljas

Finansiella tillgångar som kan säljas är 

finansiella tillgångar som inte är derivat 

och där tillgångarna identifierats som 

att de kan säljas eller inte har klassi-

ficerats i någon av övriga kategorier. 

Finansiella tillgångar som kan säljas 

värderas till verkligt värde. Finansiella 

tillgångar som kan säljas ingår i lång-

fristiga tillgångar om inte koncernen 

har avsikt att avyttra dessa tillgångar 

inom 12 månader efter balansdagen 

varvid de ingår i kortfristiga tillgångar. 

Koncernens finansiella tillgångar som 

kan säljas består av onoterade aktier 

i balansräkningens långfristiga övriga 

investeringar. 

Onoterade aktier värderas till 

det lägre av anskaffningsvärde eller 

sannolikt värde om deras verkliga 

värdet inte är tillgängligt på ett till-

förlitligt sätt. Orealiserade vinster och 

förluster i verkligt värde, redovisas 

med avdrag för skatteeffekt i reserv 

för verkligt värde i eget kapital. Föränd-

ringar i verkligt värde överförs från eget 

kapital till resultaträkningen när investe-

ringen realiseras eller nedskrivs. 

likvida medel

Likvida medel består av kassamedel, 

bankdepositioner samt övriga kortfris-

tiga likvida placeringar med maturitet 

under tre månader. Bankkontonas 

kredit limiter ingår i balansräkningen 

bland kortfristiga räntebärande skulder. 

Finansiella skulder

Koncernens finansiella skulder består 

av räntebärande lån, leverantörsskulder 

och övriga finansiella skulder. Låneskul-

der värderas initialt till verkligt värde, 

vilket baserar sig på erhållet belopp. 

Transaktionskostnader i samband med 

finansiella skulder inkluderas i anskaff-

ningsvärdet. Därefter värderas finan-

siella skulder till upplupet anskaffnings-

värde enligt effektivräntemetoden.

Finansiella derivatinstrument  

och säkringsredovisning

För att minimera valutakurs- och 

ränterisk använder koncernen finan-

siella derivatinstrument. Finansiella 

derivatinstrument redovisas vid avtals-

tidpunkten till verkligt värde. Därefter 

omvärderas de till verkligt värde. Den 

metod som används för att redovisa 

de vinster och förluster som uppstår 

vid omvärderingen är beroende av om 

derivat klassificeras som säkringsinstru-

ment och i så fall den säkrade postens 

karaktär. När man ingår avtal om 

deriva tinstrument, definierar koncernen 

om säkringen gjorts för säkring av 

verkligt värde av tillgångar, skulder 

eller bindande åtaganden (säkring av 

verkligt värde); säkring av prognosti-

serade transaktioner eller bindande 

åtaganden (kassaflödessäkring); säkring 

av nettoinvesteringar i utlandsverksam-

het (säkring av nettoinvestering); eller 

om de anses som finansiella derivat-

instrument, som inte uppfyller kraven 

på säkringsredovisning. 

När koncernen påbörjar säkrings-

redovisning dokumenteras den säkrade 

posten, karaktären på den risk som 

säkrats, samt målsättningen med risk-

hanteringen och säkringsstrategin. 

Koncernen dokumenterar också sin 

bedömning, både när säkringen ingås 

och därefter löpande, av om derivat 

som används i säkringstransaktioner är 

effektiva för att motverka förändringar 

i verkligt värde eller kassaflöden som är 

hänförliga till de säkrade posterna.

Förändringar i verkligt värde av 

den effektiva delen av derivat som 

uppfyller kraven på säkring av verkligt 

värde redovisas i resultaträkningen. 

På samma sätt redovisas förändringar 

i verkligt värde av säkrade tillgångar 

eller skulder, som är hänförliga till den 

säkrade risken.

noter till koncernbokslut
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Den effektiva delen av förändringar 

i verkligt värde av kassaflödessäkringar 

som uppfyller kraven på säkringsredo-

visning redovisas direkt i eget kapital. 

Ackumulerade vinster och förluster som 

redovisats i eget kapital överförs till 

resultaträkningen under samma period 

som den säkrade posten påverkar 

resultaträkningen. När säkringsinstru-

mentet förfaller eller säljs eller när 

kraven på säkringsredovisning inte 

längre uppfylls, redovisas den ackumu-

lerade vinsten eller förlusten i resultat-

räkningen.

Koncernen säkrar sina nettoin-

vesteringar i utlandsverksamhet mot 

valuta risker med derivatavtal eller med 

valutalån. Dessa säkringar redovisas på 

samma sätt som kassaflödessäkringar. 

Den effektiva delen av förändringen i 

säkringsinstrumentets verkliga värde 

redovisas direkt i omräkningsreserven 

i eget kapital. Den ineffektiva delen av 

förändringen i verkligt värde redovisas 

i resultaträkningen. Ifall säkringsistru-

mentet är ett valutalån, redovisas den 

effektiva delen av kursvinster och  

-förluster i omräkningsreserven i eget 

kapital. När en utländsk enhet avyttras, 

överförs de ackumulerade omräknings-

differenserna till resultaträkningen som 

en korrigering av överlåtelsevinsten 

eller -förlusten.

På övriga derivatinstrument 

tillämpas inte nödvändigtvis säkrings-

redovisning i enlighet med IAS 39, även 

om dessa är ekonomiska säkringar 

enligt koncernens finanspolicy. För-

ändringar i verkligt värde av dessa 

derivatinstrument för vilka säkrings-

redovisning inte tillämpas, samt even-

tuella inbäddade derivat enligt IAS 39, 

redovisas i resultaträkningen under den 

period de uppkommer. Det verkliga 

värdet bestäms på basen av offentligt 

noterade marknadspriser samt allmänt 

accepterade värderingsprinciper. Infor-

mationen och antagandena som 

använts i värderingen baserar sig på 

verifierbara marknadspriser.

Redovisning av intäkter

Intäkter för försäljning av varor upptas 

när varan levererats, äganderätten 

har övergått till kunden och varan inte 

längre är i koncernens besittning samt 

de med ägandet av varor förenliga 

väsentliga riskerna och förmånerna 

har överförts till köparen. Koncernen 

använder i huvudsak leveransvillkor 

enligt vilka försäljningen intäktsförs 

vid leveranstidpunkten. Intäkterna för 

tjänste uppdrag redovisas när tjänsten 

har utförts. Vid beräkning av omsätt-

ningen har från försäljningen avdragits 

returnerade varor, indirekta skatter 

samt beviljade kassa- och årsrabatter.

Inkomstskatter

Periodens inkomstskatter består av 

aktuell skatt och uppskjuten skatt. 

Koncern bolagens aktuella skatter 

består av periodens skatter enligt lokala 

bestämmelser samt justeringar av 

skatter hänförliga till tidigare perioder. 

Om inkomstskatten hänför sig till en 

transaktion som redovisas direkt mot 

eget kapital, redovisas också tillhörande 

skatteeffekt i eget kapital. 

Den uppskjutna skatten beräknas 

på samtliga temporära skillnader mellan 

redovisade värden och skattemässiga 

värden enligt respektive lands aktuella 

skattesats för tillgångar och skulder. De 

mest betydande temporära skillnaderna 

hänför sig till materiella anläggningstill-

gångar, förpliktelser avseende ersätt-

ningar till anställda och outnyttjade 

underskottsavdrag. Från avdragsgilla 

temporära skillnader och outnyttjade 

underskottavdrag och andra skatte-

avdrag redovisas uppskjutna skatte-

fordringar endast i den mån det är 

sannolikt att temporära skillnader kan 

utnyttjas mot blivande beskattnings-

bara inkomster.

Uppskjutna skatteskulder och -ford-

ringar beräknas enligt fastställda skatte-

satser, som förväntas tillämpas på 

beskattningsbara inkomster under de år, 

då de temporära skillnaderna förväntas 

utnyttjas. Effekter av ändrade skatte-

satser redovisas i resultaträkningen  

under den period, då förändringarna i 

skattesatser fastställts.

Materiella anläggningstillgångar 

Materiella anläggningstillgångar 

värderas till anskaffningsvärdet efter 

avdrag för ackumulerade avskrivningar 

samt nedskrivningar. Räntekostnader 

från lån avsedda för finansieringen av 

byggande av kvalificerade tillgångar 

inkluderas i anskaffningsvärdet under 

den tid då tillgången färdigställs för den 

avsedda användningen. 

Avskrivningar på materiella anlägg-

ningstillgångar sker lineärt under till-

gångens nyttjandeperiod. De uppskat-

tade nyttjandeperioderna är följande: 

byggnader och anläggningar 20–40 

år; tunga maskiner 10–20 år; övriga 

maskiner och inventarier 3–10 år. 
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Markområden avskrivs inte. Materiella  

anläggningstillgångar som består av 

delar med olika nyttjandeperioder 

behandlas som separata komponenter. 

Kostnader som uppkommer vid ersätt-

ning av komponenter aktiveras som en 

del av den materiella tillgången ifall det 

är sannolikt att tillgången tillför ekono-

miska fördelar för koncernen och att 

anskaffningsvärdet kan beräknas på 

ett tillförlitligt sätt. Övriga reparations- 

och underhållsutgifter kostnadsförs i 

resultaträkningen under den period de 

uppkommer.

Nyttjandeperioden på materiella 

anläggningstillgångar uppskattas varje 

balansdag och om de avviker från 

tidigare uppskattningar justeras avskriv-

ningsperioden likväl.

Vinster och förluster som uppstått 

vid försäljning av materiella anlägg-

ningstillgångar ingår i övriga rörelse-

intäkter och -kostnader.

Immateriella tillgångar

goodwill

Dotterbolag upptas i bokslutet enligt 

förvärvsmetoden. Skillnaden mellan 

förvärvets anskaffningsvärde och de 

förvärvade identifierbara nettotillgång-

arnas verkliga värde redovisas som 

goodwill i balansräkningen. De identi-

fierbara nettotillgångarna inkluderar 

förvärvade tillgångar, skulder och even-

tualförpliktelser. Anskaffningsvärdet 

består av förvärvspris i verkligt värde 

och kostnader som är direkt hänförliga 

till företagsförvärvet. Goodwill värderas 

till anskaffningsvärdet efter avdrag för 

eventuella nedskrivningar. Goodwill 

fördelas till kassagenererande enheter 

och avskrivs inte utan testas årligen för 

nedskrivningar.

På företagsförvärv genomförda före 

övergångsdagen till IFRS-standarder 

har tillämpats undantaget som IFRS 1 

tillåter. Enligt denna standard har före-

tagsförvärv som skett före övergången 

till IFRS inte omräknats. För dessa 

används balansvärden redovisade enligt 

tidigare tillämpade redovisningsprin-

ciper som antaget anskaffningsvärde. 

Före övergångsdagen till IFRS-standar-

derna har skillnaden mellan anskaff-

ningsvärdet och dotterbolagets eget 

kapital vid förvärvstidpunkten, i tillämp-

liga delar, allokerats till anskaffade till-

gångsposter.

Forskning och utveckling

Utgifter för forskning kostnadsförs 

då de uppstår. Utgifter för utveck-

ling redovisas även som kostnader 

då de uppstår med undantag av de 

utvecklingskostnader som uppfyller 

aktiverings villkoren i IAS 38 Immate-

riella Tillgångar. Koncernen har inte 

aktiverat utvecklingskostnader eftersom 

man inte har kunnat försäkra sig om att 

de uppfyller alla aktiveringsvillkor.

övriga immateriella tillgångar

Övriga immateriella tillgångar som 

varumärken, patenter och licenser samt 

dataprogram redovisas i balansräk-

ningen till anskaffningsvärde minskat 

med avskrivningar och nedskrivningar. 

Varumärken, patenter och licenser 

avskrivs lineärt under den förväntade 

nyttjandeperioden (5–20 år) och data-

program under den förväntade nyttjan-

deperioden (3–5 år).

Leasing

Koncernen hyr fastigheter och maskiner 

med olika typer av finansiella och ope-

rationella leasingavtal. Ett leasingavtal 

klassificeras som finansiell leasing om 

de risker och fördelar som samman-

hänger med ägandet till väsentlig del 

övergår till leasetagaren. 

Tillgångar i finansiella leasingavtal 

redovisas vid leasingsavtalets början i 

balansräkningen till det lägre av leasing-

objektets verkliga värde eller nuvärdet 

av kontraktets minimileaseavgifter. 

De betalda leasingavgifterna fördelas 

mellan amortering av leasingskulden 

och räntekostnader. Motsvarande betal-

ningsförpliktelser efter avdrag för finan-

siella kostnader ingår i balansräkningens 

räntebärande skulder. Räntan fördelas 

över leasingperioden så att varje räken-

skapsperiod belastas med ett belopp 

som motsvarar en fast räntesats för 

den under respektive period redo-

visade leasingskulden. Leasingskulden 

efter avdrag för räntekostnader ingår i 

balansräkningens räntebärande skulder. 

Materiella anläggningstillgångar som 

har leasats genom finansiell leasing 

avskrivs över den kortare av nyttjande-

perioden eller leasingperioden.

Leasingavtal klassificeras som ope-

rationella leasingavtal om de risker och 

förmåner som sammanhänger med 

ägandet till väsentlig del behålls av 

leasegivaren. Erlagda betalningar för 

operationella leasingavtal kostnadsförs 

lineärt under leasingperioden.  

Nedskrivningar

De redovisade värdena för koncernens 

tillgångar prövas vid varje balansdag 

noter till koncernbokslut
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för att fastställa om det finns indika-

tion på nedskrivningsbehov. Om sådan 

indikation finns, uppskattas tillgångens 

återvinningsvärde. Återvinningsvärdet 

är det högre av en tillgångs verkliga 

värde minus försäljningskostnader eller 

nyttjandevärde. Med nyttjandevärdet 

för verksamheter avses nuvärdet av de 

framtida kassaflöden en tillgång eller 

kassagenererande enhet väntas ge 

upphov till. I koncernen baserar åter-

vinningsvärdet på nyttjandevärden.

En nedskrivning redovisas i resultat-

räkningen om tillgångens redovisade 

värde överstiger återvinningsvärdet. 

Nedskrivning återförs om det har skett 

positiva förändringar i uppskattningar 

som har använts för att fastställa åter-

vinningsvärdet av en tillgång eller 

kassa genererande enhet. Nedskrivning 

kan återföras endast i den utsträckning 

tillgångens redovisade värde efter åter-

föringen inte överstiger det redovisade 

värde som skulle ha fastställts (efter 

avdrag för avskrivningar) om ingen 

nedskrivning skulle ha redovisats under 

tidigare perioder. Nedskrivningar på 

goodwill återförs inte.

I koncernen utgör produktionslinjer 

kassagenererande enheter. En kassa-

genererande enhet utgör den lägsta nivå 

som genererar väsentligen oberoende, 

självständiga kassaflöden. Goodwill 

har fördelats till de kassagenererande 

enheter som förväntas få ekonomisk 

nytta som uppstår genom rörelseför-

värvet. De kassagenererande produk-

tionslinjernas återvinningsvärden på vilka 

goodwill har fördelats uppskattas årligen 

samt närhelst det finns indikation på att 

nedskrivningsbehov föreligger. 

Varulager

Varulager värderas till det lägre av 

anskaffningsvärde och nettoförsälj-

ningsvärde. Nettoförsäljningsvärdet 

är det uppskattade försäljningspriset 

i den löpande verksamheten efter 

avdrag för uppskattade kostnader för 

färdigställande och försäljning. Anskaff-

ningsvärdet på råvaror och förnöden-

heter beräknas enligt vägda genom-

snittspriser. Anskaffningsvärdet för 

övriga omsättningstillgångar bestäms 

enligt FIFO-metoden (först in, först ut). 

Anskaffningsvärdet för färdiga varor 

och varor under tillverkning inkluderar  

råmaterial, direkt lön, andra direkta 

kostnader och hänförbara indirekta 

tillverkningskostnader (baserade på 

normal tillverkningskapacitet).

Kundfordringar

Kundfordringar värderas till upplupet 

anskaffningsvärde med avdrag för 

uppskattad värdenedgång på osäkra 

fordringar. Företagsledningen uppskat-

tar på basen av tillgänglig information 

kundens förmåga att sköta sina förplik-

telser och uppskattar värdet på värde-

nedgång om det är sannolikt att hela 

summan inte går att indriva. Återvin-

ning av belopp som tidigare nedskrivits 

krediteras övriga rörelsekostnader i 

resultaträkningen. 

Avsättningar

Avsättningar redovisas när koncernen 

till följd av en inträffad händelse har en 

legal eller informell förpliktelse och det 

är sannolikt, att ett utflöde av ekono-

miska resurser kommer att krävas för 

att reglera förpliktelsen och avsättning 

kan uppskattas på ett tillförlitligt sätt. 

Långfristiga avsättningar diskonteras till 

nuvärdet.

En avsättning för omstrukturerings-

åtgärder redovisas endast när en detal-

jerad, formell omstruktureringsplan har 

godkänts och verkställandet av planen 

har påbörjats eller de parter som berörs 

av omstruktureringen har informerats. 

En avsättning för kostnader för åter-

ställande av miljön redovisas på basen 

av gällande miljölagstiftning och enligt 

nuvarande tolkningar av koncernens 

miljöansvarsprinciper, och när beloppet  

i rimlig utsträckning kan uppskattas.

 

Ersättningar till anställda

avgiFtsbestämda och Förmåns

bestämda planer

Koncernbolag har ett flertal pensions-

planer i olika länder uppgjorda i enlighet 

med lokala förhållanden och lokal 

praxis. Dessa planer finansieras genom 

betalningar till försäkringsbolag eller 

pensionsstiftelse. Planerna klassificeras 

antingen som avgiftsbestämda eller 

förmåns bestämda. I avgiftsbestämda 

pensionsplaner betalar koncernen fast-

ställda avgifter till en separat juridisk 

enhet. Koncernen har inte några rättsliga 

eller informella förpliktelser att betala 

ytterligare avgifter om denna juridiska 

enhet inte har tillräckliga tillgångar för att 

betala alla de ersättningar som intjänats 

under innevarande eller tidigare perioder. 

Alla andra planer som inte uppfyller 

ovannämnda krav är förmånsbestämda 

planer. Utbetalningar till avgiftsbe-

stämda planer redovisas som kostnader 

i resultat räkningen under den period till 

vilken utbetalningen hänför sig.
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Koncernens nettoförpliktelse för 

förmånsbestämda planer har beräknats 

separat för varje plan genom att 

uppskatta förmånens framtida värde, 

som de anställda har förtjänat för sina 

arbetsinsatser; denna förmån diskon-

teras till nuvärdet, med avdrag för för-

valtningstillgångarnas verkliga värde. 

Förpliktelsernas nuvärde för förmåns-

bestämda planer beräknas genom att 

använda den så kallade Projected Unit 

Credit Method. Diskonteringsräntan 

som används vid beräknandet av pen-

sionsförpliktelsernas nuvärde baserar 

sig på räntan för företagsobligationer 

eller statsobligationer av hög kvalitet. 

Dessa beräkningar är uppgjorda av 

kvali ficerade aktuarier.

Aktuariella vinster och förluster 

före den 1 januari 2004 har redovisats 

i eget kapital. Aktuariella vinster och 

förluster som uppkommit efter detta, 

redovisas i resultaträkningen över den 

förväntade genomsnittliga återstående 

tjänstgöringstiden för den anställda 

till den del ackumulerade oredovisade 

aktuariella vinster och förluster översti-

ger det högre av 10 % nuvärdet av den 

förmånsbestämda förpliktelsen eller 

av det verkliga värdet av förvaltnings-

tillgångar. I övriga fall redovisas ingen 

aktuariell vinst eller förlust.

Koncernens nettoförpliktelser för 

övriga än till pensionsarrangemang 

hörande långvariga arbetsförmåner är 

de framtida förmåner, som de anställda 

har intjänat under innevarande och 

tidigare perioder.

aktierelaterade ersättningar

Koncernen har tillämpat standarden 

IFRS 2 (Aktierelaterade ersättningar) 

för den aktierelaterade ersättnings-

programmet för 2008–2010 och för det 

syntetiska optionsprogrammet under 

åren 2005–2007. Dessa program berät-

tigar till aktier eller kontantreglerad 

ersättning om de angivna intjänande-

villkoren upfylls.

Enlight den aktierelaterade ersätt-

ningsplanen belönas koncernens högsta 

ledning med aktier beroende på kon-

cernens ekonomiska resultat. Aktie-

ersättningens verkliga värde motsvarar 

Ahlstromaktiens marknadspris på till-

delningsdagen och redovisas i personal-

kostnader under intjänandeperioden 

med ett motsvarande belopp i eget 

kapital i balansräkningen.

Det verkliga värdet på kontant-

reglerade utbetalningar inom syntetiska 

optionsprogram kostnadsförs och ett 

motsvarande belopp redovisas i skulder. 

Det verkliga värdet har fastställts vid 

tilldelningstidpunkten och redovisas 

under intjänandeperioden då nyckel-

personer deltar i programmet. Skulden 

omvärderas varje balansdag tills den 

regleras. Förändringar i verkligt värde 

redovisas i resultaträkningen som per-

sonalkostnader. Värderingen baserar 

sig på värderingsmodellen för optioner, 

som tar i beaktande villkoren enligt 

vilka de syntetiska optionerna är till-

delade samt i den utsträckning som de 

anställda har fullgjort sin anställning.

Utdelning

Styrelsens förslag till bolagsstämman  om 

utdelning har inte redovisats i bokslutet, 

utan utdelningen redovisas först efter 

bolagsstämmans god kännande.

Statliga bidrag

Statliga eller andra bidrag redovisas  

i resultaträkningen under samma 

perioder som kostnader. Statliga 

bidrag som hänför sig till anskaffning 

av materiella anläggningstillgångar 

dras av från tillgångens redovisade 

värde och intäktsförs under till-

gångens nyttjandeperiod i form av 

minskande avskrivningar. 

Utsläppsrätter

De på basen av koldioxidutsläppen 

erhållna utsläppsrätter samt de på 

basen av verkliga utsläpp baserade 

förpliktelser nettas. En avsättning 

redovisas om verkliga utsläpp över-

stiger erhållna utsläppsrätter. Däremot 

i en motsatt situation redovisas ingen 

tillgång i balansräkningen. Uppgifter 

om balansdagens situation av utsläpps-

rätter presenteras i noterna. Vinst vid 

försäljning av utsläppsrätter redovisas 

bland övriga rörelseintäkter i resultat-

räkningen.

Långfristiga tillgångar som 

 innehas för försäljning och 

 avvecklade verksamheter

Långfristiga tillgångar som innehas för 

försäljning samt avvecklade verksam-

heter värderas till det lägre av redovisat 

värde och verkligt värde med avdrag för 

försäljningskostnader om tillgångarnas 

redovisade värde kommer snarare att 

återvinnas genom försäljning än genom 

fortsatt användning, och försäljningen 

bedöms som mycket sannolik.

En avvecklad verksamhet är ett 

affärsområde eller ett väsentligt geo-

grafiskt område.

noter till koncernbokslut
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Under åren 2007–2008 hade 

koncernen inga långfristiga tillgångar 

som innehas för försäljning eller några 

avvecklade verksamheter.

Rörelseresultat

Rörelseresultatet är ett nettobelopp 

som utformas när till nettoomsätt-

ningen tillsätts övriga rörelseintäkter, 

avdras inköpskostnader för färdiga 

varor och varor under tillverkning 

justerat med lagerförändringen, avdras 

personal kostnader, avskrivningar, ned-

skrivningar och övriga rörelse kostnader. 

Omräkningsdifferenser ingår i rörelse-

resultatet, ifall de uppstått från poster 

som hör till den ordinarie affärsverk-

samheten. Omräkningsdifferenser som 

hör till finansieringen redovisas bland 

finansieringsintäkter och -kostnader.

Tillämpning av nya eller 

 reviderade IFRS-standarder

Följande standarder, tolkningar och 

ändringar har publicerats av IASB, men 

är ännu inte i kraft, och koncernen har 

inte ännu tillämpat dessa på balans-

dagen. Koncernen kommer att tillämpa 

nya eller ändrade standarder och tolk-

ningar från och med ikraftträdande. 

Ifall ikraftträdandet är en annan dag än 

räkenskapsperiodens första dag sker 

tillämpningen först i början av nästa 

räkenskapsår.

Koncernen kommer att tillämpa 

följande standarder och tolkningar 

under 2009:

• IFRS 8 Rörelsesegment (i kraft 

för räkenskapsperioder som börjar 

1.1.2009 eller senare). Den nya stan-

darden ersätter IAS 14 och inför ”led-

ningens perspektiv” där segmentinfor-

mation baseras på den information som 

används i den interna rapporteringen. 

De rörelsesegment som koncernen rap-

porterar kommer att förbli desamma 

som i IAS 14. Ibruktagande av denna 

nya standard  påverkar främst hur 

 segment-informationen presenteras  

i koncernredovisningens noter.

• IAS 23 Lånekostnader (i kraft för 

räkenskapsperioder som börjar 1.1.2009 

eller senare). Den reviderade standar-

den förutsätter att lånekostnader  direkt 

hänförliga till inköp, konstruktion eller 

produktion av en kvalificerad tillgång 

måste aktiveras. Koncernen har redan 

tidigare tillämpat den reviderade stan-

darden och bedömer att standarden 

inte kommer att ha väsentlig inverkan 

på koncernredovisningen i framtiden.

• IAS 1 Utformning av finansiella 

rapporter – ändring av standarden  

(i kraft för räkenskapsperioder som 

börjar 1.1.2009 eller senare). Den 

ändrade standarden kommer att 

för ändra presentationen av finansiella 

rapporter. Ändringen kommer närmast 

att påverka presentationen av resultat-

räkningen och redogörelsen för föränd-

ringar i eget kapital.

• IFRS 2 Aktierelaterade ersättningar  

– ändring av standarden (i kraft 

för räkenskapsperioder som börjar 

1.1.2009 eller senare). Ändringen 

av standarden förtydligar att endast 

tjänstevillkor och resultatvillkor kvali-

ficerar som intjänande villkor. Alla 

andra villkor som berör aktierelate-

rade ersättningar måste beaktas vid 

uppskattning av verkligt värde på till-

delningsdagen och påverkar inte den 

förväntade ersättning som kommer 

att intjänas eller värderingen efter till-

delningsdagen. Ändringen av standar-

den definierar ytterligare att samtliga 

indragningar från företagets eller mot-

partens sida behandlas på samma 

sätt i redovisningen. Koncernen håller 

på att analysera möjliga effekter som 

ändringen av standarden medför.

• Ändringar av standarden IAS 32 

Finansiella instrument: Klassificering och 

IAS 1 Utforming av finansiella rapporter 

–  Inlösbara finansiella instrument och 

skyldigheter som uppkommer vid lik-

vidation (i kraft för räkenskapsperio-

der som börjar 1.1.2009 eller senare). 

Den ändrade standarden kräver att 

vissa inlösbara finansiella instrument 

skall klassificeras som eget kapital om 

vissa villkor uppfylls. De ändrade stan-

darderna påverkar inte koncernredo-

visningen i framtiden.

• Ändringar av standarden IFRS 1 

Första gången IFRS tillämpas och IAS 27 

Koncern redovisning och separata finan-

siella rapporter – Innehav i dotterföretag, 

gemensamt styrda företag och intresse-

företag (i kraft för räkenskaps perioder 

som börjar 1.1.2009 eller senare). 

Ändringar i standarderna berör första-

gångstillämpare av IFRS-standarder och 

påverkar inte koncernredovisningen.

• Improvements to IFRSs –ändringar  

(i kraft huvudsakligen för räkenskaps-
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perioder som börjar 1.7.2009 eller 

senare). Improvements to IFRS – 

projektet omfattar ett årligt förbätt-

ringsarbete där mindre brådskande 

men nödvändiga ändringar samlas ihop 

och tillämpas en gång om året. Dessa 

förbättringar omfattar ändringar i 34 

standarder. Inverkan av ändringarna  

varierar mellan standarderna men 

koncernen förväntar att dessa inte 

kommer att vara betydande i koncern-

redovisningen.

• IFRIC 12 Koncessioner för samhälls-

service (i kraft för räkenskapsperio-

der som börjar 1.1.2008 eller senare). 

Tolkningen tillämpas till avtal där en 

privat uppdragstagaren tillhandahåller 

tjänster inom utveckling, finansiering, 

drift samt underhåll av infrastruktur för 

den offentliga sektorn. Denna tolkning 

påverkar inte koncernredovisningen. 

Tolkningen är ännu inte godkänd att 

tillämpas i EU.

• IFRIC 13 Kundlojalitetsprogram  

(i kraft för räkenskapsperioder 

som börjar 1.7.2008 eller senare). 

Koncernen har inte kundlojalitets-

program som avses i tolkningen och 

tolkningen kommer inte att påverka 

koncernredovisningen i framtiden.

• IFRIC 15 Agreements for the 

 Construction of Real Estate (i kraft 

för räkenskapsperioder som börjar 

1.1.2009 eller senare). Den nya tolk-

ningen skall tillämpas av företag inom 

byggbranschen och påverkar inte 

koncernredovisningen i framtiden. 

Tolkningen är ännu inte godkänd att 

tillämpas i EU.

• IFRIC 16 Hedges of a Net Invest-

ment in a Foreign Operation (i kraft 

för räkenskapsperioder som börjar 

1.10.2008 eller senare). Tolkningen 

förtydligar hur säkring av nettoinves-

teringar i främmande valuta redovisas 

i koncernredovisningen. Koncernen 

bedömer att tolkningen kommer inte 

att ha en väsentlig inverkan på koncern-

redovisningen. Tolkningen är ännu inte 

godkänd att tillämpas i EU.

Koncernen kommer att tillämpa 

följande standarder och tolkningar 

under 2010:

• IFRS 3 Rörelseförvärv (i kraft för 

räkenskapsperioder som börjar 1.7.2009 

eller senare). Den reviderade stan-

darden kommer att medföra föränd-

ringar som sannolikt har betydelse för 

koncernen. Villkorad tillägsköpeskilling 

värderas till verkligt värdet och därefter 

redovisas ändringar i resultaträkningen. 

Alla transaktionskostnader avseende 

förvärv skall kostnadsföras. Minoritets-

intressen skall värderas antingen till 

verkligt värde eller till procentuell andel 

av nettotillgångarnas verkliga värde för 

varje enskild transaktion. Koncernen 

kommer att tillämpa den reviderade 

standarden från och med 1.1.2010. 

Den ändrade standarden är inte ännu 

godkänd att tillämpas i EU. 

• IAS 27 Koncernredovisning och 

separata finansiella rapporter (i kraft för 

räkenskapsperioder som börjar 1.7.2009 

eller senare). Den reviderade standar-

den kräver att alla ändringar  

i minoritetsintressen redovisas i eget 

kapital om detta inte medför någon 

ändring i bestämmande inflytandet. 

Dessa transaktioner kommer inte 

längre att ge upphov till goodwill, 

vinster eller förluster. Investeringen 

i dotterbolag omvärderas till verkligt 

värde och därav uppkommande vinst 

eller förlust redovisas i resultalträk-

ningen ifall bestämmande inflytande 

förloras. Den reviderade standarden är 

inte ännu godkänd att tillämpas i EU.

• IAS 39 Finansiella instrument: Redo-

visning och värdering  - Eligible Hedged 

Items – ändringen av standarden  

(i kraft för räkenskapsperioder som 

börjar 1.7.2009 eller senare). Enligt 

den ändrade standarden kan inflatio-

nen inte fastställas som en separat 

säkrad komponent för skulder med fast 

ränta. Dessutom förbjuds användning 

av pengars tidsvärde för en ensidig 

säkrad risk när säkringsredovisningen 

tillämpas för optioner. Enligt koncer-

nens bedömning kommer den nya 

standarden inte att påverka koncern-

redovisningen i framtiden. Den ändrade 

standarden är inte ännu godkänd att 

tillämpas i EU.

• IFRIC 17 Distribution of Non-cash 

Assets to Owners (i kraft för räken-

skapsperioder efter 1.7.2009 eller 

senare). Den nya tolkningen förtydli-

gar hur sakutdelningar till aktieägare 

skall värderas. Tolkningen bedöms 

inte att påverka koncernredovisningen 

i framtiden. Tolkningen är ännu inte 

godkänd att tillämpas i EU.

noter till koncernbokslut
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1. Segmentinformation

Segmentrapporteringen definieras 

primärt av affärsverksamheten och 

sekundärt av geografiskt område. Seg-

mentens resultat samt tillgångar och 

skulder innefattar dels poster som 

direkt kan tillskrivas segmentet, dels 

poster som kan allokeras till segmentet 

på ett rimligt sätt. Övriga verksamhe-

ter innehåller i första hand finansiella 

tillgångar och skulder, finansiella netto-

kostnader samt skatter, holdingbolags 

och vissa försäljnings kontors intäkter, 

kostnader, tillgångar och skulder.

Affärssegmenten är Fiber Compo-

sites och Specialty Papers. Segmentet 

Fiber Composites är verksamt inom 

filtermaterial, konsumentprodukter, 

livsmedel, sjukvårdsprodukter och 

industriell fiberduk samt glasfiberfilt 

och specialförstärkningar. Segmentet 

Specialty Papers är verksamt inom pro-

duktområdena förpacknings- och eti-

kettpapper samt inom kräppat papper, 

perga mentpapper, slipbaspapper och 

för impregnerat dekorpapper. 

Råvarubasen mellan affärsseg-

menten skiljer sig från varandra men 

är likartad inom segmentet. Enheterna 

inom segmentet Fiber  Composites 

använder främst syntetiska fibrer 

medan enheterna inom segmentet 

Specialty Papers använder naturliga 

trämassabaserade fibrer. Även produk-

tionstekologin varierar mellan affärs-

segmenten men är liknande inom 

segmentet. Segmentet Specialty Papers 

använder pappersteknologi i produk-

tionen vid sina enheter. Produkter och 

kundgrupper är likartade inom de två 

valda affärssegmenten. Ahlstrom säljer 

största delen av sin produktion till andra 

industribolag. Utöver detta kan produk-

tionen inom segmenten flyttas från en 

produktionsanläggning till en annan.

De geografiska segmenten är 

Europa, Nordamerika, Asien och Övriga 

länder. Segmentets intäkter presenteras 

enligt kundernas geografiska läge. Rap-

porteringen av segmentets tillgångar 

baseras på det geografiska läget av 

tillgångarna. 

Internprissättningen inom segmenten 

baserar sig på marknadspriser.

Affärssegment 2008

Fiber Specialty Övriga 
Milj. EUR Composites Papers verksamheter Elimineringar Koncernen

Extern nettoomsättning 981,8 813,4 7,2 - 1 802,4

Intern nettoomsättning inom segmenten 5,6 9,0 12,9 -27,6 0,0

Nettoomsättning 987,4 822,4 20,2 -27,6 1 802,4

Rörelseresultat 15,3 10,2 -10,7 -0,2 14,6

Resultatandelar i intressebolag - - -1,1 - -1,1

Periodens resultat - - - - -16,1

Segmentets tillgångar 947,1 609,2 30,4 -15,9 1 570,8

Investeringar i intressebolag - - 11,4 - 11,4

Icke allokerade tillgångar - - - - 124,9

Tillgångar, totalt 1 707,0

Segmentets icke räntebärande skulder 157,9 198,6 44,9 -15,7 385,6

Icke allokerade skulder - - - - 693,3

Skulder, totalt 1 078,9

Investeringar 103,7 23,3 1,0 - 128,0

Avskrivningar 61,4 34,1 2,4 - 97,9

Nedskrivningar 13,8 1,6 - - 15,4

Återföring av nedskrivningar - -1,1 - - -1,1

Kostnader utan likviditetseffekt:

Förändring i avsättningar 2,4 4,1 1,9 - 8,4
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Affärssegment 2007

 Fiber Specialty Övriga 
Milj. EUR Composites Papers verksamheter Elimineringar Koncernen

Extern nettoomsättning 936,7 820,3 3,7 - 1 760,8

Intern nettoomsättning inom segmenten 4,7 4,4 13,4 -22,5 0,0

Nettoomsättning 941,4 824,7 17,2 -22,5 1 760,8

Rörelseresultat 48,7 -12,5 -10,4 - 25,8

Resultatandelar i intressebolag - - -0,1 - -0,1

Periodens resultat - - - - 1,3

Segmentets tillgångar 935,3 679,9 30,7 -14,8 1 631,1

Investeringar i intressebolag - - 12,4 - 12,4

Icke allokerade tillgångar - - - - 67,8

Tillgångar, totalt 1 711,4

Segmentets icke räntebärande skulder 157,8 214,5 40,9 -14,8 398,4

Icke allokerade skulder - - - - 560,6

Skulder, totalt 959,0

Investeringar 96,1 57,6 0,9 - 154,7

Avskrivningar 60,3 31,0 2,6 - 93,9

Nedskrivningar 0,4 5,4 - - 5,9

Kostnader utan likviditetseffekt:

Förändring i avsättningar 9,1 22,6 2,9 - 34,6

Under år 2008 var de största investe-

ringarna inom segmentet Fiber Compo-

sites en ny fiberdukslinje för livsmedel 

i Chirnside, Storbritannien (22 milj. 

EUR), en ny fiberdukslinje för servetter 

i Paulínia, Brasilien (17 milj. EUR) och 

en fiberdukslinje för sjukvårdsprodukter  

i Gujarat, Indien (14 milj. EUR). Inom 

segmentet Specialty Papers genom-

fördes ett flertal mindre investeringar 

under 2008.   

Under år 2007 var den största 

investeringen inom segmentet 

Specialty Papers ombyggnaden av 

releasebaspapperslinjen vid fabriken i 

La Gère, Frankrike (38 milj. EUR). Inom 

segmentet Fiber Composites var de 

största investeringarna en ny glasfiber-

filtfabrik i Tver, Ryssland (33 milj. 

EUR), en fabrik för specialförstärkning 

i Bishop ville, USA (8 milj. EUR) och en 

fiberdukslinje för livsmedel i Chirnside, 

Storbritannien (6 milj. EUR). 

geogrAfiskA segment

Nord-
Milj. EUR Europa amerika Asien Övriga Elimineringar Koncernen

2008

Extern nettoomsättning 1 015,9 442,5 119,4 224,7 - 1 802,4

Tillgångar 953,5 411,8 55,1 162,7 -12,3 1 570,8

Investeringar 73,9 15,7 16,0 22,5 - 128,0

2007

Extern nettoomsättning 1 086,5 399,3 130,3 144,6 - 1 760,8

Tillgångar 1 025,3 389,9 51,2 173,5 -8,9 1 631,1

Investeringar 120,6 24,7 2,6 6,8 - 154,7

noter till koncernbokslut
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2. Avyttring av affärsverksamheter 

Koncernens strategi är att fokusera på avancerade fiberbaserade material och att avyttra tillgångar utanför kärnverksamheten. 

I juni 2008 sålde Ahlstrom en vattenkraftsanläggning nära Fabrianofabriken i Italien till Energetica.

Under 2007 sålde Ahlstrom några vattenkraftsanläggningar nära Turinfabriken i Italien till ett lokalt energiföretag. Utöver 

detta sålde Ahlstrom några mindre tillgångar utanför kärnverksamheten.

Milj. EUR 2008 2007

Materiella anläggningstillgångar 1,7 0,1

Övriga långfristiga investeringar - 0,2

Tillgångar, totalt 1,7 0,3

Tillgångar, netto 1,7 0,3

Försäljningslikvid (i kontanter) 3,6 10,9

Avyttrade likvida medel - -

Kassainflöde, netto 3,6 10,9
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3. Förvärv av verksamheter

2008

I februari förvärvade Ahlstrom The 

Friend Group Inc. som består av West 

Carrollton Parchment Company och 

West Carrollton Converting Company. 

Företaget The Friend Group har två 

produktionsanläggningar i West 

 Carrollton som betjänar marknaden 

för livsmedelsförpackningar i USA. 

Till affären hör två bolag West Car-

rollton Parchment Company och West 

 Carrollton Converting Company som har 

pergamenterings- och konverterings-

verksamhet i West  Carrollton, Ohio, 

USA.

Ahlstrom West Carrollton ingår 

i koncernredovisningen sedan den 

1 februari 2008 under segmentet 

Specialty Papers. Ledningen uppskat-

tar att koncernens nettoomsättning och 

rörelseresultat inte skulle ha ändrats 

väsentligt om förvärvet hade ägt rum 

den 1 januari 2008. 

Förvärvspriset inkluderar konsult-

arvoden uppgående till 0,1 miljoner 

EUR. Den goodwill som uppkom från 

förvärvet av The Friend Group Inc. 

 återspeglar synergifördelar tack vare 

ett bredare produktsortiment inom 

pergament pappersverksamheten för 

affärsområdet Technical Papers, samt 

nya tillväxtmöjligheter.  

Nedan presenteras ett sammandrag 

av förvärvet.

Redovisat Verkligt
Milj. EUR värde värde

Materiella anläggningstillgångar 3,3 3,6

Immateriella tillgångar 0,0 1,3

Varulager 3,8 3,6

Kund- och övriga fordringar 2,7 2,6

Kassa och banktillgodohavanden - -

Tillgångar, totalt 9,7 11,1

Uppskjutna skatteskulder 0,4 0,5

Förpliktelser avseende ersättningar till anställda 0,4 0,6

Räntebärande skulder - -

Leverantörs- och övriga skulder 3,1 3,4

Skulder, totalt 3,9 4,5

Tillgångar, netto 5,8 6,6

Uppkommen goodwill genom förvärv 3,2

Förvärvspris (i kontanter) 9,8

Omräkningsdifferenser -0,2

Förvärvade likvida medel -

Kassautflöde, netto 9,6

Ahlstrom har förvärvat de resterande 40 % av aktierna i samföretaget, som grundades i september 2007 med Votorantim Celulose e Papel 
(VCP). Förvärvspriset uppgick till 28,0 miljoner EUR.

Koncernen har under året också förvärvat aktier från minoritetsägarna i två försäljningskontor med 1,4 miljoner EUR.

noter till koncernbokslut
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2007

Under 2007 gjorde Ahlstrom flera 

 företagsförvärv i enlighet med sin 

strategi. 

I april förvärvade Ahlstrom den 

itali enska Orlandi-gruppens spunlace-

fiberduks verksamhet. Förvärvet 

utvidgar Ahlstroms teknologiportfölj  

med airlaceteknologi, som används 

vid tillverkningen av servetter som 

inne håller trämassa.  I maj förvärvade 

Ahlstrom Fiberweb plc:s verksamhet av 

konsument servetter som huvudsakli-

gen betjänar hygien, småbarnsskötsel 

och hushållssektorn. Efter dessa förvärv 

blev Ahlstrom den ledande servettill-

verkaren i världen. I maj förvärvade 

Ahlstrom också det  italienska företaget 

Fabriano Filter Media S.p.A. som tillver-

kar filtermaterial av mikro glasfiber för 

luft filter med hög  filtreringseffekt.

I september förvärvade Ahlstrom 

60 % av en brasiliansk anläggning som 

tillverkar specialpapper och grundade 

ett samföretag med säljaren, Votorantim  

Celulose e Papel (VCP). Samföre taget 

tillverkar främst etikettpapper och 

flexibla förpackningspapper, men också 

bestrykta och obestrykta papper för 

andra slutanvändare.   

Ledningen uppskattar att koncernens  

nettoomsättning under 2007 skulle 

ha varit cirka 1 900 miljoner EUR om 

förvärven hade skett den 1 januari 2007.

Förvärvspriserna inkluderar juridiska 

arvoden och övriga konsultarvo-

den uppgående till 2,6 miljoner EUR. 

Den goodwill som uppkom främst 

från förvärvet av Orlandi-gruppen och 

 Ahlstrom-VCP -samföretaget, återspeglar 

synergifördelar genom ett bredare pro-

duktsortiment av konsument servetter 

och filtermaterial, tillträde till nya geo-

grafiska marknader samt nya tillväxt-

möjligheter. 

I tabellen nedan presenteras ett 

sammandrag av företagsförvärven 

under 2007.

               Orlandi, Fiberweb, Fabriano                   Ahlstrom-VCP

Redovisat Verkligt Redovisat Verkligt
Milj. EUR värde värde värde värde

Materiella anläggningstillgångar 54,4 60,8 44,2 56,8

Immateriella tillgångar 5,3 8,6 0,3 23,9

Varulager 22,0 20,6 12,0 12,0

Kund- och övriga fordringar 34,7 34,6 16,5 16,5

Kassa och banktillgodohavanden 2,9 2,9 0,2 0,2

Tillgångar, totalt 119,4 127,4 73,2 109,4

Uppskjutna skatteskulder 0,8 6,0 - 12,3

Förpliktelser avseende ersättningar till anställda 1,4 1,4 - -

Räntebärande skulder 10,5 10,5 - -

Leverantörs- och övriga skulder 25,1 25,3 11,0 11,0

Skulder, totalt 37,8 43,1 11,0 23,3

Tillgångar, netto 81,5 84,3 62,2 86,1

Minoritetsintressen - -34,4

Uppkommen goodwill genom förvärv 48,1 38,7

Förvärvspris (i kontanter) 132,4 90,3

Omräkningsdifferenser -0,4 -2,0

Förvärvade likvida medel -2,9 -0,2

Kassautflöde, netto 129,1 88,1
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4. Övriga rörelseintäkter och -kostnader

Milj. EUR 2008 2007

Övriga rörelseintäkter

Vinst vid försäljning av aktier 0,0 2,3

Vinst vid försäljning av långfristiga tillgångar 5,0 9,5

Försäkringsersättningar 2,7 1,4

Inkomster från rättsprocesser 0,7 0,4

Hyresintäkter 0,2 0,4

Vinst vid försäljning av utsläppsrätter 5,0 0,2

Statliga bidrag 1,3 2,2

Övrigt 3,9 4,0

Totalt 18,7 20,4

Övriga rörelsekostnader

Fraktkostnader av sålda varor -77,4 -79,5

Underhållskostnader -51,1 -53,9

Konsultarvoden -14,3 -20,2

Hyreskostnader -14,2 -13,4

Fastighets- och övriga skatter -9,6 -9,8

Kostnad för extern arbetskraft -8,4 -8,4

Försäkringspremier -5,2 -4,1

Kommissioner -4,4 -5,7

Övrigt -76,2 -70,3

Totalt -260,7 -265,3

De kostnader för forskning och utveckling som inkluderats i resultaträkningen uppgick till 23,8 miljoner EUR under år 2008 
(23,9 milj. EUR år 2007).

Ersättning till revisorer

PricewaterhouseCoopers

Arvoden för revision -0,9 -

Arvoden för skattefrågor -0,1 -

Övriga arvoden -0,0 -

Totalt -1,0 -

KPMG

Arvoden för revision - -1,0

Arvoden för skattefrågor - -0,2

Totalt - -1,2

noter till koncernbokslut
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5. Personalkostnader

Milj. EUR 2008 2007

Löner och ersättningar -249,9 -256,9
Sociala kostnader -55,3 -54,1
Betalda avgifter till avgiftsbestämda planer -11,9 -12,1
Periodens nettokostnad för förmånsbestämda planer -3,5 -4,0
Förändring av förpliktelser för övriga långfristiga ersättningar -0,1 -0,2
Aktierelaterade transaktioner som regleras med kontanter - 0,6
Övriga personalkostnader -17,1 -35,3
Totalt -337,8 -362,1

Personalkostnader inkluderar poster av engångskaraktär om 3,4 miljoner EUR som hänför sig till omstruktureringar  
under 2008 (28,3 milj. EUR år 2007). Kostnader för företagsledningens ersättningar specificeras i not 30.

Antal anställda i medeltal
Fiber Composites 3 609 3 393 
Specialty Papers 2 523 2 342 
Övriga verksamheter 378 373 
Totalt 6 510 6 108 

6. Finansiella intäkter och kostnader

Finansiella intäkter

Ränteintäkter 1,5 1,5

Derivat, osäkrad redovisning 2,7 0,2

Övriga finansiella intäkter 0,0 0,0

Totalt 4,2 1,7

Finansiella kostnader

Räntekostnader avseende finansiella skulder till upplupet anskaffningsvärde -27,7 -18,8

Räntederivat, säkrad redovisning 0,1 -

Räntederivat, osäkrad redovisning -6,7 -3,9

Övriga finansiella kostnader -2,6 -3,4

Totalt -36,9 -26,0

Kursdifferenser och förändringar i verkligt värde

Lån och fordringar -16,6 -21,0

Valutaderivat, osäkrad redovisning 15,1 19,7

Totalt -1,5 -1,3

Finansnetto -34,2 -25,6

Under år 2008 har nettovinster om 3,2 miljoner EUR (nettoförluster om 1,5 milj. EUR år 2007) avseende kursdifferenser redovisats  
i rörelseresultat. Summan inkluderar nettovinster om 2,8 miljoner EUR hänförliga till valutaderivat, osäkrad redovisning  
(nettoförluster om 1,1 milj. EUR år 2007).     
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7. Inkomstskatter

Milj. EUR 2008 2007

Aktuell skatt -13,3 -19,4

Uppskjuten skatt 17,8 20,6

Inkomstskatter i resultaträkningen 4,5 1,2

Avstämning av inkomstskatt

Skatt enligt nominell skattesats i Finland 5,4 0,0

Skillnad mellan utländska och finska skattesatser 2,1 5,0

Italiensk regional skatt (IRAP) och minimumskatter -0,8 -1,6

Justering av skatter för tidigare perioder -1,3 -0,8

Icke avdragsgilla kostnader och skattefria intäkter -3,5 -0,5

Justeringar av uppskjutna skattefordringar -1,2 -1,2

Skattelättnader 3,6 2,3

Förändringar i skattesatser 0,3 -2,1

Övriga poster -0,2 0,1

Inkomstskatter i resultaträkningen 4,5 1,2

Skatter redovisade i eget kapital

Säkringsinstrument för vilka säkringsredovisning har tillämpats -1,8 -2,6

8. Resultat per aktie 

Resultatet per aktie beräknas genom att dividera periodens resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare med ett 

 genomsnittligt vägt antal aktier under perioden.        

Aktieoptioner har en utspädande effekt bara då aktiens verkliga värde är högre än optionernas teckningspris. Aktiens 

verkliga pris baserar sig på senaste kvartals vägda genomsnittspris. Varken bolaget eller dess dotterbolag hade något eget 

aktieinnehav vid årets slut, och det fanns inga utelöpande optioner som berättigar till att teckna aktier i Ahlstrom.  

   

Resultat per aktie och per aktie efter utspädning

Periodens resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare (milj. EUR) -17,9 0,5

Genomsnittligt vägt antal aktier under perioden (tusental) 46 670,6 46 476,2

Resultat per aktie (EUR) -0,38 0,01

Resultat per aktie (EUR) efter utspädning -0,38 0,01

noter till koncernbokslut
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9. Materiella anläggningstillgångar  

Betalda
Mark- och Byggnader Maskiner Övriga förskott och

vatten- och och materiella pågående
Milj. EUR områden anläggningar inventarier tillgångar nyanläggningar

2008

Anskaffningsvärde 1.1. 22,1 243,0 1 505,7 28,2 72,5

Ökningar genom rörelseförvärv 0,2 1,6 2,1 - 0,0

Ökningar 0,0 1,4 26,0 0,9 90,3

Avyttringar -0,9 -0,8 -29,9 -0,2 0,0

Överföringar mellan tillgångskategorier 0,1 19,5 82,5 0,6 -102,5

Övriga förändringar - -0,2 -2,4 -0,3 0,0

Omräkningsdifferenser -0,7 -2,4 -31,4 0,1 -4,5

Anskaffningsvärde 31.12. 20,7 262,1 1 552,6 29,3 55,7

Ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar 1.1. 2,7 117,1 982,8 21,1 0,2

Avskrivningar under året 0,1 9,3 81,4 1,3 -0,1

Nedskrivningar - 0,0 6,3 0,0 0,1

Återföring av nedskrivningar - -0,1 -0,9 - -

Avyttringar -0,1 -0,8 -27,1 -0,2 -

Överföringar mellan tillgångskategorier - 0,1 0,0 0,0 -

Övriga förändringar - - -0,6 -0,3 -

Omräkningsdifferenser 0,0 -1,1 -16,3 0,1 -

Ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar 31.12. 2,7 124,4 1 025,5 22,0 0,1

Bokfört värde 1.1.2008 19,4 126,0 522,9 7,2 72,3

Bokfört värde 31.12.2008 18,0 137,7 527,1 7,3 55,5

De i materiella anläggningstillgångarna aktiverade låneräntorna uppgick till 1,5 miljoner EUR under 2008.  
År 2007 uppgick de aktiverade låneräntorna till 0,02 miljoner EUR.     

.



 34 bokslut 2008

Betalda
Mark- och Byggnader Maskiner Övriga förskott och

vatten- och och materiella pågående
Milj. EUR områden anläggningar inventarier tillgångar nyanläggningar

2007

Anskaffningsvärde 1.1. 20,4 216,7 1 340,9 27,1 68,0

Ökningar genom rörelseförvärv 0,6 12,1 102,0 0,2 1,8

Ökningar 1,5 3,6 24,3 0,4 120,5

Avyttringar -0,2 -1,3 -16,5 -0,1 -

Överföringar mellan tillgångskategorier 0,5 19,9 94,1 0,9 -115,3

Övriga förändringar -0,1 -2,6 -3,4 -0,1 1,0

Omräkningsdifferenser -0,6 -5,3 -35,7 -0,2 -3,6

Anskaffningsvärde 31.12. 22,1 243,0 1 505,7 28,2 72,5

Ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar 1.1. 2,5 110,7 938,8 19,0 0,5

Avskrivningar under året 0,1 9,6 76,1 2,1 0,0

Nedskrivningar 0,3 1,1 4,0 0,0 0,0

Avyttringar -0,1 -1,2 -15,6 -0,1 -

Överföringar mellan tillgångskategorier -0,1 0,2 0,1 0,1 -0,3

Övriga förändringar - -1,8 -3,4 0,0 -

Omräkningsdifferenser - -1,6 -17,2 -0,1 -

Ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar 31.12. 2,7 117,1 982,8 21,1 0,2

Bokfört värde 1.1.2007 17,9 106,1 402,1 8,1 67,5

Bokfört värde 31.12.2007 19,4 126,0 522,9 7,2 72,3

Tillgångar som leasats genom finansiell leasing

Mark- och Byggnader Maskiner
vatten- och och

Milj. EUR områden anläggningar inventarier

2008

Anskaffningsvärde 0,4 6,7 30,6

Ackumulerade avskrivningar - 1,7 20,8

Bokfört värde 31.12.2008 0,4 5,0 9,8

2007

Anskaffningsvärde 0,4 7,6 35,2

Ackumulerade avskrivningar - 2,5 22,8

Bokfört värde 31.12.2007 0,4 5,2 12,4

noter till koncernbokslut
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10. Immateriella tillgångar

Övriga
Immateriella immateriella Betalda

Milj. EUR rättigheter Goodwill tillgångar förskott

2008

Anskaffningsvärde 1.1. 94,5 182,6 5,0 0,7

Ökningar genom företagsförvärv 0,0 3,4 1,3 -

Ökningar 1,2 - 0,2 0,4

Avyttringar -0,2 - 0,0 -

Överföringar mellan tillgångskategorier 0,2 - 0,1 -0,4

Övriga förändringar 0,0 - -0,1 -

Omräkningsdifferenser -2,7 -4,2 -1,5 -

Anskaffningsvärde 31.12. 93,0 181,8 5,1 0,7

Ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar 1.1. 38,2 2,9 3,8 -

Avskrivningar under året 5,6 - 0,3 -

Nedskrivningar 0,0 9,0 0,1 -

Avyttringar -0,2 - 0,0 -

Överföringar mellan tillgångskategorier - - - -

Övriga förändringar 0,0 - 0,0 -

Omräkningsdifferenser 0,9 0,9 -1,5 -

Ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar 31.12. 44,5 12,7 2,7 -

Bokfört värde 1.1.2008 56,3 179,7 1,2 0,7

Bokfört värde 31.12.2008 48,5 169,1 2,4 0,7

2007

Anskaffningsvärde 1.1. 65,2 105,6 5,6 0,7

Ökningar genom företagsförvärv 32,3 86,9 0,3 0,0

Ökningar 0,7 - 0,3 0,9

Avyttringar -0,4 - -0,8 -

Överföringar mellan tillgångskategorier 1,2 0,0 -0,3 -0,9

Övriga förändringar -0,1 0,6 - -

Omräkningsdifferenser -4,5 -10,4 -0,1 -

Anskaffningsvärde 31.12. 94,5 182,6 5,0 0,7

Ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar 1.1. 34,1 4,6 4,8 -

Avskrivningar under året 5,9 - 0,1 -

Nedskrivningar - 0,5 - -

Avyttringar -0,3 - -0,8 -

Överföringar mellan tillgångskategorier 0,3 - -0,3 -

Övriga förändringar 0,0 - - -

Omräkningsdifferenser -1,7 -2,2 -0,1 -

Ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar 31.12. 38,2 2,9 3,8 -

Bokfört värde 1.1.2007 31,1 101,0 0,8 0,7

Bokfört värde 31.12.2007 56,3 179,7 1,2 0,7

utsläppsrätter

Under 2008 har Ahlstrom erhållit 743 131 enheter av koldioxidutsläppsrätter. Per den 31 december 2008 fanns det 13 630 

enheter kvarvarande utsläppsrätter och deras marknadsvärde uppgick till 0,2 miljoner EUR. Koncernen har inte redovisat något 

värde för utsläppsrätterna i balansräkningen. Överskottet av utsläppsrätter har överförts till år 2009. Under år 2008 uppgick 

försäljning av utsläppsrätterna till 5,0 miljoner EUR.
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11. Nedskrivningstest, nedskrivningar och återföringar

Milj. EUR 2008 2007

Tillgångarna vid följande produktionslinjer innehåller betydande goodwillvärden:

Segmentet Fiber Composites

Ahlstrom Milano, produktionslinje för fiberduk 23,4 32,4

Ahlstrom Windsor Locks, produktionslinje för fiberduk 27,0 25,6

Ahlstrom Green Bay, produktionslinje för fiberduk 15,1 14,2

Ahlstrom Alicante, produktionslinje för fiberduk 13,9 13,9

Ahlstrom Air Media, produktionslinje för filterapplikationer 12,4 11,7

Ahlstrom Engine Filtration, produktionslinje för filterapplikationer 11,1 10,5

Ahlstrom Ställdalen, produktionslinje för fiberduk 8,2 9,4

Produktionslinjer med mindre goodwillvärden 10,3 10,0

Totalt 121,4 127,7

Segmentet Specialty Papers

Ahlstrom Brasil, produktionslinje för releasebaspapper och etikettpapper 31,0 38,8

Ahlstrom Labelpack, produktionslinje för releasebaspapper och etikettpapper 10,9 10,9

Produktionslinjer med mindre goodwillvärden 5,7 2,3

Totalt 47,6 52,0

Goodwill totalt 169,1 179,7

Under 2008 har nya nedskrivningar 

uppgående till 15,4 miljoner EUR redo-

visats, varav 9,0 miljoner EUR avser 

goodwill och 6,3 miljoner EUR hänför sig 

till långfristiga tillgångar vid stängning 

av fabriker i Italien. På grund av högre 

intäkter från försäljningen av maskiner 

i Frankrike, har 1,0 miljoner EUR som 

ursprungligen redovisats som nedskriv-

ning återförts år 2008. 

Under år 2007 redovisades nya ned-

skrivningar uppgående till 5,9 mil joner 

EUR, av vilka 5,2 miljoner EUR allokera-

des för att minska det bokförda värdet 

av långfristiga tillgångar i Italien och 0,4 

miljoner EUR för att minska det bokförda 

värdet av goodwill i USA. 

Det återvinningsbara värdet av den 

goodwill som fördelats till de kassa-

genererande enheterna baserar sig 

på kalkyler av nyttjandevärden. Dessa 

kalkyler använder affärsplanernas kassa-

flödesprognoser (2009–2013) baserade 

på EBITDA och operativt rörelsekapital 

samt de senaste tillgängliga estimaten. 

Kassa flöden för ytterligare 5–20 år extra-

poleras genom att använda en tillväxt-

takt på 2,0 %, vilket överensstämmer 

med den allmänna inflationstakten. Den 

20-åriga perioden baserar sig på den 

beräknade ekonomiska livslängden av 

de underliggande tillgångarna. Under 

2008 har en kalkylränta på 8,2 % före 

skatter använts vid diskonteringen av 

de prognostiserade kassaflödena. Vid 

beräknandet  har den så kallade Sharpe-

modellen tillämpats. 

Prövning av nedskrivningsbehov 

för goodwill genomförs två gånger om 

året vid septembers delårsbokslut och 

decembers årsbokslut. 

Enligt företagsledningens upp-

skattning finns det inte någon sannolik 

möjlighet att en förändring i de grund-

läggande antagandena skulle leda till 

ytterligare nedskrivningar av goodwillen. 

Dessutom har det bevisats med 

känslighetsanalyser att om kalkylräntan 

skulle öka med en procentenhet eller 

kassaflödet minska med fem procent-

enheter skulle inga ytterligare ned-

skrivningar av goodwill uppstå. 

noter till koncernbokslut
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12. Investeringar i intressebolag

Milj. EUR 2008 2007

Ingående balans 1.1. 12,4 12,9

Resultatandelar i intressebolag under perioden -1,1 -0,1

Avyttringar - -0,4

Utgående balans 31.12. 11,4 12,4

Finansiell information om större intressebolag

Ägarandel Netto- Periodens
Hemland  (%) Tillgångar Skulder omsättning resultat

2008

Jujo Thermal Oy Finland 41,7 85,1 57,9 100,3 -2,6

2007

Jujo Thermal Oy Finland 41,7 90,0 60,3 102,9 -0,1

I februari 2007 sålde Ahlstrom sin 37,0 % andel i intressebolaget Ahlström Karhulan Palvelut Oy till Coor Service Management Oy.

13. Övriga investeringar

Långfristiga övriga investeringar består av onoterade aktier om 0,2 miljoner EUR (0,2 milj. EUR år 2007) som klassificerats  

som finansiella tillgångar som kan säljas. Onoterade aktier vilkas verkliga värde ej kan mätas på ett tillfredsställande sätt,  

har redovisats till anskaffningsvärde.

Kortfristiga övriga investeringar uppgående till 0,0 miljoner EUR (5,8 milj. EUR år 2007) har redovisats till verkligt värde  

i resultaträkningen.
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14. Uppskjutna skattefordringar och -skulder

Redovisat Redovisat Förvärv 
 i resultat-  i eget och av- Omräknings-

Milj. EUR 1.1. räkningen  kapital yttringar Övriga differenser 31.12.

2008

Uppskjutna skattefordringar

Materiella anläggningstillgångar samt immateriella tillgångar 11,4 -1,1 - - - 0,0 10,3

Förpliktelser avseende ersättningar till anställda 18,3 -3,0 - 0,2 - 0,3 15,8

Outnyttjade underskottsavdrag och andra skatteavdrag 31,4 30,7 - 0,1 - 0,0 62,2

Övriga temporära skillnader 25,5 -3,6 0,2 0,3 1,0 -0,1 23,4

Totalt 86,6 23,0 0,2 0,5 1,0 0,2 111,7

Kompenserat av uppskjutna skatteskulder -57,1 -13,4 - - - -0,8 -71,3

Uppskjutna skattefordringar 29,7 9,6 0,2 0,5 1,0 -0,6 40,4

Uppskjutna skatteskulder

Materiella anläggningstillgångar samt immateriella tillgångar 81,7 4,1 - 1,0 - -2,8 84,0

Övriga temporära skillnader 3,0 1,1 - 0,0 0,0 -0,3 3,8

Totalt 84,8 5,2 - 1,0 0,0 -3,1 87,8

Kompenserat av uppskjutna skattefordringar -57,1 -13,4 - - - -0,8 -71,3

Uppskjutna skatteskulder 27,6 -8,2 - 1,0 0,0 -3,9 16,5

2007

Uppskjutna skattefordringar

Materiella anläggningstillgångar samt immateriella tillgångar 13,7 -2,1 - - - -0,2 11,4

Förpliktelser avseende ersättningar till anställda 23,7 -4,2 - - - -1,2 18,3

Outnyttjade underskottsavdrag och andra skatteavdrag 19,3 13,1 - - - -1,0 31,4

Övriga temporära skillnader 18,4 7,4 - 0,1 - -0,4 25,5

Totalt 75,1 14,2 - 0,1 - -2,8 86,6

Kompenserat av uppskjutna skatteskulder -49,3 -10,4 - - - 2,6 -57,1

Uppskjutna skattefordringar 25,9 3,8 - 0,1 - -0,2 29,7

Uppskjutna skatteskulder

Materiella anläggningstillgångar samt immateriella tillgångar 73,2 -6,5 - 18,9 - -3,9 81,7

Övriga temporära skillnader 2,8 0,2 - - - 0,0 3,0

Totalt 76,1 -6,3 - 18,9 - -3,9 84,8

Kompenserat av uppskjutna skattefordringar -49,3 -10,4 - - - 2,6 -57,1

Uppskjutna skatteskulder 26,8 -16,8 - 18,9 - -1,3 27,6

Uppskjutna skatteskulder avseende 

obeskattade outdelade vinster i dotter-

bolag har inte redovisats eftersom 

sådana vinster antingen kan överföras 

till moderbolaget utan skattekonse-

kvenser eller eftersom de betraktas 

som varaktigt investerade i bolaget i 

fråga och det inte finns några planer på 

att dela ut vinsterna till moderbolaget  

inom en förutsägbar framtid. Om alla 

balanserade vinst medel skulle delas ut 

till moderbolaget skulle källskatten vara 

marginell jämfört med koncernens upp-

skjutna skatteskulder.

Utnyttjande av uppskjutna skatte-

fordringar om 38,8 miljoner EUR (24,5 

milj. EUR år 2007) är beroende på fram-

tidens beskattningsbara inkomster, som 

överstiger vinster av upplösning av 

beskattningsbara temporära skillnader. 

Enligt affärsplanen är utnyttjande av 

dessa skattefordringar möjlig.

Den 31 december 2008 hade 

koncernen outnyttjade underskotts-

avdrag om sammanlagt 221,7 miljoner 

EUR (129,6 milj. EUR år 2007). Av dessa 

har 120,6 miljoner EUR (77,9 milj. EUR 

år 2007) ingen förfallodag. Beträf-

fande outnyttjade underskottsavdrag 

uppgående till 38,8 miljoner EUR (37,4 

milj. EUR år 2007) har inga uppskjutna 

skattefordringar redovisats eftersom 

det är osäkert om dessa kan utnyttjas. 

noter till koncernbokslut
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15. Varulager

Milj. EUR 2008 2007

Råvaror 108,5 92,4

Varor under tillverkning 11,0 14,9

Färdiga varor 132,9 138,9

Betalda förskott 0,0 0,0

Totalt 252,5 246,3

År 2008 redovisades 7,2 miljoner EUR (7,7 milj. EUR år 2007) som kostnader eftersom ingående balansen av varulager var nedskriven till att 
motsvara återanskaffningsvärdet.

16. Kund- och övriga fordringar

Långfristiga

Lånefordringar 0,4 0,6

Kundfordringar 0,0 0,0

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 0,9 0,2

Tillgångar i förmånsbestämd plan 10,5 10,5

Övriga fordringar 3,8 5,5

Totalt 15,6 16,9

Kortfristiga

Lånefordringar 1,1 1,1

Kundfordringar 293,8 345,3

Fordringar från intressebolag 2,6 0,1

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 12,8 14,3

Finansiella derivatinstrument 18,2 6,0

Övriga fordringar 27,8 22,6

Totalt 356,2 389,3

På balansdagen är den maximala exponeringen för kreditrisk det redovisade värdet av kund- och övriga fordringar.

Nedskrivna fordringar avdragna från kundfordringar

Ingående balans 1.1. 5,0 6,9

Ökningar 3,5 1,4

Minskningar -1,7 -1,9

Återvunnet -0,1 -1,4

Utgående balans 31.12. 6,7 5,0

Nedskrivningen av fordringar på 5,2 miljoner EUR under 2008 (4,7 milj. EUR år 2007) hänför sig till kundfordringar som har förfallit  
till betalning över 90 dagar.
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Milj. EUR 2008 2007

Specifikation av förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Upplupna rabatter 0,1 0,2

Förutbetalda kostnader 6,1 5,3

Upplupna försäkringsersättningar 0,4 0,3

Övrigt 7,1 8,6

Totalt 13,6 14,5

De redovisade värdena av kund- och övriga fordringar är en rimlig uppskattning av deras verkliga värde.

17. Kassa och banktillgodohavanden

Kassa, kortfristiga banktillgodohavanden och räntebärande instrument som förfaller

inom tre månader 58,2 21,3

Kassa och banktillgodohavanden i balansräkningen 58,2 21,3

Kassa och banktillgodohavanden i kassaflödesanalys överensstämmer med kassa och banktillgodohavanden i balansräkningen.

noter till koncernbokslut
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18. Kapital och reserver 

Fond för
Antal aktier Aktie- Överkurs- inbetalt fritt

Milj. EUR (1 000) kapital fond kapital Totalt

31.12.2006 45 661,7 68,5 209,3 0,5 278,3

Aktier tecknade med optioner 1 008,9 1,5 - 7,7 9,2

31.12.2007 46 670,6 70,0 209,3 8,3 287,5

31.12.2008 46 670,6 70,0 209,3 8,3 287,5

Den 31 december 2008 uppgick 

Ahlstroms aktiekapital till 70 005 912,00 

EUR fördelat på 46 670 608 aktier. Alla 

aktier har en röst per aktie och samma 

rätt till utdelning.

Med utgivna optioner tecknades 

under 2007 sammanlagt 1 008 871 nya 

aktier enligt bolagets optionsprogram  

I (2001) och II (2001).

Den 2 april 2008 bemyndigade 

Ahlstrom Abp:s ordinarie bolagsstämma 

styrelsen att återköpa högst  

4 500 000 aktier i bolaget som 

motsvarar mindre än 10 % av bolagets 

aktie kapital. Aktierna får endast 

återköpas genom offentlig handel till 

gällande marknadspris genom använd-

ning av fritt eget kapital. Styrelsen har 

dessutom fullmakt att avyttra eller 

överlåta högst 4 500 000 av bolagets 

egna aktier. Aktierna kan överlåtas som 

vederlag vid företagsförvärv eller vid 

andra uppdrag såsom aktiebaserade 

belöningssystem. Vidare har styrelsen 

fullmakt att besluta om försäljning av 

egna aktier genom offentlig handel för 

att möjliggöra finansiering av företags-

förvärv. Fullmakten är i kraft till och med 

slutet av nästa ordinarie bolagsstämma 

den 25 mars 2009. Styrelsen utnyttjade 

inte bemyndigandet att återköpa eller 

överlåta aktier under 2008.

reserver

Överkursfonden uppkom vid avskiljan-

det av A. Ahlström Osakeyhtiö år 2001. 

Överpriset som erhölls vid aktieemis-

sionen har redovisats i överkursfonden 

och efter att den nya aktie bolagslagen 

trädde i kraft den 1 september 2006 i 

fonden för inbetalt fritt eget kapital. 

Säkringsreserven innehåller föränd-

ringar i det verkliga värdet av kassa-

flödessäkringar som uppfyller kraven  

på säkringsredovisning. Omräknings-

reserven innehåller alla valutakursdiffe-

renser som uppstår vid omräkningen av 

de utländska verksamheternas finan-

siella redovisning samt omräkningen 

av de instrument som används för att 

säkra nettoinvesteringar i utländska 

dotterbolag.

utdelning

Efter balansdagen har styrelsen 

föreslagit  en utdelning om 0,45 EUR  

per aktie.
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19. Förpliktelser avseende ersättningar till anställda  

Koncernen har ett antal förmånsbestämda pensionsplaner i olika länder. Pensionsplaner har lagts upp i såväl pensions-

försäkringsbolag som i pensionsfonder. I de förmånsbestämda planerna är ersättningarna vid pensionstillfället baserat på till 

exempel lön och pensionsålder.

Milj. EUR 2008 2007

Planer avseende ersättningar till anställda efter avslutad anställning

Förpliktelser för ersättningar till anställda redovisade i balansräkningen

Nuvärde på fonderade förmånsförpliktelser 161,5 180,1

Nuvärde på ofonderade förmånsförpliktelser 45,0 48,0

Verkligt värde på förvaltningstillgångar -107,1 -151,0

Nuvärde på nettoförpliktelser 99,4 77,1

Oredovisade aktuariella vinster och förluster -28,8 -4,2

Oredovisade kostnader för tjänstgöring under tidigare perioder 0,0 0,6

Nettoförpliktelser 31.12. 70,6 73,6

Förändringar av nuvärde på förpliktelser

Nuvärde på förmånsbestämda förpliktelser 1.1. 228,1 252,7

Kostnader avseende tjänstgöring under innevarande period 2,5 3,3

Räntekostnader 12,4 12,6

Aktuariella vinster och förluster -14,5 -9,7

Vinster och förluster på reduceringar -1,2 -3,5

Rörelseförvärv 2,5 1,4

Utbetalda ersättningar -14,7 -12,1

Övriga förändringar -3,6 1,2

Omräkningsdifferenser -5,1 -17,7

Nuvärde på förmånsbestämda förpliktelser 31.12. 206,5 228,1

Förändringar av förvaltningstillgångars verkliga värde 

Verkligt värde på förvaltningstillgångar 1.1. 151,0 135,0

Förväntad avkastning på förvaltningstillgångar 10,1 10,8

Aktuariella vinster och förluster -38,2 -1,9

Avgifter betalda av arbetsgivaren 8,7 31,5

Rörelseförvärv 2,1 -

Utbetalda ersättningar -14,7 -11,9

Övriga förändringar -1,1 0,5

Omräkningsdifferenser -10,8 -12,9

Verkligt värde på förvaltningstillgångar 31.12. 107,1 151,0

Kostnader redovisade i resultaträkningen

Kostnader avseende tjänstgöring under innevarande period -2,5 -3,3

Räntekostnader -12,5 -12,6

Förväntad avkastning på förvaltningstillgångar 10,7 10,8

Aktuariella vinster och förluster -0,6 -0,7

Vinster och förluster på reduceringar och regleringar 1,5 1,7

Totala kostnaden (periodens nettokostnad) -3,5 -4,0

Faktisk avkastning på förvaltningstillgångar 31,2 8,4

Koncernens kostnader för förmånsbestämda planer under 2009 beräknas till 10,7 miljoner EUR. Den förväntade avkastningen på 
f örvaltningstillgångar baseras på aktuariella antaganden.

noter till koncernbokslut
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2008 2007

Fördelning av förvaltningstillgångar

Aktier 52,4 % 63,2 %

Skuldinstrument 43,1 % 31,3 %

Fastigheter 0,0 % 0,0 %

Övrigt 4,4 % 5,5 %

Huvudsakliga aktuariella antaganden (uttryckta som vägda genomsnitt)

Europa

Diskonteringsränta 31.12. 5,9 % 4,9 %

Förväntad avkastning på förvaltningstillgångar 6,0 % 7,1 %

Framtida löneökningar 3,7 % 2,9 %

Framtida pensionsökningar 1,5 % 1,4 %

Nordamerika

Diskonteringsränta 31.12. 6,3 % 6,1 %

Förväntad avkastning på förvaltningstillgångar 8,0 % 8,0 %

Framtida löneökningar 4,5 % 4,5 %

Framtida pensionsökningar 4,0 % 4,0 %

Övriga länder

Aktuariella antaganden i övriga länder är immateriella.

Milj. EUR 2008 2007 2006 2005

Femårsöversikt (fr.o.m. 1.1.2005)

Nuvärde på förpliktelser 206,5 228,1 252,7 258,0

Verkligt värde på förvaltningstillgångar -107,1 -151,0 -135,0 -131,3

Underskott/överskott 99,4 77,1 117,7 126,7

Erfarenhetsbaserade justeringar av förvaltningsskulder -8,2 -2,0 3,7 5,3

Erfarenhetsbaserade justeringar av förvaltningstillgångar -38,2 -1,7 6,5 -1,1

Milj. EUR 2008 2007

Övriga långfristiga förpliktelser för ersättningar till anställda

Övriga långfristiga förpliktelser för ersättningar till anställda 1.1. 3,7 6,2

Ökningar 0,3 0,3

Minskningar -0,5 -2,9

Övriga långfristiga förpliktelser för ersättningar till anställda 31.12. 3,5 3,7

Avstämning till balansräkningen

Förpliktelser 84,6 87,7

Tillgångar -10,5 -10,5

Nettoförpliktelser 74,1 77,2
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20. Avsättningar

Milj. EUR Omstrukturering Miljörelaterade Övriga Totalt

Ingående balans 1.1.2008 30,2 3,4 9,2 42,7

Omräkningsdifferenser 0,3 0,0 -0,1 0,2

Ökning av avsättningar 5,8 0,4 4,9 11,1

Ianspråktagna avsättningar -22,1 -0,8 -4,2 -27,1

Återförda avsättningar -1,0 -0,1 -1,7 -2,8

Utgående balans 31.12.2008 13,1 2,9 8,1 24,1

Långfristiga 0,3 2,3 1,8 4,4

Kortfristiga 12,8 0,6 6,3 19,7

Totalt 13,1 2,9 8,1 24,1

Ökningen av avsättningarna för om struk-

tu rering hänför sig huvudsakligen till 

stängning av produktionsanläggningar 

i Gallarate och Carbonate samt ned-

läggning av en produktionslinje i Cressa. 

Enheterna finns i Italien och tillverkar 

fiberduksprodukter. Koncernen förväntar 

att utflöde av resurser infaller inom  

tolv månader.

De ianspråktagna avsättningarna 

avser i hög grad stängning av produk-

tionsanläggningar i Ascoli i Italien och 

i Chantraine i Frankrike samt nedlägg-

ning av en releasebaspapperslinje i 

Turin i Italien. Dessutom har omstruk-

tureringsplanen som avser koncentra-

tion av luftfilterenheterna i USA från  

Bellingham, Massachusetts och 

Darlington , Sydkarolina till Bethune, 

Sydkarolina krävt utflöde av resurser. 

Koncernen uppskattar att den åter-

ståede summan på 6,8 miljoner EUR av 

dessa förpliktelser kommer att utnyttjas 

till sin helhet inom de följande tolv 

månaderna.

Avsättningar för miljöändamål har 

huvudsakligen gjorts för landskapsför-

bättring av avstjälpningsplatser i Finland 

som förväntas att utnyttjas inom tre till 

fyra år.

Övriga kortfristiga avsättningar 

består främst av reserver för kundrekla-

mationer och rättsliga förfaranden samt 

upphörande av komissionsavtal med 

externa agenter. I långfristiga avsätt-

ningar ingår skatterelaterade åtaganden 

där tidpunkten för utflöde av resurser 

är osäker.

noter till koncernbokslut
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21. Räntebärande skulder

                Verkligt värde                        Redovisat värde 

Milj. EUR 2008 2007 2008 2007

Långfristiga

Lån från finansiella institutioner 174,4 185,4 174,4 185,4

Finansiella leasingskulder 10,0 11,6 12,6 14,6

Övriga långfristiga lån 1,8 2,6 1,8 2,6

Totalt 186,2 199,6 188,7 202,7

Kortfristiga

Kortfristig del av långfristiga lån 174,0 4,0 174,0 4,0

Kortfristig del av finansiella leasingskulder 2,0 2,3 2,2 2,7

Övriga kortfristiga skulder 291,9 308,8 291,9 308,8

Totalt 467,9 315,1 468,1 315,5

De redovisade värdena av långfristiga och kortfristiga lån från finansiella institutioner och övriga lån har värderats till det upplupna 
 anskaffningsvärdet enligt effektivräntemetoden och dessa redovisade värden är en rimlig uppskattning av deras verkliga värden.

Den vägda genomsnittliga räntan på räntebärande skulder under 2008 var 4,6 % (4,9 % år 2007).

Milj. EUR 2008 2007

Valutafördelning av långfristiga räntebärande skulder:

EUR 186,1 201,5

USD 0,0 0,2

Övriga 2,6 1,0

Valutafördelning av kortfristiga räntebärande skulder:

EUR 399,4 247,1

USD 64,5 57,6

Övriga 4,2 10,8

Finansiella leasingskulder

Minimileasingavgifter

Mindre än ett år 2,6 3,0

Mellan ett och fem år 7,1 8,6

Mer än fem år 7,6 8,7

Minimileasingavgifter, totalt 17,3 20,2

Framtida finansiella kostnader -2,5 -2,9

Nuvärde på minimileasingavgifter 14,8 17,3

Nuvärde på minimileasingavgifter

Mindre än ett år 2,2 2,7

Mellan ett och fem år 5,6 6,9

Mer än fem år 7,0 7,8

Nuvärde på minimileasingavgifter 14,8 17,3

Koncernen har genom finansiella leasingavtal hyrt produktionsanläggningar, affärslokaler, markområden, maskiner och andra materiella 
anläggningstillgångar för varierande tidsperioder.
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22. Leverantörs- och övriga skulder

Milj. EUR 2008 2007

Långfristiga

Övriga skulder 0,2 0,3

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter - 0,3

Totalt 0,2 0,6

Kortfristiga

Leverantörsskulder 207,0 193,6

Skulder till intressebolag 0,3 0,5

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 49,9 54,7

Finansiella derivatinstrument 13,9 2,0

Erhållna förskott 0,3 0,3

Övriga kortfristiga skulder 21,9 21,9

Totalt 293,3 273,1

Specifikation av upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Upplupna löner och lönekostnader 35,8 40,0

Periodisering av omstruktureringskostnader - 0,1

Upplupna räntekostnader 5,3 3,2

Övriga 8,8 11,7

Totalt 49,9 55,0

23. Hantering av finansiella risker 

Hanteringen av finansiella risker är en 

del av den koncernomfattande risk-

hanteringen vars syfte är att begränsa 

händelser som kunde påverka negativt 

koncernens möjligheter att uppnå sina 

strategiska eller operativa målsättningar. 

De övergripande målen i den finansiella 

riskhanteringen är att kostnadseffektivt 

kunna finansiera dotterbolagen,  skydda 

koncernen från ogynnsamma föränd-

ringar på finansmarknaderna och att 

på så sätt försäkra lönsamheten. Prin-

ciperna och begränsningarna för finan-

sieringsaktiviteterna definieras i kon-

cernens finanspolicy, på basen av vilken 

dotterbolagen har definierat sina egna 

affärsspecifika prosesser. Koncernens 

finanspolicy har godkänts av bolagets 

styrelse och koordineras av koncernens 

finansfunktion.

likviditets och 

 återFinansieringsrisk

Koncernens målsättning är att under 

alla omständigheter upprätthålla en 

tillräcklig betalningsförmåga genom 

en effektiv kassahantering och genom 

att begränsa investeringen av kassa-

medel i enbart mycket likvida instru-

ment. Koncernen strävar till att anpassa 

kapital tillgången till behoven genom ett 

ändamålsenligt urval av likvida medel 

samt kort- och långfristig upplåning. 

Koncernen har också kreditfaciliteter av 

olika karaktär tillgängliga via banker och 

andra finansiella institutioner såväl på 

hemmamarknaden som på de interna-

tionella finansiella marknaderna.

Ahlstroms utestående räntebärande  

skulder uppgick till 656,9 miljoner EUR 

per den 31 december 2008 varav 

524,6 miljoner EUR är lån från banker 

och finansiella institutioner, 117,5 

miljoner EUR lån genom bolagets finska 

företags certifikatprogram och 14,8 

miljoner EUR är åtagande avseende 

finansiell leasing. Under räkenskaps-

perioden har Ahlstrom inlett flera för-

beredande förhandlingar med de flesta 

av sina samarbetsbanker angående 

återfinansiering av kreditfaciliteter på 

233 miljoner EUR som förfaller under 

2009, därav 200 miljoner EUR under 

sista kvartalet. Ahlstrom hade outnytt-

jade kreditfaciliteter på 185 miljoner 

EUR per den 31 december 2008.

noter till koncernbokslut
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Återfinansieringsrisken har minimerats genom att upprätthålla en balanserad återbetalningsprofil av lånen samt en tillräcklig 

maturitet på lånen. Förfalloprofilen för koncernens skulder presenteras nedan.

förfAlloprofil för skulder

Avtalsenliga odiskonterade kassaflöden av skulder per den 31 december 2008:

Milj. EUR 2009 2010 2011 2012 2013 Senare Totalt

Lån från finansiella institutioner med rörlig ränta 188,1 40,4 65,3 11,6 44,0 33,1 382,5

Finansiella leasingskulder 2,6 2,8 1,8 1,4 1,2 7,6 17,3

Övriga långfristiga skulder 1,0 0,8 0,7 0,3 0,0 0,0 2,9

Övriga kortfristiga skulder 291,9 - - - - - 291,9

Leverantörs- och övriga skulder 289,5 - - - - - 289,5

Ränteswapkontrakt 1,3 0,9 1,0 0,5 - - 3,7

Totalt 774,3 44,9 68,8 13,8 45,2 40,8 987,8

Avtalsenliga odiskonterade kassaflöden av skulder per den 31 december 2007:

Milj. EUR 2008 2009 2010 2011 2012 Senare Totalt

Lån från finansiella institutioner med rörlig ränta 12,8 152,6 5,3 30,1 3,7 8,5 213,0

Finansiella leasingskulder 3,0 3,6 2,0 1,7 1,3 8,7 20,2

Övriga långfristiga skulder 0,9 0,8 0,8 0,7 0,3 0,1 3,6

Övriga kortfristiga skulder 308,8 - - - - - 308,8

Leverantörs- och övriga skulder 273,1 - - - - - 273,1

Totalt 598,6 157,0 8,1 32,6 5,3 17,2 818,7

valutakursrisk

Koncernen utsätts för valutakursrisker 

som uppstår av förändringar i valuta-

kurser. Hanteringen av valutakursrisker  

delas i två kategorier, den expone-

ring som uppstår av kassaflöden i 

främmande valuta (transaktionsexpo-

nering) samt den exponering som 

uppstår av balansposter i främmande 

valuta (omräkningsexponering).

Den förstnämnda består av prog-

nostiserade kassaflöden samt bindande 

åtaganden i främmande valuta. År 2008 

var cirka 56 % av koncernens netto -

försäljning i euro, cirka 34 % i US dollar 

samt cirka 10 % i övriga valutor. Råvaru-

anskaffningarna är i allmänhet i US dollar 

eller i euro. Kassaflöden i främmande 

valuta säkras enligt en formel som är 

definierad i koncernens finanspolicy. 

Kassaflöden valutasäkras valutavis, på 

nettobasis, mot hemvalutan för res-

pektive dotterbolag. Den tidsmässiga 

exponeringsperioden för kassaflöden 

definieras individuellt av dotterbolagen, 

för att säkerställa att valutasäkringen 

motsvarar möjligast väl den underlig-

gande exponeringen. Som instrument 

för valutasäkringen används termins-

kontrakt, vilka generellt redovisas i 

resultaträkningen. Endast för vissa 

investeringar i främmande valuta har 

Ahlstrom tillämpat säkringsredovisning 

av verkligt värde. År 2008 tillämpade 

koncernen kassaflödessäkringsredo-

visning för ett litet antal säkrings-

instrument.

Balansräkningens exponering för 

valutakursrisker består av skulder och 

fordringar i främmande valuta och 

enligt koncernens finanspolicy är målet 

en fullt säkrad position. Exponering 

för valutarisk, som uppstår från netto-

investeringar i utländska dotterbolag  

i främmande valuta, säkras delvis. Säk-

ringsgraden för nettoinvesteringarna 

sjönk från cirka 30 % år 2007 till 25 %  

år 2008. För säkringsinstrumenten  

i dessa valutasäkringar tillämpas säk-

ringsredovisning.  

ränterisk

Förändringar i räntenivån påverkar kon-

cernens räntekostnader. Det primära 

målet för hanteringen av ränterisk är att 

behålla ett lämpligt förhållande mellan 

förbindelser med fast och rörlig ränta 

med avseende på koncernens ränte-

bärande skulder. Förhållandet mellan 

fast och rörlig ränta justeras med hjälp 

av derivatinstrument, som regel, ränte-

swapkontrakt med en maturitet från 

två till fem år. Vid bokslutet klassificera-

des alla ränteswapkontrakt som finan-

siella tillgångar som innehas för handel. 

Under 2008 hade säkringsredovisning 

tillämpats på ett räntekontrakt. De 

verkliga värdena på derivat instrument 

specificeras i not 24.
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ÅldersAnAlYs AV kundfordringAr

Milj. EUR 2008 2007

Ej förfallit till betalning 247,4 301,0

Förfallit till betalning 1–30 dagar 28,7 27,4

Förfallit till betalning 31–90 dagar 11,8 13,1

Förfallit till betalning över 90 dagar 5,9 4,0

Totalt 293,8 345,4

Finansiella transaktioner som innefat-

tar motpartsrisk görs enbart hos först-

klassiga banker och andra finansiella 

institutioner. Motparterna accepteras 

centralt av finansfunktion. Fastän mot-

partsrisker inte fullständigt kan elimi-

neras är ledningen övertygad om att 

motpartsriskerna är under kontroll. 

Under 2008 förverkligades inga 

väsentliga motpartsrisker för Ahlstrom.

känslighet För marknadsrisker

Känslighetsanalysen presenterar kon-

cernens känslighet för marknadsrisker 

som uppstår ur de finansiella instru-

menten definierade i IFRS 7. Analysen 

baserar sig på antagandet att netto-

skulderna, förhållandet mellan fast och 

rörlig ränta för skulderna, derivatinstru-

menten samt andelen finansiella instru-

ment i främmande valuta är konstanta 

och baserar sig på säkringar gjorda på 

balansdagen. De finansiella instrument 

som påverkas av marknadsrisker inklu-

derar rörelsekapitalposter som kund-

fordringar och leverantörsskulder, lån, 

depositioner, kassa och övriga likvida 

medel samt derivatinstrument. Dessa 

påverkas av både förändringar i valuta-

kurser samt förändringar i marknads-

räntorna.

kredit och motpartsrisk

Kreditrisk definieras som sannolikheten 

att en gäldenär förlorar sin förmåga 

att uppfylla sina betalningsförpliktelser. 

Kreditrisk uppstår genom koncernens 

kundfordringar och motpartsrisk genom 

finansiella transaktioner såsom depo-

sitioner, placeringar, derivatkontrakt, 

obligationer eller garantier hos finan-

siella institutioner som gjorts för kon-

cernbolagens räkning samt fordringar 

från försäkringsbolag.

Målsättningen med hanteringen 

av koncernens kreditrisk är att kontrol-

lera och begränsa den kommersiella 

kreditrisken, säkerställa att åt kunder 

beviljade kreditlimiter är korrekt upp-

skattade och godkända före kredit-

beslut och att minska eventuella indriv-

ningsproblem. Strukturen och proces-

serna för hanteringen av kreditrisk är 

beskrivna i koncernens kreditpolicy som 

de olika affärsområdena är ansvariga 

att verkställa. Försäkringar mot kredit-

risk har använts för att hantera en 

 signifikant del av kreditrisken i Europa. 

På andra områden evalueras motpar-

ters kreditvärdighet genom att erhålla 

utlåtanden från till exempel kredit-

värderingsinstitutioner och kreditrisken 

kan minskas med hjälp av remburser, 

förhandsbetalningar och bankgarantier.  

Det förekommer ingen signifikant kon-

centration av kreditrisk i koncernen 

på grund av en diversifierad kundbas 

samt en geografisk fördelning av ford-

ringar. De tio största kunderna svarar 

för mindre än 20 % av nettoomsätt-

ningen. Se åldersanalys av kundford-

ringar nedan.

noter till koncernbokslut



 49Ahlstrom Abp

          Resultaträkningen                                 Eget kapital
Milj. EUR USD GBP SEK RUB USD GBP SEK BRL

2008

Tillgångar 247,7 28,6 0,6 25,3 115,2 45,0 27,8 105,2

Skulder -80,0 -0,1 -6,6 0,0 - 0,0 - -

Derivatinstrument -148,9 -28,1 11,6 -24,8 -71,0 0,0 -27,2 -

Totala utsatta positionen 18,8 0,4 5,6 0,5 44,2 45,0 0,6 105,2

2007

Tillgångar 215,4 33,4 0,6 14,7 117,6 46,6 31,3 110,7

Skulder -54,4 -0,4 -2,4 - - -13,6 - -

Derivatinstrument -178,6 -33,7 8,0 -14,7 -40,3 -1,4 -27,1 -

Totala utsatta positionen -17,6 -0,7 6,2 0,0 77,3 31,6 4,2 110,7

Den utsatta positionen motsvarar 

koncernens osäkrade nettoexpone-

ring i  respektive valuta presenterade 

ovan. Den utsatta positionen består 

av valutalån, kassa och banktillgodo-

havanden, leverantörsskulder och kund-

fordringar. Den största exponeringen 

i resultat räkningen finns i USD som 

uppgår till 18,8 miljoner EUR (-17,6 

milj. EUR år 2007). Den största utsatta 

position som påverkade eget kapital var 

i BRL och uppgick till 105,2 miljoner EUR 

(110,7 milj. EUR år 2007).

I följande tabell presenteras hur 

resultaträkningen och eget kapital 

påverkas av en +10 % förändring i 

valutakurser gentemot euron. Om för-

ändringen i valutakurser gentemot euro 

var -10 %, skulle påverkan vara den 

motsatta.

I följande tabell presenteras valutavis de nominella beloppen som är exponerade för valutakursrisk.

          Resultaträkningen                                 Eget kapital
Milj. EUR USD GBP SEK RUB USD GBP SEK BRL

2008

Balansräkningen

Eget kapital - - - - 11,5 4,5 2,8 10,5

Kundfordringar 3,3 0,5 0,1 0,0 - - - -

Leverantörsskulder -3,7 0,0 0,0 0,0 - - - -

Kassa och banktillgohavanden 0,2 0,0 0,0 0,1 - - - -

Skulder 17,0 2,3 -0,7 2,5 - - - -

Derivatinstrument -14,9 -2,8 1,2 -2,5 -7,1 0,0 -2,7 -

Nettoeffekt 1,9 0,0 0,6 0,1 4,4 4,5 0,1 10,5

2007

Balansräkningen

Eget kapital - - - - 11,8 4,7 3,1 11,1

Kundfordringar 2,9 0,8 0,0 0,0 - - - -

Leverantörsskulder -1,9 0,0 0,0 0,0 - - - -

Kassa och banktillgohavanden 0,3 0,0 0,0 0,0 - - - -

Skulder 14,8 2,5 -0,2 14,7 - -1,4 - -

Derivatinstrument -17,9 -3,4 0,8 -14,7 -4,0 -0,1 -2,7 -

Nettoeffekt -1,8 -0,1 0,6 0,0 7,7 3,2 0,4 11,1

Nettoeffekten visar hur resultaträkningen före skatter och eget kapital skulle påverkas. 
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Milj. EUR 2008 2007

Poster som är exponerade för ränterisk

Övriga kortfristiga depositioner 27,5 5,8

Räntebärande skulder med avdrag för finansiella leasingskulder 642,1 500,8

Räntederivatkontrakt (nominellt belopp) 135,0 100,0

Ränterisk från finansiella instrument

Följande tabell visar nettoeffekten av en 1 % parallell förskjutning i räntekurvan.

Övriga kortfristiga depositioner och räntebärande skulder med avdrag för finansiella leasingskulder -5,4 -4,7

Räntederivatkontrakt * 1,3 3,2

Nettoeffekt -4,1 -1,4

Nettoeffekten visar hur resultaträkningen före skatter skulle påverkas.

* Föjld av kortare löptid på öppna räntederivatkontrakt under 2008, är effekten av en 1 % parallell förskjutning i räntekurvan mindre  
jämfört med situationen i slutet av 2007.

24. Nominella och verkliga värden på finansiella derivatinstrument

VerkligA Värden pÅ finAnsiellA deriVAtinstrument

         Positiva verkliga värden 
                      förfaller 

           Negativa verkliga värden
            förfaller

Milj. EUR < 1 år > 1 år < 1 år > 1 år

2008

Säkringsredovisning

Ränteswapkontrakt - - - -1,1

Terminskontrakt i främmande valuta* 6,3 - -1,5 -

Totalt 6,3 - -1,5 -1,1

Osäkrad redovisning

Ränteswapkontrakt - - -0,1 -2,3

Terminskontrakt i främmande valuta 10,0 - -6,5 -

Totalt 10,0 - -6,5 -2,3

2007

Säkringsredovisning

Terminskontrakt i främmande valuta* 1,6 - -0,3 -

Totalt 1,6 - -0,3 -

Osäkrad redovisning

Ränteswapkontrakt - 0,9 - -0,6

Terminskontrakt i främmande valuta 4,0 - -1,7 -

Totalt 4,0 0,9 -1,7 -0,6

* Av de utestående terminskontrakten i främmande valuta har verkligt värde på 1,0 miljoner EUR (0,2 milj. EUR år 2007) kategoriserats  
som säkring av verkligt värde och redovisats i resultaträkningen tillsammans med förändringar i verkligt värde av bindande åtaganden. 
Verkligt värde på 4,5 miljoner EUR har kategoriserats som säkring av nettoinvesteringar i dotterbolag per den 31 december 2008  
(1,2 milj. EUR under 2007) och redovisats i omräkningsdifferenser i eget kapital. Dessa säkringar har varit effektiva.
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nominellA Värden pÅ finAnsiellA deriVAtinstrument 

            Förfaller

Milj. EUR < 1 år > 1 år Totalt

2008

Ränteswapkontrakt 60,0 75,0 135,0

Terminskontrakt i främmande valuta 551,7 - 551,7

Totalt 611,7 75,0 686,7

2007

Ränteswapkontrakt - 100,0 100,0

Terminskontrakt i främmande valuta 457,0 - 457,0

Totalt 457,0 100,0 557,0

De verkliga värdena på ränteswapkontrakt har beräknats genom nuvärde på uppskattade kassaflöden medan verkliga värden på 
 terminskontrakt i främmande valuta har fastställts genom att använda marknadspriser på balansdagen.                                                                          
 Av de utestående terminskontrakten i främmande valuta hänför sig 446,0 miljoner EUR (350,5 milj. EUR år 2007) till säkring av  
operativa och finansiella kassaflöden och 105,8 miljoner EUR (106,5 milj. EUR år 2007) till nettoinvesteringar i utländska dotterbolag  
i främmande valuta.

25. Redovisade värden av finansiella tillgångar och skulder enligt värderingskategorier

Milj. EUR

Finansiella
tillgångar/skulder  

värderade till
verkligt värde via

   (Not)      resultaträkningen

Derivat
som

används i
säkrings-

redovisning

Låne- och
övriga

fordringar

Finansiella
tillgångar
som kan 

säljas

Finansiella  skulder 
 värderade till

upplupet
anskaffnings-

värde

Redovisat 
värde enligt 

balans-
räkningens

poster

2008

Långfristiga finansiella tillgångar

Övriga investeringar (13) - - - 0,2 - 0,2

Övriga fordringar (16) - - 15,6 - - 15,6

Kortfristiga finansiella tillgångar

Kund- och övriga fordringar (16) - - 338,0 - - 338,0

Finansiella derivatinstrument (16,24) 11,9 6,3 - - - 18,2

Övriga investeringar (13) 0,0 - - - - 0,0

Kassa och banktillgohavanden (17) - - 58,2 - - 58,2

Redovisat värde enligt kategori 11,9 6,3 411,8 0,2 - 430,1

Långfristiga finansiella skulder

Räntebärande skulder (21) - - - - 188,7 188,7

Övriga skulder (22) - - - - 0,2 0,2

Kortfristiga finansiella skulder

Räntebärande skulder (21) - - - - 468,1 468,1

Leverantörs- och övriga skulder (22) - - - - 279,4 279,4

Finansiella derivatinstrument (22,24) 12,0 1,9 - - - 13,9

Redovisat värde enligt kategori 12,0 1,9 - - 936,5 950,4
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Milj. EUR

Finansiella
tillgångar/skulder  

värderade till
verkligt värde via

   (Not)         resultaträkningen

Derivat
som

används i
säkrings-

redovisning

Låne- och
övriga

fordringar

Finansiella
tillgångar
som kan 

säljas

Finansiella skulder 
värderade till

upplupet
anskaffnings-

värde

Redovisat 
värde enligt 

balans-
räkningens

poster

2007

Långfristiga finansiella tillgångar

Övriga investeringar (13) - - - 0,2 - 0,2

Övriga fordringar (16) - - 16,9 - - 16,9

Kortfristiga finansiella tillgångar

Kund- och övriga fordringar (16) - - 383,3 - - 383,3

Finansiella derivatinstrument (16,24) 4,4 1,6 - - - 6,0

Övriga investeringar (13) 5,8 - - - - 5,8

Kassa och banktillgohavanden (17) - - 21,3 - - 21,3

Redovisat värde enligt kategori 10,2 1,6 421,5 0,2 - 433,5

Långfristiga finansiella skulder

Räntebärande skulder (21) - - - - 202,7 202,7

Övriga skulder (22) - - - - 0,6 0,6

Kortfristiga finansiella skulder

Räntebärande skulder (21) - - - - 315,5 315,5

Leverantörs- och övriga skulder (22) - - - - 271,1 271,1

Finansiella derivatinstrument (22,24) 1,8 0,3 - - - 2,0

Redovisat värde enligt kategori 1,8 0,3 - - 789,9 791,9

26. Kapitalstruktur 

Koncernens mål är att upprätthålla en 

effektiv kapitalstruktur som syftar till 

att öka aktieägarvärde samt säkerställa 

koncernens förmåga att agera i låne- 

och kapitalmarknaden under alla förhål-

landen. Trots att Ahlstrom inte tilldelas 

något kreditbetyg från kreditvärderings-

institut har företaget som mål att dess 

kapitalstruktur motsvarar andra företag 

med kreditbetyg. Styrelsen bedömer 

koncernens kapitalstruktur regelbundet.

Kapitalstrukturen uppföljs på basen 

av skuldsättningsgrad som beräknas 

genom att dividera räntebärande netto-

skulder med totalt eget kapital. Ränte-

bärande nettoskulder baserar sig på 

räntebärande skulder minus kassa och 

kassatillgodohavanden samt kortfristiga 

investeringar.

Enligt Ahlstroms finansiella mål bör 

skuldsättningsgraden på lång sikt variera 

mellan 50–80 %. 

Skuldsättningsgraden var högre än 

den uppsatta nivån under 2008 på grund 

av investeringar och företags förvärv 

samt avsättningar för omstrukturering 

och nedskrivningar.

Skuldsättningsgraden under 2007 

och 2008 var följande.  

Milj. EUR 2008 2007

Räntebärande skulder 656,9 518,2

Kassa och banktillgodohavanden 58,2 21,3

Övriga kortfristiga investeringar 0,0 5,8

Räntebärande nettoskulder 598,7 491,1

Eget kapital, totalt 628,1 752,4

Skuldsättningsgrad 95,3 % 65,3 %

noter till koncernbokslut
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27. Operationell leasing 

Milj. EUR 2008 2007

Leasingavgifter, minimum:

Mindre än ett år 6,9 5,3

Mellan ett och fem år 12,0 10,3

Mer än fem år 5,1 4,6

Totalt 24,0 20,3

Koncernen leasar byggnader och anläggningar samt maskiner och inventarier genom operationella leasingavtal.

28. Noter till koncernens kassaflödesanalys

Icke kassapåverkande transaktioner och överföring till kassaflöde från andra aktiviteter:

Avskrivningar 112,3 99,9

Vinster och förluster vid försäljning av långfristiga tillgångar -4,1 -10,2

Vinster och förluster vid försäljning av aktier i dotterbolag - -1,6

Förändring i förpliktelser avseende ersättningar till anställda -7,4 -10,1

Totalt 100,7 78,0

29. Åtaganden och eventualförpliktelser   

För egna skulder:

Övriga lån

Lånebelopp 0,5 0,9

Bokfört värde på ställda säkerheter 0,5 1,0

För egna åtaganden:

Garantier 38,7 23,8

För intressebolagens åtaganden:

Garantier 4,2 6,3

Investeringsansvar 36,2 32,4

Övriga eventualförpliktelser 4,7 4,7

Koncernbolagen är för tillfället inte delaktiga i någon väsentlig juridisk process, skiljedom eller i något myndighetsärende. 

Investeringsansvar består främst av en ny produktionsanläggning för sjukvårdsfiberduk i Gujarat i Indien och ombyggnaden av  
en pappersmaskin för fiberduksproduktionen i Turin i Italien.

Övriga eventualförpliktelser består främst av ett inköpsåtagande av råvaror.
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30. Transaktioner med närstående

Koncernen har transaktioner med sina dotterbolag, intressebolag samt företagsledningen.     

   

31.12.2008 bestod koncernen AV moderbolAget och följAnde dotterbolAg

Ägarandel, % Land

Moderbolaget Ahlstrom Abp Finland

Ahlcorp Oy 100,0 Finland

Ahlstrom Australia Pty Ltd 100,0 Australien

Ahlstrom Brasil Indústria e Comércio de Papéis Especiais Ltda 100,0 Brasilien

Ahlstrom Chirnside Limited 100,0 Storbritannien

Ahlstrom Fibercomposites India Private Ltd 100,0 Indien

Ahlstrom Japan Inc. 100,0 Japan

Ahlstrom Korea Co., Ltd 100,0 Sydkorea

Ahlstrom Malmédy SA 100,0 Belgien

Ahlstrom Monterrey, S. de R.L. de C.V. 100,0 Mexiko

Ahlstrom Norrköping AB 100,0 Sverige

Ahlstrom Sales Helsinki Oy 100,0 Finland

Ahlstrom Sales LLC 100,0 Ryssland

Ahlstrom South Africa (Pty) Ltd 100,0 Sydafrika

Ahlstrom Ställdalen AB 100,0 Sverige

Ahlstrom (Wuxi) Technical Textile Co., Ltd 100,0 Kina

Akerlund & Rausing Kuban Holding GmbH 100,0 Tyskland

Fiberflow Oy 100,0 Finland

Lantor (Hong Kong) Limited 100,0 Hongkong

Ahlstrom Asia Holdings Pte Ltd 100,0 Singapore

PT Ahlstrom Indonesia 100,0 Indonesien

Ahlstrom Barcelona, S.A. 100,0 Spanien

Ahlstrom Alicante Nonwovens S.A.U 100,0 Spanien

Ahlstrom Glassfibre Oy 100,0 Finland

Karhulan Teollisuuskeräys Oy 100,0 Finland

Ahlstrom Holding GmbH 100,0 Tyskland

Ahlstrom Munich GmbH 100,0 Tyskland

Ahlstrom Osnabrück GmbH 100,0 Tyskland

Ahlstrom Altenkirchen GmbH 100,0 Tyskland

Ahlstrom Nümbrecht GmbH & Co. KG 100,0 Tyskland

Ahlstrom Nümbrecht Verwaltung GmbH 100,0 Tyskland

Ahlstrom Industrial Holdings Limited 100,0 Storbritannien

Ahlstrom Group Finance Limited 100,0 Storbritannien

Ahlstrom Industries 100,0 Frankrike

Ahlstrom Brignoud 100,0 Frankrike

Ahlstrom Tampere Oy 100,0 Finland

Ahlstrom Chantraine 100,0 Frankrike

Ahlstrom Labelpack 100,0 Frankrike

Ahlstrom Research and Services 100,0 Frankrike

Ahlstrom Specialties 100,0 Frankrike

Ahlstrom Russia Oy 100,0 Finland

Ahlstrom Tver LLC 100,0 Ryssland

Ahlstrom Turin S.p.A. 100,0 Italien

Ahlstrom Fabriano S.r.l. 100,0 Italien

Ahlstrom Ibérica, S.L. 51,0 Spanien

Ahlstrom Milano S.r.l. 100,0 Italien

noter till koncernbokslut
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Ägarandel, % Land

Ahlstrom USA, Inc. 100,0 USA

Ahlstrom Atlanta LLC 100,0 USA

Ahlstrom Capital Corporation 100,0 USA

Ahlstrom Filtration LLC 100,0 USA

Ahlstrom Nonwovens LLC 100,0 USA

Windsor Locks Canal Company 100,0 USA

Ahlstrom Glass Nonwovens LLC 100,0 USA

Ahlstrom West Carrollton Inc. 100,0 USA

Titanium Foreign Sales Corporation 100,0 USA

Ägarandelarna avviker inte från röstandelarna. 

trAnsAktioner med intressebolAg  

Milj. EUR 2008 2007

Omsättning och ränteintäkter 1,0 1,3

Inköp av produkter och tjänster -3,6 -5,0

Kund- och övriga fordringar 2,6 0,1

Leverantörs- och övriga skulder 0,3 0,5

Räntebärande skulder 0,0 0,1

Marknadspriser har använts vid transaktioner med intressebolag. 

Ansvarsförbindelser till förmån för intressebolag visas i not 29.

ersättningAr till stYrelsen 

Tusen EUR 2008 2007

Styrelsemedlemmar 31.12.2008

Peter Seligson, Ordförande 73 57

Bertel Paulig, Vice ordförande 49 33

Martin Nüchtern 24 -

Sebastian Bondestam 32 32

Jan Inborr 40 35

Willem F. Zetteler 47 33

Thomas Ahlström 49 24

Tidigare styrelsemedlemmar

Urban Jansson 19 35

Johan Gullichsen - 19

Totalt 333 268

Företagsledningens ersättningar

Kortfristiga ersättningar 3 748 3 524

Ersättningar efter avslutad anställning 80 73

Aktierelaterade ersättningar som regleras med kontanter - -220

Totalt 3 828 3 377
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Tusen EUR 2008 2007

Ersättningar till företagsledningen

Verkställande direktör Jukka Moisio (fram till 27.2.2008) 252 616

Verkställande direktör Risto Anttonen (från 28.2.2008) 387 -

Övriga medlemmar av ledningsgruppen (CET) 3 109 2 909

Totalt 3 748 3 524

Förmån av aktier tecknade med optioner och sålda

optioner enligt optionsprogram I (2001) och II (2001)

Verkställande direktör Jukka Moisio - 1 640

Övriga medlemmar av ledningsgruppen (CET) - 1 850

Totalt - 3 490

Under 2008 betalades 418 tusen EUR till verkställande direktören och medlemmarna av ledningsgruppen i enlighet med optionsprogrammet 
2004 A för aktierelaterade ersättningar som regleras med kontant intjänade under 2005.

Koncernen tillhandahåller också icke kontanta förmåner för företagsledningen.

Verkställande direktören samt de finska medlemmarna av ledningsgruppen (CET) kan ha rätt att gå i pension vid fyllda 60 år enligt  
den frivilliga kollektiva pensionsförsäkringen.

aktiebaserat belöningssystem

Den 31 januari 2008 godkände 

styrelsen ett aktiebaserat belöningssys-

tem som en del av incitamentsprogram 

för ledningsgruppen. Planen gäller fem 

år och består av tre ett-års-intjänande-

perioder (åren 2008, 2009 och 2010) 

som följs av två års innehavandeperiod. 

Planen ger innehavaren möjlighet att 

erhålla Ahlstroms aktier och kontanter 

(som motsvarar skatter för den totala 

ersättningen) om resultatet per aktie 

(EPS) som fastställts av styrelsen 

uppnås för varje intjänandeperiod. Om 

de fastställda målen i planen uppnås i 

sin helhet för alla tre intjänandeperioder 

uppgår ersättningen till 500 000 aktier.

Aktier som intjänats i enlighet med 

planen måste innehas åtminstone två år 

efter varje intjänandeperiod. Styrelsen 

rekommenderar att verkställande direk-

tören behåller aktier i bolaget som 

motsvarar hans årliga nettolön och att 

andra medlemmar i ledningsgruppen  

äger aktier i bolaget som motsvarar 

hälften av deras årliga nettolön.

Inga aktier eller kontanter hade 

erhållits under 2008 av ledningsgrup-

pen eftersom koncernen inte nådde det 

resultat per aktie såsom fastställt av 

styrelsen. Koncernen har inte redovisat 

kostnader hänförliga till belönings-

systemet under räkenskapsperioden.

planer avseende aktierelaterade

ersättningar till nyckelpersoner

(aktierelaterade ersättningar

som regleras med kontanter)

Den 27 oktober 2004 godkände 

styrelsen ett nytt långsiktigt belönings-

system för nyckelpersoner. Under 

perioden 2005–2007 hade varje i 

planen delaktig anställd möjlighet att 

varje kalender år förtjäna ett bestämt 

maximalt antal syntetiska optioner. Det 

maximala antalet optioner som kunde 

ha förtjänats under åren 2005–2007 var 

totalt 2 505 128 stycken. Optionerna 

berättigade de delaktiga till en utbetal-

ning, vilken betalas kontant det tredje 

året efter det år under vilket optionen 

har förtjänats. För optioner förtjänade  

under år 2005 (2004 A), skedde kontant-

betalningen år 2008. Utbetalningens 

storlek berodde bland annat på koncer-

nens framgång.

År 2006 (optionsprogram 2004 B)  

och 2007 (2004 C) tilldelades inga 

optioner på grund av att koncernens  

resultat per aktie var lägre än det 

uppsatta målet. Den 31 december 2007 

uppgick förpliktelesen från program 

2004 A till 1,0 miljoner EUR. På balans-

dagen hade ingen förpliktelse redovisats 

eftersom kontantbetalningen skedde 

under 2008.

noter till koncernbokslut
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Följande tabell illustrerar de allmänna villkoren för optionsprogrammen:

2004 A 2004 B 2004 C

Tilldelningstidpunkt 27.10.2004 27.10.2004 27.10.2004

Maximalt antal optioner 816 278 844 425 844 425

Antal tilldelade optioner 246 482 0 0

Aktiepris vid tilldelningstidpunkt* 16,73 16,73 16,73

Optionsavtalets giltighetstid 27.10.2004–31.3.2008 27.10.2004–31.3.2009 27.10.2004–31.3.2010

Intjänandeperiod 1.1.2005–31.12.2007 1.1.2006–31.12.2008 1.1.2007–31.12.2009

Optionsavtalets villkor Koncernens resultat per Koncernens resultat per Koncernens resultat per

aktie och personlig aktie och personlig aktie och personlig

prestation under år 2005 prestation under år 2006 prestation under år 2007

och aktieprisets och aktieprisets och aktieprisets

utveckling under åren utveckling under åren utveckling under åren

2005–2007. 2006–2008. 2007–2009.

Lösenpris, EUR  16,73 23,79 22,65

(utdelning har inte avdragits)

Optionens verkliga värde, EUR 4,27 n/a n/a

* Definierat av en oberoende och utomstående expert eftersom Ahlstroms aktie inte var offentligt noterad.

Antalet syntetiska optioner och det vägda genomsnittliga teckningspriset för dem

                    2008                      2007

Vägt Vägt

genomsnittligt Antal genomsnittligt Antal

lösenpris, EUR optioner lösenpris, EUR optioner

Utestående vid periodens början 4,27 234 773 10,55 246 482

Inlösta under perioden 4,27 -234 773 - -

Förverkade under perioden - - 10,32 -11 709

Utestående vid periodens slut - 0 4,27 234 773

Inlösningsbara vid periodens slut - -
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villkoren För optionsprogrammen, 

som inte kan hänFöras till iFrs 2

Den 26 september 2001 beslutade 

koncernen tilldela 1 752 068 aktieoptio-

ner till bolagets ledning och nyckelper-

soner. Varje optionsrätt ger innehava-

ren rätt att teckna en aktie i Ahlstrom. 

Teckningspriset var 16,13 EUR minskat 

med utdelningen efter den 1 januari 

2002 och före teckningen av aktier. 

Teckningsperioden av aktier för de båda 

optionsprogrammen utgick den 30 april 

2007. Mellan den 2 januari och den  

23 april 2007 var optionerna noterade 

på OMX Nordiska Börs Helsingfors.  

I januari - april 2007 tecknades 1 008 871 

nya aktier med optionsrätten.

Dessa optionsprogram är beviljade 

före den 7 november 2002 och i 

enlighet med IFRS 1 och IFRS 2, har 

IFRS principer inte tillämpats på dessa 

program.

Antalet aktieoptioner och det vägda lösenpriset för dem:

                      2008                   2007 

Vägt  Vägt  

genomsnittligt Antal genomsnittligt Antal

lösenpris, EUR optioner lösenpris, EUR optioner

Utestående vid periodens början - - 9,22 1 008 871

Inlösta under perioden - - 9,16 -1 008 871

Utestående vid periodens slut - 0

Inlösningsbara vid periodens slut - -

31. Händelser efter balansdagen 

Koncernledningen har inte kännedom om några händelser som inträffat efter balansdagen och som skulle vara av väsentlig

betydelse för bokslutet.

noter till koncernbokslut
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Milj. EUR 2008 2007 2006 2005 2004

Ekonomiska nyckeltal

Nettoomsättning 1 802,4 1 760,8 1 599,1 1 552,6 1 567,8

Personalkostnader 337,8 362,1 319,6 313,1 340,1

% av nettoomsättningen 18,7 20,6 20,0 20,2 21,7

Resultat före finansnetto, skatter, avskrivningar och nedskriv-
ningar (EBITDA) 126,9 125,6 177,6 200,9 152,4

% av nettoomsättningen 7,0 7,1 11,1 12,9 9,7

Avskrivningar 97,9 93,9 79,9 82,9 86,7

Nedskrivningar 14,4 5,9 1,7 0,8 3,6

Rörelseresultat 14,6 25,8 96,1 117,2 62,1

% av nettoomsättningen 0,8 1,5 6,0 7,5 4,0

Finansnetto 30,0 20,9 8,4 11,5 12,5

% av nettoomsättningen 1,7 1,2 0,5 0,7 0,8

Resultat före skatt -20,6 0,2 81,2 100,7 47,9

% av nettoomsättningen -1,1 0,0 5,1 6,5 3,1

Periodens resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare -17,9 0,5 57,5 62,4 33,2

% av nettoomsättningen -1,0 0,0 3,6 4,0 2,1

Sysselsatt kapital (periodens slut) 1 285,0 1 270,6 946,9 947,1 975,6

Räntebärande nettoskulder 598,7 491,1 155,2 340,6 361,8

Eget kapital 628,1 752,4 766,6 590,5 580,5

Avkastning på sysselsatt kapital (ROCE), % 1,4 2,5 10,4 12,4 7,0

Avkastning på eget kapital (ROE), % -2,3 0,2 8,5 10,7 5,6

Soliditet, % 36,8 44,0 56,5 43,2 42,0

Skuldsättningsgrad, % 95,3 65,3 20,3 57,7 62,3

Investeringar, inklusive företagsförvärv 167,0 371,9 127,8 73,2 167,0

% av nettoomsättningen 9,3 21,1 8,0 4,7 10,7

F&U kostnader 23,8 23,9 25,0 27,1 27,6

% av nettoomsättningen 1,3 1,4 1,6 1,7 1,8

Nettokassaflöde 102,4 43,9 119,2 126,6 128,0

Antal anställda vid årets slut 6 365 6 481 5 677 5 525 5 755

Antal anställda i medeltal under året 6 510 6 108 5 687 5 605 6 428

Nettoomsättning per anställd, tusen EUR 277 288 281 277 244

Nyckeltal
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bokslut

2008 2007 2006 2005 2004

Nyckeltal per aktie

Resultat per aktie, EUR -0,38 0,01 1,31 1,71 0,91

Resultat per aktie efter utspädning, EUR -0,38 0,01 1,29 1,67 0,90

Kassaflöde per aktie, EUR 2,19 0,94 2,72 3,48 3,52

Eget kapital per aktie, EUR 13,46 15,35 16,79 16,21 15,94

Utdelning per aktie, EUR 0,45 * 1,00 1,00 1,79 1,72

Utdelning per resultat, % n/a n/a 76,3 104,7 188,9

Justerat antal utestående aktier i slutet av perioden (tusental) 46 670,6 46 670,6 45 661,7 36 418,4 36 418,4

Justerat antal utestående aktier i medeltal under året (tusental) 46 670,6 46 476,2 43 801,7 36 418,4 36 418,4

Nettoomsättningen och rörelseresultatet definieras i redovisningsprinciperna för upprättandet av koncernredovisningen.

* Styrelsens förslag till bolagsstämman  
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Räntebärande nettoskulder Räntebärande skulder - Kassa och banktillgodohavanden - Kortfristiga investeringar

Soliditet, %
 Eget kapital, totalt                     

x 100
 Tillgångar totalt - Erhållna förskott

Skuldsättningsgrad, %
 Räntebärande nettoskulder   

x 100
 Eget kapital, totalt

Avkastning på eget kapital (ROE), %
 Periodens resultat       

x 100
 Eget kapital, totalt (i medeltal under året)

Avkastning på Resultat före skatt + Finansnetto                                                  
x 100

sysselsatt kapital (ROCE), % Tillgångar totalt (i medeltal under året) - Räntefria skulder (i medeltal under året)

Resultat per aktie, euro
 Periodens resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare

 Justerat antal aktier i medeltal under året

Kassaflöde per aktie, euro
 Nettokassaflöde från rörelsen

 Justerat antal aktier i medeltal under året

Eget kapital per aktie, euro
 Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare

 Justerat antal aktier i slutet av perioden

Utdelning per aktie, euro
 Utbetald utdelning under perioden

 Justerat antal aktier i slutet av perioden

Utdelning per resultat, %
 Utdelning per aktie   

x 100
 Resultat per aktie

uträkning AV nYckeltAl   
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Milj. EUR (Not) 2008 2007

Omsättning (1) 61,5 61,1

Övriga rörelseintäkter (2) 0,4 1,0

Personalkostnader (3) -8,1 -8,7

Avskrivningar och nedskrivningar (10) -0,1 -0,1

Övriga rörelsekostnader (4) -21,1 -21,2

-29,3 -30,0

Rörelsevinst 32,6 32,1

Finansiella intäkter och kostnader

Dividendintäkter (5) - 4,4

Ränteintäkter och övriga finansiella intäkter (6) 33,0 29,3

Räntekostnader och övriga finansiella kostnader (7) -31,1 -18,9

Kursdifferenser 6,9 10,2

8,8 25,0

Resultat före extraordinära poster 41,4 57,1

Extraordinära poster (8)

Extraordinära intäkter 4,4 5,5

Resultat efter extraordinära poster 45,8 62,6

Inkomstskatter (9) -10,8 -13,2

Räkenskapsperiodens vinst 35,0 49,4

Resultaträkning

moderbolAgets bokslut, fAs
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Milj. EUR (Not) 31.12.2008 31.12.2007

Aktiva

Bestående aktiva

Immateriella tillgångar (10)

Immateriella rättigheter 0,3 0,4

Förskottsbetalningar och pågående nyanläggningar 0,3 0,1

0,6 0,5

Materiella tillgångar (10)

Mark och vattenområden 0,4 0,4

Maskiner och inventarier 0,1 0,1

Övriga materiella tillgångar 0,1 0,1

0,6 0,6

Investeringar (11)

Aktier i koncernbolag 1 029,2 793,7

Fordringar hos koncernbolag 25,0 15,0

Aktier i intressebolag 2,7 2,7

Övriga aktier 0,5 0,5

1 057,4 811,9

Rörliga aktiva

Långfristiga fordringar

Fordringar hos koncernbolag (17) 47,5 68,1

Latenta skattefordringar (16) 1,1 1,4

48,6 69,5

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar - 0,1

Fordringar hos koncernbolag (17) 457,8 520,0

Fordringar hos intressebolag (18) 2,5 -

Latenta skattefordringar (16) 0,1 0,1

Övriga kortfristiga fordringar 0,0 0,0

Resultatregleringar (12) 26,8 13,3

487,2 533,5

Finansiella värdepapper - 5,8

Kassa och bank 30,6 3,2

30,6 9,0

Aktiva totalt 1 625,0 1 425,0

Balansräkning
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moderbolAgets bokslut, fAs

Milj. EUR (Not) 31.12.2008 31.12.2007

Passiva

Eget kapital (13)

Aktiekapital 70,0 70,0

Överkursfond 187,8 187,8

Fond för inbetalt fritt eget kapital 8,3 8,3

Balanserad vinst 602,1 599,4

Räkenskapsperiodens vinst 35,0 49,4

903,2 914,9

Främmande kapital

Avsättningar (15) 4,6 5,2

Långfristigt (14)

Skulder till kreditinstitut 172,2 185,3

Kortfristigt

Skulder till kreditinstitut 389,6 218,8

Leverantörsskulder 1,2 1,4

Skulder till koncernbolag (17) 133,6 89,6

Skulder till intressebolag (18) - 0,1

Övriga kortfristiga skulder 1,2 0,4

Resultatregleringar (19) 19,4 9,3

545,0 319,6

Främmande kapital totalt 721,8 510,1

Passiva totalt 1 625,0 1 425,0



 65Ahlstrom Abp

Finansieringsanalys

Milj. EUR 2008 2007

Affärsverksamhetens kassaflöde

Rörelsevinst 32,6 32,1

Avskrivningar och nedskrivningar 0,1 0,1

Övriga justeringar -0,3 -1,7

Affärsverksamhetens kassaflöde före förändringar i nettorörelsekapitalet 32,4 30,5

     Förändringar i nettorörelsekapitalet 2,1 9,7

Affärsverksamhetens kassaflöde 34,5 40,2

Ränteintäkter 31,8 27,4

Räntekostnader och övriga finansiella kostnader -30,1 -15,2

Kursdifferenser 6,9 8,1

Inkomstskatter -15,3 -19,4

Affärsverksamhetens nettokassaflöde 27,8 41,1

Investeringarnas kassaflöde

Nyanskaffningar -0,2 -0,2

Förvärv av koncernbolag -242,9 -281,4

Ökning av övriga investeringar -10,0 -15,0

Försäljning av koncernbolag - 1,8

Likvidation av koncernbolag 7,6 0,3

Försäljning av tillgångar i bestående aktiva 0,2 0,8

Erhållna dividender - 4,4

Koncernbidrag 7,5 7,6

Investeringarnas nettokassaflöde -237,8 -281,7

Finansieringens kassaflöde

Aktieemissionen och aktier tecknade med optioner - 9,2

Förändring av lånefordringar och finansiella värdepapper 83,9 -73,6

Förändring av långfristiga skulder 156,9 148,5

Förändring av kortfristiga skulder 43,3 201,4

Betalda dividender -46,7 -46,6

Finansieringens nettokassaflöde 237,4 238,9

Förändring i kassa och bank 27,4 -1,7

Kassa och bank vid räkenskapsperiodens början 3,2 4,9

Kassa och bank vid räkenskapsperiodens slut 30,6 3,2
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Redovisningsprinciper

Information om bolaget 

Ahlstrom Abp är Ahlstromkoncernens 

moderbolag och fungerar som holding-

bolag för sina dotterbolag. Moder-

bolaget koordinerar finansfunktionen i 

Ahlstrom och den interna finansieringen 

i koncernen. Vidare säljer moderbolaget 

management service -tjänster och andra 

administrativa tjänster till sina dotter-

bolag. Ahlstrom Abp:s aktier noteras på 

NASDAQ OMX Helsingfors.  

  

Grund för upprättande 

Bokslutet har upprättats i euro och följer 

den finländska bokföringslagen och 

övriga i Finland gällande förordningar 

samt bokföringspraxis. Koncernredo-

visningen i Ahlstrom har upprättats 

i enlighet med internationella redo-

visningsstandarder (IFRS) och moder-

bolaget har följt koncernens redo-

visningsprinciper alltid då det har varit 

möjligt. Nedan presenteras de redo-

visningsprinciper som avviker från kon-

cernens principer. För övrigt tillämpas 

koncernens redovisningsprinciper.

Finansiella derivatinstrument

Bolaget har en exponering för 

valuta- och ränterisker till följd av 

affärs verksamhet och finansiering. 

Riskerna hanteras med bland annat 

olika derivat instrument, inom ramen 

för den ordinära affärsverksamheten 

för att minimera effekten på bolagets 

lönsamhet och soliditet.

Med derivatinstrumenten säkrar 

bolaget planerade transaktioner eller 

fasta avtal (kassaflödessäkring), eller 

nettoinvesteringar i utländska enheter. 

Derivatinstrument används också i 

mycket begränsad utsträckning för 

övriga transaktioner inom ramen för 

koncernens finanspolicy.

För terminskontrakt redovisas en 

ränte- och en kursdifferenskomponent. 

Räntan periodiseras under avtalets 

giltighetstid antingen som ränteintäkt 

eller -kostnad. Kontraktets valutakurs-

effekt fastställs i slutet av varje räken-

skapsperiod enligt den officiella valuta-

kursen på räkenskapsperiodens sista 

vardag, och rapporteras i valutakurs-

differenserna.

Ränteswapkontrakt som används 

för att säkra kassaflödet redovisas enligt 

prestationsprincipen. Den upplupna 

netto räntan redovisas som en justering 

av ränteeffekten för den bakom liggande 

transaktionen.

Extraordinära poster 

I bokslutets extraordinära poster ingår 

erhållna och beviljade koncernbidrag 

och inkomstskatter som hänför sig till 

dessa.    

 

Leasing 

Utgifter för operativ leasing och för 

övriga hyresavtal redovisas som 

kostnader.   

  

Pensionsplaner

Bolagets lagstadgade pensionsansvar 

och eventuella tilläggspensionsansvar 

är försäkrade. Premierna till pensions-

försäkringsbolagen fastställs på basen 

av föreskrivna aktuarieantaganden och 

övriga bestämmelser. 

Pensionsförsäkringspremierna 

redovisas i resultatet. Pensionsansvar 

och förändringar i oförsäkrat ansvar 

redovisas i resultaträkningen respektive 

balansräkningen enligt lokal praxis. 

    

    

 

noter till moderbolAgets bokslut, fAs
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1. Omsättning per land

Milj. EUR 2008 2007

USA 16,2 13,4

Frankrike 15,0 14,8

Italien 9,7 12,7

Tyskland 6,4 6,1

Finland 5,2 6,0

Storbritannien 2,2 2,8

Spanien 1,5 1,2

Sverige 1,4 1,4

Sydkorea 1,1 1,2

Belgien 1,1 1,0

Brasilien 1,0 0,4

Övriga 0,7 0,1

Totalt 61,5 61,1

2. Övriga rörelseintäkter 

Vinst på försäljning av aktier 0,1 0,7

Vinst på försäljning av materiella tillgångar 0,2 -

Övriga 0,1 0,3

Totalt 0,4 1,0

3. Personalkostnader

Styrelsemedlemmarnas arvoden -0,3 -0,3

Verkställande direktörens lön -0,5 -0,5

Verkställande direktörens bonus -0,1 -0,1

Övriga löner och arvoden -6,0 -6,4

Pensionskostnader -0,8 -0,9

Övriga lönebikostnader -0,4 -0,5

Totalt -8,1 -8,7

Risto Anttonen fungerade som tillförordnad verkställande direktör från och med den 28 februari till och med den 31 december efter  
Jukka Moisios avgång den 28 februari 2008.

Verkställande direktören samt de finska medlemmarna av ledningsgruppen (CET) kan ha rätt att gå i pension vid fyllda 60 år  
enligt den frivilliga kollektiva pensionsförsäkringen.

Antal anställda i medeltal under året

Tjänstemän 80 91
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4. Ersättning till revisorer

Milj. EUR 2008 2007

PricewaterhouseCoopers

Arvoden för revision -0,1 -

Arvoden för skattefrågor -0,0 -

Övriga tjänster -0,0 -

Totalt -0,1 -

KPMG

Arvoden för revision - -0,1

Arvoden för skattefrågor - -0,1

Totalt - -0,2

5. Dividendintäkter

från koncernbolag - 4,4

6. Ränteintäkter och övriga finansiella intäkter

från koncernbolag 29,6 27,8

från övriga 3,4 1,5

Totalt 33,0 29,3

7. Räntekostnader och övriga finansiella kostnader

till koncernbolag -3,4 -2,9

till övriga -27,7 -16,0

Totalt -31,1 -18,9

8. Extraordinära poster

Koncernbidrag 5,9 7,5

Skatt på extraordinära poster -1,5 -2,0

Totalt 4,4 5,5

9. Inkomstskatter

Aktuell skatt -12,1 -15,0

Latenta skatter -0,2 -0,2

Skatt på extraordinära poster 1,5 2,0

Inkomstskatter i resultaträkningen -10,8 -13,2

noter till moderbolAgets bokslut, fAs
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10. Immateriella och materiella tillgångar

Mark och Maskiner Övriga 
Immateriella vatten- och materiella

Milj. EUR rättigheter områden inventarier tillgångar

2008

Anskaffningsutgift 1.1. 2,5 0,4 0,2 0,6

Ökningar 0,2 - - -

Minskningar - - - -

Anskaffningsutgift 31.12. 2,7 0,4 0,2 0,6

Ackumulerade avskrivningar 1.1. 2,0 - 0,1 0,5

Periodens avskrivningar 0,1 - 0,0 -

Minskningar - - - -

Ackumulerade avskrivningar 31.12. 2,1 - 0,1 0,5

Bokfört värde 31.12.2008 0,6 0,4 0,1 0,1

2007

Anskaffningsutgift 1.1. 2,5 0,4 1,3 0,6

Ökningar - - - -

Minskningar - - -1,1 -

Anskaffningsutgift 31.12. 2,5 0,4 0,2 0,6

Ackumulerade avskrivningar 1.1. 2,0 - 1,2 0,5

Periodens avskrivningar 0,1 - 0,0 -

Minskningar - - -1,1 -

Ackumulerade avskrivningar 31.12. 2,0 - 0,1 0,5

Bokfört värde 31.12.2007 0,5 0,4 0,1 0,1

11. Investeringar

Aktier i Fordringar Aktier i
koncern-  hos koncern- intresse- Övriga

Milj. EUR bolag bolag bolag aktier

2008

Anskaffningsutgift 1.1. 793,7 15,0 2,7 0,5

Ökningar 242,9 10,0 - -

Minskningar -7,4 - - -

Anskaffningsutgift 31.12. 1 029,2 25,0 2,7 0,5

Bokfört värde 31.12.2008 1 029,2 25,0 2,7 0,5

2007

Anskaffningsutgift 1.1. 512,8 - 2,8 0,5

Ökningar 281,3 15,0 - -

Minskningar -0,4 - -0,1 -

Anskaffningsutgift 31.12. 793,7 15,0 2,7 0,5

Bokfört värde 31.12.2007 793,7 15,0 2,7 0,5
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12. Aktiva resultatregleringar

Milj. EUR 2008 2007

Kortfristiga 26,8 13,3

Väsentliga poster:

Periodiserade säkringskontrakt 19,0 5,7

Periodiserade rabatter 7,3 7,4

Övriga 0,5 0,2

Totalt 26,8 13,3

13. Eget kapital

Eget kapital 1.1. 914,9 902,9

Betalda dividender -46,7 -46,6

Aktieemissionen och aktier tecknade med optioner - 9,3

Räkenskapsperiodens vinst 35,0 49,4

Eget kapital 31.12. 903,2 914,9
           

Den 31.12.2008 uppgick aktiekapitalet till 70 005 912,00 EUR fördelat på 46 670 608 aktier. Alla aktier har en röst och samma 

rätt till utdelning. 

14. Förfalloprofil för långfristiga skulder

Milj. EUR 2010 2011 2012 2013 2014- Totalt

2008

Skulder till kreditinstitut 33,1 58,1 7,6 42,0 31,4 172,2

Milj. EUR 2009 2010 2011 2012 2013- Totalt

2007

Skulder till kreditinstitut 143,1 3,1 28,1 3,1 7,9 185,3

noter till moderbolAgets bokslut, fAs
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15. Avsättningar

Milj. EUR 2008 2007

Miljöavgifter 0,4 1,0

Pensioner och övriga ersättningar till anställda 4,2 4,2

Totalt 4,6 5,2

16. Latenta skattefordringar

Långfristiga fordringar 1,1 1,4

Kortfristiga fordringar 0,1 0,1

Totalt 1,2 1,5

Förorsakade av:

Tillfälliga skillnader 1,2 1,5

17. Fordringar hos och skulder till koncernbolag

Långfristiga fordringar 47,5 68,1

Kundfordringar 0,4 2,2

Lånefordringar 448,3 508,0

Aktiva resultatregleringar 9,1 9,7

Totalt 505,3 588,0

Leverantörsskulder 0,5 0,3

Passiva resultatregleringar 16,1 14,8

Övriga kortfristiga skulder 117,0 74,5

Totalt 133,6 89,6

18. Fordringar hos och skulder till intressebolag

Kortfristiga lånefordringar 2,5 -

Kortfristiga skulder - 0,1
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19. Passiva resultatregleringar

Milj. EUR 2008 2007

Kortfristiga 19,4 9,3

Väsentliga poster:

Periodiserade personalkostnader 1,8 2,5

Inkomstskatteskuld 0,2 3,3

Upplupen ränta 4,7 2,4

Periodiserade säkringskontrakt 12,4 0,9

Övriga 0,3 0,2

Totalt 19,4 9,3

20. Ansvarsförbindelser

För koncernbolagens förpliktelser:

Borgensförbindelser 77,5 59,3

För intressebolagens förpliktelser:

Borgensförbindelser 4,2 6,2

Leasingavtal:

Kortfristig del 1,0 0,8

Långfristig del 2,2 3,8

Övriga 0,1 0,3

21. Aktier i dotterbolag

Dotterbolagen presenteras på sidan 131.

22. Nominella och verkliga värden på finansiella derivatinstrument   

                Nominella värden                   Verkliga värden  

Milj. EUR 2008 2007 2008 2007

Räntederivat

Ränteswapkontrakt 135,0 100,0 -3,4 0,3

Valutaderivat

Terminskontrakt i främmande valuta 386,9 304,0 2,8 3,6

Säkring av eget kapital

Terminskontrakt i främmande valuta 105,8 106,5 4,6 1,2

Derivatinstrument är säkringar som har gjorts i enlighet med koncernens policy för säkring av valutakursrisker.  
Mer information om hantering av finansiella risker finns i not 23 i koncernredovisningen.

noter till moderbolAgets bokslut, fAs
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Styrelsens förslag till utdelning av vinster

Enligt moderbolagets balansräkning den 31.12.2008 var:

EUR

Balanserad vinst  602 066 744,78

Fond för inbetalt fritt eget kapital 8 266 273,12

Räkenskapsperiodens vinst 35 023 673,87

Utdelningsbara medel totalt 645 356 691,77

Styrelsen föreslår till bolagsstämman vilken hålls den 25 mars 2009 följande:

- i dividend utdelas 0,45 euro per aktie från balanserad vinst 21 001 773,60

- för allmännyttiga ändamål reserveras 35 000,00

- balanseras i fond för inbetalt fritt eget kapital 8 266 273,12

- balanseras i balanserad vinst 616 053 645,05

645 356 691,77

Den föreslagna avstämningsdagen är 30.3.2009 och utbetalning sker 6.4.2009.

Helsingfors den 4 februari 2009

Peter Seligson

Bertel Paulig                      Sebastian Bondestam                               Jan Inborr

Martin Nüchtern                                       Thomas Ahlström                               Willem F. Zetteler

   

Jan Lång

Verkställande direktör
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Revisionsberättelse

om bokslutet, koncernbokslutet och 

verksamhetsberättelsen. God revisions-

sed förutsätter att yrkesetiska principer 

iakttas och att revisionen planeras och 

utförs så att man uppnår en rimlig 

säkerhet om att bokslutet och verksam-

hetsberättelsen inte innehåller väsent-

liga felaktigheter och att medlemmarna 

i moderbolagets styrelse och verkstäl-

lande direktören har handlat i enlighet 

med aktiebolagslagen.

Med revisionsåtgärderna vill man 

försäkra sig om att de belopp och 

den övriga information som ingår i 

bokslutet och verksamhetsberättelsen 

är riktiga. Valet av åtgärder grundar sig 

på revisorns omdöme och bedömning 

av risken för att bokslutet innehåller  

en väsentlig felaktighet på grund av 

oegentligheter eller fel. Vid planeringen 

av nödvändiga granskningsåtgärder 

beaktas även den interna kontrollen 

som inverkar på upprättandet och pre-

sentationen av bokslutet. Därutöver 

bedöms bokslutets och verksamhets-

berättelsens allmänna form, principerna 

för upprättandet av bokslutet samt de 

uppskattningar som ledningen gjort vid 

upprättandet av bokslutet.

Revisionen har utförts i enlighet 

med god revisionssed i Finland. Enligt 

vår mening har vi utfört tillräckligt med 

för ändamålet tillämpliga gransknings åt-

gärder för vårt utlåtande.

Utlåtande om koncernbokslutet

Enligt vår mening ger koncernbokslu-

tet riktiga och tillräckliga uppgifter om 

koncernens ekonomiska ställning samt 

om resultatet av dess verksamhet och 

kassa flöden i enlighet med interna-

tionella redovisningsstandarder IFRS 

sådana de antagits av EU.

Utlåtande om bokslutet  

och verksamhetsberättelsen

Enligt vår mening ger bokslutet och 

verksamhetsberättelsen riktiga och till-

räckliga uppgifter om koncernens och 

moderbolagets ekonomiska ställning 

samt om resultatet av dess verksam-

het i enlighet med i Finland ikraft-

varande stadganden och bestämmelser 

gällande upprättande av bokslut och 

verksamhets berättelse. Uppgifterna i 

verksamhetsberättelsen är förenliga 

med uppgifterna i bokslutet.

Helsingfors den 4 februari 2009

PricewaterhouseCoopers Oy

CGR-samfund 

Eero Suomela

CGR

Till Ahlstrom Abp:s bolagsstämma
Vi har granskat Ahlstrom Abp:s 

bokföring, bokslut, verksamhetsberät-

telse och förvaltning för räkenskaps-

perioden 1.1.–31.12.2008. Bokslutet 

omfattar koncernens balansräkning, 

resultaträkning, finansieringsanalys, 

kalkyl över förändringar i eget kapital 

och noter till bokslutet samt moder-

bolagets balansräkning, resultaträk-

ning, finansieringsanalys och noter till 

bokslutet.

Styrelsens och verkställande  

direktörens ansvar

Styrelsen och verkställande direktören 

ansvarar för upprättandet av bokslutet 

och verksamhetsberättelsen och för att 

koncernbokslutet ger riktiga och tillräck-

liga uppgifter i enlighet med internatio-

nella redovisningsstandarder IFRS sådana 

de antagits av EU och för att bokslutet 

och verksamhetsberättelsen ger riktiga 

och tillräckliga uppgifter i enlighet med 

i Finland ikraftvarande stadganden och 

bestämmelser gällande upprättande 

av bokslut och verksamhetsberättelse. 

Styrelsen svarar för att tillsynen över 

bokföringen och medelsförvaltningen 

är ordnad på behörigt sätt och verkstäl-

lande direktören för att bokföringen är 

lagenlig och medelsförvaltningen ordnad 

på ett betryggande sätt.

Revisorns skyldigheter 

Revisorn skall utföra revisionen 

enligt god revisionssed i Finland och 

utgående från detta ge ett utlåtande 




