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Ahlstrom Abp sammanfattning av BÖRSMEDDELANDE 9.8.2012 kl. 9.00  
 

Detta är en sammanfattning av delårsrapporten för januari–juni 2012. Den fullständiga 
delårsrapporten finns på engelska och finska och är tillgänglig på www.ahlstrom.com.  

Ahlstroms delårsrapport januari–juni 2012 

Resultatet nådde inte referensperiodens nivå: Utsikterna för hela året 
oförändrade. 
Kvarvarande verksamheter april–juni 2012 jämfört med april–juni 2011 

• Omsättningen uppgick till 413,2 miljoner euro (423,7 miljoner euro). 

• Rörelsevinsten var 7,4 miljoner euro (22,1 miljoner euro).  

• Rörelseresultat exklusive poster av engångskaraktär var 13,2 miljoner euro (20,4 
miljoner euro). 

• Rörelsevinsten i procent exklusive poster av engångskaraktär blev 3,2 (4,8). 

• Resultat före skatt var 0,8 miljoner euro (14,3 miljoner euro).  

• Resultatet per aktie blev -0,06 euro (0,16 euro). 

Händelser under april–juni 2012 

• Lägre rörelsevinst på grund av exceptionella valutafluktuationer mot slutet av 
kvartalet, vilket drabbade främst affärsområdet Label and Processing. Därtill 
inverkade lägre volymer negativt på lönsamheten. 

• Ahlstrom lanserade fortsatt nya produkter, till exempel luftfilter för bilar och 
tunga fordon, samt meddelade att tillämpningen av tekniken Acti-V™ utökas 
inom releasepapper.  

• Projektet för minskning av materialspillet i produktionen slutfördes under 
rapportperioden. Projektet ger årligen cirka 20 miljoner euro i besparingar och 
effekten förväntas visa sig år 2012 fullt ut. 

Kvarvarande verksamheter januari–juni 2012 jämfört med januari–juni 2011 

• Omsättningen uppgick till 819,0 miljoner euro (846,2 miljoner euro). 

• Rörelsevinsten var 24,5 miljoner euro (41,6 miljoner euro).  

• Rörelsevinst exklusive poster av engångskaraktär var 30,5 miljoner euro (40,0 
miljoner euro). 

• Rörelsevinsten i procent exklusive poster av engångskaraktär blev 3,7 (4,7). 

• Resultat före skatt var 13,2 miljoner euro (28,5 miljoner euro).  

• Resultatet per aktie blev 0,08 euro (0,30 euro). 

Händelser efter redovisningsperioden 

• Ahlstrom slutförde investeringarna i produktionen av filtermaterial i Turin, Italien. 
En ny produktionslinje stöder samtidigt den växande affärsenheten Advanced 
Filtration.  
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Utsikter för år 2012 

• Ahlstroms utsikter för år 2012, som publicerades i februari, är oförändrade trots 
volatiliteten i efterfrågan och den begränsade synligheten på marknaden. 
Omsättningen för de kvarvarande verksamheterna bedöms uppgå till1 575–
1 735 miljoner euro. Rörelsevinsten från de kvarvarande verksamheterna 
exklusive poster av engångskaraktär bedöms bli 60–80 miljoner euro.  

Jan Lång, verkställande direktör 

-  Under årets andra kvartal upplevde vi stora variationer i försäljningen inom olika 
marknadssegment och geografiska områden, vilket är rätt normalt i en försiktig 
marknadsmiljö. Affärsområdet Filtration utvecklades i jämn takt; särskilt affärsenheten 
Advanced Filtration med sina specialiserade produkter gjorde goda framsteg. 
Försäljningen i Kina nådde inte förväntningarna vilket främst berodde på avmattningen 
inom byggnadsindustrin. 

- Vår rörelsevinst motsvarade inte våra förväntningar särskilt till följd av bristande 
försäljningsvolymer. Den snabbaförsvagningen av euron hade en exceptionellt stor 
inverkan på vårt resultat.  

- Vi håller på att nå en god takt i vår strävan att skapa tillväxt genom unika produkter 
och detta stöds av framstegen i harmoniseringen av de globala processerna och inom 
våra prioritetsområden. Vi tror att det utförda arbetet i allt högre grad börjar visa sig i 
vårt resultat under den närmaste framtiden.  

Utsikter  

Ahlstroms utsikter för år 2012, som publicerades i februari, är oförändrade trots 
volatiliteten i efterfrågan och den begränsade synligheten på marknaden. 
Omsättningen för de kvarvarande verksamheterna bedöms uppgå till1 575–1 735 
miljoner euro. Rörelsevinsten från de kvarvarande verksamheterna exklusive poster av 
engångskaraktär bedöms bli 60–80 miljoner euro.  

Investeringarna exklusive företagsköp inom löpande verksamheter förväntas uppgå till 
cirka 100 miljoner euro 2012 (66,4 miljoner euro 2011). I bedömningen ingår de 
investeringar som publicerades år 2011. Investeringarna omfattar en förbättring av 
tapetmateriallinjen och filtermateriallinjen i Binzhou i Kina och ett samarbetsbolag för 
kräppappertillverkning i Longkou i Kina. 

Risker under den närmaste framtiden 

En eventuellt vidgad skuldkris i Europa, särskilt i Italien och Spanien, samt en vikande 
tillväxttakt i Asien ökar riskerna för Ahlstroms ekonomiska utveckling. Under den senaste 
tiden har även tecken kommit på vikande ekonomisk tillväxt i USA jämfört med första 
halvåret. En vikande ekonomisk tillväxt eller till och med en tillfälligt krympande 
marknad kan leda till lägre försäljningsvolymer och svagare lönsamhet vilket kan tvinga 
Ahlstrom att öka de driftstopp vid fabrikerna som orsakas av marknadssituationen. 
Prognosticeringen av utvecklingen försvåras av osäkerheten i den globala ekonomiska 
tillväxten, den ökade variationen i efterfrågan på marknaden och den begränsade 
synligheten. 

Ahlstroms viktigaste råvaror är naturfiber (främst massa), syntetfibrer och kemikalier. 
Bolaget är en av världens största köpare av marknadsmassa. Trots nedgången den 
senaste tiden har priserna på några av Ahlstroms viktigaste råvaror förblivit höga.  

Om tillväxten i världsekonomin avtar ytterligare, kan risken för sänkta försäljningspriser 
öka och den nuvarande lönsamhetsnivån äventyras trots att råvarupriserna samtidigt 
sjunker. 
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En närmare beskrivning av de allmänna riskerna som hänför sig till Ahlstroms 
affärsverksamhet finns på bolagets webbplats www.ahlstrom.com och i styrelsens 
verksamhetsberättelse som ingår i årsredovisningen 2011. Riskhanteringsprocessen 
beskrivs också i redogörelsen av koncernens förvaltnings- och styrsystem (Corporate 
Governance Statement) på bolagets webbplats. 

*   *   * 

Denna delårsrapport har upprättats enligt de internationella bokslutsstandarderna 
(IFRS). Jämförelsesiffrorna avser motsvarande period föregående år om inget annat 
anges. 

Vissa ställningstaganden i detta meddelande avser bedömningar av framtiden som 
baserar sig på företagsledningens aktuella bedömning. Bedömningarna innehåller 
risker och osäkerhetsfaktorer och är därför känsliga för förändringar i det allmänna 
ekonomiska läget och företagets verksamhet.  

Helsingfors 9.8.2012  

Ahlstrom Abp 
Styrelsen 

Bilaga 

Koncernbokslut  
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