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Ahlstrom Oyj PÖRSSITIEDOTE 31.1.2013 klo 12.00    

Ahlstromin tilinpäätöstiedote 2012 

Strateginen muutos etenee; tulos edelleen heikko 

Jatkuvat toiminnot loka–joulukuu 2012 verrattuna loka–joulukuuhun 2011 

• Liikevaihto oli 240,1 miljoonaa euroa (242,8 milj. euroa). 

• Liikevoitto 0,1 miljoonaa euroa (-3,4 milj. euroa).  

• Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä -5,0 miljoonaa euroa (0,5 milj. euroa). 

• Liikevoittoprosentti ilman kertaluonteisia eriä -2,1 (0,2). 

• Voitto ennen veroja -8,2 miljoonaa euroa (-9,5 milj. euroa).  

• Osakekohtainen tulos oli -0,23 euroa (-0,15 euroa). 

Loka–joulukuu 2012 lyhyesti 

• Heikko kannattavuus johtui myyntimäärien laskusta kaikilla päämarkkinoilla, epäsuotuisasta 
myyntivalikoimasta sekä markkinatilanteesta aiheutuneiden tuotantoseisokkien lisäyksistä, 
joilla hallittiin varastotasoja.  

• Ahlstromin ylimääräinen yhtiökokous hyväksyi Label and Processing -liiketoiminta-alueen 
eriyttämisen ja yhdistymisen Munksjö AB:n kanssa. Uudesta yhtiöstä tulee yksi maailman 
johtavista erikoispaperien valmistajista. Yritysjärjestelyn ensimmäisen vaiheen odotetaan 
saatavan päätökseen vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä. On kuitenkin mahdollista, 
että ensimmäinen vaihe saadaan päätökseen vasta vuoden 2013 toisella neljänneksellä. 

• Yhtiö ilmoitti kulujen sopeuttamisohjelmasta, jolla pyritään saavuttamaan 15 miljoonan 
euron vuotuiset kustannussäästöt. Kuluja sopeutetaan vastaamaan yhtiön tulevaa kokoa ja 
laajuutta Label and Processing -liiketoiminnan jakautumisen jälkeen.   

• Ahlstrom uudisti organisaatiotaan vahvistaakseen asiakaslähtöisyyttään ja tukeakseen 
kasvua. Filtration-liiketoiminta-alue jaettiin kahdeksi erilliseksi segmentiksi: Advanced Filtration 
ja Transportation Filtration. 

Jatkuvat toiminnot tammi–joulukuu 2012 verrattuna tammi–joulukuuhun 2011 

• Liikevaihto 1 010,8 miljoonaa euroa (1 025,8 milj. euroa). 

• Liikevoitto 18,6 miljoonaa euroa (2,1 milj. euroa).  

• Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 17,9 miljoonaa euroa (29,6 milj. euroa). 

• Liikevoittoprosentti ilman kertaluonteisia eriä 1,8 (2,9). 

• Voitto ennen veroja oli -5,7 miljoonaa euroa (-22,3 milj. euroa).  

• Osakekohtainen tulos -0,43 euroa (-0,59 euroa). 

Ehdotus osingonjaoksi 

• Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että 31.12.2012 päättyneeltä tilikaudelta 
jaetaan osinkoa 0,63 euroa osakkeelta.  
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Näkymät vuodelle 2013 

• Liikevaihdon jatkuvista toiminnoista arvioidaan olevan  980-1 140 miljoonaa euroa. 
Liikevoiton jatkuvista toiminnoista ilman kertaluonteisia eriä arvioidaan olevan 2–5 % 
liikevaihdosta.  

Jan Lång, toimitusjohtaja  

- Tuloksemme neljännellä vuosineljänneksellä ja suurimman osan vuodesta oli selkeästi pettymys, 
sillä myynti jäi odotuksistamme. Kysynnän vaihtelu edellyttää joustavampaa ja herkempää 
kustannusrakennetta kuin meillä tällä hetkellä on. 

- Olemme strategiamme mukaisesti luoneet kasvua globaalien avainasiakkaidemme kanssa. 
Jatkamme ponnistelujamme, jotta voimme jatkossa vastata paremmin pienempien asiakkaiden 
tarpeisiin. 

- Meillä on käynnissä merkittävä liiketoimintaportfolionmuutos Label and Processing -liiketoiminnon 
eriyttämisen myötä. Olen vakuuttunut siitä, että tarkempi fokus, vahvempi asiakaskeskeisyytemme 
ja parantuneet valmiutemme tuovat meidät takaisin kannattavan kasvun polulle.  

Avainluvut jatkuvista toiminnoistaAvainluvut jatkuvista toiminnoistaAvainluvut jatkuvista toiminnoistaAvainluvut jatkuvista toiminnoista    

Milj. euroa 
10–12/ 
2012 

10–12/ 
2011 

Muutos, 
% 

1–12/ 
2012 

1–12/ 
2011 

Muutos, 
% 

Liikevaihto 240,1 242,8 -1,1 1 010,8 1 025,8 -1,5 

Liikevoitto/-tappio 0,1 -3,4  18,6 2,1  

Liikevoitto, % 0,0 -1,4  1,8 0,2  
Liikevoitto ilman 
kertaluonteisia eriä -5,0 0,5  17,9 29,6 -39,5 

Liikevoitto, % -2,1 0,2  1,8 2,9  

Tulos ennen veroja -8,2 -9,5 13,5 -5,7 -22,3 74,5 

Kauden tulos -9,8 -5,8 -68,2 -15,9 -22,1 28,2 

Osakekohtainen tulos -0,23 -0,15  -0,43 -0,59  
Sijoitetun pääoman tuotto 
(ROCE), % -2,1 -2,6  1,6 -0,0  

Investoinnit 26,1 25,6 2,2 74,1 49,8 48,7 

Henkilöstö kauden lopussa 3 829 3 918 -2,3 3 829 3 918 -2,3 

    

Toimintaympäristö Toimintaympäristö Toimintaympäristö Toimintaympäristö     

Toimintaympäristö ei muuttunut merkittävästi neljännellä vuosineljänneksellä, jolloin kysyntä jatkui 
vaimeana ja volatiliteetti lisääntyi. Maantieteellisesti katsoen kysyntä Euroopassa oli edelleen 
heikkoa, ja Pohjois-Amerikassa kysyntä hidastui tarkastelujakson aikana. Joitakin elpymisen 
merkkejä oli nähtävissä Aasian markkinoilla ja varsinkin Kiinassa. Varastotasot toimitusketjussa 
supistuivat katsauskauden loppua kohti kaikilla Ahlstromin päämarkkina-alueilla. 

Building and Energy -liiketoiminta-alueella lattiamateriaalien, tapettien ja tapettimateriaalien 
kysyntä pysyi vakaana Euroopassa. Kiinan tapettimateriaalimarkkinat näyttivät jonkin verran 
piristyvän aiemman laskun jälkeen. Tuulivoimateollisuuden käyttämien erikoislujitteiden kysyntä 
heikkeni. 

Filtration-liiketoiminta-alueella kuljetusteollisuuden suodatinmateriaalien markkinat heikkenivät 
Pohjois-Amerikassa neljännellä vuosineljänneksellä. Kuljetusteollisuuden suodatinmateriaalien 
kysyntä jatkui vaimeana Euroopassa. Esimerkiksi autojen ensirekisteröinnit Euroopassa laskivat noin 
10 % neljännellä vuosineljänneksellä. Ahlstromin erikoissuodatinmateriaalien markkinat vahvistuivat 
edelleen etenkin kaasuturbiini- ja bioteknologian alan suodattimien osalta.  
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Food and Medical -liiketoiminta-alueella teippimateriaalien, elintarviketeollisuuden 
pakkausmateriaalien ja juomateollisuuden materiaalien (esim. teepussit) markkinatilanne oli 
tarkastelujaksolla edelleen heikko, kun taas terveydenhuollon materiaalien kysyntä jatkui vakaana. 

Sellun markkinahinnat nousivat jonkin verran neljännellä vuosineljänneksellä, mutta synteettisten 
kuitujen, kuten polypropeenin ja polyesterin, hinnat pysyivät vakaina. Kemikaalien hinnat jatkoivat 
yleisesti laskuaan. Ahlstrom käyttää tuotannossaan esimerkiksi lateksia, titaanidioksidia, tärkkelystä 
ja savea. Maakaasun hinnat laskivat Euroopassa, kun taas Pohjois-Amerikassa kehitys pysyi 
vakaana.     

Liikevaihdon kehitys jatkuvissa toiminnoissaLiikevaihdon kehitys jatkuvissa toiminnoissaLiikevaihdon kehitys jatkuvissa toiminnoissaLiikevaihdon kehitys jatkuvissa toiminnoissa    

Liikevaihto liiketoiminta-alueittain 
10–12/ 
2012 

10–12/ 
2011 

Muutos, 
% 

1–12/ 
2012 

1–12/ 
2011 

Muutos, 
% 

Building and Energy 56,6 65,8 -14,0 244,1 296,2 -17,6 

Filtration 84,5 79,7 6,0 352,7 324,5 8,7 

Food and Medical 87,4 86,1 1,5 359,4 361,9 -0,7 
Muut liiketoiminnat* ja 
eliminoinnit 11,6 11,3  54,6 43,2  

Liikevaihto yhteensä 240,1 242,8 -1,1 1 010,8 1 025,8 -1,5 

*Muut toiminnot sisältävät rahoitukseen ja verotukseen liittyvät erät sekä holding- ja myyntiyhtiöille kuuluvia tuottoja ja kuluja.  

Loka–joulukuu 2012 verrattuna loka–joulukuuhun 2011 

Ahlstromin vuoden 2012 neljännen neljänneksen liikevaihto oli 240,1 miljoonaa euroa (242,8 milj. 
euroa). Liikevaihto laski 1,1 prosenttia vuoden 2011 neljänteen neljännekseen verrattuna. Lasku 
johtui pääasiassa myyntimäärien laskusta ja yksiköiden sulkemisista. Myyntihintojen nousu ja 
suotuisat valuuttakurssit liittyen Yhdysvaltain dollarin vahvistumiseen suhteessa euroon vaikuttivat 
myönteisesti liikevaihtoon.  

Liikevaihdon muutoksen jakautuminen vertailukelpoisilla valuuttakursseilla laskettuna: 

  Muutos, % 

10–12/2011  

Hinta ja tuotevalikoima 1,5 

Valuutta 2,1 

Volyymi -2,1 
Sulkemiset, yritysmyynnit ja 
ostot -2,6 

10–12/2012 -1,1 

 

Kokonaismyyntimäärät tonneissa laskivat 4,5 % vertailujaksoon verrattuna. Myyntimäärät laskivat 
Building and Energy -liiketoiminta-alueella (-18,7 % tai -3,8 % ilman yksiköiden sulkemisia) ja Food 
and Medical -liiketoiminta-alueella (-2,2 %). Filtration (1,8 %) kasvatti myyntiään. Ilman yksiköiden 
sulkemisten vaikutuksia (pääasiassa Building and Energy -liiketoiminnassa) myyntimäärät laskivat 
0,2 %.  

Tammi–joulukuu 2012 verrattuna tammi–joulukuuhun 2011 

Liikevaihto tammi–joulukuussa 2012 oli 1 010,8 miljoonaa euroa (1 025,8 milj. euroa). Liikevaihto laski 
1,5 % vuoteen 2011 verrattuna. Lasku johtui pääasiassa myyntimäärien laskusta ja yksiköiden 
sulkemisista. Liikevaihtoon vaikuttivat myönteisesti myyntihintojen nousu ja suotuisat valuuttakurssit 
liittyen Yhdysvaltain dollarin vahvistumiseen suhteessa euroon.  
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Liikevaihdon muutoksen jakautuminen vertailukelpoisilla valuuttakursseilla laskettuna: 

  Muutos, % 

1–12/2011  

Hinta ja tuotevalikoima 3,4 

Valuutta 3,8 

Volyymi -5,3 

Sulkemiset, yritysmyynnit ja 
ostot 

 
 

-3,2 

1–12/2012 -1,5 

 

Kokonaismyyntimäärät tonneissa laskivat 8,6 % vertailujaksoon verrattuna. Myyntimäärät laskivat 
Building and Energy -liiketoiminta-alueella (-23,7 % tai -4,8 % ilman yksiköiden sulkemisia) ja Food 
and Medical -liiketoiminta-alueella (-9,3 %). Filtration (1,0 %) kasvatti myyntiään. Ilman pääasiassa 
Building and Energy -liiketoiminnassa tehtyjen yksiköiden sulkemisten vaikutuksia myyntimäärät 
laskivat 2,8 %. 

Tulos ja kannattavuus jatkuvissa toiminnoissaTulos ja kannattavuus jatkuvissa toiminnoissaTulos ja kannattavuus jatkuvissa toiminnoissaTulos ja kannattavuus jatkuvissa toiminnoissa    

Taloudellinen tulos 
liiketoiminta-alueittain 

10–12/ 
2012 

10–12/ 
2011 

Muutos, 
% 

1–12/ 
2012 

1–12/ 
2011 

Muutos, 
% 

Building and Energy       

Liikevoitto 3,0 -7,7  9,5 -27,8  

Liikevoitto, % 5,3 -11,7  3,9 -9,4  
Liikevoitto ilman 
kertaluonteisia eriä -2,4 -1,1  3,9 1,2 211,5 

Liikevoitto, % -4,3 -1,7  1,6 0,4  

Filtration       

Liikevoitto 2,6 4,6 -44,0 16,7 22,8 -26,8 

Liikevoitto, % 3,0 5,8  4,7 7,0  
Liikevoitto ilman 
kertaluonteisia eriä 2,6 3,5 -26,8 21,0 22,0 -4,5 

Liikevoitto, % 3,0 4,4  6,0 6,8  

Food and Medical       

Liikevoitto -1,3 2,0  4,2 12,0 -65,2 

Liikevoitto, % -1,5 2,4  1,2 3,3  
Liikevoitto ilman 
kertaluonteisia eriä -1,4 1,6  5,2 11,7 -55,8 

Liikevoitto, % -1,6 1,9  1,4 3,2  
Muut liiketoiminnat* ja 
eliminoinnit       

Liikevoitto -4,2 -2,4  -11,7 -4,9  

Ahlstrom-konserni       

Liikevoitto 0,1 -3,4  18,6 2,1  

Liikevoitto, % 0,0 -1,4  1,8 0,2  
Liikevoitto ilman 
kertaluonteisia eriä -5,0 0,5  17,9 29,6 -39,5 

Liikevoitto, % -2,1 0,2   1,8 2,9   

*Muut toiminnot sisältävät rahoitukseen ja verotukseen liittyvät erät sekä holding- ja myyntiyhtiöille kuuluvia tuottoja ja kuluja.  

Loka–joulukuu 2012 verrattuna loka–joulukuuhun 2011 

Vuoden 2012 neljännellä neljänneksellä Ahlstrom-konsernin liikevoitto oli 0,1 miljoonaa euroa (-3,4 
milj. euroa tappiota). Luku sisältää 5,1 miljoonaa euroa kertaluonteisia eriä (-3,9 milj. euroa). 
Liiketappio ilman kertaluonteisia eriä oli -5,0 miljoonaa euroa (0,5 milj. euroa voittoa).  Vuoden 2012 
neljännen neljänneksen merkittävimmät kertaluonteiset erät olivat seuraavat: 
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• Building and Energy -liiketoiminta-alue kirjasi 4,1 miljoonan euron tuoton käyttöomaisuuden 
myynnistä.  

Building and Energy -liiketoiminta-alue kirjasi 1,0 miljoonan euron varauksen purun liittyen 
kaatopaikan puhdistukseen. Vuoden 2011 neljännellä neljänneksellä kertaluonteiset erät liittyivät 
tulosparannusohjelmaan.  

Liikevoiton heikkeneminen johtui myyntimäärien laskusta kaikilla päämarkkinoilla vuoden loppua 
kohden, epäsuotuisasta myyntivalikoimasta sekä markkinatilanteesta aiheutuneista 
tuotantoseisokeista. Liikevoittoa heikensivät myös maakaasun hinnannousun myötä kasvaneet 
energiakustannukset Italiassa ja Brasiliassa. 

Vuoden 2011 lopussa toteutettu tulosparannusohjelma paransi kannattavuutta. Lisäksi joidenkin 
energiaan liittyvien siirtyvien erien purkaminen ja lomautukset vaikuttivat kannattavuuteen 
myönteisesti. 

Ahlstromin markkinatilanteesta johtuneiden tuotantoseisokkien osuus oli 17,1 % tuotannosta vuoden 
2012 neljännellä neljänneksellä (13,9 %).  

Tappio ennen veroja oli 8,2 miljoonaa euroa (9,5 milj. euron tappio).  

Tuloverot olivat 1,6 miljoonaa euroa (verotuotot 3,7 miljoonaa euroa). Verohyvityksiä ja -varoja ei 
kirjattu yhtiöille, joiden tuottoennuste oli epävarma, eikä osakkuusyhtiöiden tappioille. Tämän lisäksi 
verokantaan vaikutti korkean veroasteen toimintamaiden suhteellisen suuri osuus voitosta ennen 
veroja.  

Kauden tappio oli -9,8 miljoonaa euroa (5,8 milj. euron tappio). Osakekohtainen tulos huomioiden 
oman pääoman ehtoisen lainan korot oli -0,23 euroa (-0,15 euroa).  

Tammi–joulukuu 2012 verrattuna tammi–joulukuuhun 2011 

Liikevoitto vuoden 2012 tammi–joulukuulta oli 18,6 miljoonaa euroa (2,1 milj. euroa). Luku sisältää 0,7 
miljoonaa euroa kertaluonteisia eriä (-27,5 milj. euroa). Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 17,9 
miljoonaa euroa (29,6 milj. euroa). Vuoden 2012 merkittävimmät kertaluonteiset erät olivat 
neljännelle neljännekselle kirjattujen erien lisäksi seuraavat: 

• Filtration-liiketoiminta-alue kirjasiEspanjan Barcelonan tehtaansa sulkemiseen liittyvän noin 
4,3 miljoonan euron kulun. 

• Vuonna 2011 merkittävimpiä kertaluonteisia eriä olivat luopuminen lasikuidun ja 
lasikuitumaton valmistuksesta Karhulassa sekä Yhdysvalloissa Bishopvillen tehtaan ja Italiassa 
Torinon hybriditapettilinjan sulkemiset. Mainitut omaisuuserät kuuluivat Building and Energy -
liiketoiminta-alueeseen. 

Liikevoiton heikkeneminen johtui myyntimäärien laskusta kaikilla päämarkkinoilla, epäsuotuisasta 
myyntivalikoimasta sekä markkinatilanteesta aiheutuneista tuotantoseisokeista. Maakaasun 
hinnannousun myötä Italiassa ja Brasiliassa kasvaneet energiakustannukset heikensivät myös 
liikevoittoa. 

Kannattavuutta paransivat myyntihintojen nousu sekä vuoden 2011 lopussa toteutettu 
tulosparannusohjelma. Lisäksi kunnossapitoon liittyvien lyhyen aikavälin kustannusten aleneminen ja 
lomautukset vaikuttivat kannattavuuteen myönteisesti. Myös edelliseen vuoteen liittyvien noin 2,8 
miljoonan euron palkkiovarasten purkaminen vaikutti positiivisesti vuoden 2012 liikevoittoon.  

Ahlstromin markkinatilanteesta johtuneiden tuotantoseisokkien osuus vuoden 2012 tuotannosta oli 
9,7 % (8,8 %).  

Tappio ennen veroja oli -5,7 miljoonaa euroa (-22,3 milj. euroa tappiota).   
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Tuloverot olivat 10,2 miljoonaa euroa (verotuotot 0,2 milj. euroa). Verohyvityksiä ja -varoja ei kirjattu 
yhtiöille, joiden tuottoennuste oli epävarma, eikä osakkuusyhtiöiden tappioille. Tämän lisäksi 
verokantaan vaikutti korkean veroasteen toimintamaiden suhteellisen suuri osuus voitosta ennen 
veroja. Maksetut verot olivat 6,5 milj. euroa. 

Kauden tappio oli 15,9 miljoonaa euroa (-22,1 milj. euroa tappiota). Osakekohtainen tulos 
huomioiden oman pääoman ehtoisen lainan korot oli -0,43 euroa (-0,59 euroa). 

Lopetetut toiminnotLopetetut toiminnotLopetetut toiminnotLopetetut toiminnot    

Label and Processing -liiketoiminta-alueen ja Munksjö AB:n yhdistäminen 

Ahlstromin ylimääräinen yhtiökokous hyväksyi 27.11.2012 Label and Processing -liiketoiminnan 
jakautumisen ja yhdistämisen Munksjö AB:n kanssa yhdeksi maailman johtavaksi erikoispaperien 
valmistajaksi kahdella osittaisjakautumisella, joista toinen koskee Euroopan Label and Processing -
toimintoja (LP Europe) ja toinen Brasiliaa (Coated Specialties). Uuden yhtiön nimeksi tulee Munksjö 
Oyj ja sen osakkeet listataan NASDAQ OMX Helsinkiin.  

Label and Processing -liiketoiminta on raportoitu erikseen lopetetuissa toiminnoissa. 

Euroopan komission kilpailuviranomainen on saanut Ahlstromin Label and Processing -liiketoiminnan 
ja Munksjö AB:n suunniteltua yhdistymistä koskevan ensimmäisen vaiheen tutkimuksen päätökseen. 
Komissio totesi, että kilpailuvaikutuksia koskeva tutkimus etenee laajempaan toiseen vaiheeseen 
esikyllästettyjen koristepaperien sekä hiomapaperin pohjamateriaalien osalta. Komissiolla on aikaa 
29.4.2013 saakka tehdä lopullinen päätös siitä, haittaisiko suunniteltu yhdistyminen merkittävästi 
kilpailua Euroopan talousalueella (ETA) tai sen merkittävässä osassa.    

Ahlstrom ja Munksjö AB jatkavat toimintaa tiiviissä yhteistyössä komission kanssa edistääkseen asian 
mahdollisimman nopeaa käsittelyä komissiossa. Tavoitteena on, että Ahlstromin Label and 
Processing -liiketoiminta-alueen Euroopan toimintojen jakautuminen sekä siihen liittyvät muut 
suunnitellun yritysjärjestelyn ensimmäisen vaiheen toimenpiteet saataisiin päätökseen vuoden 2013 
ensimmäisen neljänneksen aikana. On kuitenkin mahdollista, että yritysjärjestelyn ensimmäinen 
vaihe saadaan päätökseen vasta vuoden 2013 toisella neljänneksellä.  

Home and Personal -liiketoiminta-alueen myynti 

Ahlstromin aiempi pyyhkimistuotteiden Home and Personal -liiketoiminta siirrettiin Suominen 
Yhtymälle 31.10.2011. Kuten 27.9.2012 ilmoitettiin, Brasilian pyyhkimistuotteiden siirtyminen Suominen 
Oyj:lle on lykkääntynyt. Ahlstrom oli aiemmin arvioinut siirron tapahtuvan vuoden 2012 kolmannella 
neljänneksellä. 

Kaikki toimintojen edellyttämät Brasilian säännösten mukaiset luvat kilpailuviranomaisten vaatimien 
lupien lisäksi on saatu. Osapuolet neuvottelevat ehdoista, kuten koko 170 miljoonan euron 
kauppahinnasta jäljellä olevan 25 miljoonan euron rahoittamisesta, ennen kuin kaupasta tulee 
lopullinen. Tarkoituksena on siirtää Brasilian toiminnot Suomiselle mahdollisimman pian.    

Home and Personal -liiketoiminta on raportoitu erikseen lopetetuissa toiminnoissa 31.10.2011 saakka. 
Toistaiseksi Home and Personal -liiketoiminta-alueen Brasilian liiketoiminnat raportoidaan 
lopetetuissa toiminnoissa. 

Lopetettujen toimintojen tulos 

Lopetettujen toimintojen tulos loka–joulukuussa 2012 oli 7,5 miljoonaa euroa (9,1 milj. euron tappio). 
Vuoden 2011 neljännen neljänneksen luku sisältää kaikki Home and Personal -liiketoiminnot 
31.10.2011 asti, mutta vuoden 2012 neljännen neljänneksen luku sisältää liiketoiminnoista vain 
Brasilian osuuden.  Vuoden 2011 luku sisältää käypään arvoon arvostamiseen liittyvän 
arvonalentumistappion sekä toimintojen myyntikuluina 4,9 miljoonaa euroa verojen jälkeen liittyen 
Home and Personal -liiketoiminta-alueen myyntiin. 
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Lopetettujen toimintojen voitto tammi–joulukuussa 2012 oli 15,1 miljoonaa euroa (10,2 milj. euroa 
tappiota). Vuoden 2011 luku sisältää kaikki Home and Personal -liiketoiminnot 31.10.2011 asti, mutta 
vuoden 2012 neljännen neljänneksen luku sisältää niistä vain Brasilian osuuden. Vuoden 2011 luku 
sisältää käypään arvoon arvostamiseen liittyvän arvonalentumistappion sekä toimintojen 
myyntikuluina 23,4 miljoonaa euroa verojen jälkeen liittyen Home and Personal -liiketoiminta-alueen 
myyntiin. 

Tulos sisältäen lopetetut toiminnotTulos sisältäen lopetetut toiminnotTulos sisältäen lopetetut toiminnotTulos sisältäen lopetetut toiminnot    

Lopetetut toiminnot sisältävä tappio loka–joulukuulta 2012 oli 2,3 miljoonaa euroa (14,8 milj. euron 
tappio). Osakekohtainen tulos huomioidenoman pääoman ehtoisen lainan korot oli -0,07 euroa (-
0,34 euroa). 

Oman pääoman tuotto (ROE) oli -1,7 % (-9,6 %).        

Lopetetut toiminnot sisältävä tappio tammi–joulukuulta 2012 oli 0,7 miljoonaa euroa (32,2 milj. euron 
tappio). Osakekohtainen tulos huomioidenoman pääoman ehtoisen lainan korot oli -0,10 euroa (-
0,81 euroa). 

Oman pääoman tuotto (ROE) oli -0,1 % (-4,9 %).        

LiiketoimintaLiiketoimintaLiiketoimintaLiiketoiminta----aluekatsaus aluekatsaus aluekatsaus aluekatsaus     

Building and Energy  

Milj. euroa 
10–12/ 
2012 

10–12/ 
2011 

Muutos, 
% 

1–12/ 
2012 

1–12/ 
2011 

Muutos, 
% 

Liikevaihto 56,6 65,8 -14,0 244,1 296,2 -17,6 

Liikevoitto 3,0 -7,7  9,5 -27,8  

Liikevoitto, % 5,3 -11,7  3,9 -9,4  
Liikevoitto ilman 
kertaluonteisia eriä -2,4 -1,1  3,9 1,2 211,5 

Liikevoitto, % -4,3 -1,7  1,6 0,4  
Sijoitetun pääoman tuotto 
(RONA), % 9,8 -24,3  7,7 -19,8  
Myyntivolyymi (tuhatta 
tonnia) 22,4 27,5 -18,7 96,9 127,1 -23,7 

 

Building and Energyn liikevaihto loka-joulukuussa 2012 oli 56,6 miljoonaa euroa (65,8 milj. euroa). 
Liikevaihto laski 14,0 prosenttia vuoden 2011 vastaavaan jaksoon verrattuna. Liikevaihdon lasku 
johtui pääasiassa vuoden 2011 neljännellä neljänneksellä toteutetuista yksiköiden ja 
tuotantolinjojen sulkemisista Karhulassa, Torinossa ja Bishopvillessä. Liikevaihtoon vaikutti myös 
asiakkaiden varastotasojen supistuminen.  

Liiketoiminta-alueen liiketappio ilman kertaluonteisia eriä kasvoi 2,4 miljoonaan euroon (1,1 milj. 
euron tappio). Myyntivolyymien lasku ja siitä johtuva tuotantoseisokkien lisääntyminen heikensivät 
kannattavuutta ja mitätöivät tulosparannusohjelman myönteisiä vaikutuksia. Erikoislujitteet, joita 
käytetään tuulivoima- ja veneteollisuudessa, rasittivat edelleen tulosta. Liikevoitto oli 3,0 miljoonaa 
euroa (-7,7 milj. euron tappio). 

Liikevaihto vuonna 2012 oli 244,1 miljoonaa euroa (296,2 milj. euroa). Liikevoitto ilman 
kertaluonteisia eriä oli 3,9 miljoonaa euroa (1,2 milj. euroa). 
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Filtration  

Milj. Euroa 
10–12/ 
2012 

10–12/ 
2011 

Muutos, 
% 

1–12/ 
2012 

1–12/ 
2011 

Muutos, 
% 

Liikevaihto 84,5 79,7 6,0 352,7 324,5 8,7 

Liikevoitto 2,6 4,6 -44,0 16,7 22,8 -26,8 

Liikevoitto, % 3,0 5,8  4,7 7,0  
Liikevoitto ilman 
kertaluonteisia eriä 2,6 3,5 -26,8 21,0 22,0 -4,5 

Liikevoitto, % 3,0 4,4  6,0 6,8  
Sijoitetun pääoman tuotto 
(RONA), % 5,4 11,1  9,0 13,6  
Myyntivolyymi (tuhatta 
tonnia) 26,8 26,3 1,8 112,0 110,9 1,0 

 

Filtrationin liikevaihto loka–joulukuussa 2012 oli 84,5 miljoonaa euroa (79,7 milj. euroa). Liikevaihto 
kasvoi 6,0 % vuoden 2011 vastaavaan jaksoon verrattuna. Kasvu johtui suotuisista valuuttakursseista 
sekä lisääntyneistä myyntimääristä lähinnä erikoissuodatinmateriaaleissa. Myös Munktellin osto 
vaikutti myönteisesti erikoissuodatinmateriaalien myyntiin. 

Liiketoiminta-alueen liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä laski 2,6 miljoonaan euroon (3,5 milj. euroa) 
nousseiden markkinointikustannusten ja Italiassa tapahtuneen maakaasun hinnannousun vuoksi. 
Kannattavuutta rasitti lisäksi kuljetusteollisuuden suodatinmateriaalien heikentynyt kysyntä kaikilla 
päämarkkinoilla. Parantunut tuotevalikoima vahvisti kannattavuutta. Liikevoitto oli 2,6 miljoonaa 
euroa (4,6 milj. euroa).   

Tammi–joulukuussa 2012 liikevaihto oli 352,7 miljoonaa euroa (324,5 milj. euroa) ja liikevoitto 
ilman kertaluonteisia eriä oli 21,0 miljoonaa euroa (22,0 milj. euroa). 

Food and Medical 

Milj. euroa 
10–12/ 
2012 

10–12/ 
2011 

Muutos, 
% 

1–12/ 
2012 

1–12/ 
2011 

Muutos, 
% 

Liikevaihto 87,4 86,1 1,5 359,4 361,9 -0,7 

Liikevoitto -1,3 2,0  4,2 12,0 -65,2 

Liikevoitto, % -1,5 2,4  1,2 3,3  
Liikevoitto ilman 
kertaluonteisia eriä -1,4 1,6  5,2 11,7 -55,8 

Liikevoitto, % -1,6 1,9  1,4 3,2  
Sijoitetun pääoman tuotto 
(RONA), % -2,4 3,9  2,0 5,7  
Myyntivolyymi (tuhatta 
tonnia) 28,6 29,2 -2,2 116,6 128,7 -9,3 

 

Food and Medicalin liikevaihto loka–joulukuussa 2012 oli 87,4 miljoonaa euroa (86,1 milj. euroa). 
Liikevaihto kasvoi 1,5 % vuoden 2011 vastaavaan jaksoon verrattuna. Kasvu johtui myyntihintojen 
noususta ja myönteisestä valuuttakurssivaikutuksesta. Teippimateriaalien, elintarviketeollisuuden 
pakkaustuotteiden ja juomateollisuuden materiaalien heikon kysynnän vuoksi laskeneet 
myyntivolyymit ja vetäytyminen joiltakin kannattamattomilta markkinoilta supistivat kuitenkin 
liikevaihtoa.  

Liiketoiminta-alueen liiketappio ilman kertaluonteisia eriä oli 1,4 miljoonaa euroa (1,6 milj. euron 
voitto). Lasku johtui myyntimäärien laskusta ja siitä aiheutuneesta seisokkiajan kasvusta tehtailla. 
Myös Longkoun tehtaan kaupallistaminen sekä Mundran tehtaan taloudellinen tulos heikensivät 
tulosta. Parantunut tuotevalikoima vahvisti kannattavuutta. Liiketappio oli 1,3 miljoonaa euroa (2,0 
milj. euron voitto). 

Tammi–joulukuussa 2012 liikevaihto oli 359,4 miljoonaa euroa (361,9 milj. euroa) ja liikevoitto 
ilman kertaluonteisia eriä oli 5,2 miljoonaa euroa (11,7 milj. euroa). 
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Rahoitus (sisältäen lopetetut toiminnot)Rahoitus (sisältäen lopetetut toiminnot)Rahoitus (sisältäen lopetetut toiminnot)Rahoitus (sisältäen lopetetut toiminnot)    

Liiketoiminnan nettorahavirta loka–joulukuussa 2012 oli 15,5 miljoonaa euroa (10,9 milj. euroa). 
Rahavirta investointien jälkeen oli -17,5 miljoonaa euroa (95,0 milj. euroa).  Liiketoiminnan 
nettorahavirta tammi–joulukuussa 2012 oli 78,7 miljoonaa euroa (83,7 milj. euroa). Rahavirta 
investointien jälkeen oli 1,2 miljoonaa euroa (140,4 milj. euroa).  

Operatiivinen käyttöpääoma oli 169,3 miljoonaa euroa 31.12.2012 (176,7 milj. euroa 31.12.2011). 
Kiertonopeus pysyi ennallaan ja oli 41 päivää katsauskauden lopussa.  

Ahlstromin korolliset nettovelat olivat 303,4 miljoonaa euroa (237,8 milj. euroa vuoden 2011 lopussa). 
Ahlstromin korolliset velat olivat 358,9 miljoonaa euroa (332,2 milj. euroa). Lainasalkun modifioitu 
korkoduraatio (keskimääräinen korkosidonnaisuusaika) oli 15,3 kuukautta, ja pääomilla painotettu 
keskikorko oli 3,95 %. Lainasalkun keskimaturiteetti oli 38,9 kuukautta.  

Loka–joulukuussa 2012 nettorahoituskulut olivat 4,3 miljoonaa euroa (6,9 milj. euroa). Niihin sisältyy 
nettokorkokuluja 3,5 miljoonaa euroa (3,4 milj. euroa), rahoituksen kurssivoittoja 0,2 miljoonaa euroa 
(-2,7 milj. euroa tappioita) ja muita rahoituskuluja 0,9 miljoonaa euroa (0,8 milj. euroa). 

Tammi–joulukuussa 2012 nettorahoituskulut olivat 18,9 miljoonaa euroa (24,9 milj. euroa). Niihin 
sisältyy nettokorkokuluja 15,4 miljoonaa euroa (16,6 milj. euroa), rahoituksen kurssivoittoja 0,0 
miljoonaa euroa (-3,7 milj. euroa tappioita) ja muita rahoituskuluja 3,6 miljoonaa euroa (4,6 milj. 
euroa). 

Yhtiön maksuvalmius on pysynyt hyvänä. Katsauskauden lopussa kokonaislikviditeetti (mukaan 
lukien kassa ja käyttämättömät sitovat luottolimiitit) oli 314,8 miljoonaa euroa (397,6 milj. euroa). 
Lisäksi yhtiöllä oli käyttämättömiä ei-sitovia luottolimiittejä ja konsernitililimiittejä yhteensä 151,0 
miljoonaa euroa (177,5 milj. euroa).  

Velkaantumisaste oli 55,8 % (38,2 % vuoden 2011 lopussa). Omavaraisuusaste oli 40,0 % (43,6 % 
vuoden 2011 lopussa).  

InvestoinnitInvestoinnitInvestoinnitInvestoinnit    

Ahlstromin investoinnit jatkuvissa toiminnoissa ilman yritysostoja olivat 26,1 miljoonaa euroa loka–
joulukuussa 2012 (25,6 milj. euroa). Tammi–joulukuussa 2012 yhtiön investoinnit olivat 74,1 miljoonaa 
euroa (49,8 milj. euroa). Luku sisältää viime vuonna julkistetut hankkeet, kuten kreppipapereita 
valmistavan yhteisyrityksen Kiinan Longkoussa, tapettimateriaalien tuotantolinjan Kiinan Binzhoussa 
ja vuonna 2012 päätökseen saadun suodatinmateriaalien kyllästyskapasiteetin lisäyksen Torinossa.  

Ahlstrom ilmoitti 11.9.2012 uudesta investoinnista suodatinmateriaalien valmistuskapasiteetin 
lisäämiseen tehtaallaan Italian Torinossa. Noin 10 miljoonan euron investointi otetaan käyttöön 
vuoden 2013 kolmannella neljänneksellä. Se käsittää suodatinmateriaalia valmistavan 
paperikoneen uudistamisenmyös kuljetusalalla ja kaasuturbiineissa käytettävien sovellusten 
valmistukseen.   

Munktellin hankintaMunktellin hankintaMunktellin hankintaMunktellin hankinta    

Ahlstrom saattoi 25.10.2012 päätökseen Munktell Filter AB:n oston strategisena askeleena 
erikoissuodatintoimintojen laajentamiseksi erityisesti biotiede- ja laboratoriosovelluksissa 
käytettävissä suodatinmateriaaleissa. Sopimuksen mukaisesti Ahlstrom ostaa 100 % Munktell Filter 
AB:n osakekannasta ja sen osuudet yhtiöistä Munktell & Filtrak GmbH, Filtres Fioroni SA ja Munktell 
Inc. Kaupan arvo on noin 20 miljoonaa euroa. Kaupan myötä Ahlstrom nousee maailman 
johtavaksi biotiede- ja laboratoriosuodatinmateriaaleja valmistavaksi yritykseksi.  
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Kulujen sopeuttamisohjelma Kulujen sopeuttamisohjelma Kulujen sopeuttamisohjelma Kulujen sopeuttamisohjelma     

Label and Processing -liiketoimintojen jakautumisen jälkeen Ahlstrom pyrkii sopeuttamaan yhtiön 
kustannusrakenteen vastaamaan yhtiön uutta kokoa ja laajuutta. Tavoitteena on keventää yhtiön 
kustannuspohjaa niin, että samalla säilytetään riittävät globaalit resurssit esimerkiksi tuotekehittelyssä ja suoraan 
asiakkaita palvelevissa tiimeissä. Yhtiön tavoitteena ovat 15 miljoonan euron kustannussäästöt Munksjöhön 
siirtyvien kustannusten lisäksi vuoden kuluessa jakautumisesta.   

Kustannuksia säästetään sopeuttamalla toimintoja ja yleistä kustannuspohjaa maailmanlaajuisista palveluista. 
Lisätietoja kustannussäästöohjelmasta julkistetaan myöhemmin. 

TulosparannusohjelmaTulosparannusohjelmaTulosparannusohjelmaTulosparannusohjelma 

Ahlstromin tulosparannusohjelma päättyi joulukuussa 2011. Ohjelman tavoitteena oli noin 15 
miljoonan euron vuotuinen tulosparannus vuodesta 2012 alkaen, ja se vaikutti 362 työntekijän 
työsuhteeseen eri puolilla maailmaa, kuten Karhulassa, Yhdysvaltain Bishopvillessä, Italian Torinossa, 
Brasilian Jacareissa ja Saksan Osnabrückissä. Yhtiö kirjasi ohjelmasta noin 31,5 miljoonan euron 
kertaluonteisen kulun. Ohjelmasta kirjattavien kertaluonteisten erien yhteisvaikutus on hieman 
rahavirtapositiivinen.     

KehittämisohjelmatKehittämisohjelmatKehittämisohjelmatKehittämisohjelmat    

Prosessien suunnittelun ja yhdenmukaistamisen tehostamiseen tähtäävät kehittämisohjelmat 
jatkuivat katsauskaudella aiemmin ilmoitetun mukaisesti. Ahlstromin tavoitteena on lisätä 
asiakaskeskeisyyttä ja parantaa koko tuotanto- ja toimitusketjun hallintaa vahvistamalla ja 
yhdenmukaistamalla globaaleja prosesseja.  

Tuotannon materiaalihukkaTuotannon materiaalihukkaTuotannon materiaalihukkaTuotannon materiaalihukka 

Vuonna 2010 käynnistetty tuotannon materiaalihukan vähennyshanke vietiin päätökseen vuoden 
2012 toisella neljänneksellä. Tavoitteena oli vähentää materiaalihukkaa 15 prosenttia, mikä vastaa 
noin 20 miljoonan euron säästöä vuodessa. Ohjelman vaikutus oli näkyvissä täysin vuonna 2012. 

Uudistettu organisaatioUudistettu organisaatioUudistettu organisaatioUudistettu organisaatio    

Ahlstrom uudisti organisaatiotaan kasvun nopeuttamiseksi 1.1.2013 alkaen. Nykyinen toimintamalli 
pysyy ennallaan.   

Jotta yhtiö voisi paremmin keskittyä suodatinmateriaalimarkkinoihin, Filtration-liiketoiminta-alue 
jaettiin kahteen segmenttiin; Advanced Filtration ja Transportation Filtration. Ahlstromin uudet 
liiketoiminta-alueet 1.1.2013 alkaen ovat: Advanced Filtration, Building and Energy, Food and 
Medical sekä Transportation Filtration. Nämä neljä liiketoiminta-aluetta muodostavat Ahlstromin 
tulosraportoinnin uudet raportointisegmentit. Kuten aiemmin on ilmoitettu, Label and Processing -
liiketoiminto raportoidaan lopetetuissa toiminnoissa.  

HenkilöstöHenkilöstöHenkilöstöHenkilöstö    

Ahlstromin palveluksessa oli tammi–joulukuussa 2012 keskimäärin 3 825 työntekijää* (3 867) ja 
kauden päättyessä 3 829 työntekijää (3 918). Yhtiöllä oli raportointikauden lopussa eniten 
työntekijöitä Yhdysvalloissa (24,7 %), Ranskassa (16,3 %), Suomessa (10,3 %), Italiassa (8,5 %), Kiinassa 
(8,2 %) ja Saksassa (6,8 %). 

                                                 
*Jatkuvat toiminnot. Laskettu henkilötyövuosina.  
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Muutokset yhtiön johtoryhmässäMuutokset yhtiön johtoryhmässäMuutokset yhtiön johtoryhmässäMuutokset yhtiön johtoryhmässä    

18.5. 2012 Aki Saarinen (s. 1967), DI (paperiteknologia), MBA, nimitettiin liiketoiminnan kehittämisestä 
vastaavaksi johtajaksi sekä johtoryhmän jäseneksi 11.6.2012 alkaen. 

24.10.2012 Tommi Björnman, johtaja, Filtration, ja johtoryhmän jäsen, ilmoitti eroavansa Ahlstromin 
palveluksesta 31.12.2012.   

24.10.2012 Fulvio Capussotti (s. 1972), M.Sc. (Chem. Eng.) nimitettiin Advanced Filtration -
liiketoiminta-alueen johtajaksi jajohtoryhmän jäseneksi 1.1.2013 alkaen.   

30.10.2012 Jari Koikkalainen (s. 1965), DI, eMBA, nimitettiin Transportation Filtration liiketoiminta-
alueen johtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi 1.2.2013 alkaen.  

Ahlstromin johtoryhmä: 

Jan Lång, toimitusjohtaja 
Seppo Parvi, talousjohtaja, toimitusjohtajan sijainen  
Paula Aarnio, henkilöstöjohtaja 
Daniele Borlatto, johtaja, Label and Processing -liiketoiminta-alue 
Fulvio Capussotti, johtaja, Advanced Filtration (1.1.2013 alkaen) 
William Casey, johtaja, Food and Medical -liiketoiminta-alue 
Jari Koikkalainen, johtaja, Transportation Filtration (1.2.2013 alkaen) 
Laura Raitio, johtaja, Building and Energy -liiketoiminta-alue 
Rami Raulas, myynti- ja markkinointijohtaja 
Luc Rousselet, tuotanto- ja toimitusketjujohtaja 
Aki Saarinen, liiketoiminnan kehittämisestä vastaava johtaja 
Paul H. Stenson, teknologia- ja tuotekehitysjohtaja 

Osakkeet ja osakepääomaOsakkeet ja osakepääomaOsakkeet ja osakepääomaOsakkeet ja osakepääoma    

Ahlstromin osake on noteerattu NASDAQ OMX Helsingissä. Yhtiöllä on yksi osakesarja. Osake kuuluu 
NASDAQ OMX:n Perusteollisuus-toimialaan, ja sen kaupankäyntitunnus on AHL1V.  

Vuonna 2012 vaihdettiin yhteensä 2,46 miljoonaa Ahlstromin osaketta, joiden kokonaisarvo oli 32,9 
miljoonaa euroa. Osakkeen alin kaupankäyntihinta oli 11,86 euroa ja ylin 15,45 euroa. 
Katsauskauden viimeinen kauppa tehtiin 28.12.2012 hintaan 13,23 euroa. Osakkeiden markkina-
arvo katsauskauden lopussa oli 610,0 miljoonaa euroa ilman emoyhtiön ja Ahlcorp Oy:n omistamia 
omia osakkeita. Ahlcorp on johdon omistusyhtiö.  

Vuoden 2012 lopussa yhtiön hallussa oli yhteensä 269 005 omaa osaketta eli noin 0,58 prosenttia 
kaikista osakkeista ja äänistä. 

Ahlstrom-konsernin osakekohtainen oma pääoma oli 9,77 euroa katsauskauden lopussa 
(31.12.2011: 11,50 euroa).  

Vimpu Intressenter AB:n omistusosuuden kasvu 

Ahlstrom vastaanotti 2.10.2012 Vimpu Intressenter Ab:n ilmoituksen kyseisen osakkaan 
omistusosuuden muutoksesta. 

Ilmoituksen mukaan Vimpu Intressenter -yhtiön omistusosuus Ahlstrom Oyj:n osakkeista oli 2.10.2012 
ylittänyt 5 % (1/20) Ahlstrom Oyj:n osakepääomasta ja äänivallasta.  
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Varsinainen yhtiökokous Varsinainen yhtiökokous Varsinainen yhtiökokous Varsinainen yhtiökokous     

Ahlstrom Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 4.4.2012.  

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti jakaa osinkoa yhtiön voittovaroista 31.12.2011 
päättyneeltä tilikaudelta 1,30 euroa osakkeelta. Osinko koostuu varsinaisesta osingosta (0,87 euroa) 
ja ylimääräisestä osingosta (0,43 euroa), joka perustuu Home and Personal -liiketoiminta-alueen 
myyntiin. Lisäksi yhtiökokous päätti varata 100 000 euroa lahjoituksiin hallituksen harkinnan 
mukaisesti. 

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen vuodelta 2011 ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille 
sekä toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.–31.12.2011.  

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenmääräksi seitsemän. Sebastian Bondestam, Lori J. Cross, Esa 
Ikäheimonen, Pertti Korhonen, Anders Moberg ja Peter Seligson valittiin uudelleen hallitukseen. 
Nathalie Ahlström (s. 1974) valittiin hallitukseen uutena jäsenenä. Hallituksen toimikausi päättyy 
seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen lopussa. 

PricewaterhouseCoopers Oy valittiin uudelleen yhtiön tilintarkastajaksi tarkastusvaliokunnan 
suosituksen mukaisesti. PricewaterhouseCoopers Oy on nimittänyt KHT Eero Suomelan vastuulliseksi 
tilintarkastajaksi.  

Valtuutus omien osakkeiden hankkimiseen, luovuttamiseen ja pantiksi ottamiseen 

Yhtiökokous valtuutti hallituksen hankkimaan ja luovuttamaan sekä ottamaan yhtiön omia 
osakkeita pantiksi yhdessä hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Valtuutuksen perusteella voidaan 
hankkia tai ottaa pantiksi enintään 4 000 000 kappaletta yhtiön omia osakkeita ottaen kuitenkin 
huomioon osakeyhtiölain määräykset yhtiön tai sen tytäryhtiöiden hallussa olevien omien 
osakkeiden enimmäismäärästä. Osakkeet voidaan hankkia ainoastaan julkisessa kaupankäynnissä 
hankintahetken pörssikurssiin yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Osakkeiden hankinnassa 
noudatetaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjä.  

Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista omien osakkeiden hankkimisen ja 
pantiksi ottamisen ehdoista. Valtuutus sisältää siten myös oikeuden hankkia omia osakkeita muutoin 
kuin osakkeenomistajien omistusten mukaisessa suhteessa.  

Valtuutuksen perusteella hallitus voi päättää enintään 4 000 000 yhtiön hallussa olevan oman 
osakkeen luovuttamisesta. Hallitus valtuutetaan päättämään siitä, kenelle ja missä järjestyksessä 
omia osakkeita luovutetaan. Hallitus voi päättää omien osakkeiden luovuttamisesta muutoin kuin 
siinä suhteessa, jossa osakkeenomistajalla on etuoikeus hankkia yhtiön omia osakkeita. Osakkeet 
voidaan luovuttaa vastikkeena muun muassa mahdollisissa yrityskaupoissa tai muissa järjestelyissä 
tai yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseen hallituksen päättämällä tavalla ja 
hallituksen päättämässä laajuudessa. Hallituksella on myös oikeus päättää omien osakkeiden 
myymisestä julkisessa kaupankäynnissä mahdollisten yritysostojen rahoittamiseksi. Valtuutus sisältää 
hallituksen oikeuden päättää pantiksi otettujen omien osakkeiden myymisestä. Valtuutus sisältää 
myös hallituksen oikeuden päättää kaikista muista omien osakkeiden luovuttamisen ehdoista.  

Hallituksen valtuutukset omien osakkeiden hankkimiseen, luovuttamiseen ja pantiksi ottamiseen 
ovat voimassa 18 kuukauden ajan yhtiökokouksen päättymisestä, mutta valtuutukset päättyvät 
kuitenkin viimeistään yhtiön seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen lopussa.  

Hallituksen päätökset 

Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeisessä järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi 
Peter Seligsonin ja varapuheenjohtajaksi Pertti Korhosen.  

Hallitus nimitti kolme valiokuntaa. Tarkastusvaliokunnan jäsenet ovat Esa Ikäheimonen 
(puheenjohtaja), Sebastian Bondestam ja Lori J. Cross. Palkitsemisvaliokunnan jäsenet ovat Peter 
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Seligson (puheenjohtaja), Pertti Korhonen ja Anders Moberg. Nimitysvaliokuntaan valittiin viisi 
jäsentä: Peter Seligson (puheenjohtaja), Pertti Korhonen ja Anders Moberg sekä hallitukseen 
kuulumattomina jäseninä Carl Ahlström ja Risto Murto. Nimitysvaliokunnan kokoonpanon 
tarkoituksena on lisätä osakkeenomistajien vaikutusmahdollisuuksia nimitysasioissa. 

Ylimääräinen yhtiökokous Ylimääräinen yhtiökokous Ylimääräinen yhtiökokous Ylimääräinen yhtiökokous     

Ahlstromin ylimääräinen yhtiökokous pidettiin 27.11.2012.  

Label and Processing liiketoiminta-alueen Euroopan toimintoja koskeva jakautuminen 

Ylimääräinen yhtiökokous hyväksyi Ahlstrom-konsernin Label and Processing -liiketoiminta-alueen 
Euroopan toimintoja koskevan jakautumisen ('LP Europe -jakautuminen') jakautumissuunnitelman 
mukaisesti. 

Label and Processing -liiketoiminta-alueen Euroopan toimintoja koskevan jakautumisen 
täytäntöönpanon yhteydessä Ahlstrom Oyj:n osakkeenomistajat saavat jakautumisvastikkeena 0,25 
Munksjö Oyj:n uutta osaketta jokaista omistamaansa Ahlstrom Oyj:n osaketta kohden (eli 
vaihtosuhde on 4:1). Mikäli osakkeenomistajan jakautumisvastikkeena saamien osakkeiden määrä 
olisi murtoluku, osakkeiden määrä pyöristetään alaspäin lähimpään kokonaislukuun. 
Jakautumisvastiketta ei anneta Ahlstrom Oyj:n hallussa olevista omista osakkeista. 

Jakautumisen toteutuminen edellyttää muun muassa kilpailuviranomaisten hyväksyntää. 

Label and Processing liiketoiminta-alueen Brasilian toimintoja koskeva jakautuminen 

Ylimääräinen yhtiökokous hyväksyi Ahlstrom-konsernin Label and Processing -liiketoiminta-alueen 
Brasilian toimintoja koskevan jakautumisen ('Coated Specialties -jakautuminen') 
jakautumissuunnitelman mukaisesti. 

Label and Processing -liiketoiminta-alueen Brasilian toimintoja koskevan jakautumisen 
täytäntöönpanon yhteydessä Ahlstrom Oyj:n osakkeenomistajat saavat jakautumisvastikkeena 
0,265 Munksjö Oyj:n uutta osaketta jokaista omistamaansa Ahlstrom Oyj:n osaketta kohden. Mikäli 
osakkeenomistajan jakautumisvastikkeena saamien osakkeiden määrä olisi murtoluku, osakkeiden 
määrä pyöristetään alaspäin lähimpään kokonaislukuun. Jakautumisvastiketta ei anneta Ahlstrom 
Oyj:n hallussa olevista omista osakkeista. 

Jakautumisen toteutuminen edellyttää muun muassa tiettyjä viranomaislupia Brasiliassa, mukaan 
lukien Brasilian kilpailuviranomaisten (CADE) hyväksyntä.  

Muutos hallituksen kokoonpanossa Muutos hallituksen kokoonpanossa Muutos hallituksen kokoonpanossa Muutos hallituksen kokoonpanossa     

Nathalie Ahlström (DI) jätti eroilmoituksensa Ahlstromin hallituksen jäsenyydestä. Syynä oli uuden 
johtotehtävän aiheuttama eturistiriita. Ero astui voimaan 1.9.2012. 

Hallitus jatkaa kuusijäsenisenä vuoden 2013 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka: Peter Seligson 
(puheenjohtaja), Pertti Korhonen (varapuheenjohtaja), Sebastian Bondestam, Lori J. Cross, Esa 
Ikäheimonen ja Anders Moberg. 

Muutokset hallituksen nimitysvaliokunnassaMuutokset hallituksen nimitysvaliokunnassaMuutokset hallituksen nimitysvaliokunnassaMuutokset hallituksen nimitysvaliokunnassa    

Ahlstromin hallitus nimitti 18.6.2012 Thomas Ahlströmin hallitukseen kuulumattomaksi 
nimitysvaliokunnan jäseneksi. Hän korvasi Carl Ahlströmin, joka oli ilmoittanut hallitukselle, ettei ole 
enää käytettävissä tehtävään. Thomas Ahlström edustaa Antti Ahlströmin Perilliset Oy:tä, joka on 
Ahlstromin merkittävin osakkeenomistaja.  
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Ahlstromin hallitus nimitti 17.12.2012 Alexander Ehrnroothin hallitukseen kuulumattomaksi 
nimitysvaliokunnan jäseneksi. Alexander Ehrnrooth edustaa Vimpu Intressenter Ab:tä, joka on 
Ahlstromin toiseksi merkittävin osakkeenomistaja, ja Belgrano Investments Oy:tä. 

Nimitysvaliokunnassa on kolme hallituksen jäsentä ja kolme merkittäviä osakkeenomistajia 
edustavaa jäsentä. Valiokunnan kokoonpanon tarkoituksena on lisätä osakkeenomistajien 
vaikutusmahdollisuuksia nimitysasioissa.  

Katsauskauden jälkeiset tapahtumatKatsauskauden jälkeiset tapahtumatKatsauskauden jälkeiset tapahtumatKatsauskauden jälkeiset tapahtumat  

Ahlstrom julkisti 17.1.2013 ennakkotietoja vuoden 2012 liikevaihdosta ja liikevoitosta jatkuvien 
toimintojen osalta ilman kertaluonteisia eriä. Liikevaihto vastasi Ahlstromin marraskuussa 2012 
esittämää arviota. Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli yhtiön aiempaa arviota alempi, mikä 
johtui vuoden loppua kohden heikenneestä myyntivalikoimasta ja pienentyneistä myyntimääristä 
kaikilla päämarkkinoilla. Myös tuotantoseisokkeja oli vuoden viimeisellä neljänneksellä odotettua 
enemmän.  

Ehdotus voitonjaostaEhdotus voitonjaostaEhdotus voitonjaostaEhdotus voitonjaosta    

Ahlstrom pyrkii maksamaan osinkoa vähintään kolmanneksen operatiivisten investointien jälkeisestä 
nettorahavirrasta, laskettuna kolmen vuoden rullaavana keskiarvona. Kolmen vuoden rullaavaa 
keskiarvoa käytetään mahdollisimman vakaan osingonmaksun aikaansaamiseksi. Operatiivisia 
investointeja ovat muun muassa ylläpitoon, kustannusten pienentämiseen ja tehokkuuteen liittyvät 
investoinnit. 

Ahlstrom Oyj:n taseessa 31.12.2012 olevat jakokelpoiset varat olivat 526 131 945,20 euroa.  

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että 31.12.2012 päättyneeltä tilikaudelta jaettaisiin 
osinkoa 0,63 euroa osakkeelta edellä mainittujen osingonjakoperiaatteiden mukaisesti.  

Osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka on merkitty osakkeenomistajiksi Euroclear Finlandin 
ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon 3.4.2013. Yhtiön osakkeiden määrä 31.12.2012 oli 46 670 608, 
minkä perusteella osinkoina voidaan jakaa enintään 29 402 483 euroa. Hallitus ehdottaa, että 
osinko maksetaan 10.4.2013. 

Lisäksi hallitus ehdottaa, että 75 000 euroa varataan lahjoituksiin hallituksen harkinnan mukaisesti. 

Tulevaisuuden näkymätTulevaisuuden näkymätTulevaisuuden näkymätTulevaisuuden näkymät    

Vuodesta 2013 lähtien, Ahlstrom esittää edelleen tulevaisuuden näkymänsä liikevaihdon osalta 
euromääräisenä vaihteluvälinä. Liikevoiton osalta tulevaisuuden näkymät annetaan jatkossa 
liikevaihdon prosenttiosuuden vaihteluvälinä eikä euromääräisenä vaihteluvälinä kuten aiemmin. 

Vuonna 2013 liikevaihdon jatkuvista toiminnoista arvioidaan olevan 980–1 140 miljoonaa euroa. 
Liikevoiton jatkuvista toiminnoista ilman kertaluonteisia eriä arvioidaan olevan 2–5 % liikevaihdosta.  

Investointien jatkuvista toiminnoista ilman yritysostoja arvioidaan vuonna 2013 olevan noin 75 
miljoonaa euroa (74,1 milj. euroa vuonna 2012). Arvioon sisältyvät jo vuosina 2011 ja 2012 ilmoitetut 
investoinnit, kuten Kiinan Binzhoussa sijaitseva tapettimateriaalien tuotantolinja ja 
suodatinmateriaalien valmistuskapasiteetin lisääminen Italian Torinossa.  

Liiketoiminnan lähiajan riskitLiiketoiminnan lähiajan riskitLiiketoiminnan lähiajan riskitLiiketoiminnan lähiajan riskit    

Maailmantalouden näkymät ovat edelleen epävarmat. Euroopan talouskehityksen hidastuminen 
voi pitkittyä, kun ehdotetut julkisten menojen leikkaukset ja veronkorotukset sekä korkeat 
työttömyysluvut vähentävät käytettävissä olevia tuloja. Viimeaikaiset tiedot Yhdysvaltain 
talouskehityksestä ovat edelleen ristiriitaisia. Aasiassa varsinkin Kiinan talous on osoittanut elpymisen 
merkkejä.   
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Hidastunut talouskasvu tai jopa markkinoiden tilapäinen taantuminen merkitsevät riskiä Ahlstromin 
kannattavuudelle. Se voi supistaa myyntimääriä ja pakottaa Ahlstromin lisäämään 
markkinatilanteesta johtuvien seisokkien määrää tehtaillaan, mikä saattaa puolestaan heikentää 
kannattavuutta. Maailmantalouden kasvuun liittyvä epävarmuus, vaihtelun lisääntyminen 
tärkeimmillä markkinoillamme ja näkymien heilahtelut vaikeuttavat kehityksen ennustamista. 

Ahlstrom on viime vuosien aikana aloittanut erityisesti Kiinassa investointeja, jotka ovat nyt tai 
lähitulevaisuudessa käynnistysvaiheessa. Näiden tuotantolinjojen kaupallistamiset voivat vaikuttaa 
kielteisesti yhtiön taloudelliseen tulokseen.   

Yhtiön pääraaka-aineita ovat luonnonkuidut (pääasiassa sellu), synteettiset kuidut ja kemikaalit. 
Joidenkin Ahlstromin keskeisten raaka-aineiden hinnat ovat pysyneet korkeina ja vaihdelleet..  

Jos maailmantalouden kasvu hidastuu edelleen, myyntihintojen pitäminen nykytasolla voi 
vaikeutua ja nykyisen kannattavuustason säilyttäminen voi vaarantua, vaikka raaka-aineiden 
hinnat samalla laskisivat.  

Ahlstromin liiketoiminnan yleisiä riskejä kuvataan tarkemmin yhtiön kotisivuilla osoitteessa 
www.ahlstrom.com ja vuoden 2011 vuosikertomukseen sisältyvässä hallituksen 
toimintakertomuksessa. Riskienhallinnan prosessia kuvataan myös konsernin hallinto- ja 
ohjausjärjestelmää koskevassa selvityksessä (Corporate Governance Statement) yhtiön kotisivuilla. 

*   *   * 

Tämä osavuosikatsaus on laadittu kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaisesti. 
Vertailuluvut viittaavat viime vuoden vastaavaan ajankohtaan, ellei toisin ole mainittu.  

Eräät kannanotot tässä tiedotteessa ovat tulevaisuutta koskevia arvioita, jotka perustuvat yhtiön 
johdon tämänhetkisiin näkemyksiin. Arviot sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä ja ovat siten 
alttiita yleisen taloudellisen tilanteen ja yhtiön liiketoiminnan muutoksille.  

Helsinki, 31.1.2013  

Ahlstrom Oyj 
Hallitus 

 

LisätiedotLisätiedotLisätiedotLisätiedot 
Jan Lång, toimitusjohtaja, puh. +358 (0)10 888 4700 
Seppo Parvi, talousjohtaja, puh. +358 (0)10 888 4768 

Ahlstromin toimitusjohtaja Jan Lång ja talousjohtaja Seppo Parvi esittelevät yhtiön vuoden 2012 
tilinpäätöstiedotteen lehdistölle ja analyytikoille tarkoitetussa suomenkielisessä tiedotustilaisuudessa, 
joka pidetään Helsingissä tänään 31.1.2013 klo 14.00. Tilaisuus pidetään tapahtumatalo Bankissa 
(Unioninkatu 20). Kokoustila ilmoitetaan sisääntuloaulan opastusnäytöllä.   

Lisäksi toimitusjohtaja Lång ja talousjohtaja Parvi järjestävät analyytikoille, sijoittajille ja 
tiedotusvälineiden edustajille englanninkielisen puhelinkonferenssin tänään 31.1.2013 klo 16.00. 
Konferenssiin voi osallistua soittamalla muutamia minuutteja ennen sen alkua numeroon (09) 6937 
9543 Suomessa tai +44 (0)20 7136 2050 Suomen ulkopuolella. Osallistumiskoodi on 2482850. 

Puhelinkonferenssia voi kuunnella suorana Internetissä. Linkki englanninkieliseen esitykseen (audio 
webcast) dioineen on yhtiön kotisivuilla osoitteessa www.ahlstrom.com. Internetin kautta voi myös 
esittää kysymyksiä kirjallisesti. Esityksen seuraaminen edellyttää kirjautumista.  

Tallenne verkkolähetyksestä on kuunneltavissa yhtiön kotisivuilla vuoden ajan tilaisuuden jälkeen. 
Kotisivuilla voi tutustua myös esitykseen liittyviin dioihin. 
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Englanninkielinen esitysmateriaali on saatavilla 31.1.2013 osavuosikatsauksen julkistamisen jälkeen 
osoitteessa www.ahlstrom.com > Investors > Reports and presentations > 2012. Suomenkielinen 
esitysmateriaali on saatavilla osoitteessa www.ahlstrom.fi > Sijoittajat > Katsaukset ja presentaatiot > 
2012. 

 

Ahlstromin taloudellinen tiedottaminen vuonna 2013Ahlstromin taloudellinen tiedottaminen vuonna 2013Ahlstromin taloudellinen tiedottaminen vuonna 2013Ahlstromin taloudellinen tiedottaminen vuonna 2013    

Ahlstrom julkistaa taloustietoa vuonna 2013 seuraavasti: 

Raportti Julkaisupäivä Hiljainen jakso 

Osavuosikatsaus tammi–
maaliskuulta 

torstaina 25.4. 1.–25.4. 

Osavuosikatsaus tammi–kesäkuu keskiviikkona 7.8. 1.7.–7.8. 

Osavuosikatsaus tammi–syyskuu torstaina 24.10. 1.–24.10. 

 

Hiljaisen jakson aikana Ahlstrom ei ole yhteydessä pääomamarkkinoiden edustajiin. 

Ahlstrom lyhyestiAhlstrom lyhyestiAhlstrom lyhyestiAhlstrom lyhyesti  
Ahlstrom on korkealaatuisia kuitumateriaaleja valmistava yritys, joka työskentelee alansa johtavien 
yritysten kanssa kautta maailman. Ahlstrom auttaa kumppaneitaan pysymään kehityksen kärjessä. 
Tuotteitamme käytetään monissa arkipäivän tuotteissa, kuten suodattimissa, leikkaussalivaatteissa 
ja -liinoissa, diagnostiikassa, tapeteissa, lattioissa ja elintarvikepakkauksissa. Meillä on johtava 
markkina-asema toimialoillamme. Vuonna 2012 liikevaihtomme oli noin 1 miljardi euroa. Ahlstromin 
3 800 työntekijää palvelevat asiakkaita 28 maassa kuudessa eri maanosassa. Ahlstromin osake on 
noteerattu NASDAQ OMX Helsingissä. Lisää sijoittajatietoa on saatavilla osoitteessa 
www.ahlstrom.com. 

    

LiiteLiiteLiiteLiite 
Konsernitilinpäätös 
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Liite: Konsernitilinpäätös 

Tilinpäätöstiedote on tilintarkastamaton. 

TULOSLASKELMA Q4 Q4 Q1-Q4 Q1-Q4 

Milj. euroa 2012 2011 2012 2011 

Jatkuvat toiminnot 

Liikevaihto 240,1 242,8 1 010,8 1 025,8 

Myytyjä suoritteita vastaavat kulut -210,5 -212,7 -865,6 -896,6 

Bruttokate 29,6 30,1 145,2 129,2 

Myynnin ja markkinoinnin kulut -11,3 -10,0 -42,4 -37,8 

Tutkimus- ja tuotekehityskulut -4,3 -3,6 -17,1 -16,1 

Hallinnon kulut -19,5 -17,2 -75,3 -67,0 

Liiketoiminnan muut tuotot 7,5 3,3 10,4 10,6 

Liiketoiminnan muut kulut -1,9 -5,9 -2,3 -16,7 

Liikevoitto / -tappio 0,1 -3,4 18,6 2,1 

Rahoitustuotot ja -kulut -3,7 -4,5 -17,3 -20,4 

Osuus pääomaosuusmenetelmällä yhdisteltyjen 
sijoitusten tuloksesta -4,6 -1,6 -7,1 -4,0 

Voitto / tappio ennen veroja -8,2 -9,5 -5,7 -22,3 

Tuloverot -1,6 3,7 -10,2 0,2 

Tilikauden voitto / tappio jatkuvista toiminnoista -9,8 -5,8 -15,9 -22,1 

Lopetetut toiminnot 

Tilikauden voitto/tappio 8,0 -4,2 17,4 13,3 

Varojen käypään arvoon arvostamisesta kirjattu 
arvonalennus ja myyntikulut -0,6 -4,9 -2,3 -23,4 
Tilikauden voitto / tappio lopetetuista 
toiminnoista 7,5 -9,1 15,1 -10,2 

Tilikauden voitto / tappio -2,3 -14,8 -0,7 -32,2 

Jakautuminen 

Emoyrityksen omistajille -1,6 -14,6 0,9 -32,2 

Määräysvallattomien omistajien osuus -0,7 -0,2 -1,6 -0,0 

Jatkuvat toiminnot 

Osakekohtainen tulos, euroa         
- Laimentamaton ja laimennusvaikutuksella 
oikaistu * -0,23 -0,15 -0,43 -0,59 

Sisältäen lopetetut toiminnot 

Osakekohtainen tulos, euroa 
- Laimentamaton ja laimennusvaikutuksella 
oikaistu * -0,07 -0,34 -0,10 -0,81 

* Huomioitu oman pääoman ehtoisen lainan kaudelle kohdistuvat korot veroilla vähennettynä 

   

 
 
LAAJA TULOSLASKELMA Q4 Q4 Q1-Q4 Q1-Q4 

Milj. euroa 2012 2011 2012 2011 
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Tilikauden voitto / tappio -2,3 -14,8 -0,7 -32,2 

Muut laajan tuloksen erät, verojen jälkeen 

Muuntoerot -8,8 15,5 -14,5 -11,9 
Osuus osakkuusyhtiöiden muista laajan tuloksen 
eristä -0,4 - 0,0 - 
Ulkomaisiin yksiköihin tehtyjen nettosijoitusten 
suojaukset - - - - 

Rahavirran suojaukset - 0,1 - - 

Muut laajan tuloksen erät, verojen jälkeen -9,2 15,7 -14,5 -11,9 

Tilikauden laaja tulos yhteensä  -11,5 0,8 -15,3 -44,1 

Jakautuminen 

Emoyrityksen omistajille -10,8 1,0 -13,6 -44,0 

Määräysvallattomien omistajien osuus -0,7 -0,2 -1,6 -0,0 
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TASE 31.12. 31.12. 

Milj. euroa 2012 2011 

VARAT 

Pitkäaikaiset varat 

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 372,9 553,4 

Liikearvo 69,0 113,8 

Muut aineettomat hyödykkeet 28,7 47,6 

Pääomaosuusmenetelmällä yhdistellyt sijoitukset 29,8 36,6 

Muut sijoitukset 0,3 0,4 

Muut saamiset 54,9 51,9 

Laskennalliset verosaamiset 34,7 61,2 

Pitkäaikaiset varat yhteensä 590,2 865,0 

Lyhytaikaiset varat 

Vaihto-omaisuus 112,4 185,8 

Myyntisaamiset ja muut saamiset 158,0 241,4 

Tuloverosaamiset 0,6 2,4 

Muut sijoitukset - - 

Rahavarat 52,8 94,0 

Lyhytaikaiset varat yhteensä 323,9 523,6 

Myytävänä olevat ja omistajille jaettavaksi luokitellut omaisuuserät 473,7 42,3 

Varat yhteensä 1 387,8 1 430,8 

OMA PÄÄOMA JA VELAT 

Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma 450,6 530,1 

Oman pääoman ehtoinen laina 80,0 80,0 

Määräysvallattomien omistajien osuus 13,3 12,6 

Oma pääoma yhteensä 543,9 622,7 

Pitkäaikaiset velat 

Korolliset velat 201,1 274,2 

Työsuhde-etuuksiin liittyvät velvoitteet 44,4 73,3 

Varaukset 2,0 4,5 

Muut velat 5,5 4,8 

Laskennalliset verovelat 12,4 28,8 

Pitkäaikaiset velat yhteensä 265,5 385,5 

Lyhytaikaiset velat 

Korolliset velat 177,2 58,1 

Ostovelat ja muut velat 196,5 328,8 

Tuloverovelat 2,7 5,6 

Varaukset 7,2 20,4 

Lyhytaikaiset velat yhteensä 383,7 412,8 

Velat yhteensä 649,2 798,3 

Myytävänä oleviin ja omistajille jaettavaksi luokiteltuihin omaisuuseriin 
liittyvät velat 194,7 9,8 

Oma pääoma ja velat yhteensä 1 387,8 1 430,8 
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LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA 
 
1) Osakepääoma 
2) Ylikurssirahasto 
3) Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 
4) Suojausrahasto 
5) Muuntoerot 
6) Omat osakkeet 
7) Kertyneet voittovarat 
8) Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma 
9) Määräysvallattomien omistajien osuus 
10) Oman pääoman ehtoinen laina 
11) Oma pääoma yhteensä 
 
 

Milj. euroa 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 

                        
Oma pääoma 
1.1.2011 70,0 209,3 8,3 0,0 18,8 -6,4 323,0 623,0 0,9 80,0 703,8 
Tilikauden voitto / 
tappio - - - - - - -32,2 -32,2 -0,1 - -32,2 
Muut laajan tuloksen 
erät, verojen jälkeen 
    Muuntoerot - - - - -11,9 - - -11,9 - - -11,9 
    Osuus 
osakkuusyhtiöiden 
muista laajan 
tuloksen eristä - - - - - - - - - - - 
    Ulkomaisiin 
yksiköihin tehtyjen 
nettosijoitusten 
suojaukset - - - - - - - - - - - 
    Rahavirtojen 
suojaukset - - - - - - - - - - - 

Osingonjako ja muu - - - - - - -41,1 -41,1 - - -41,1 
Oman pääoman 
ehtoinen laina - - - - - - - - - - - 
Oman pääoman 
ehtoisen lainan korot - - - - - - -5,6 -5,6 - - -5,6 
Omien osakkeiden 
hankinta - - - - - -3,1 - -3,1 - - -3,1 
Johdon 
osakeomistusohjelma - - - - - - - - - - - 
Muutos 
määräysvallattomien 
omistajien osuuksissa - - - - - - - - 11,8 - 11,8 
Osakepalkkio-
ohjelma - - - - - 2,1 -1,1 1,0 - - 1,0 
Oma pääoma 
31.12.2011 70,0 209,3 8,3 0,0 6,9 -7,4 243,0 530,1 12,6 80,0 622,7 
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Oma pääoma 
1.1.2012 70,0 209,3 8,3 0,0 6,9 -7,4 243,0 530,1 12,6 80,0 622,7 
Tilikauden voitto / 
tappio - - - - - - 0,9 0,9 -1,6 - -0,8 
Muut laajan tuloksen 
erät, verojen jälkeen 

    Muuntoerot - - - - -14,5 - - -14,5 -0,1 - -14,7 
    Osuus 
osakkuusyhtiöiden 
muista laajan 
tuloksen eristä - - - - 0,0 - - 0,0 - - 0,0 
    Ulkomaisiin 
yksiköihin tehtyjen 
nettosijoitusten 
suojaukset - - - - - - - - - - - 
    Rahavirtojen 
suojaukset - - - - - - - - - - - 

Osingonjako ja muu - - - - - - -60,4 -60,4 - - -60,4 
Oman pääoman 
ehtoinen laina - - - - - - - - - - - 
Oman pääoman 
ehtoisen lainan korot - - - - - - -5,7 -5,7 - - -5,7 
Omien osakkeiden 
hankinta - - - - - - - - - - - 
Johdon 
osakeomistusohjelma - - - - - - - - - - - 
Muutos 
määräysvallattomien 
omistajien osuuksissa - - - - - - - - 2,4 - 2,4 
Osakepalkkio-
ohjelma - - - - - - 0,3 0,3 - - 0,3 
Oma pääoma 
31.12.2012 70,0 209,3 8,3 0,0 -7,6 -7,4 178,0 450,6 13,3 80,0 543,9 
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RAHAVIRTALASKELMA - sisältäen lopetetut 
toiminnot Q4 Q4 Q1-Q4 Q1-Q4 

Milj. euroa 2012 2011 2012 2011 

Liiketoiminnan rahavirta 

Tilikauden voitto / tappio -2,3 -14,8 -0,7 -32,2 

Oikaisut yhteensä 28,2 24,2 116,8 141,2 

Nettokäyttöpääoman muutokset 1,6 17,9 0,4 -10,7 

Varausten muutos -3,5 -1,7 -10,7 14,0 

Rahoituserät -6,0 -12,2 -20,6 -20,8 

Maksetut / saadut tuloverot -2,5 -2,5 -6,5 -7,9 

Liiketoiminnan nettorahavirta 15,5 10,9 78,7 83,7 

Investointien rahavirta 

Konserniyritysten hankinta -17,6 -1,2 -17,6 -1,0 

Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin 
hyödykkeisiin -24,3 -26,0 -87,5 -60,0 

Muut investointitoiminnot 8,9 111,3 27,6 117,7 

Investointien nettorahavirta -33,0 84,1 -77,5 56,7 

Rahoituksen rahavirta 

Maksetut osingot ja muut - -0,1 -60,0 -41,2 

Omien osakkeiden lunastukset - -3,1 - -3,1 

Johdon osakeomistusohjelman mukaiset 
sijoitukset Ahlstrom Oyj:n osakkeisiin - - - - 

Oman pääoman ehtoisesta lainasta saadut 
maksut - - - - 

Oman pääoman ehtoisen lainan korot -7,6 -7,6 -7,6 -7,6 

Lainojen ja muiden rahoitustoimintojen 
muutokset 32,5 -13,1 29,2 -18,9 

Rahoituksen nettorahavirta 24,9 -23,9 -38,4 -70,7 

Rahavarojen muutos 7,4 71,1 -37,2 69,7 

Rahavarat tilikauden alussa 49,1 21,9 94,4 24,6 

Valuuttakurssien muutosten vaikutus -1,0 1,4 -1,8 0,1 

Rahavarat tilikauden lopussa 55,5 94,4 55,5 94,4 
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TUNNUSLUVUT Q4 Q4 Q1-Q4 Q1-Q4 

  2012 2011 2012 2011 

Jatkuvat toiminnot 

Henkilöstökulut -53,8 -55,7 -216,3 -228,3 

Poistot -13,0 -14,2 -52,4 -59,3 

Arvonalentumiset - -2,0 0,0 -11,1 
          

Liikevoitto, % 0,0 -1,4 1,8 0,2 

Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE), % -2,1 -2,6 1,6 -0,0 

Laimentamaton tulos/osake *, euroa -0,23 -0,15 -0,43 -0,59 

Investoinnit, milj. euroa 26,1 25,6 74,1 49,8 

Henkilöstö, kauden keskiarvo 3 827 3 885 3 825 3 867 

Sisältäen lopetetut toiminnot 

Henkilöstökulut -77,0 -84,1 -309,0 -353,8 

Poistot -16,6 -20,2 -72,9 -92,3 

Arvonalentumiset 0,1 -10,1 0,1 -32,7 
          

Liikevoitto, % 3,9 -2,2 3,2 0,1 

Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE), % 4,0 -4,3 4,2 -0,1 

Oman pääoman tuotto (ROE), % -1,7 -9,6 -0,1 -4,9 
          

Korolliset nettovelat, milj. euroa 303,4 237,8 303,4 237,8 

Omavaraisuusaste, % 40,0 43,6 40,0 43,6 

Velkaantumisaste, % 55,8 38,2 55,8 38,2 
          

Laimentamaton tulos/osake *, euroa -0,07 -0,34 -0,10 -0,81 

Oma pääoma/osake, euroa 9,77 11,50 9,77 11,50 
Osakkeiden lukumäärä keskimäärin kauden 
aikana, 1000 kpl 46 105 46 180 46 105 46 282 
Osakkeiden lukumäärä kauden lopussa, 1000 
kpl 46 105 46 105 46 105 46 105 
          

Investoinnit, milj. euroa 34,2 36,3 90,4 70,4 

Sijoitettu pääoma kauden lopussa, milj. euroa 902,8 955,0 902,8 955,0 

Henkilöstö, kauden keskiarvo 5 150 5 390 5 141 5 666 
* Huomioitu oman pääoman ehtoisen lainan kaudelle kohdistuvat korot veroilla 

vähennettynä  
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LAATIMISPERIAATTEET 
 
Tämä tilinpäätöstiedote on laadittu EU:ssa käyttöön hyväksytyn IAS 34 Osavuosikatsaukset –standardin sekä konsernin 
vuoden 2011 tilinpäätöksessä esitettyjen laatimisperiaatteiden mukaisesti. 

Suominen on sisällytetty konsernitilinpäätökseen osakkuusyhtiönä. 

YRITYSHANKINNAT 2012 

Lokakuussa 2012 Ahlstrom saattoi päätökseen Munktell Filter AB:n hankinnan. Sopimuksen osana Ahlstrom hankki 100 
prosenttia Munktell Filter AB:n osakkeista sekä yhtiön osuudet Munktell & Filtrak GmbH:sta, Filtres Fioroni SA:sta sekä Munktell 
Inc.:stä. Kaupan arvo oli noin 21 milj. euroa sisältäen myöhemmin tehdyt osuuksien lunastukset määräysvallattomilta 
omistajilta. Kaupan myötä Ahlstrom nousee johtavaksi biotiede- ja laboratoriosuodatinmateriaaleja valmistavaksi yritykseksi. 

Munktell on yhdistelty konsernin lukuihin 25.10.2012 lähtien osana Ahlstromin Filtration -segmenttiä. Mikäli yritysosto olisi 
tapahtunut 1.1.2012, sillä ei olisi ollut merkittävää vaikutusta konsernin liikevaihtoon eikä tilikauden tulokseen. Kauppaan 
liittyvät välittömät kustannukset olivat 0,7 milj. euroa, jotka on kirjattu kuluksi tuloslaskelman hallinnon kuluihin, kun palvelut 
on vastaanotettu.  

Kaupan arvo ylitti Munktell filter  -yhtiöiden nettovarallisuuden kirjanpitoarvon 11,9 milj. eurolla, josta 5,0 milj. euroa 
kohdistettiin aineettomille hyödykkeille ja 0,4 milj. euroa vaihto-omaisuuteen vastaamaan niiden käypää arvoa. 
Kohdistukseen liittyvää laskennallista verovelkaa kirjattiin 1,6 milj. euroa. Jäljelle jäävä liikearvo 8,1 milj. euroa perustuu 
henkilöstöön, synergiahyötyihin sekä laajentuneisiin liiketoimintamahdollisuuksiin. 

Hankitun liiketoiminnan varojen ja velkojen käyvät arvot ostohetkellä on esitetty alla olevassa taulukossa. 

 

HANKITUT LIIKETOIMINNAT Hankitun yrityksen Käypä 

Milj. euroa kirjanpitoarvo arvo 

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 2,4 2,4 

Aineettomat hyödykkeet 0,0 5,0 

Vaihto-omaisuus 4,4 4,8 

Myyntisaamiset ja muut saamiset 3,1 3,1 

Rahavarat 2,5 2,5 

Varat yhteensä 12,4 17,8 

Laskennalliset verovelat 0,2 1,8 

Työsuhde-etuuksiin liittyvät velvoitteet 0,2 0,2 

Varaukset 0,0 0,0 

Korolliset velat 0,2 0,2 

Ostovelat ja muut velat 2,3 2,3 

Velat yhteensä 2,9 4,5 

Nettovarat 9,5 13,2 

Liikearvo 8,1 

Kokonaiskauppahinta 21,3 

Rahana maksettu kauppahinta 20,0 

Hankitun tytäryrityksen rahavarat -2,5 

Rahavirtavaikutus   17,6 
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SEGMENTTI-INFORMAATIO Q4 Q4 Q1-Q4 Q1-Q4 

Milj. euroa 2012 2011 2012 2011 

Building and Energy 56,6 65,8 244,1 296,2 

Filtration 84,5 79,7 352,7 324,5 

Food and Medical 87,4 86,1 359,4 361,9 

Muut toiminnot 37,4 27,6 127,2 110,2 

Sisäinen myynti -25,8 -16,3 -72,6 -67,0 

Liikevaihto 240,1 242,8 1 010,8 1 025,8 

Building and Energy 0,7 0,7 3,3 3,8 

Filtration 2,7 2,9 11,2 9,4 

Food and Medical 6,0 6,3 23,9 34,1 

Muut toiminnot 16,3 6,4 34,2 19,7 

Sisäinen myynti 25,8 16,3 72,6 67,0 

Building and Energy 3,0 -7,7 9,5 -27,8 

Filtration 2,6 4,6 16,7 22,8 

Food and Medical -1,3 2,0 4,2 12,0 

Muut toiminnot -4,2 -2,3 -11,8 -4,8 

Eliminoinnit 0,0 -0,0 0,1 -0,1 

Liikevoitto / -tappio 0,1 -3,4 18,6 2,1 

Sijoitetun pääoman tuotto (RONA), % 

Building and Energy 9,8 -24,3 7,7 -19,8 

Filtration 5,4 11,1 9,0 13,6 

Food and Medical -2,4 3,9 2,0 5,7 

Konserni (ROCE), % -2,1 -2,6 1,6 0,0 

Building and Energy 117,8 129,4 117,8 129,4 

Filtration 201,7 168,5 201,7 168,5 

Food and Medical 211,8 208,4 211,8 208,4 

Muut toiminnot 8,2 5,1 8,2 5,1 

Eliminoinnit -0,2 -0,3 -0,2 -0,3 

Nettovarat yhteensä  539,4 511,1 539,4 511,1 

Building and Energy 8,1 2,8 15,9 7,5 

Filtration 7,6 11,0 23,7 21,8 

Food and Medical 7,1 9,8 27,4 16,4 

Muut toiminnot 3,3 1,9 7,1 4,2 

Investoinnit yhteensä  26,1 25,6 74,1 49,8 

Building and Energy -2,9 -4,3 -11,3 -18,2 

Filtration -4,1 -4,4 -18,6 -16,7 

Food and Medical -4,7 -4,4 -18,7 -18,4 

Muut toiminnot -1,3 -1,1 -3,9 -5,9 

Poistot yhteensä  -13,0 -14,2 -52,4 -59,3 
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Building and Energy - -2,0 0,0 -11,1 

Filtration - - - - 

Food and Medical - - - - 

Muut toiminnot - - - - 

Arvonalentumiset yhteensä  - -2,0 0,0 -11,1 

Building and Energy 5,4 -6,5 5,6 -29,0 

Filtration - 1,1 -4,3 0,8 

Food and Medical 0,1 0,4 -1,0 0,3 

Muut toiminnot -0,4 1,1 0,4 0,5 

Kertaluonteiset erät yhteensä  5,1 -3,9 0,7 -27,5 
 
 
SEGMENTTI-INFORMAATIO Q4 Q4 Q1-Q4 Q1-Q4 

Tuhatta tonnia 2012 2011 2012 2011 

Building and Energy 22,4 27,5 96,9 127,1 

Filtration 26,8 26,3 112,0 110,9 

Food and Medical 28,6 29,2 116,6 128,7 

Muut toiminnot ja eliminoinnit 12,0 11,0 53,4 47,9 

Myyntitonnit yhteensä, tuhatta tonnia 89,8 94,1 379,0 414,6 

Segmenttien tiedot on esitetty IFRS-standardien mukaisesti.  

 
 
LIIKEVAIHTO MAANTIETEELLISEN 
ALUEEN MUKAAN - sis. lop. toim. Q4 Q4 Q1-Q4 Q1-Q4 

Milj. euroa 2012 2011 2012 2011 

 
Eurooppa 204,8 204,0 861,8 981,2 

Pohjois-Amerikka 69,8 86,2 307,5 420,6 

Etelä-Amerikka 47,7 51,5 204,6 212,8 

Aasian ja Tyynenmeren alue 47,6 48,6 193,5 202,4 

Muu maailma 8,9 7,7 31,3 35,7 

Liikevaihto 378,8 397,9 1 598,6 1 852,6 

 
 
AINEELLISTEN 
KÄYTTÖOMAISUUSHYÖDYKKEIDEN          

MUUTOKSET - sisältäen lopetetut 
toiminnot Q1-Q4 Q1-Q4 

Milj. euroa     2012 2011 

Kirjanpitoarvo 1.1. 573,3 704,9 

Lisäykset liiketoimintojen 
yhdistämisestä 2,4 - 

Lisäykset 86,5 69,5 
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Vähennykset -21,3 -87,9 

Poistot ja arvonalentumiset -69,1 -103,2 

Kurssierot ja muut muutokset -7,4 -10,0 

Kirjanpitoarvo kauden lopussa 564,4 573,3 

 
 
LÄHIPIIRITAPAHTUMAT - sisältäen 
lopetetut toiminnot     Q1-Q4 Q1-Q4 

Milj. euroa     2012 2011 

Osakkuusyhtiöiden kanssa 
toteutuneet lähipiiritapahtumat 

Myyntituotot ja korkotuotot 25,6 5,0 

Tavaroiden ja palveluiden ostot -22,1 -4,2 

Myyntisaamiset ja muut saamiset 7,5 7,3 

Ostovelat ja muut velat 1,4 3,4 

Lähipiiritapahtumat perustuvat markkinaehtoiseen hinnoitteluun.  
  

 
MUUT VUOKRASOPIMUKSET - sisältäen 
lopetetut toiminnot     31.12. 31.12. 

Milj. euroa     2012 2011 

Lyhytaikainen osa 6,8 5,8 

Pitkäaikainen osa     23,8 19,7 

Yhteensä     30,6 25,5 

 

VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET -  
sisältäen lopetetut toiminnot     31.12. 31.12. 

Milj. euroa     2012 2011 

Kiinnitykset 73,2 73,0 

Pantit 0,8 0,3 

Vastuut 
Samaan konserniin kuuluvien 
yhtiöiden puolesta annetut 
takaukset  9,5 19,5 

Osakkuusyritysten puolesta annetut 
takaukset 15,0 15,0 

Hankintasitoumukset 22,7 19,4 

Muut vastuusitoumukset     2,1 3,1 
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SEGMENTIT VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 

Milj. euroa 2012 2012 2012 2012 2011 2011 2011 2011 

Liikevaihto 

Building and Energy 56,6 56,0 63,0 68,5 65,8 68,9 79,6 82,0 

Filtration 84,5 87,4 93,3 87,5 79,7 78,7 83,8 82,3 

Food and Medical 87,4 93,7 89,4 89,0 86,1 91,5 90,9 93,4 

Muut toiminnot ja eliminoinnit 11,6 11,8 15,9 15,3 11,3 12,8 12,4 6,7 

Konserni yhteensä 240,1 248,8 261,6 260,3 242,8 251,9 266,6 264,4 

Liikevoitto / -tappio 

Building and Energy 3,0 2,0 1,9 2,7 -7,7 -23,4 0,2 3,1 

Filtration 2,6 5,1 3,0 6,1 4,6 4,5 6,6 7,1 

Food and Medical -1,3 2,4 0,9 2,2 2,0 4,2 2,9 3,0 

Muut toiminnot ja eliminoinnit -4,2 -3,9 -2,5 -1,0 -2,4 -4,4 2,2 -0,3 

Konserni yhteensä 0,1 5,5 3,2 9,9 -3,4 -19,2 11,8 12,9 

Liikevoitto / -tappio ilman 
kertaluonteisia eriä 

Building and Energy -2,4 1,7 1,9 2,7 -1,1 -0,9 0,2 3,1 

Filtration 2,6 5,3 6,8 6,3 3,5 4,2 6,1 8,2 

Food and Medical -1,4 3,1 1,3 2,2 1,6 4,3 2,9 3,0 

Muut toiminnot ja eliminoinnit -3,8 -3,6 -3,4 -1,4 -3,5 -1,4 0,8 -1,2 

Konserni yhteensä -5,0 6,6 6,6 9,8 0,5 6,1 9,9 13,1 

Myyntitonnit, tuhatta tonnia 

Building and Energy 22,4 22,2 25,0 27,4 27,5 30,3 34,6 34,7 

Filtration 26,8 27,4 29,7 28,1 26,3 27,0 29,2 28,4 

Food and Medical 28,6 28,9 29,1 30,0 29,2 32,4 33,3 33,7 

Muut toiminnot ja eliminoinnit 12,0 11,8 14,8 14,8 11,0 13,2 12,7 11,0 

Konserni yhteensä 89,8 90,3 98,7 100,3 94,1 102,9 109,9 107,8 
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TUNNUSLUVUT 
VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 

Milj. euroa 2012 2012 2012 2012 2011 2011 2011 2011 

Jatkuvat toiminnot 

Liikevaihto 240,1 248,8 261,6 260,3 242,8 251,9 266,6 264,4 

Liikevoitto / -tappio 0,1 5,5 3,2 9,9 -3,4 -19,2 11,8 12,9 
Voitto / tappio ennen 
veroja -8,2 0,0 -3,2 5,8 -9,5 -25,8 4,7 8,3 

Tilikauden voitto / tappio -9,8 -6,2 -3,7 3,8 -5,8 -21,9 1,1 4,5 
                

Sijoitetun pääoman 
tuotto (ROCE), % -2,1 2,6 0,8 5,1 -2,6 -11,4 6,4 7,5 
Laimentamaton 
tulos/osake *, euroa -0,23 -0,15 -0,11 0,06 -0,15 -0,50 -0,01 0,06 

Sisältäen lopetetut 
toiminnot 

Liikevaihto 378,8 395,1 416,0 408,7 397,9 466,2 496,8 491,6 

Liikevoitto / -tappio 14,8 10,3 8,2 17,1 -8,9 -13,5 3,6 20,8 
Voitto / tappio ennen 
veroja 4,2 1,2 1,6 12,5 -17,4 -20,7 -4,4 15,5 

Tilikauden voitto / tappio -2,3 -5,5 -0,8 7,9 -14,8 -18,4 -8,6 9,6 
                  

Velkaantumisaste, % 55,8 50,4 51,5 38,3 38,2 54,3 52,6 48,4 
Sijoitetun pääoman 
tuotto (ROCE), % 4,0 2,9 2,8 7,2 -4,3 -5,7 1,1 8,2 
Laimentamaton 
tulos/osake *, euroa -0,07 -0,14 -0,05 0,15 -0,34 -0,43 -0,21 0,17 
Osakkeiden lukumäärä 
keskimäärin kauden 
aikana, 1000 kpl 46 105 46 105 46 105 46 105 46 180 46 350 46 349 46 248 
* Huomioitu oman pääoman ehtoisen lainan kaudelle kohdistuvat korot veroilla vähennettynä 
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Tunnuslukujen laskenta 

Korolliset nettovelat 
Korolliset velat - Rahavarat - Muut lyhytaikaiset 
sijoitukset   

    
Omavaraisuusaste, Oma pääoma yhteensä x 100 

 
% Taseen loppusumma - Saadut ennakot 

  

    
Velkaantumisaste, Korolliset nettovelat x 100 

 
% Oma pääoma yhteensä 

  

    
Oman pääoman tuotto Tilikauden tulos x 100 

 
(ROE), % Oma pääoma yhteensä (vuoden keskiarvo) 

  

    
Sijoitetun pääoman tuotto Tulos ennen veroja + Rahoituskulut   x 100 

(ROCE), % 
Taseen loppusumma (vuoden keskiarvo) - 
Korottomat velat (vuoden keskiarvo) 

  
 

    
Sijoitetun pääoman tuotto Liikevoitto/-tappio   x 100 

(RONA), % 
Käyttöpääoma (vuoden keskiarvo) + Aineelliset 
ja aineettomat hyödykkeet (vuoden keskiarvo) 

  
 

    

Laimentamaton tulos/osake, 
Tilikauden tulos - Määräysvallattomien omistajien 
osuus -    

euroa 
Oman pääoman ehtoisen lainan kaudelle 
kohdistuvat korot veroilla vähennettynä 

  
 

  
Osakkeiden lukumäärä keskimäärin kauden 
aikana 

  
 

  
   

Laimennettu tulos/osake, 
Tilikauden tulos - Määräysvallattomien omistajien 
osuus -    

euroa 
Oman pääoman ehtoisen lainan kaudelle 
kohdistuvat korot veroilla vähennettynä 

  
 

 
Osakkeiden laimennettu lukumäärä keskimäärin 
kauden aikana 

  
 

    
Oma pääoma/osake, Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma   

 

euroa 
Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä kauden 
lopussa 

  
 

 
 


