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Ahlstrom Oyj PÖRSSITIEDOTE 25.4.2013 klo 09.00  

Ahlstromin osavuosikatsaus tammi–maaliskuu 2013 

Liikevaihto ja kannattavuus paranivat edellisestä neljänneksestä 

Jatkuvat toiminnot tammi–maaliskuu 2013 verrattuna tammi–maaliskuuhun 2012 

• Liikevaihto oli 255,3 miljoonaa euroa (260,3 milj. euroa). 

• Liikevoitto oli 8,3 miljoonaa euroa (10,7 milj. euroa).  

• Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 6,5 miljoonaa euroa (10,6 milj. euroa). 

• Liikevoittoprosentti ilman kertaluonteisia eriä oli 2,5 (4,1). 

• Tulos ennen veroja oli 4,0 miljoonaa euroa (6,0 milj. euroa).  

• Osakekohtainen tulos oli 0,05 euroa (0,06 euroa). 

Tammi–maaliskuu 2013 lyhyesti 

• Liikevaihto ja kannattavuus paranivat heikoksi jääneeseen vuoden 2012 viimeiseen 

neljännekseen verrattuna mutta ei yltänyt vertailukauden tasolle.   

• Ahlstrom solmi yhteistyösopimuksen Dow Chemical Companyn kanssa. Sopimuksen myötä 

Dow Water and Process Solutions (DW&PS) -liiketoimintayksikkö alkaa käyttää Ahlstromin 

Disruptor®-teknologiaa juomavesisovelluksissaan.   

• Yhtiö teki muutoksia taloudelliseen segmenttiraportointiinsa 1.1.2013 alkaen kun aikaisempi 

Filtration-liiketoiminta-alue jaettiin kahteen osaan: Advanced Filtration sekä Transportation 

Filtration. Tämän lisäksi muodostettiin uusi Trading and New Business -segmentti.  

Näkymät vuodelle 2013 

• Ahlstromin 31.1.2013 julkaisemat näkymät pysyvät ennallaan. Liikevaihdon jatkuvista 

toiminnoista arvioidaan olevan 980–1 140 miljoonaa euroa. Jatkuvien toimintojen 

liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä arvioidaan olevan 2–5 prosenttia liikevaihdosta. 

  

Jan Lång, toimitusjohtaja 

- Liikevaihtomme ja kannattavuutemme paranivat heikosta edellisestä vuosineljänneksestä, mutta 

eivät yltäneet suhteellisen vahvan vertailujakson tasolle. Maantieteellisesti myynnin kasvua Aasiassa 

tukivat uudet tuotelanseeraukset. Euroopassa myynti polki paikallaan vaikeassa 

markkinaympäristössä, erityisesti Etelä-Euroopassa. Pohjois-Amerikassa koimme vaihtelua kysynnässä 

joistakin positiivisista yleisistä taloudellisista merkeistä huolimatta.    

- Olen tyytyväinen Advanced Filtration -liiketoiminta-alueen tulokseen ja Munktellin yhdistämisen 

etenemiseen suunnitellusti. Myös Transportation Filtration -liiketoiminta-alue paransi suoritustaan 

alueellisista vaihteluista huolimatta. Food and Medical -liiketoiminta-alueen tulos oli pettymys, ja 

ryhdymme määrätietoisiin toimenpiteisiin jotta tilanne kohenee ja tulos paranee.      

- Olemme tehneet paljon työtä tuotekehitysprosessimme parantamiseksi, ja tämä työ on jo alkanut 

tuottaa näkyviä tuloksia. Aiomme tuoda tänä vuonna markkinoille kaksi kertaa enemmän uusia 

tuotteita kuin viime vuonna.  
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Avainluvut jatkuvista toiminnoista 

Milj. euroa Q1/2013 Q1/2012 Muutos, % 2012 

Liikevaihto 255,3 260,3 -1,9 1 010,8 

Liikevoitto 8,3 10,7 -22,1 21,7 

Liikevoitto, %  3,3 4,1 

 

2,1 

Liikevoitto ilman 

kertaluonteisia eriä 6,5 10,6 -39,1 21,0 

Liikevoitto, % 2,5 4,1 

 

2,1 

Tulos ennen veroja 4,0 6,0 -32,7 -4,8 

Kauden tulos 2,5 4,0 -38,2 -15,2 

Osakekohtainen tulos 0,05 0,06 

 

-0,41 

Sijoitetun pääoman tuotto 

(ROCE), % 4,9 5,9 

 

2,2 

Liiketoiminnan 

nettorahavirta -21,4 14,6 

 

78,7 

Investoinnit 11,5 12,0 -4,4 74,1 

Henkilöstö kauden lopussa  3 821  3 807  0,4  3 829 

 

Toimintaympäristö 

Toimintaympäristö oli jonkin verran suotuisampi kuin heikolla vuoden 2012 viimeisellä neljänneksellä. 

Kysyntä jatkui kuitenkin vaimeana ja vaihtelevana Ahlstromin päämarkkinoilla. Maantieteellisesti 

kysyntä pysyi heikkona Euroopassa, etenkin Etelä-Euroopassa. Pohjois-Amerikassa oli havaittavissa 

ristiriitaisia markkinasignaaleja katsauskauden loppua kohden. Aasian markkinat elpyivät edelleen.  

Advanced Filtration -liiketoiminta-alueella kaasuturbiinien suodattimien, bioteknologian alan 

suodatinsovellusten ja laboratoriosovellusten markkinoiden vahvistuminen jatkui. 

Vedensuodattimien kysyntä jatkui vahvana. 

Building and Energy -liiketoiminta-alueella lattiamateriaalien kysyntä Euroopassa ja etenkin 

Venäjällä oli katsauskaudella hyvällä tasolla. Tapettimateriaalien kysyntä Euroopassa pysyi 

vakaana. Tapettimateriaalien markkinoiden kasvu Kiinassa jatkui.  

Food and Medical -liiketoiminta-alueella teippimateriaalien, elintarviketeollisuuden 

pakkausmateriaalien ja juomateollisuuden materiaalien (esim. teepussit) markkinat olivat edelleen 

vaimeat Euroopassa. Terveydenhuollon materiaalien kysyntä oli vakaata. 

Transportation Filtration -liiketoiminta-alueella kuljetusteollisuuden suodatinmateriaalien markkinat 

olivat vaihtelevat Pohjois-Amerikassa vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä. Euroopassa 

kuljetusteollisuuden suodatinmateriaalien kysyntä tasaantui laskukausien jälkeen. Aasiassa kysyntä 

vahvistui. 

Sellun markkinahintojen nousu jatkui ensimmäisellä neljänneksellä, ja joidenkin sellulaatujen hinnat 

olivat korkeammat kuin vertailukaudella. Synteettisten kuitujen kuten polyesterin ja viskoosin hinnat 

olivat vakaita, kun taas polypropeenin hinta nousi. Kemikaalien hinnat pysyivät yleisesti ottaen 

vakaina tai laskivat, mutta nesteliuottimien kuten fenolihartsien hinnat nousivat. Ahlstrom käyttää 

tuotannossaan esimerkiksi lateksia, titaanidioksidia, liuottimia ja tärkkelystä. Maakaasun hinnat 

pysyivät vakaina Euroopassa mutta nousivat Pohjois-Amerikassa. 
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Liikevaihdon kehitys jatkuvissa toiminnoissa 

Liikevaihto liiketoiminta-

alueittain, milj. euroa Q1/2013 Q1/2012 

Muutos, 

% 2012 

Advanced Filtration 24,3 18,6 30,7 76,1 

Building and Energy 58,1 63,5 -8,5 221,9 

Food and Medical 84,8 89,0 -4,8 359,4 

Transportation Filtration 74,6 71,5 4,2 293,5 

Trading and New Business* 31,9 31,4 1,7 115,3 

Muut liiketoiminnot** ja 

eliminoinnit -18,3 -13,6  -55,5 

Liikevaihto yhteensä 255,3 260,3 -1,9  1 010,8 

*Trading and New Business -segmenttiin sisältyy pyyhkimistuotemateriaalien myyntiä Suominen Oyj:lle sekä 

irrokepaperin myynti Osnabrückin tehtaalta sekä Porous Power Technologies.  

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

tuottoja ja kuluja. 

Tammi–maaliskuu 2013 verrattuna tammi–maaliskuuhun 2012 

Ahlstromin vuoden 2013 ensimmäisen neljänneksen liikevaihto oli 255,3 miljoonaa euroa (260,3 milj. 

euroa). Liikevaihto laski 1,9 prosenttia vuoden 2012 ensimmäiseen neljännekseen verrattuna. Lasku 

johtui pääasiassa myyntimäärien laskusta. Myyntihintojen nousulla ja suotuisalla tuotevalikoimalla oli 

myönteinen vaikutus liikevaihtoon.  

Liikevaihdon muutoksen jakautuminen vertailukelpoisilla valuuttakursseilla laskettuna: 

  

         

Liikevaihto 

    

Q1/2012, milj. euroa               260,3  

Hinta ja tuotevalikoima  1,2  

Valuutta, %  -0,2  

Volyymi, %  -3,2  

Sulkemiset, yritysmyynnit ja 

ostot, %   0,2 

 

Yhteensä, %   -1,9  

Q1/2013, milj. euroa             255,3  

 

Kokonaismyyntimäärät tonneissa laskivat 3,0 prosenttia edellisvuoden vastaavaan jaksoon 

verrattuna.  

Myyntimäärät laskivat 6,5 % Building and Energy -liiketoiminta-alueella (-0,8 % ilman kapasiteetin 

sulkemisia Karhulassa ja Bishopvillessä) sekä 6,2 % Food and Medical -liiketoiminta-alueella. 

Myyntimäärät kasvoivat 16,7 % Advanced Filtration -liiketoiminta-alueella (14,1 % ilman Munktellia) 

ja 2,3 % Transportation Filtration -liiketoiminta-alueella. 

Kokonaismyyntimäärät ilman yrityshankintojen ja yksiköiden sulkemisten vaikutuksia laskivat 1,3 

prosenttia. 

Uuden IFRS Työsuhde-etuudet -standardin käyttöönotto 

Ahlstrom on ottanut 1.1.2013 alkaen käyttöön muutetun IAS 19 Työsuhde-etuudet -standardin. 

Konsernin ja segmenttien taloudelliset tiedot vuodelta 2012 sekä vuosineljänneksiltä on oikaistu 

vastaavasti. 
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Muutetun IAS 19 Työsuhde-etuudet -standardin käyttöönoton myötä liikevoitto on korkeampi ja 

eläkevastuut kasvavat ja eläkevarat sekä oma pääoma pienenevät konsernin vuoden 2012 

taloudellisessa raportoinnissa.  

Jatkuvien toimintojen liikevoitto vuodelta 2012 kasvaa 3,1 milj. eurolla kun työsuhde-etuuksiin liittyvät 

nettokorot raportoidaan osana rahoituseriä. Tammi-maaliskuu 2012 osalta vaikutus on 0,8 milj. 

euroa positiivinen. Muutos kasvattaa liikevoittoa segmenteissä. Konsernin oma pääoma vuoden 

2012 avaavassa taseessa alenee 58,8 milj. euroa johtuen vakuutusmatemaattisten voittojen ja 

tappioiden kirjaamisesta laajaan tulokseen. Tämän vaikutus velkaantuneisuusasteeseen vuoden 

2012 lopussa oli 6,7 prosenttiyksikköä. 

Tulos ja kannattavuus jatkuvissa toiminnoissa  

Liikevoitto* liiketoiminta-

alueittain Q1/2013 Q1/2012 

Muutos, 

% 2012 

Advanced Filtration 3,2 2,7 17,6 9,5 

Building and Energy 2,3 3,1 -25,5 5,6 

Food and Medical 0,8 2,4 -67,3 6,3 

Transportation Filtration 4,1 3,7 12,2 11,7 

Trading and New Business** -0,7 -0,0  -2,9 

Muut liiketoiminnot*** ja 

eliminoinnit -3,3 -1,3  -9,2 

Jatkuvat toiminnot yhteensä 6,5 10,6 -39,1 21,0 

Liikevoitto, % 2,5 4,1    2,1 

*Ilman kertaluonteisia eriä 

**Trading and New Business -segmenttiin sisältyy pyyhkimistuotemateriaalien myyntiä Suominen Oyj:lle sekä 

irrokepaperin myynti Osnabrückin tehtaalta sekä Porous Power Technologies.  

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

tuottoja ja kuluja. 

 

Tammi–maaliskuu 2013 verrattuna tammi–maaliskuuhun 2012 

Liikevoitto oli 8,3 miljoonaa euroa (10,7 milj. euroa). Luku sisältää 1,9 miljoonaa euroa kertaluonteisia 

eriä (0,1 milj. euroa). Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 6,5 miljoonaa euroa (10,6 milj. euroa). 

Vuoden 2013 ensimmäisen neljänneksen merkittävimmät kertaluonteiset erät olivat seuraavat: 

• Paperinkeräys Oy:n osakkeiden myynnistä kirjattiin konsernitasolla 2,6 miljoonan euron tulo. 

  

Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä pieneni pääsääntöisesti myyntimäärien laskun johdosta. 

Myyntihintojen korotusten vaikutuksen kumosivat joidenkin kemikaalien hintojen ja energia- 

kustannusten nousu. Food and Medical -liiketoiminta-alueen uusien toimintojen kaupallistaminen 

rasitti edelleen tulosta.  

Ahlstromin markkinatilanteesta johtuneiden tuotantoseisokkien osuus oli 5,7 prosenttia tuotannosta 

vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä (7,1 %).  

Tulos ennen veroja oli 4,0 miljoonaa euroa (6,0 milj. euroa).  

Tuloverot olivat 1,6 miljoonaa euroa (2,0 milj. euroa). Tuottoennusteeltaan epävarmoille yhtiöille ei 

kirjattu verohyvityksiä eikä verovaroja. Niitä ei kirjattu myöskään osakkuusyhtiöiden tappioille. Lisäksi 

verokantaan vaikutti korkean veroasteen toimintamaiden suhteellisen suuri osuus voitosta ennen 

veroja.  

Kauden tulos oli 2,5 miljoonaa euroa (4,0 milj. euroa). 
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Kun oman pääoman ehtoisen lainan korot otetaan huomioon, osakekohtainen tulos oli 0,05 euroa 

(0,06 euroa). 

Lopetetut toiminnot 

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

Ahlstromin ylimääräinen yhtiökokous hyväksyi 27.11.2012 Label and Processing -liiketoiminta-alueen 

Euroopan toimintojen (LP Europe) ja Brasilian toimintojen (Coated Specialities) jakautumisen ja 

yhdistämisen Munksjö AB:hen. Uusi yhtiö on maailman johtavia erikoispaperinvalmistajia.  

Label and Processing -liiketoiminta on raportoitu erikseen lopetetuissa toiminnoissa. 

Ahlstrom ja Munksjö jättivät 20.3.2013 Euroopan komissiolle muutosehdotuksen, joka liittyy Ahlstromin 

Label and Processing -liiketoiminnan ja Munksjön suunnitellun yhdistymisen kilpailuvaikutuksiin 

hiomapaperin pohjamateriaalin ja esikyllästettyjen koristepaperien osalta. Euroopan komissio 

pidensi ehdotuksen käsittelyaikaa 7.6.2013 saakka. 

Ehdotuksen mukaan Ahlstromin hiomapaperin pohjamateriaalin ja esikyllästettyjen koristepaperien 

tuotantolinjat Saksan Osnabrückin tehtaalla myydään kolmannelle osapuolelle, jotta komission 

toteamat kilpailuvaikutuksiin liittyvät asiat saadaan ratkaistua. 

Ahlstromin marraskuussa 2012 pidetyn ylimääräisen yhtiökokouksen hyväksyntä 

jakautumissuunnitelmalle raukeaa 27.5.2013. Ehdotuksen pidennetyn käsittelyajan vuoksi on 

mahdollista, että Euroopan komission päätöstä ei saada ennen hyväksynnän raukeamista.  

Jos Ahlstromin Label and Processing -liiketoiminnan Euroopan toimintojen jakautumisen hyväksyntä 

raukeaa, uusi ylimääräinen yhtiökokous kutsutaan koolle päättämään Euroopan toimintojen 

jakautumissuunnitelmasta.  

Johtuen myös EU:n pidentyneestä käsittelyajasta, Ahlstrom arvioi että Label and Processing -

liiketoiminnan Brasilian toimintojen osalta järjestely saadaan päätökseen vuoden 2013 toisella 

vuosipuoliskolla aiemmin arvioidun toisen vuosineljänneksen sijaan. Ahlstrom järjestää myöhemmin 

tänä vuonna uuden ylimääräisen yhtiökokouksen osakkeenomistajille päättämään uudesta 

prosessista Brasilian toimintojen jakautumisessa.   

Lopetettujen toimintojen tulos 

Lopetettujen toimintojen tulos tammi–maaliskuussa 2013 oli 5,4 miljoonaa euroa (4,1 milj. euroa). 

Label and Processing -liiketoiminta sekä entisen Home and Personal -liiketoiminta-alueen Brasilian 

toiminnot sisältyvät lukuihin. Kumpikaan luku ei sisällä poistoja, ja vuoden 2013 lukuun vaikutti 

joidenkin henkilöstövastuiden purkaminen.  

Tulos sisältäen lopetetut toiminnot 

Lopetetut toiminnot sisältävä tulos tammi–maaliskuussa 2013 oli 7,9 miljoonaa euroa (8,1 milj. 

euroa). Kun oman pääoman ehtoisen lainan korot otetaan huomioon, osakekohtainen tulos oli 0,16 

euroa (0,15 euroa). 

Oman pääoman tuotto (ROE) oli 6,6 prosenttia (5,5 %).  
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Segmenttikatsaus  

Advanced Filtration 

Milj. euroa Q1/2013 Q1/2012 Muutos, % 2012 

Liikevaihto 24,3 18,6 30,7 76,1 

Liikevoitto 3,2 2,7 17,6 9,5 

Liikevoitto, % 13,0 14,5  12,5 

Liikevoitto ilman 

kertaluonteisia eriä 3,2 2,7 17,6 9,5 

Liikevoitto, % 13,0 14,5  12,5 

Sijoitetun pääoman tuotto 

(RONA), % 25,8 37,8  24,9 

Myyntivolyymi (tuhatta 

tonnia)  4,0 3,4  16,7  13,8 

 

Liikevaihto tammi–maaliskuussa 2013 oli 24,3 miljoonaa euroa (18,6 milj. euroa). Liikevaihto kasvoi 

30,7 prosenttia vuoden 2012 vastaavaan jaksoon verrattuna. Kasvu johtui Munktell-yrityskaupasta ja 

myyntimäärien kasvusta, jota vauhditti kaasuturbiinien suodattimien ja bioteknologian alan 

sovellusten myynti sekä myyntihintojen nousu. Liikevaihto ilman Munktell-yrityskauppaa nousi 9,6 %.   

Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 3,2 miljoonaa euroa (2,7 milj. euroa). Kasvu johtui pääasiassa 

myyntimäärien kasvusta ja Munktell-yrityskaupasta. Merseroituun selluun ja lasikuituun liittyvien 

raaka-ainekustannusten nousu heikensi kannattavuutta.  

Liikevoitto oli 3,2 miljoonaa euroa (2,7 milj. euroa).   

Building and Energy 

 

Milj. euroa Q1/2013 Q1/2012 Muutos, % 2012 

Liikevaihto 58,1 63,5 -8,5 221,9 

Liikevoitto 2,3 3,1 -25,5 11,2 

Liikevoitto, % 3,9 4,8 

 

5,0 

Liikevoitto ilman 

kertaluonteisia eriä 2,3 3,1 -25,5 5,6 

Liikevoitto, % 3,9 4,8 

 

2,5 

Sijoitetun pääoman tuotto 

(RONA), % 9,5 11,3 

 

11,3 

Myyntivolyymi (tuhatta 

tonnia)  23,9  25,6  -6,5  89,2 

 

Liikevaihto tammi–maaliskuussa 2013 oli 58,1 miljoonaa euroa (63,5 milj. euroa). Liikevaihto laski 8,5 

prosenttia vuoden 2012 vastaavaan jaksoon verrattuna. Lasku johtui pääasiassa myyntihintojen 

laskusta ja yksiköiden sulkemisista Karhulassa ja Bishopvillessä. Lattiamateriaalien myynnillä oli 

myönteinen vaikutus liikevaihtoon.   

Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä laski 2,3 miljoonaan euroon (3,1 milj. euroa). Lasku johtui 

pääasiassa epäsuotuisasta tuotevalikoimasta, ja sitä vauhditti rakennusalalle ja kuluttajille 

suunnattujen sovellusten myynnin lasku Euroopassa. Tuulivoimateollisuuden erikoislujitteiden 

myynnin suhteellisen osuuden kasvu rasitti tulosta.  

Liikevoitto oli 2,3 miljoonaa euroa (3,1 milj. euroa). 
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Food and Medical 

Milj. euroa Q1/2013 Q1/2012 Muutos, % 2012 

Liikevaihto 84,8 89,0 -4,8 359,4 

Liikevoitto -0,0 2,4 -100,5 5,3 

Liikevoitto, % 0,0 2,7  1,5 

Liikevoitto ilman 

kertaluonteisia eriä 0,8 2,4 -67,3 6,3 

Liikevoitto, % 0,9 2,7  1,7 

Sijoitetun pääoman tuotto 

(RONA), % 0,0 5,1  2,8 

Myyntivolyymi (tuhatta 

tonnia) 28,1 30,0 -6,2  116,6 

 

Liikevaihto tammi–maaliskuussa 2013 oli 84,8 miljoonaa euroa (89,0 milj. euroa). Liikevaihto laski 4,8 

prosenttia vuoden 2012 vastaavaan jaksoon verrattuna. Lasku johtui etenkin teippimateriaalien 

myyntimäärien laskusta Euroopassa sekä terveydenhuollon tuotteista Pohjois-Amerikassa. 

Liikevaihtoa heikensi myös vetäytyminen joiltakin kannattamattomilta markkinoilta. 

Juomateollisuuden materiaalit vaikuttivat liikevaihtoon positiivisesti.  

Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 0,8 miljoonaa euroa (2,4 milj. euroa). Lasku johtui tehtaiden 

kapasiteetin käyttöasteen laskusta ja Longkoun tehtaan kaupallistamisesta Kiinassa. Lisäksi Mundran 

tehdas Intiassa ja Chirnsiden tuotantolinja Isossa-Britanniassa rasittivat edelleen tulosta.  

Liikevoitto oli -0,0 miljoonaa euroa (2,4 milj. euroa). 

Transportation Filtration 

Milj. euroa Q1/2013 Q1/2012 Muutos, % 2012 

Liikevaihto 74,6 71,5 4,2 293,5 

Liikevoitto 4,1 3,4 20,3 7,4 

Liikevoitto, % 5,6 4,8  2,5 

Liikevoitto ilman 

kertaluonteisia eriä 4,1 3,7 12,2 11,7 

Liikevoitto, % 5,6 5,2  4,0 

Sijoitetun pääoman tuotto 

(RONA), % 10,8 10,1  5,3 

Myyntivolyymi (tuhatta 

tonnia)  26,7 26,1 2,3   104,1 

 

Liikevaihto tammi–maaliskuussa 2013 oli 74,6 miljoonaa euroa (71,5 milj. euroa). Liikevaihto kasvoi 

4,2 prosenttia vuoden 2012 vastaavaan jaksoon verrattuna. Kasvu johtui myyntihintojen noususta ja 

myyntimäärien kasvusta, jota vauhditti pääsiassa kysynnän lisääntyminen Aasiassa. Raskaiden 

ajoneuvojen suodatinmateriaalien myynnin lasku Pohjois-Amerikassa kumosi osittain kasvun 

vaikutuksen.  

Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 4,1 miljoonaa euroa (3,7 milj. euroa). Kasvua edistivät 

myyntimäärien kasvu sekä parempi alueellinen tuotevalikoima. Nesteliuottimiin liittyvät raaka-

ainekustannukset sekä energiakustannusten nousu Kiinassa ja Brasiliassa kumosivat osittain kasvun 

vaikutuksen.  

Liikevoitto oli 4,1 miljoonaa euroa (3,4 milj. euroa).   
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Trading and new business 

Milj. euroa Q1/2013 Q1/2012 Muutos, % 2012 

Liikevaihto 31.9 31.4 1.7 115.3 

Liikevoitto -0.7 0.0 

 

-3.0 

Liikevoitto, % -2.1 -0.1 

 

-2.6 

Liikevoitto ilman 

kertaluonteisia eriä -0.7 0.0 

 

-2.9 

Liikevoitto, % -2.1 4.8 

 

-2.5 

Sijoitetun pääoman tuotto 

(RONA), % -18.0 -1.2 

 

-19.9 

Myyntivolyymi (tuhatta 

tonnia)  27.3  26.7  2.0  96.6 

 

Liikevaihto tammi-maaliskuussa 2013 oli 31,9 miljoonaa euroa (31,4 milj. euroa). Liikevaihto kasvoi 1,7 

prosenttia vuoden 2012 vastaavaan jaksoon verrattuna. Kasvu johtui pyyhkimistuotemateriaalien 

kasvaneesta myynnistä. 

Liiketappio ilman kertaluonteisia eriä oli 0,7 miljoonaa euroa (0,0 milj. euroa). Porous Power 

Technologiesin kehittämiskulujen lisääntyminen vaikutti kannattavuuteen negatiivisesti. 

Rahoitus (sisältäen lopetetut toiminnot) 

Liiketoiminnan nettorahavirta tammi–maaliskuussa 2013 oli -21,4 miljoonaa euroa (14,6 milj. euroa). 

Rahavirta investointien jälkeen oli -43,0 miljoonaa euroa (-4,6 milj. euroa).   

Operatiivinen käyttöpääoma 31.3.2013 oli 198,3 miljoonaa euroa (169,3 milj. euroa vuoden 2012 

lopussa). Kiertonopeus kasvoi 4 päivää ja oli 45 päivää katsauskauden lopussa.  

Ahlstromin korolliset nettovelat olivat 348,9 miljoonaa euroa (303,4 milj. euroa vuoden 2012 lopussa). 

Yhtiön korolliset velat olivat 392,1 miljoonaa euroa (358,9 milj. euroa). Lainasalkun modifioitu 

korkoduraatio (keskimääräinen korkosidonnaisuusaika) oli 13,0 kuukautta, ja pääomilla painotettu 

keskikorko oli 3,51 prosenttia. Lainasalkun keskimaturiteetti oli 40,8 kuukautta.  

Nettorahoituskulut tammi–maaliskuussa 2013 olivat 5,5 miljoonaa euroa (5,5 milj. euroa). Niihin 

sisältyy nettokorkokuluja 4,8 miljoonaa euroa (4,3 milj. euroa), rahoituksen kurssivoittoja 0,2 

miljoonaa euroa (0,2 milj. euroa tappioita) ja muita rahoituskuluja 0,9 miljoonaa euroa (1,0 milj. 

euroa). 

Yhtiön maksuvalmius on pysynyt hyvänä. Katsauskauden lopussa kokonaislikviditeetti mukaan lukien 

kassa ja käyttämättömät sitovat luottolimiitit oli 296,6 miljoonaa euroa (390,7 milj. euroa). Lisäksi 

yhtiöllä oli käyttämättömiä ei-sitovia luottolimiittejä ja konsernitililimiittejä yhteensä 155,2 miljoonaa 

euroa (170,8 milj. euroa). 

Arvioituaan Label and Processing -liiketoiminnan jakautumisen jälkeisiä pitkän aikavälin 

rahoitustarpeitaan Ahlstrom päätti peruuttaa vapaaehtoisesti 50 miljoonaa euroa 

alkuperäismäärältään 250 miljoonan euron suuruisesta vuonna 2011 allekirjoitetusta syndikoidusta 

luottolimiitistään. 

Yhtiöllä on optio maksaa takaisin 80 milj. euron oman pääoman ehtoinen laina marraskuussa 2013. 

Ahlstrom tutkii parhaillaan jälleenrahoitusvaihtoehtoja. Oman pääoman ehtoinen laina laskettiin 

liikkeelle marraskuussa 2009.  

Velkaantumisaste oli 73,9 prosenttia (62,5 % vuoden 2012 lopussa). Omavaraisuusaste oli 33,6 

prosenttia (36,2 % vuoden 2012 lopussa).  
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Investoinnit 

Ahlstromin investoinnit jatkuvissa toiminnoissa ilman yritysostoja olivat 11,5 miljoonaa euroa tammi–

maaliskuussa 2013 (12,0 milj. euroa). Luku sisältää muun muassa tapettimateriaalien tuotantolinjan 

Binzhoussa Kiinassa ja suodatinmateriaalin tuotantolinjan kapasiteetin lisäyksen Torinossa Italiassa.  

Kulujen sopeuttamisohjelma  

Label and Processing -liiketoimintojen jakautumisen jälkeen Ahlstrom pyrkii sopeuttamaan yhtiön 

kustannusrakenteen vastaamaan yhtiön uutta kokoa ja toiminnan laajuutta. Tavoitteena on 

keventää yhtiön kustannuspohjaa niin, että esimerkiksi tuotekehityksellä ja asiakkaita suoraan 

palvelevilla tiimeillä on edelleen käytössään riittävät resurssit maailmanlaajuisesti. Yhtiö tavoittelee 

15 miljoonan euron kustannussäästöjä vuoden kuluessa jakautumisesta Munksjöhön siirtyvien 

kustannusten lisäksi.   

Kustannuksia säästetään sopeuttamalla toimintoja ja palvelujen yleistä kustannuspohjaa 

maailmanlaajuisesti. Lisätietoja kustannussäästöohjelmasta julkistetaan myöhemmin. 

Uudistettu organisaatio 

Ahlstrom uudisti organisaatiotaan kasvun nopeuttamiseksi 1.1.2013 alkaen. Nykyinen toimintamalli 

pysyy ennallaan.   

Filtration-liiketoiminta-alue jaettiin kahteen segmenttiin, jotta yhtiö voisi keskittyä entistä vahvemmin 

suodatinmateriaalimarkkinoihin. Nämä segmentit ovat Transportation Filtration ja Advanced 

Filtration. Ahlstromin uudet liiketoiminta-alueet 1.1.2013 alkaen ovat Advanced Filtration, Building 

and Energy, Food and Medical ja Transportation Filtration. Nämä neljä liiketoiminta-aluetta ovat 

Ahlstromin tulosraportoinnin uudet raportointisegmentit. Label and Processing -liiketoiminta on 

raportoitu erikseen lopetetuissa toiminnoissa, kuten aiemmin ilmoitettiin. 

Tämä lisäksi muodostettiin uusi Trading and new business -segmentti. Tähän sisältyy 

pyyhkimistuotemateriaalien myyntiä Suominen Oyj:lle sekä irrokepaperin myynti Osnabrückin 

tehtaalta. Porous Power Technologies lukeutuu New Business -osioon. Nämä toiminnot ovat 

aiemmin olleet osa Building and Energy sekä Label and Processing -segmenttejä.  

Organisaatiomuutoksen yhteydessä Ahlstromin alueellinen myyntiorganisaatio järjestettiin 

markkinapohjaisiin tiimeihin ja markkinoinnin ja kaupalliset toiminnot liiketoiminta-alueilla uudistettiin. 

Näiden muutosten tarkoituksena on tukea myynnin kasvua, parantaa yhteistyötä liiketoiminta-

alueiden ja myynnin välillä sekä parantaa pienten ja keskisuurten asiakkaiden palvelua. 

Henkilöstö 

Ahlstromin palveluksessa oli tammi–maaliskuussa 2013 keskimäärin 3 803 työntekijää1 (3 815). 

Katsauskauden lopussa yhtiön palveluksessa oli 3 821 työntekijää (3 807). Yhtiöllä oli katsauskauden 

lopussa eniten työntekijöitä Yhdysvalloissa (24,4 %), Ranskassa (16,2 %), Suomessa (10,4 %), Kiinassa 

(8,5 %), Italiassa (8,4 %) ja Saksassa (6,8 %). 

Osakkeet ja osakepääoma 

Ahlstromin osake on noteerattu NASDAQ OMX Helsingissä. Yhtiöllä on yksi osakesarja. Osake kuuluu 

NASDAQ OMX:n Perusteollisuus-toimialaluokkaan, ja sen kaupankäyntitunnus on AHL1V.  

Tammi–maaliskuussa 2013 vaihdettiin yhteensä 2,79 miljoonaa Ahlstromin osaketta. Niiden 

kokonaisarvo oli 38,5 miljoonaa euroa. Osakkeen alin kaupankäyntihinta oli 12,00 euroa ja ylin 14,95 

euroa. Katsauskauden viimeinen kauppa tehtiin 28.3.2013 hintaan 12,10 euroa. Osakkeiden 

                                                      
1
 Laskettu miestyövuosina. 
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markkina-arvo katsauskauden lopussa oli 557,9 miljoonaa euroa ilman emoyhtiön ja Ahlcorp Oy:n 

omistamia omia osakkeita. Ahlcorp on johdon omistusyhtiö.  

Maaliskuun 2013 lopussa yhtiön hallussa oli yhteensä 269 005 omaa osaketta eli noin 0,58 prosenttia 

kaikista osakkeista ja äänistä. 

Ahlstrom-konsernin osakekohtainen oma pääoma oli 8,23 euroa katsauskauden lopussa (8,50 

euroa).  

Vimpu Intressenter Ab:n omistusosuuden kasvu 

Ahlstrom Oyj sai Vimpu Intressenter Ab:ltä 13.2.2013 päivätyn ilmoituksen kyseisen 

osakkeenomistajan omistusosuuden muuttumisesta. 

llmoituksen mukaan Vimpu Intressenterin omistusosuus nousi 13.2.2013 yli 10 prosenttiin (1/10) 

Ahlstrom Oyj:n osakkeista ja äänioikeuksista.   

Varsinainen yhtiökokous  

Ahlstrom Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 27.3.2013.  

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti jakaa osinkoa yhtiön voittovaroista 31.12.2012 

päättyneeltä tilikaudelta 0,63 euroa osakkeelta. Osingon täsmäytyspäivä on 3.4.2013, ja osinko 

maksetaan 10.4.2013. Lisäksi yhtiökokous päätti varata 75 000 euroa lahjoituksiin hallituksen 

harkinnan mukaisesti. 

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille sekä 

toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.–31.12.2012. 

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenmääräksi seitsemän. Lori J. Cross, Esa Ikäheimonen, Pertti 

Korhonen, Anders Moberg ja Peter Seligson valittiin uudelleen hallitukseen. Robin Ahlström (s. 1946) 

ja Daniel Meyer (s. 1967) valittiin hallitukseen uusina jäseninä. 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. Tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskutuksen mukaisesti.  

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 
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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 päättyessä. 

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan perustaminen 

Yhtiökokous päätti perustaa toistaiseksi osakkeenomistajien nimitystoimikunnan, jonka tehtävänä on 

valmistella hallituksen jäsenten valintaa ja hallituksen jäsenten palkitsemista sekä hallituksen 

valiokuntien ja nimitystoimikunnan palkitsemisesta koskevat ehdotukset varsinaiselle 

yhtiökokoukselle. Lisäksi yhtiökokous hyväksyi osakkeenomistajien nimitystoimikunnan 

työjärjestyksen.  

Nimitystoimikunta koostuu yhtiön kolmen suurimman osakkeenomistajan edustajista sekä yhtiön 

hallituksen puheenjohtajasta ja hallituksen nimittämästä jäsenestä. Osakkeenomistajia edustavien 

jäsenten nimeämisoikeus on niillä kolmella osakkeenomistajalla, joiden osuus yhtiön kaikkien 

osakkeiden tuottamista äänistä on Euroclear Finland Oy:n pitämän yhtiön osakasluettelon 

perusteella suurin seuraavaa varsinaista yhtiökokousta edeltävän vuoden toukokuun 31. päivänä, 

kuitenkin siten, että jos osakkeenomistaja, jolla on arvopaperimarkkinalain mukainen velvollisuus 

ilmoittaa tietyistä omistusmuutoksista (liputusvelvollisuus), esittää viimeistään varsinaista 

yhtiökokousta edeltävän vuoden toukokuun 30. päivänä yhtiön hallituksen puheenjohtajalle asiaa 

koskevan kirjallisen pyynnön, lasketaan tällaisen osakkeenomistajan useisiin rahastoihin tai 

rekistereihin merkityt omistukset yhteen ääniosuutta laskettaessa. Lisäksi osakkeenomistajien 

ryhmän, joka on sopinut yhteisen edustajan nimittämisestä nimitystoimikuntaan, omistukset 

lasketaan yhteen ääniosuutta laskettaessa, jos kyseiset osakkeenomistajat esittävät yhteisen 

kirjallisen pyynnön asiasta ja kopion sopimuksesta yhtiön hallituksen puheenjohtajalle viimeistään 

varsinaista yhtiökokousta edeltävän vuoden toukokuun 30. päivänä. Jos osakkeenomistaja ei halua 

käyttää nimeämisoikeuttaan, oikeus siirtyy seuraavaksi suurimmalle omistajalle, jolla muutoin ei olisi 

nimeämisoikeutta.  

Nimitystoimikunnan ensimmäisen kokouksen kutsuu koolle yhtiön hallituksen puheenjohtaja, ja 

nimitystoimikunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. Nimitystoimikunnan tulee antaa 

ehdotuksensa yhtiön hallitukselle vuosittain, viimeistään seuraavaa varsinaista yhtiökokousta 

edeltävän tammikuun 31. päivänä.   

Hallituksen päätökset 

Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeisessä järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi Pertti 

Korhosen ja varapuheenjohtajaksi Peter Seligsonin.  

Hallitus päätti perustaa kaksi valiokuntaa: tarkastusvaliokunnan ja palkitsemisvaliokunnan. 

Tarkastusvaliokunnan jäseniksi valittiin Esa Ikäheimonen (puheenjohtaja), Lori J. Cross ja Peter 

Seligson. Palkitsemisvaliokunnan jäseniksi valittiin Pertti Korhonen (puheenjohtaja), Robin Ahlström ja 

Anders Moberg.  

  



 
Osavuosikatsaus tammi–maaliskuu 2013 Sivu 12 

 

 

 

 

Muita katsauskauden tapahtumia  

Ahlstrom ilmoitti 21.3.2013 solmineensa yhteistyösopimuksen Dow Chemical Companyn kanssa. 

Sopimuksen myötä Dow Water and Process Solutions (DW&PS) -liiketoimintayksikkö alkaa käyttää 

Ahlstromin Disruptor®-teknologiaa juomavesisovelluksissaan. Dow yhdistää Ahlstromin erittäin 

suorituskykyisen Disruptor®-suodatinmateriaalin uusiin juomavedensuodattimiinsa, jotka suojaavat 

taudinaiheuttajilta korkeissa virtausnopeuksissa ja alhaisissa paineissa. 

Tulevaisuuden näkymät  

Ahlstromin 31.1.2013 julkaisemat näkymät pysyvät ennallaan. Liikevaihdon jatkuvissa toiminnoissa 

arvioidaan olevan 980–1 140 miljoonaa euroa vuonna 2013. Jatkuvien toimintojen 

liikevoittoprosentin ilman kertaluonteisia eriä arvioidaan olevan 2–5 prosenttia liikevaihdosta. 

Investointien jatkuvissa toiminnoissa ilman yritysostoja arvioidaan olevan noin 75 miljoonaa euroa 

vuonna 2013 (74,1 milj. euroa vuonna 2012). Luku sisältää jo vuosina 2011 ja 2012 julkistettuja 

investointeja, kuten tapettimateriaalien tuotantolinjan Binzhoussa Kiinassa ja suodatinmateriaalin 

tuotantolinjan kapasiteetin lisäyksen Torinossa Italiassa.  

Liiketoiminnan lähiajan riskit 

Maailmantalouden näkymät ovat edelleen epävarmat, ja niiden ennustettavuus on rajallista. 

Euroopan talouden taantuma voi pitkittyä, koska ehdotetut julkisten menojen leikkaukset ja 

veronkorotukset sekä ennätyskorkea työttömyys pienentävät käytettävissä olevia tuloja. 

Viimeaikaiset tiedot Yhdysvaltain talouskehityksestä ovat edelleen ristiriitaisia. Aasian talouskasvu voi 

olla ennakoitua hitaampaa.   

Hidastunut talouskasvu ja jopa markkinoiden tilapäinen taantuminen merkitsevät riskiä Ahlstromin 

kannattavuudelle. Ne voivat pienentää myyntimääriä ja pakottaa Ahlstromin lisäämään 

markkinatilanteesta johtuvien seisokkien määrää tehtaillaan, mikä saattaa heikentää 

kannattavuutta. Maailmantalouden kasvuun liittyvä epävarmuus, päämarkkinoidemme lisääntynyt 

epävakaus ja rajoitettu ennustettavuus vaikeuttavat kehityksen ennustamista. 

Ahlstrom on aloittanut viime vuosina etenkin Kiinassa investointeja, jotka ovat nyt tai 

lähitulevaisuudessa käynnistysvaiheessa. Uusien tuotantolinjojen kaupallistaminen voi heikentää 

yhtiön taloudellista tulosta. 

Ahlstromin pääraaka-aineita ovat luonnonkuidut (pääasiassa sellu), synteettiset kuidut ja kemikaalit. 

Joidenkin Ahlstromin keskeisten raaka-aineiden hinnat ovat pysyneet korkeina ja epävakaina.  

Jos maailmantalouden kasvu hidastuu edelleen, myyntihintojen alennusten riski voi kasvaa ja 

nykyisen kannattavuustason ylläpitäminen vaarantua, vaikka raaka-aineiden hinnat laskisivat 

samalla.  

Ahlstromin liiketoiminnan yleisiä riskejä kuvataan tarkemmin yhtiön kotisivuilla osoitteessa 

www.ahlstrom.fi ja vuoden 2012 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.  
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Helsinki, 25.4.2013  

Ahlstrom Oyj 

Hallitus 

 

Lisätietoja 

Jan Lång, toimitusjohtaja, puh. 010 888 4700 

Seppo Parvi, talousjohtaja, puh. 010 888 4768 

Toimitusjohtaja Jan Lång ja talousjohtaja Seppo Parvi esittelevät vuoden 2013 ensimmäisen 

neljänneksen osavuosikatsauksen lehdistölle ja analyytikoille tarkoitetussa suomenkielisessä 

tiedotustilaisuudessa, joka pidetään Helsingissä tänään 25.4.2013 klo 10.00. Tilaisuus pidetään 

tapahtumatalo Bankissa (Unioninkatu 20).   

Lisäksi toimitusjohtaja Lång ja talousjohtaja Parvi järjestävät analyytikoille, sijoittajille ja 

tiedotusvälineiden edustajille englanninkielisen puhelinkonferenssin tänään 25.4.2012 klo 14.30. 

Konferenssiin voi osallistua soittamalla muutamia minuutteja ennen sen alkua numeroon (09) 2310 

1621 Suomessa tai +44 (0)20 3364 5381 Suomen ulkopuolella. Osallistumiskoodi on 7529840. 

Puhelinkonferenssia voi kuunnella suorana Internetissä. Linkki englanninkieliseen esitykseen (audio 

webcast) ja siihen liittyvään diaesitykseen on yhtiön kotisivuilla osoitteessa www.ahlstrom.com. 

Internetin kautta voi myös esittää kysymyksiä kirjallisesti. Esityksen seuraaminen edellyttää 

kirjautumista.  

Tallenne puhelusta on kuunneltavissa yhtiön kotisivuilla vuoden ajan tilaisuuden jälkeen. Kotisivuilla 

voi tutustua myös esitykseen liittyviin dioihin. 

Englanninkielinen esitysmateriaali on saatavilla 25.4.2013 osavuosikatsauksen julkistamisen jälkeen 

osoitteessa www.ahlstrom.com > Investors > Reports and presentations > 2013. Suomenkielinen 

esitysmateriaali on saatavilla osoitteessa www.ahlstrom.fi > Sijoittajat > Katsaukset ja presentaatiot > 

2013. 

Ahlstromin taloudellinen tiedottaminen vuonna 2013  

Raportti Julkaisupäivä Hiljainen jakso 

Osavuosikatsaus tammi–

kesäkuu Keskiviikko 7.8. 1.7.–7.8. 

Osavuosikatsaus tammi–

syyskuu Torstai 24.10. 1.–24.10. 

Hiljaisen jakson aikana Ahlstrom ei ole yhteydessä pääomamarkkinoiden edustajiin. 

Ahlstrom lyhyesti  

Ahlstrom on korkealaatuisia kuitumateriaaleja valmistava yritys, joka työskentelee alansa johtavien 

yritysten kanssa kautta maailman. Tuotteitamme käytetään monissa arkipäivän tuotteissa, kuten 

suodattimissa, leikkaussalivaatteissa ja -liinoissa, diagnostiikassa, tapeteissa, lattioissa ja 

elintarvikepakkauksissa. Meillä on johtava markkina-asema toimialoillamme. Vuonna 2012 

liikevaihtomme jatkuvissa toiminnoissa (Label and Processing -liiketoiminta pois lukien) 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.  
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Liite: Konsernitilinpäätös  

 

Osavuosikatsaus on tilintarkastamaton. 

TULOSLASKELMA   Q1 Q1 Q1-Q4 

Milj. euroa   2013 2012 2012 

      Jatkuvat toiminnot  
   

      Liikevaihto  255,3 260,3 1 010,8 

Myytyjä suoritteita vastaavat kulut   -216,1 -218,9 -863,7 

Bruttokate  39,2 41,5 147,1 

Myynnin ja markkinoinnin kulut  -10,0 -10,2 -42,3 

Tutkimus- ja tuotekehityskulut  -4,7 -4,2 -17,1 

Hallinnon kulut  -19,6 -17,4 -74,1 

Liiketoiminnan muut tuotot  3,8 1,0 10,4 

Liiketoiminnan muut kulut   -0,3 -0,1 -2,3 

Liikevoitto / -tappio  8,3 10,7 21,7 

Rahoitustuotot ja -kulut  -4,7 -4,7 -19,4 

Osuus pääomaosuusmenetelmällä yhdisteltyjen sijoitusten 

tuloksesta 
  

0,4 0,0 -7,1 

Voitto / tappio ennen veroja  4,0 6,0 -4,8 

Tuloverot   -1,6 -2,0 -10,4 

Tilikauden voitto / tappio jatkuvista toiminnoista   2,5 4,0 -15,2 

  
 

   Lopetetut toiminnot  
   

  
 

   Tilikauden voitto/tappio  5,5 4,5 17,4 

Varojen käypään arvoon arvostamisesta kirjattu 

arvonalennus ja myyntikulut  -0,1 -0,4 -2,3 

Tilikauden voitto / tappio lopetetuista toiminnoista   5,4 4,1 15,1 

  
 

   Tilikauden voitto / tappio   7,9 8,1 -0,1 

      Jakautuminen  
   Emoyrityksen omistajille  8,9 8,4 1,6 

Määräysvallattomien omistajien osuus   -1,0 -0,3 -1,6 

  
 

   Jatkuvat toiminnot  
   Osakekohtainen tulos, euroa  
   - Laimentamaton ja laimennusvaikutuksella oikaistu *   0,05 0,06 -0,41 

Sisältäen lopetetut toiminnot  
   Osakekohtainen tulos, euroa  
   - Laimentamaton ja laimennusvaikutuksella oikaistu *  0,16 0,15 -0,09 

* Huomioitu oman pääoman ehtoisen lainan kaudelle kohdistuvat korot veroilla vähennettynä  
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LAAJA TULOSLASKELMA   Q1 Q1 Q1-Q4 

Milj. euroa   2013 2012 2012 

  
 

   Tilikauden voitto / tappio  7,9 8,1 -0,1 

  
 

   Muut laajan tuloksen erät, verojen jälkeen  
   

  
 

   Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi  
   Etuuspohjaisten järjestelyjen uudelleen määrittämisestä 

johtuvat erät  
  

3,5 -2,7 -18,1 

Yhteensä  3,5 -2,7 -18,1 

  
 

   Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi  
   Muuntoerot  10,2 -1,4 -14,5 

Osuus pääomaosuusmenetelmällä yhdisteltyjen sijoitusten 

muista laajan tuloksen eristä -0,2 - 0,0 

Ulkomaisiin yksiköihin tehtyjen nettosijoitusten suojaukset  - - - 

Rahavirran suojaukset   0,0 - - 

Yhteensä  10,0 -1,4 -14,5 

            

Muut laajan tuloksen erät, verojen jälkeen   13,5 -4,2 -32,6 

Tilikauden laaja tulos yhteensä    21,4 3,9 -32,7 

Jakautuminen  
   Emoyrityksen omistajille  22,4 4,2 -31,0 

Määräysvallattomien omistajien osuus  -1,0 -0,3 -1,6 
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TASE 31.3. 31.3. 31.12. 

Milj. euroa 2013 2012 2012 

     VARAT 

   Pitkäaikaiset varat 

   Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 377,0 364,2 372,9 

Liikearvo 70,8 59,9 69,0 

Muut aineettomat hyödykkeet 28,5 23,2 28,7 

Pääomaosuusmenetelmällä yhdistellyt sijoitukset 30,0 36,6 29,8 

Muut sijoitukset 0,3 0,3 0,3 

Muut saamiset 11,8 9,9 11,1 

Laskennalliset verosaamiset 66,7 58,9 55,7 

Pitkäaikaiset varat yhteensä 585,1 553,0 567,5 

     Lyhytaikaiset varat 

   Vaihto-omaisuus 121,1 121,0 112,4 

Myyntisaamiset ja muut saamiset 181,5 163,0 158,0 

Tuloverosaamiset 0,7 1,4 0,6 

Muut sijoitukset - - - 

Rahavarat 49,9 87,4 52,8 

Lyhytaikaiset varat yhteensä 353,3 372,8 323,9 

     Myytävänä olevat ja omistajille jaettavaksi luokitellut omaisuuserät 497,6 506,7 477,9 

     Varat yhteensä 1 436,0 1 432,5 1 369,2 

     OMA PÄÄOMA JA VELAT 

   Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma 379,3 492,8 391,9 

Oman pääoman ehtoinen laina 80,0 80,0 80,0 

Määräysvallattomien omistajien osuus 12,6 12,9 13,3 

Oma pääoma yhteensä 471,9 585,7 485,1 

     Pitkäaikaiset velat 

   Korolliset velat 193,9 231,2 201,1 

Työsuhde-etuuksiin liittyvät velvoitteet 76,3 67,0 80,6 

Varaukset 2,2 3,4 2,0 

Muut velat 6,8 4,5 5,5 

Laskennalliset verovelat 20,5 5,8 7,6 

Pitkäaikaiset velat yhteensä 299,7 312,0 296,9 

     Lyhytaikaiset velat 

   Korolliset velat 211,8 113,4 177,2 

Ostovelat ja muut velat 233,2 201,7 196,5 

Tuloverovelat 3,7 5,4 2,7 

Varaukset 7,5 13,8 7,2 

Lyhytaikaiset velat yhteensä 456,1 334,2 383,7 

Velat yhteensä 755,8 646,2 680,6 

     Myytävänä oleviin ja omistajille jaettavaksi luokiteltuihin omaisuuseriin 

liittyvät velat 208,3 200,6 203,5 

     Oma pääoma ja velat yhteensä 1 436,0 1 432,5 1 369,2 
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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 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 

Laskentaperiaatteen muutos (IAS 19) - - - - - - -41,6 -41,6 - - -41,6 

Oma pääoma 1.1.2012 70,0 209,3 8,3 0,0 6,9 -7,4 201,4 488,5 12,6 80,0 581,1 

Tilikauden voitto / tappio - - - - - - 8,4 8,4 -0,3 - 8,1 

Muut laajan tuloksen erät, verojen 

jälkeen            

    Etuuspohjaisten järjestelyjen  

    uudelleen määrittämisestä  

    johtuvat erät  

- - - - - - -2,7 -2,7 - - -2,7 

    Muuntoerot - - - - -1,4 - - -1,4 -0,4 - -1,8 

    Osuus pääomaosuusmenetelmällä  

    yhdisteltyjen sijoitusten muista  

    laajan tuloksen eristä 

- - - - - - - - - - - 

    Ulkomaisiin yksiköihin tehtyjen  

    nettosijoitusten suojaukset 
- - - - - - - - - - - 

    Rahavirtojen suojaukset - - - - - - - - - - - 

Osingonjako ja muu - - - - - - - - - - - 

Oman pääoman ehtoinen laina - - - - - - - - - - - 

Oman pääoman ehtoisen lainan 

korot 
- - - - - - - - - - - 

Omien osakkeiden hankinta 
 

- - - - - - - - - - - 

Johdon osakeomistusohjelma 
 

- - - - - - - - - - - 

Muutos määräysvallattomien 

omistajien osuuksissa 
- - - - - - - - 1,0 - 1,0 

Osakepalkkio-ohjelma - - - - - - 0,1 0,1 - - 0,1 

Oma pääoma 31.3.2012 70,0 209,3 8,3 0,0 5,5 -7,4 207,1 492,8 12,9 80,0 585,7 
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Oma pääoma 31.12.2012 70,0 209,3 8,3 0,0 -7,6 -7,4 178,1 450,6 13,3 80,0 543,9 

Laskentaperiaatteen muutos 

(IAS 19) - - - - 0,2 - -59,0 -58,8 - - -58,8 

Oma pääoma 1.1.2013 70,0 209,3 8,3 0,0 -7,4 -7,4 119,0 391,8 13,3 80,0 485,1 

Tilikauden voitto / tappio - - - - - - 8,9 8,9 -1,0 - 7,9 

Muut laajan tuloksen erät, 

verojen jälkeen 

               Etuuspohjaisten  

    järjestelyjen uudelleen  

    määrittämisestä  

    johtuvat erät  - - - - - - 3,5 3,5 - - 3,5 

    Muuntoerot - - - - 10,2 - - 10,2 0,4 - 10,6 

    Osuus pääomaosuus- 

    menetelmällä  

    yhdisteltyjen sijoitusten muista 

    laajan tuloksen eristä - - - -0,2 - - - -0,2 - - -0,2 

    Ulkomaisiin yksiköihin  

    tehtyjen netto- 

    sijoitusten suojaukset - - - - - - - - - - - 

    Rahavirtojen suojaukset - - - 0,0 - - - 0,0 - - 0,0 

Osingonjako ja muu - - - - - - -29,3 -29,3 - - -29,3 

Oman pääoman ehtoinen 

laina - - - - - - - - - - - 

Oman pääoman ehtoisen 

lainan korot - - - - - - -5,7 -5,7 - - -5,7 

Omien osakkeiden hankinta 

 

- - - - - - - - - - - 

Johdon osakeomistusohjelma 

 

- - - - - - - - - - - 

Muutos määräysvallattomien 

omistajien osuuksissa - - - - - - - - - - - 

Osakepalkkio-ohjelma - - - - - - 0,0 0,0 - - 0,0 

Oma pääoma 31.3.2013 70,0 209,3 8,3 -0,2 2,8 -7,4 96,4 379,2 12,6 80,0 471,9 
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RAHAVIRTALASKELMA - sisältäen lopetetut toiminnot   Q1 Q1 Q1-Q4 

Milj. euroa   2013 2012 2012 

  
 

   Liiketoiminnan rahavirta  
   Tilikauden voitto / tappio  7,9 8,1 -0,1 

Oikaisut yhteensä  18,0 27,4 116,1 

Nettokäyttöpääoman muutokset  -40,6 -12,4 0,4 

Varausten muutos  -0,5 -2,8 -10,7 

Rahoituserät  -4,9 -4,2 -20,6 

Maksetut / saadut tuloverot  -1,2 -1,5 -6,5 

Liiketoiminnan nettorahavirta   -21,4 14,6 78,7 

  
 

   Investointien rahavirta  
   Konserniyritysten hankinta  - - -17,6 

Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin  -24,2 -21,4 -87,5 

Muut investointitoiminnot  2,6 2,2 27,6 

Investointien nettorahavirta   -21,6 -19,1 -77,5 

  
 

   Rahoituksen rahavirta  
   Maksetut osingot ja muut  - - -60,0 

Omien osakkeiden lunastukset  - - - 

Johdon osakeomistusohjelman mukaiset sijoitukset 

Ahlstrom Oyj:n osakkeisiin  - - - 

Oman pääoman ehtoisesta lainasta saadut maksut  - - - 

Oman pääoman ehtoisen lainan korot  - - -7,6 

Lainojen ja muiden rahoitustoimintojen muutokset  29,8 -1,1 29,2 

Rahoituksen nettorahavirta   29,8 -1,1 -38,4 

  
 

   Rahavarojen muutos  -13,2 -5,7 -37,2 

  
 

   Rahavarat tilikauden alussa  55,5 94,4 94,4 

Valuuttakurssien muutosten vaikutus  0,8 -0,5 -1,8 

Rahavarat tilikauden lopussa   43,1 88,2 55,5 
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   TUNNUSLUVUT   Q1 Q1 Q1-Q4 

      2013 2012 2012 

  
 

   Jatkuvat toiminnot  
   Henkilöstökulut  -54,9 -50,9 -213,3 

Poistot  -12,9 -13,1 -52,4 

Arvonalentumiset  - 0,3 0,0 

            

Liikevoitto, %  3,3 4,1 2,1 

Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE), %  4,9 5,9 2,2 

Laimentamaton tulos/osake *, euroa  0,05 0,06 -0,41 

Investoinnit, milj. euroa  11,5 12,0 74,1 

Henkilöstö, kauden keskiarvo   3 803 3 815 3 825 

      Sisältäen lopetetut toiminnot  
   Henkilöstökulut  -76,0 -73,8 -304,7 

Poistot  -13,0 -18,9 -72,9 

Arvonalentumiset  - 0,3 0,1 

            

Liikevoitto, %  4,9 4,5 3,4 

Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE), %  8,8 8,2 5,0 

Oman pääoman tuotto (ROE), %  6,6 5,5 0,0 

            

Korolliset nettovelat, milj. euroa  348,9 241,2 303,4 

Omavaraisuusaste, %  33,6 41,8 36,2 

Velkaantumisaste, %  73,9 41,2 62,5 

            

Laimentamaton tulos/osake *, euroa  0,16 0,15 -0,09 

Oma pääoma/osake, euroa  8,23 10,69 8,50 

Osakkeiden lukumäärä keskimäärin kauden aikana, 1000 kpl  46 105 46 105 46 105 

Osakkeiden lukumäärä kauden lopussa, 1000 kpl  46 105 46 105 46 105 

            

Investoinnit, milj. euroa  14,7 13,4 90,4 

Sijoitettu pääoma kauden lopussa, milj. euroa  863,9 915,1 844,1 

Henkilöstö, kauden keskiarvo  5 119 5 126 5 141 

* Huomioitu oman pääoman ehtoisen lainan kaudelle kohdistuvat korot veroilla 

vähennettynä 
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LAATIMISPERIAATTEET 
    

      
Tämä osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa käyttöön hyväksytyn IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin sekä 

konsernin vuoden 2012 tilinpäätöksessä esitettyjen laatimisperiaatteiden mukaisesti lukuunottamatta alla 

esitetettyjä muutoksia. 

      
Muutokset laatimisperiaatteissa 

    

      
Konserni on soveltanut seuraavia uusia tai uudistettuja standardeja ja tulkintoja 1.1.2013 alkaen: 

      
- IFRS 13 Käyvän arvon määrittäminen 

    
Standardi yhdenmukaistaa kaikki käypään arvoon arvostamista koskevat vaatimukset. 

      
- IAS 1 Tilinpäätöksen esittäminen 

    
Konserni esittää muut laajan tuloksen erät erikseen sen mukaan, tullaanko ne mahdollisesti 

uudelleenluokittelemaan myöhemmin voitto- tai tappiolaskelmaan vai ei. 

      
- IAS 19 Työsuhde-etuudet 

    
Vakuutusmatemaattiset voitot ja tappiot kirjataan välittömästi muihin laajan tuloksen eriin ja 

putkimenetelmän käytöstä luovutaan. Etuuspohjaisen nettovelan tai -omaisuuserän nettokorko 

määritetään käyttäen samaa eläkevastuun laskennassa sovellettua diskonttauskorkoa. Järjestelyn 

varojen odotettua tuottoa ei enää huomioida tilikauden voitossa tai tappiossa. 

Nettokorot esitetään konsernin tuloslaskelman rahoituserissä. 
   

      
Muutos IAS 19 -standardiin vaikutti konsernin tilinpäätökseen 2012 seuraavasti: 

      

      Raportoitu   Oikaistu 

TASE  31.12. Muutos 31.12. 

Milj. euroa   2012 2012 2012 

  
 

   Pitkäaikaiset varat  
   Muut saamiset  54,9 -43,8 11,1 

Laskennalliset verosaamiset  34,7 21,0 55,7 

Myytävänä olevat ja omistajille jaettavaksi luokitellut 

omaisuuserät  473,7 4,2 477,9 

  
 

   OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ  543,9 -58,8 485,1 

Pitkäaikaiset velat  
   Työsuhde-etuuksiin liittyvät velvoitteet  44,4 36,2 80,6 

Laskennalliset verovelat  12,4 -4,7 7,6 

Myytävänä oleviin ja omistajille jaettavaksi luokiteltuihin 

omaisuuseriin liittyvät velat  194,7 8,8 203,5 
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TULOSLASKELMA   Raportoitu Muutos Oikaistu 

Milj. euroa   2012 2012 2012 

  
 

   Jatkuvat toiminnot  
   Liikevoitto / -tappio  18,6 3,1 21,7 

Rahoitustuotot ja -kulut  -17,3 -2,2 -19,4 

Osuus pääomaosuusmenetelmällä yhdisteltyjen 

sijoitusten tuloksesta  -7,1 - -7,1 

Voitto / tappio ennen veroja  -5,7 0,9 -4,8 

Tuloverot   -10,2 -0,2 -10,4 

Tilikauden voitto / tappio jatkuvista toiminnoista  -15,9 0,7 -15,2 

  
 

   Lopetetut toiminnot  
   Tilikauden voitto/tappio  17,4 0,0 17,4 

Varojen käypään arvoon arvostamisesta kirjattu 

arvonalennus ja myyntikulut  -2,3 - -2,3 

Tilikauden voitto / tappio lopetetuista toiminnoista  15,1 0,0 15,1 

  
 

   Tilikauden voitto / tappio  -0,7 0,7 -0,1 
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SEGMENTTI-INFORMAATIO   Q1 Q1 Q1-Q4 

Milj. euroa   2013 2012 2012 

  
 

   Advanced Filtration  24,3 18,6 76,1 

Building and Energy  58,1 63,5 221,9 

Food and Medical  84,8 89,0 359,4 

Transportation Filtration  74,6 71,5 293,5 

Trading and New Business  31,9 31,4 115,3 

Muut toiminnot  21,6 23,4 104,2 

Sisäinen myynti   -39,9 -37,0 -159,6 

Liikevaihto  255,3 260,3 1 010,8 

  
 

   Advanced Filtration  2,6 1,8 8,0 

Building and Energy  2,2 2,8 7,9 

Food and Medical  6,5 5,6 23,9 

Transportation Filtration  5,2 3,3 20,1 

Trading and New Business  8,8 9,7 33,9 

Muut toiminnot   14,6 13,8 65,8 

Sisäinen myynti  39,9 37,0 159,6 

  
 

   Advanced Filtration  3,2 2,7 9,5 

Building and Energy  2,3 3,1 11,2 

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

Transportation Filtration  4,1 3,4 7,4 

Trading and New Business  -0,7 0,0 -3,0 

Muut toiminnot  -0,6 -1,0 -8,8 

Eliminoinnit   0,0 0,1 0,1 

Liikevoitto / -tappio  8,3 10,7 21,7 

  
 

   Sijoitetun pääoman tuotto (RONA), %  
   Advanced Filtration  25,8 37,8 24,9 

Building and Energy  9,5 11,3 11,3 

Food and Medical  0,0 5,1 2,8 

Transportation Filtration  10,8 10,1 5,3 

Trading and New Business  -18,0 -1,2 -19,9 

Konserni (ROCE), %  4,9 5,9 2,2 

  
 

   Advanced Filtration  49,6 28,8 48,5 

Building and Energy  100,9 110,9 91,5 

Food and Medical  191,2 191,4 189,2 

Transportation Filtration  160,6 138,4 145,1 

Trading and New Business  15,1 12,5 14,5 

Muut toiminnot  -53,8 -25,3 -29,2 

Eliminoinnit   -0,1 -0,1 -0,2 

Nettovarat yhteensä   463,5 456,6 459,4 
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Advanced Filtration  0,3 0,1 2,0 

Building and Energy  4,9 0,7 15,4 

Food and Medical  0,3 6,9 27,4 

Transportation Filtration  4,7 4,1 21,7 

Trading and New Business  0,4 0,1 3,3 

Muut toiminnot   0,8 0,2 4,3 

Investoinnit yhteensä   11,5 12,0 74,1 

  
 

   Advanced Filtration  -0,8 -0,6 -2,2 

Building and Energy  -2,5 -2,9 -10,1 

Food and Medical  -4,7 -4,5 -18,7 

Transportation Filtration  -3,4 -3,8 -16,4 

Trading and New Business  -0,9 -0,9 -3,8 

Muut toiminnot   -0,7 -0,5 -1,2 

Poistot yhteensä   -12,9 -13,1 -52,4 

  
 

   Advanced Filtration  - - - 

Building and Energy  - 0,3 - 

Food and Medical  - - - 

Transportation Filtration  - - - 

Trading and New Business  - - - 

Muut toiminnot   - - - 

Arvonalentumiset yhteensä   - 0,3 - 

  
 

   Advanced Filtration  - - - 

Building and Energy  - - 5,6 

Food and Medical  -0,8 - -1,0 

Transportation Filtration  - -0,2 -4,3 

Trading and New Business  - -0,0 -0,0 

Muut toiminnot   2,7 0,4 0,5 

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

Tuhatta tonnia   2013 2012 2012 

    Advanced Filtration  4,0 3,4 13,8 

Building and Energy  23,9 25,6 89,2 

Food and Medical  28,1 30,0 116,6 

Transportation Filtration  26,7 26,1 104,1 

Trading and New Business  27,3 26,7 98,6 

Muut toiminnot  1,6 2,3 8,2 

Eliminoinnit   -14,4 -13,8 -51,5 

Myyntitonnit yhteensä   97,3 100,3 379,0 

    Segmenttien tiedot on esitetty IFRS-standardien mukaisesti.   
   

    

    

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

Milj. euroa   2013 2012 2012 

    Eurooppa  226,8 225,2 861,8 

Pohjois-Amerikka  73,4 77,7 307,5 

Etelä-Amerikka  46,9 51,5 204,6 

Aasian ja Tyynenmeren alue  45,5 45,5 193,5 

Muu maailma   7,2 8,7 31,3 

Liikevaihto  399,8 408,7 1 598,6 

    

    

    AINEELLISTEN KÄYTTÖOMAISUUSHYÖDYKKEIDEN          

MUUTOKSET - sisältäen lopetetut toiminnot  

Q1-

Q1 Q1-Q1 Q1-Q4 

Milj. euroa   2013 2012 2012 

    Kirjanpitoarvo 1.1.  564,4 573,3 573,3 

Lisäykset liiketoimintojen yhdistämisestä  - - 2,4 

Lisäykset  14,8 13,2 86,5 

Vähennykset  -0,1 -0,0 -21,3 

Poistot ja arvonalentumiset  -12,0 -17,7 -69,1 

Kurssierot ja muut muutokset  8,0 -1,4 -7,4 

Kirjanpitoarvo kauden lopussa  575,2 567,3 564,4 
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LÄHIPIIRITAPAHTUMAT - sisältäen lopetetut toiminnot   Q1-Q1 Q1-Q1 Q1-Q4 

Milj. euroa   2013 2012 2012 

     
 

Osakkuusyhtiöiden kanssa toteutuneet lähipiiritapahtumat  
   Myyntituotot ja korkotuotot  9,2 4,3 25,6 

Tavaroiden ja palveluiden ostot  -5,2 -6,5 -22,1 

Myyntisaamiset ja muut saamiset  14,9 4,3 13,9 

Ostovelat ja muut velat  1,5 4,5 1,4 

Lähipiiritapahtumat perustuvat markkinaehtoiseen hinnoitteluun.         

     
 

     
 

     
 

MUUT VUOKRASOPIMUKSET - sisältäen lopetetut toiminnot   31.3. 31.3. 31.12. 

Milj. euroa   2013 2012 2012 

     
 

Lyhytaikainen osa  6,8 5,9 6,8 

Pitkäaikainen osa   23,6 19,8 23,8 

Yhteensä   30,5 25,7 30,6 

     
 

     
 

     
 

VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET -  sisältäen lopetetut toiminnot   31.3. 31.3. 31.12. 

Milj. euroa   2013 2012 2012 

     
 

Kiinnitykset  73,2 73,0 73,2 

Pantit  0,9 0,4 0,8 

Vastuut  
   Samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden puolesta annetut 

       takaukset   8,9 12,4 9,5 

Osakkuusyritysten puolesta annetut takaukset  15,0 19,0 15,0 

Hankintasitoumukset  30,8 20,5 22,7 

Muut vastuusitoumukset 1,6 2,9 2,1 
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TULOSKEHITYS VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 

Milj. euroa 2013 2012 2012 2012 2012 

       Jatkuvat toiminnot 

     
       Liikevaihto 255,3 240,1 248,8 261,6 260,3 

Myytyjä suoritteita vastaavat kulut -216,1 -210,0 -209,6 -225,2 -218,9 

Bruttokate 39,2 30,0 39,2 36,4 41,5 

Myynnin ja markkinoinnin kulut -10,0 -11,3 -10,4 -10,5 -10,2 

Tutkimus- ja tuotekehityskulut -4,7 -4,3 -4,2 -4,3 -4,2 

Hallinnon kulut -19,6 -19,2 -18,6 -18,9 -17,4 

Liiketoiminnan muut tuotot  3,8 7,5 0,6 1,3 1,0 

Liiketoiminnan muut kulut  -0,3 -1,9 -0,3 -0,0 -0,1 

Liikevoitto / -tappio 8,3 0,8 6,3 4,0 10,7 

Rahoitustuotot ja -kulut -4,7 -4,3 -5,2 -5,2 -4,7 

Osuus pääomaosuusmenetelmällä yhdisteltyjen 

sijoitusten tuloksesta 0,4 -4,6 -0,8 -1,7 0,0 

Voitto / tappio ennen veroja 4,0 -8,1 0,3 -3,0 6,0 

Tuloverot -1,6 -1,6 -6,2 -0,5 -2,0 

Tilikauden voitto / tappio jatkuvista toiminnoista 2,5 -9,7 -6,0 -3,5 4,0 

       

       
Lopetetut toiminnot 

     
       Tilikauden voitto/tappio 5,5 8,0 -0,4 5,3 4,5 

Varojen käypään arvoon arvostamisesta kirjattu 

arvonalennus ja myyntikulut -0,1 -0,6 1,1 -2,4 -0,4 

Tilikauden voitto / tappio lopetetuista toiminnoista 5,4 7,5 0,7 2,9 4,1 

       Tilikauden voitto / tappio 7,9 -2,3 -5,2 -0,6 8,1 

       Jakautuminen 

     Emoyrityksen omistajille 8,9 -1,5 -4,7 -0,5 8,4 

Määräysvallattomien omistajien osuus -1,0 -0,7 -0,5 -0,1 -0,3 
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       SEGMENTIT VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 

Milj. euroa 2013 2012 2012 2012 2012 

       Liikevaihto 

     Advanced Filtration 24,3 19,8 18,8 18,9 18,6 

Building and Energy 58,1 50,0 50,7 57,8 63,5 

Food and Medical 84,8 87,4 93,7 89,4 89,0 

Transportation Filtration 74,6 72,7 71,8 77,4 71,5 

Trading and New Business 31,9 28,4 26,7 28,9 31,4 

Muut toiminnot ja eliminoinnit -18,3 -18,3 -12,8 -10,8 -13,6 

Konserni yhteensä 255,3 240,1 248,8 261,6 260,3 

       Liikevoitto / -tappio 

     Advanced Filtration 3,2 1,3 2,7 2,9 2,7 

Building and Energy 2,3 3,5 2,3 2,3 3,1 

Food and Medical -0,0 -1,0 2,7 1,1 2,4 

Transportation Filtration 4,1 1,3 2,5 0,2 3,4 

Trading and New Business -0,7 -0,8 -1,5 -0,6 -0,0 

Muut toiminnot ja eliminoinnit -0,6 -3,5 -2,3 -2,0 -0,9 

Konserni yhteensä 8,3 0,8 6,3 4,0 10,7 

       Liikevoitto / -tappio ilman kertaluonteisia eriä 

     Advanced Filtration 3,2 1,3 2,7 2,9 2,7 

Building and Energy 2,3 -1,8 2,0 2,3 3,1 

Food and Medical 0,8 -1,1 3,4 1,6 2,4 

Transportation Filtration 4,1 1,3 2,7 4,0 3,7 

Trading and New Business -0,7 -0,8 -1,5 -0,6 -0,0 

Muut toiminnot ja eliminoinnit -3,3 -3,1 -1,9 -2,9 -1,3 

Konserni yhteensä 6,5 -4,3 7,3 7,4 10,6 

       Myyntitonnit, tuhatta tonnia 

     Advanced Filtration 4,0 3,5 3,5 3,4 3,4 

Building and Energy 23,9 20,2 20,3 23,2 25,6 

Food and Medical 28,1 28,6 28,9 29,1 30,0 

Transportation Filtration 26,7 24,7 25,4 27,8 26,1 

Trading and New Business 27,3 23,4 22,9 25,6 26,7 

Muut toiminnot ja eliminoinnit -12,8 -10,6 -10,7 -10,5 -11,5 

Konserni yhteensä 97,3 89,8 90,3 98,7 100,3 
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              TUNNUSLUVUT VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 

Milj. euroa 2013 2012 2012 2012 2012 

       Jatkuvat toiminnot 

     Liikevaihto 255,3 240,1 248,8 261,6 260,3 

Liikevoitto / -tappio 8,3 0,8 6,3 4,0 10,7 

Voitto / tappio ennen veroja 4,0 -8,1 0,3 -3,0 6,0 

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

              

Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE), % 4,9 -1,7 3,3 1,4 5,9 

Laimentamaton tulos/osake *, euroa 0,05 -0,22 -0,15 -0,10 0,06 

       Sisältäen lopetetut toiminnot 

     Liikevaihto 399,8 378,8 395,1 416,0 408,7 

Liikevoitto / -tappio 19,4 15,8 11,4 9,3 18,3 

Voitto / tappio ennen veroja 13,0 4,3 1,5 1,8 12,8 

Tilikauden voitto / tappio 7,9 -2,3 -5,2 -0,6 8,1 

              

Velkaantumisaste, % 73,9 62,5 55,7 56,4 41,2 

Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE), % 8,8 4,8 3,7 3,6 8,2 

Laimentamaton tulos/osake *, euroa 0,16 -0,06 -0,13 -0,04 0,15 

Osakkeiden lukumäärä keskimäärin kauden aikana, 

1000 kpl 46 105 46 105 46 105 46 105 46 105 

 

      

 * 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 

    
 

 


