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Ahlstrom Oyj PÖRSSITIEDOTE 29.4.2014  

Ahlstromin osavuosikatsaus tammi–maaliskuu 2014 

Kannattavuus osoitti merkkejä paranemisesta  

Jatkuvat toiminnot tammi–maaliskuu 2014 verrattuna tammi–maaliskuuhun 2013 

• Liikevaihto 249,2 miljoonaa euroa (255,3 milj. euroa). 

• Liikevoitto 4,4 miljoonaa euroa (8,3 milj. euroa).  

• Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 7,2 miljoonaa euroa (6,5 milj. euroa). 

• Liikevoittoprosentti ilman kertaluonteisia eriä 2,9 (2,5). 

• Tulos ennen veroja 5,2 miljoonaa euroa (3,6 milj. euroa).  

• Osakekohtainen tulos 0,05 euroa (0,03 euroa). 

Tammi–maaliskuu 2014 lyhyesti 

 Raportoitu liikevaihto laski 2,4 %, mutta kannattavuus parani. Vertailukelpoinen liikevaihto 

kasvoi 2,6 % kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna, ja kolme liiketoiminta-aluetta - 

Advanced Filtration, Food ja Transportation Filtration - paransivat selvästi 

kannattavuuttaan. 

• Uusia tuotteita lanseerattiin kasvun vauhdittamiseksi sekä myyntivalikoiman ja 

kannattavuuden parantamiseksi. Merkittävimpiä julkistuksia oli Ahlstrom NatureMold™, 

luonnossa hajoava elintarvikepakkausten materiaali.  

Näkymät vuodelle 2014 

• Ahlstromin 30.1.2014 julkaisemat näkymät pysyvät ennallaan. Liikevaihdon odotetaan 

olevan 930–1 090 miljoonaa euroa. Liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä odotetaan olevan 

2–5 % liikevaihdosta.  

Jan Lång, toimitusjohtaja 

”Olen tyytyväinen hyvään etenemiseemme ja kannattavuuden parantumiseen kolmella 

liiketoiminta-alueella. Advanced Filtration saavutti erinomaisen kannattavuuden, Transportation 

Filtration osoitti vakaata kasvua sekä liikevaihdossa  että –voitossa ja Food pystyi erittäin hyvään 

vertailukelpoiseen kasvuun. Kaiken kaikkiaan edistymme hyvin uusien tuotteidemme kanssa.”   

”Jatkoimme haasteiden ratkomista kahdella heikoimmin kehittyneellä liiketoiminta-alueellamme, 

jotka olivat Building and Energy sekä Medical. Meillä on vielä paljon tehtävää näissä kahdessa 

liiketoiminnassa, mutta olen vakuuttunut siitä, että pystymme parantamaan niiden kilpailukykyä 

meneillään olevilla toimenpiteillä.”   

”Sopeuttamisohjelmamme, jolla pyrimme alentamaan vuotuisia kustannuksia 50 miljoonalla eurolla, 

etenee suunnitellusti. Sopeuttamisohjelman sekä myynnin kasvuhankkeiden avulla olemme hyvässä 

asemassa parantaakseemme kannattavuuttamme tänä vuonna ja sen jälkeen.” 
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Avainluvut jatkuvista toiminnoista 

Milj. euroa Q1/2014 Q1/2013 

Muutos, 

% 2013 

Liikevaihto 249,2 255,3 -2,4 1 014,8 

Liikevoitto 4,4 8,3 -47,2 10,7 

Liikevoitto, % 1,8 3,3 

 

1,1 

Liikevoitto ilman kertaluonteisia 

eriä 7,2 6,5 11,6 13,4 

Liikevoitto, % 2,9 2,5 

 

1,3 

Tulos ennen veroja 5,2 3,6 44,0 -15,4 

Kauden tulos 3,1 1,9 60,9 -18,9 

Osakekohtainen tulos 0,05 0,03 71,0 -0,46 

Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE), 

% 3,4 5,1 

 

0,9 

Liiketoiminnan nettorahavirta* -6,1 -21,4 71,6 41,0 

Investoinnit 9,0 11,5 -22,0 76,1 

Henkilöstö kauden lopussa 3 502 3 821 -8,3 3 536 

* Sisältää lopetetut toiminnot 

Toimintaympäristö  

Toimintaympäristö Ahlstromin päämarkkinoilla parani hieman vuoden 2014 ensimmäisellä 

neljänneksellä edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Talouskasvu jatkui Pohjois-Amerikassa, 

ja Euroopassakin oli havaittavissa myönteisiä merkkejä. Aasiassa kehitys oli vaihtelevaa kasvun 

hidastuttua Kiinassa. Etelä-Amerikan taloustilanne pysyi vaimeana.  

Advanced Filtration -liiketoiminta-alueella vakaa kasvu jatkui Euroopan ja Aasian 

laboratoriosovellusten ja bioteknologian alan suodatinsovellusten markkinoilla, mutta Pohjois-

Amerikassa kehitys oli jonkin verran vaimeampaa. Vedensuodatussovellusten, 

kaasuturbiinisovellusten ja korkeaa suodatustehoa vaativien ilmansuodatussovellusten kysyntä 

kasvoi.  

Building and Energy -liiketoiminta-alueella rakennusalan materiaalien kysyntä oli vakaata 

Euroopassa, mutta heikkeni Venäjällä. Lasikuitulujitteisten tuulivoimateollisuuden tuotteiden 

markkinat pysyivät edelleen matalalla tasolla Euroopassa, kun taas  ohjois-Amerikassa 
verokannustimet tukivat markkinoiden elpymistä. Seinäpaperien ja tapettimateriaalien kysyntä   

heikkeni Euroopassa ja Kiinassa katsauskauden aikana.  

Food -liiketoiminta-alueella juomateollisuustuotteiden, elintarviketeollisuuden pakkaustuotteiden ja 

teippimateriaalien kysyntä jatkui vankkana kaikilla maantieteellisillä alueilla Etelä-Amerikkaa lukuun 

ottamatta. Kertakäyttöisten kahvituotemateriaalien markkinat jatkoivat kasvuaan.      

Medical -liiketoiminta-alueella terveydenhuollon materiaalien kysyntä oli vakaata Euroopassa ja 

Pohjois-Amerikassa ja vahvistui Aasiassa kertakäyttöisten tuotteiden kasvavan suosion myötä.  

Transportation Filtration -liiketoiminta-alueella kuljetusteollisuuden suodatinmateriaalien 

markkinoiden vankka kasvu jatkui Aasiassa, Pohjois-Amerikassa ja Euroopassa. Etelä-Amerikan 

markkinoilla alkoi näkyä joitain myönteisiä merkkejä vuoden 2013 toisen puoliskon laskusuhdanteen 

jälkeen. 

Uudet tuotteet 

Ahlstrom jatkoi uusien tuotteiden julkistamista kasvattaakseen myyntiä sekä parantaakseen 

myyntivalikoimaansa ja kannattavuuttaan. Merkittävin uusi julkistus on Ahlstrom NatureMold™, 

luonnossa hajoava elintarvikepakkausten materiaali. Sen tärkeimmät edut ovat hyvä 
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lämmönkestävyys, helppo irtoavuus, hyvä märkälujuus ja erinomainen rasvankestävyys, jonka 

ainutlaatuinen pergamenttipaperimme mahdollistaa. Lisäksi lanseerattiin Ahlstrom TrustShield™ -

sarja, joka on korkealaatuisista leikkaussaliliinoista koostuva laaja tuoteryhmä. Huhtikuussa Ahlstrom 

Flow2Save™ -suodatinmateriaali, jolle on haettu patenttia, voitti INDEX 14 -palkinnon kestävän 

kehityksen sarjassa. INDEX-messut ovat Euroopan johtava kuitukangastapahtuma. Ahlstromin pitkän 

ajan strateginen tavoite on kasvattaa uusien tuotteiden osuus 20 prosenttiin liikevaihdosta. 

Viimeisen 12 kuukauden osalta luku oli13 % katsauskauden lopussa. 

Muutoksia segmenttiraportoinnissa   

Ahlstrom teki muutoksia taloudelliseen segmenttiraportointiinsa 1.1.2014 alkaen, kun Food and 

Medical -liiketoiminta-alue jaettiin Food-liiketoiminta-alueeseen ja Medical-liiketoiminta-alueeseen.  

Yhtiön kuusi raportointisegmenttiä ovat: Advanced Filtration, Building and Energy, Food, Medical, 

Transportation Filtration sekä Trading and New Business. 

Liikevaihdon kehitys jatkuvissa toiminnoissa 

Tammi–maaliskuu 2014 verrattuna tammi–maaliskuuhun 2013 

Liikevaihto liiketoiminta-alueittain, 

milj. euroa Q1/2014 Q1/2013 

Muutos, 

% 

Vertailukelpoinen 

muutos*, % 2013 

Advanced Filtration 24,5 24,3 1,0 2,8 97,9 

Building and Energy** 68,8 73,4 -6,3 -3,7 275,7 

Food 59,0 60,1 -1,8 6,7 243,7 

Medical 30,1 36,5 -17,4 -13,5 142,9 

Transportation Filtration 77,9 74,6 4,4 9,5 306,8 

Trading and New Business*** 19,3 10,4 85,1 N/A 61,3 

Muut liiketoiminnot**** ja eliminoinnit -30,5 -24,0 -27,3 N/A -113,5 

Liikevaihto yhteensä 249,2 255,3 -2,4  2,6 1 014,8 

* Kiintein valuuttakurssein, ilman yritysmyyntien vaikutusta 

** Irrokepaperien sisäinen myynti Trading and New Business -liiketoiminta-alueelle sisältyy Building and Energy -

liiketoiminta-alueeseen. Lisäksi julistepaperien myynti on sisältynyt Building and Energy -liiketoiminta-alueeseen 

vuoden 2013 kesäkuun alusta alkaen.  

 *** Trading and New Business sisältää pyyhkimistuotemateriaalien myynnin Suominen Oyj:lle ja irrokepaperien 

myynnin Munksjö Oyj:lle sekä Porous Power Technologies -liiketoiminnan. 

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

tuottoja ja kuluja. 

Ahlstromin vuoden 2014 ensimmäisen neljänneksen liikevaihto oli 249,2 miljoonaa euroa (255,3 milj. 

euroa). Liikevaihto laski 2,4 % vuoden 2013 ensimmäiseen neljännekseen verrattuna. Lasku johtui 

pääasiassa epäedullisista valuuttakursseista ja etenkin Yhdysvaltain dollarin heikentymisestä 

suhteessa euroon sekä West Carrollton -tehtaan myynnistä Yhdysvalloissa. Myyntihintojen nousulla 

ja suotuisalla tuotevalikoimalla oli myönteinen vaikutus liikevaihtoon. Vertailukelpoinen liikevaihto 

kasvoi 2,6 % kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna. 
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Liikevaihdon muutoksen jakautuminen: 

  

         

Liikevaihto 

    

Q1/2013 (milj. euroa)               255,3  

Hinta ja tuotevalikoima, % 
 

2,2  

Valuutta, % 
 

-2,9  

Volyymi, % 
 

0,3  

Sulkemiset, yritysmyynnit 

ja ostot, %   -2,0 

 

Yhteensä, %   -2,4  

Q1/2014 (milj. euroa)                    249,2  

 

Kokonaismyyntivolyymit tonneissa laskivat 1,7 % edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. 

Myyntivolyymit laskivat 9,3 % Building and Energy -liiketoiminnassa ja 8,0 % Medical -liiketoiminnassa. 

Myyntivolyymit kasvoivat 3,6 % Transportation Filtration -liiketoiminnassa, 1,3 % Advanced Filtration -

liiketoiminnassa ja 1,1 % Food-liiketoiminnassa (+6,6 % ilman yritysmyyntien vaikutusta).  

Kokonaismyyntivolyymit ilman yritysmyyntien vaikutusta laskivat 0,4 %.  

Tulos ja kannattavuus jatkuvissa toiminnoissa 

Tammi–maaliskuu 2014 verrattuna tammi–maaliskuuhun 2013 

                                  

      segmenteittäin, milj. euroa Q1/2014 Q1/2013 

Muutos, 

% 2013 

Advanced Filtration 3,7 3,2 17,0 12,8 

Building and Energy 1,3 2,5 -48,9 2,7 

Food  2,3 0,8 182.8 4,2 

Medical -1,8 0,0 N/A -3,1 

Transportation Filtration 5,0 4,1 19,7 14,4 

Trading and New Business* -1,1 -0,8 -30,6 -3,1 

Muut liiketoiminnot** ja eliminoinnit -2,1 -3,3 36,0 -14,5 

Jatkuvat toiminnot yhteensä 7,2 6,5 11,6 13,4 

Liikevoitto, % 2,9 2,5   1,3 

* Trading and New Business sisältää pyyhkimistuotemateriaalien myynnin Suominen Oyj:lle, irrokepaperien 

myynnin Munksjö Oyj:lle sekä Porous Power Technologies -liiketoiminnan. 

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

tuottoja ja kuluja. 

Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 7,2 miljoonaa euroa (6,5 milj. euroa). Liikevoitto oli 4,4 

miljoonaa euroa (8,3 milj. euroa). Liikevoittoon vaikuttavat kertaluonteiset erät olivat -2,8 miljoonaa 

euroa (1,9 milj. euroa). Ne koostuivat pääasiassa sopeuttamisohjelman kuluista. Vertailukaudella 

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

Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä kasvoi, koska myyntihintojen nousulla oli suurempi vaikutus kuin 

pääasiassa sellusta, nestemäisistä liuottimista ja maakaasusta johtuneilla energia- ja raaka-

ainekustannuksien nousulla. Lisäksi sopeuttamisohjelman tuomilla kustannussäästöillä, 

pääsääntöisesti tuotannon alemmista kiinteistä kustannuksista johtuen, oli myönteinen vaikutus 

liikevoittoon.  
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Myyntimäärien lasku heikensi liikevoittoa. Food- ja Medical-liiketoiminta-alueiden kehitysyksiköissä 

Intian Mundrassa, Kiinan Longkoussa ja Ison-Britannian Chirnsidessa oli nähtävissä merkkejä 

tulosparannuksista. 

Tulos ennen veroja oli 5,2 miljoonaa euroa (3,6 milj. euroa).  

Tuloverot olivat 2,1 miljoonaa euroa (1,7 miljoonaa euroa). Verotuloja tai verosaamisia ei kirjattu 
yhtiöille, joiden tuottoennuste oli epävarma, eikä   tappioita osakkuusyhtiöille. Lisäksi verokantaan 

vaikutti korkean veroasteen toimintamaiden suhteellisen suuri osuus voitosta ennen veroja.  

Kauden tulos oli 3,1 miljoonaa euroa (1,9 milj. euroa). 

Osakekohtainen tulos oman pääoman ehtoisen lainan korko huomioiden oli 0,05 euroa (0,03 

euroa). 

Lopetetut toiminnot 

Aiemman Home and Personal -liiketoiminta-alueen Brasilian toimintojen operatiivinen tulos sisältyi 

lopetettuihin toimintoihin 10.2.2014 saakka, jolloin niiden myynti Suominen Oyj:lle vietiin päätökseen. 

Vertailuluvut sisältävät Label and Processing -liiketoiminnan operatiivisen tuloksen ja aiemman 

Home and Personal -liiketoiminta-alueen Brasilian toimintojen operatiivisen tuloksen. Operatiivista 

liiketoimintaa kuvaavat luvut eivät sisällä poistoja. 

Lopetettujen toimintojen tulos 

Lopetettujen toimintojen tappio tammi–maaliskuussa 2014 oli 1,2 miljoonaa euroa (6,0 milj. euron 

voitto). Luku sisältää veroilla vähennetyn 2,2 miljoonan euron arvonalentumistappion sekä 

myyntikulun purkamisen liittyen aiemman Home and Personal -liiketoiminta-alueen Brasilian 

toimintoihin. Lisäksi lukuun sisältyy laskennallinen verokulu Saksassa. 

Tulos sisältäen lopetetut toiminnot 

Lopetetut toiminnot sisältävä tulos tammi–maaliskuussa 2014 oli 1,9 miljoonaa euroa (7,9 milj. 

euroa). Osakekohtainen tulos oman pääoman ehtoisen lainan korko mukaan lukien oli 0,03 euroa 

(0,16 euroa). 

Oman pääoman tuotto (ROE) oli 2,2 % (6,6 %).  

Toimialakatsaukset  

Advanced Filtration 

Milj. euroa Q1/2014 Q1/2013 

Muutos, 

% 2013 

Liikevaihto 24,5 24,3 1,0 97,9 

Liikevoitto 3,7 3,2 17,0 12,8 

Liikevoitto, % 15,1 13,0 

 

13,0 

Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 3,7 3,2 17,0 12,8 

Liikevoitto, % 15,1 13,0 

 

13,0 

Sijoitetun pääoman tuotto (RONA), % 32,4 25,8 

 

27,3 

Myyntivolyymi (tuhatta tonnia) 4,0 4,0 1,3 16,1 

 

Liikevaihto tammi–maaliskuussa 2014 oli 24,5 miljoonaa euroa (24,3 milj. euroa). Liikevaihto kasvoi 

1,0 % vuoden 2013 vastaavaan jaksoon verrattuna. Kasvu johtui myyntihintojen noususta ja 

myyntimäärien kasvusta useissa tuoteryhmissä kuten ilmansuodatuksessa, teollisissa, laboratorio- ja 
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bioteknologiasovelluksissa. Epäsuotuisat valuuttakurssit ja kaasuturbiinisovellusten tilausten ajoitus 

hidastivat osittain kasvua. Vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi 2,8 %. 

Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 3,7 miljoonaa euroa (3,2 milj. euroa) eli ennätykselliset 15,1 % 

liikevaihdosta. Kasvu johtui pääasiassa entistä suotuisammasta tuotevalikoimasta laboratorio-, 

bioteknologia- ja veden suodatussovelluksissa.  

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

Building and Energy 

Milj. euroa Q1/2014 Q1/2013 

Muutos, 

% 2013 

Liikevaihto 68,8 73,4 -6,3 275,7 

Liikevoitto 1,5 2,5 -40,5 1,3 

Liikevoitto, % 2,1 3,3 

 

0,5 

Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 1,3 2,5 -48,9 2,7 

Liikevoitto, % 1,8 3,3 

 

1,0 

Sijoitetun pääoman tuotto (RONA), % 6,4 11,6 

 

1,5 

Myyntivolyymi (tuhatta tonnia) 35,6 39,2 -9,3 145,5 

 

Liikevaihto tammi–maaliskuussa 2014 oli 68,8 miljoonaa euroa (73,4 milj. euroa). Liikevaihto laski      

6,3 % vuoden 2013 vastaavaan jaksoon verrattuna. Lasku johtui lattiamateriaalien myynnin laskusta 

Venäjällä, tapettimateriaalien myynnin pienenemisestä Kiinassa ja tuulivoimateollisuuden 

lujitemateriaalien myynnin laskusta Euroopassa. Rakennusalan materiaalien toimitusten 

lisääntyminen Euroopassa vaikutti myönteisesti liikevaihtoon. Vertailukelpoinen liikevaihto laski 3,7 %. 

Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 1,3 miljoonaa euroa (2,5 milj. euroa). Lasku johtui 

myyntimäärien laskusta. Kiinteiden kulujen lasku ja toiminnan tehostuminen vaikuttivat myönteisesti 

liikevoittoon. 

Liikevoitto oli 1,5 miljoonaa euroa (2,5 milj. euroa). 

Food 

Milj. euroa Q1/2014 Q1/2013 

Muutos, 

% 2013 

Liikevaihto 59,0 60,1 -1,8 243,7 

Liikevoitto 2,3 0,0 N/A 2,1 

Liikevoitto, % 3,9 0,0 

 

0,9 

Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 2,3 0,8 182,8 4,2 

Liikevoitto, % 3,9 1,4 

 

1,7 

Sijoitetun pääoman tuotto (RONA), % 10,4 0,1 

 

2,2 

Myyntivolyymi (tuhatta tonnia) 22,3 22,1 1,1 91,3 

 

Liikevaihto tammi–maaliskuussa 2014 oli 59,0 miljoonaa euroa (60,1 milj. euroa). Liikevaihto laski     

1,8 % vuoden 2013 vastaavaan jaksoon verrattuna. Vertailukelpoinen liikevaihto ilman West 

Carrollton -tehtaan myynnin vaikutusta kasvoi 6,7 %. Kasvua vauhdittivat juomateollisuustuotteiden, 

elintarviketeollisuuden pakkaustuotteiden sekä teippimateriaalien myyntimäärien kasvu. 

Liiketoiminta-alue lanseerasi katsauskauden aikana Ahlstrom NatureMold™ -tuotteen, joka on 

luonnossa hajoava elintarvikepakkausmateriaali. 
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Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 2,3 miljoonaa euroa (0,8 milj. euroa). Kasvu johtui 

myyntimäärien kasvusta ja kiinteiden kulujen laskusta. Kiinan Longkoun tehtaan ja Ison-Britannian 

Chirnsiden tuotantolinjan tulokset paranivat tilauskannan kasvun myötä. Ne kuitenkin tekivät 

edelleen tappiota.  

Liikevoitto oli 2,3 miljoonaa euroa (0,0 milj. euroa). 

Medical 

Milj. euroa Q1/2014 Q1/2013 

Muutos, 

% 2013 

Liikevaihto 30,1 36,5 -17,4 142,9 

Liikevoitto -1,9 0,0 N/A -3,1 

Liikevoitto, % -6,4 0,0 

 

-2,2 

Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä -1,8 0,0 N/A -3,1 

Liikevoitto, % -6,1 0,0 

 

-2,2 

Sijoitetun pääoman tuotto (RONA), % -10,8 0,0 

 

-3,8 

Myyntivolyymi (tuhatta tonnia) 9,2 10,0 -8,0 40,0 

 

Liikevaihto tammi–maaliskuussa 2014 oli 30,1 miljoonaa euroa (36,5 milj. euroa). Liikevaihto laski    

17,4 % vuoden 2013 vastaavaan jaksoon verrattuna. Lasku johtui myyntimäärien laskusta, johon 

vaikuttivat liiketoiminnan väheneminen isolta asiakkaalta, tiettyjen leikkaussaliliinamateriaalien 

tuotannosta luopuminen sekä epäedulliset valuuttakurssit. Vertailukelpoinen liikevaihto laski 13,5 %. 

Liiketoiminta-alue lanseerasi katsauskauden aikana Ahlstrom TrustShield™ -sarjan, joka on 

korkealaatuisista leikkaussaliliinoista koostuva laaja tuoteryhmä. 

Liiketappio ilman kertaluonteisia eriä oli 1,8 miljoonaa euroa (0,0 milj. euroa). Myyntimäärien lasku ja 

epäedullinen tuotevalikoima heikensivät liikevoittoa, mutta kiinteiden kulujen lasku kumosi osittain 

niiden vaikutuksen. Mundran tehdas Intiassa paransi tulostaan, mutta se oli edelleen tappiollinen.  

Liiketappio oli 1,9 miljoonaa euroa (0,0 milj. euroa). 

Transportation Filtration 

Milj. euroa Q1/2014 Q1/2013 

Muutos, 

% 2013 

Liikevaihto 77,9 74,6 4,4 306,8 

Liikevoitto 5,0 4,1 19,7 14,1 

Liikevoitto, % 6,4 5,6 

 

4,6 

Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 5,0 4,1 19,7 14,4 

Liikevoitto, % 6,4 5,6 

 

4,7 

Sijoitetun pääoman tuotto (RONA), % 13,4 10,8 

 

9,7 

Myyntivolyymi (tuhatta tonnia) 27,7 26,7 3,6 110,1 

 

Liikevaihto tammi–maaliskuussa 2014 oli 77,9 miljoonaa euroa (74,6 milj. euroa). Liikevaihto kasvoi 

4,4 % vuoden 2013 vastaavaan jaksoon verrattuna. Kasvu johtui myyntimäärien kasvusta etenkin 

Pohjois-Amerikassa ja Aasiassa sekä entistä paremmasta tuotevalikoimasta ja myyntihintojen 

noususta. Epäedulliset valuuttakurssit hidastivat osittain kasvua. Kurssivaikutus johtui pääasiassa 

Brasilian realin ja Yhdysvaltain dollarin heikkenemisestä suhteessa euroon. Vertailukelpoinen 

liikevaihto kasvoi 9,5 %. 

Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 5,0 miljoonaa euroa (4,1 milj. euroa). Kasvua tukivat 

myyntimäärien kasvu ja kiinteiden kulujen lasku sekä entistä parempi tuotevalikoima, jossa on 



 
Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2014 sivu 8 

 

 

 

 

aiempaa enemmän lisäarvoa tuovia tuotteita. Nestemäisiin liuottimiin liittyvä raaka-

ainekustannusten nousu heikensi osittain tulosparannusta.  

Liikevoitto oli 5,0 miljoonaa euroa (4,1 milj. euroa).   

Trading and New Business 

Milj. euroa Q1/2014 Q1/2013 

Muutos, 

% 2013 

Liikevaihto 19,3 10,4 85,1 61,3 

Liikevoitto -1,1 -0,8 -30,6 -3,1 

Liikevoitto, % -5,7 -8,0 

 

-5,0 

Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä -1,1 -0,8 -30,6 -3,1 

Liikevoitto, % -5,7 -8,0 

 

-5,0 

Sijoitetun pääoman tuotto (RONA), % -14,5 -12,7 

 

-11,4 

Myyntivolyymi (tuhatta tonnia) 12,5 3,5  N/A 34,9 

Trading and New Business sisältää pyyhkimistuotemateriaalien myynnin Suominen Oyj:lle, irrokepaperien 

myynnin Munksjö Oyj:lle sekä Porous Power Technologies -liiketoiminnan. 

 

Liikevaihto tammi–maaliskuussa 2014 oli 19,3 miljoonaa euroa (10,4 milj. euroa). Liikevaihto kasvoi 

85,1 % vuoden 2013 vastaavaan jaksoon verrattuna. Kasvu johtui pyyhkimistuotemateriaalien ja 

irrokepaperien myynnin kasvusta. 

Liiketappio ilman kertaluonteisia eriä oli 1,1 miljoonaa euroa (0,8 milj. euroa).  

Liiketappio oli 1,1 miljoonaa euroa (0,8 milj. euroa). 

Kulujen sopeuttamisohjelma  

Vuonna 2013 toteutetun Label and Processing -liiketoiminnan jakautumisen jälkeen Ahlstrom 

käynnisti kulujen pienentämiseen tähtäävän sopeuttamisohjelman, joka heijastaa yhtiön uutta 

kokoa ja laajuutta. Yhtiön tavoitteena on saavuttaa 50 miljoonan euron vuosittaiset 

kustannussäästöt. Suurin osa suunnitelluista toimista toteutetaan vuoden 2014 loppuun mennessä, ja 

ohjelman kokonaisvaikutusten odotetaan näkyvän vuonna 2015. 

Ohjelmaan liittyvät henkilöstövähennykset ovat arviolta noin 400 työntekijää maailmanlaajuisesti. 

Suunnitellut muutokset ja henkilöstövaikutukset edellyttävät paikallisten lakien mukaisia 

yhteistoimintaneuvotteluja. Suunnitellut säästöt koskevat kaikkia liiketoiminta-alueita ja toimintoja 

maailmanlaajuisesti. Tavoitteena on pienentää etenkin myynnin, yhteisten toimintojen ja hallinnon 

kuluja (SGA-kuluja) ja tehostaa edelleen toimitusketjua. Tavoitteena on päästä takaisin SGA-

kulutasolle, joka vastaa 10–11 % liikevaihdosta vuonna 2015.  

Ohjelma etenee tavoitteiden mukaisesti. Yhtiö on saavuttanut 31.3.2014 mennessä noin 19 

miljoonan euron kustannussäästöt, mikä vastaa noin 25 miljoonan euron vuosittaista säästövauhtia.  

Jatkuvissa toiminnoissa saavutettiin noin 12 miljoonan euron säästöt, joista noin 4 miljoonaa euroa 

vuoden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä. Tämän lisäksi noin 7 miljoonaa euron säästöt saatiin 

Munksjö Oyj:lle siirtyneistä kuluista, joista kirjattiin noin 2 miljoonaa euroa vuoden 2014 ensimmäisellä 

neljänneksellä. 

Ahlstrom aikoo kirjata sopeuttamisohjelmasta noin 15 miljoonaa euroa kertaluonteisia kuluja vuosina 

2014 ja 2015. Tähän mennessä yhtiö on kirjannut ohjelmasta 6,3 miljoonaa euroa kertaluonteisia 

kuluja, joista 3,1 miljoonaa euroa kirjattiin vuoden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä. 

Nettorahoituskulut (jatkuvat toiminnot) 
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Nettorahoituskulut tammi–maaliskuussa 2014 olivat 0,0 miljoonaa euroa (5,2 milj. euroa). Niihin 

sisältyy nettokorkokuluja 3,7 miljoonaa euroa (4,5 milj. euroa) ja rahoituksen kurssitappioita 0,2 

miljoonaa euroa (0,1 milj. euroa kurssivoittoja) sekä muita rahoitustuloja 3,9 miljoonaa euroa (0,8 

milj. euroa rahoituskuluja), jotka liittyvät pääasiassa Ahlstromin hallussa olevien Munksjö Oyj:n 

osakkeiden käypään arvoon arvostamiseen. 

Rahoitus (sisältäen lopetetut toiminnot) 

Liiketoiminnan nettorahavirta tammi–maaliskuussa 2014 oli -6,1 miljoonaa euroa (-21,4 milj. euroa). 

Rahavirta investointien jälkeen oli 8,2 miljoonaa euroa (-43,0 milj. euroa).   

Operatiivinen käyttöpääoma oli 120,5 miljoonaa euroa 31.3.2014 (108,0 milj. euroa 31.12.2013). Sen 

kiertonopeus oli 44 päivää (45 päivää vertailukaudella).  

Ahlstromin korolliset nettovelat olivat 281,3 miljoonaa euroa (291,7 milj. euroa 31.12.2013). Ahlstromin 

korolliset velat olivat 343,6 miljoonaa euroa (330,4 milj. euroa 31.12.2013). Lainasalkun modifioitu 

korkoduraatio (keskimääräinen korkosidonnaisuusaika) oli 8,6 kuukautta, ja pääomilla painotettu 

keskikorko oli 3,77 %. Pitkäaikaisten lainojen ja sitovien luottolimiittien keskimaturiteetti oli 29,8 

kuukautta.  

Yhtiön maksuvalmius on pysynyt hyvänä. Katsauskauden lopussa kokonaislikviditeetti (mukaan 

lukien kassa ja käyttämättömät sitovat luottolimiitit) oli 314,0 miljoonaa euroa (296,6 milj. euroa). 

Lisäksi yhtiöllä oli käyttämättömiä ei-sitovia luottolimiittejä ja konsernitililimiittejä 139,9 miljoonaa 

euroa (155,2 milj. euroa). 

Velkaantumisaste oli 87,7 % (85,5 % vuoden 2013 lopussa). Omavaraisuusaste oli 32,4 % (35,2 % 

vuoden 2013 lopussa).    

Investoinnit 

Ahlstromin investoinnit jatkuvissa toiminnoissa ilman yritysostoja olivat 9,0 miljoonaa euroa tammi–

maaliskuussa 2014 (11,5 milj. euroa). Lukuun sisältyy muun muassa tapettimateriaalien tuotantolinja  

Kiinan Binzhoussa sekä toimintojen kunnossapitoinvestointeja.  

Henkilöstö 

Ahlstromin palveluksessa oli tammi–maaliskuussa 2014 keskimäärin 3 513 työntekijää1 (3 803). 

Katsauskauden lopussa yhtiön palveluksessa oli 3 502 työntekijää (3 821). Vähennys johtui 

pääsääntöisesti sopeuttamisohjelmasta. Yhtiöllä oli katsauskauden lopussa eniten työntekijöitä 

Yhdysvalloissa (23,8 %), Ranskassa (17,1 %), Suomessa (10,5 %), Kiinassa (10,4 %) ja Italiassa (8,4 %). 

Muutokset yhtiön johtoryhmässä 

Sakari Ahdekiven nimitys Ahlstromin talousjohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi tuli voimaan 1.2.2014. 

Seuraavat johtoryhmän nimitykset tulivat voimaan 10.2.2014:  

 Rami Raulas nimitettiin Euroopasta, Lähi-idästä ja Intiasta vastaavaksi aluemyyntijohtajaksi. 

Hän on ollut johtoryhmän jäsen vuodesta 2009. 

 William Casey nimitettiin johtoryhmän jäseneksi ja Pohjois- ja Etelä-Amerikasta vastaavaksi 

aluemyyntijohtajaksi.  

 Transportation Filtration -liiketoiminta-alueen johtaja Jari Koikkalainen otti vastuulleen myös 

Aasian myynnin. Hänen uusi tehtävänimikkeensä on Transportation Filtration -liiketoiminta-

alueesta ja Aasian myynnistä vastaava johtaja. Hän on ollut johtoryhmän jäsen vuodesta 

2013. 

                                                      
1 Henkilöstömäärä on laskettu kokoaikaiseksi muutettuna. 
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 Arnaud Marquis nimitettiin Building and Energy -liiketoiminta-alueesta vastaavaksi johtajaksi. 

Hänen edeltäjänsä Laura Raitio ilmoitti eroavansa yhtiön palveluksesta ja johtoryhmästä 

21.1.2014.  

Strategisesta liiketoiminnan kehityksestä vastaava johtaja Aki Saarinen ilmoitti eroavansa yhtiön 

palveluksesta ja johtoryhmästä 11.2.2014.  

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 2014 vaihdettiin yhteensä 0,52 miljoonaa Ahlstromin osaketta. Niiden 

kokonaisarvo oli 4,1 miljoonaa euroa. Osakkeen alin kaupankäyntihinta oli 7,33 euroa ja ylin 8,45 

euroa. Katsauskauden viimeinen kauppa tehtiin 31.3.2014 hintaan 7,98 euroa. Osakkeiden 

markkina-arvo katsauskauden lopussa oli 367,9 miljoonaa euroa ilman emoyhtiön ja Ahlcorp Oy:n 

omistamia omia osakkeita. Ahlcorp on johdon omistusyhtiö.  

Maaliskuun 2014 lopussa yhtiön hallussa oli yhteensä 269 005 omaa osaketta eli noin 0,58 % kaikista 

osakkeista ja äänistä. 

Ahlstrom-konsernin osakekohtainen oma pääoma oli 4,59 euroa katsauskauden lopussa (5,04 euroa 

31.12.2013). 

 Varsinainen yhtiökokous  

Ahlstrom Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 25.3.2014.  

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti jakaa osinkoa yhtiön voittovaroista yhteensä 

enintään 14 001 182,40 euroa (0,30 euroa osakkeelta) seuraavasti: 

(i) Munksjö Oyj:n osakkeina maksettava osinko  

Kunkin 26 Ahlstromin osakkeen erän omistaja saa osinkona yhden Munksjön osakkeen. Ahlstrom 

jakaa osakkeenomistajille yhteensä enintään 1 795 023 Munksjön osaketta.  

(ii) Rahana maksettava osinko 

Osinkoa jaetaan yhtiön voittovaroista noin 0,09 euroa osakkeelta. Yhtiön osakkeiden 

kokonaismäärä 30.1.2014 on 46 670 608 osaketta, minkä perusteella rahana maksettavien osinkojen 

kokonaismäärä olisi enintään 4 308 056,13 euroa. 

Osingon täsmäytyspäivä on 28.3.2014. Osinkoa ei kuitenkaan makseta yhtiön tai sen tytäryhtiön 

omistamille omille osakkeille. Munksjön osakkeina maksettava osinko maksetaan 4.4.2014. Rahana 

maksettavat osingot maksetaan 8.4.2014 tai lähipäivinä. Lisäksi yhtiökokous päätti varata 70 000 

euroa lahjoituksiin hallituksen harkinnan mukaisesti. 

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden toimitusjohtajalle ja hallituksen 

jäsenille tilikaudelta 1.1.–31.12.2013. 

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenmääräksi kahdeksan. Robin Ahlström, Lori J. Cross, Esa 

Ikäheimonen, Pertti Korhonen, Daniel Meyer ja Anders Moberg valittiin uudelleen hallitukseen. 

Uusiksi hallituksen jäseniksi valittiin Markus Rauramo (s. 1968) ja Panu Routila (s. 1964). Hallituksen 

toimikausi päättyy vuoden 2015 varsinaisen yhtiökokouksen lopussa.  



 
Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2014 sivu 11 

 

 

 

 

PricewaterhouseCoopers Oy valittiin uudelleen yhtiön tilintarkastajaksi tarkastusvaliokunnan 

suosituksen mukaisesti. PricewaterhouseCoopers Oy on nimittänyt KHT Kaj Waseniuksen vastuulliseksi 

tilintarkastajaksi. Tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskutuksen mukaisesti.  

Valtuutus omien osakkeiden hankkimiseen, luovuttamiseen ja pantiksi ottamiseen 

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta, 

luovuttamisesta ja pantiksi ottamisesta 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 päättyessä. 

Hallituksen päätökset 

Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallituksen 

puheenjohtajaksi Pertti Korhosen ja varapuheenjohtajaksi Robin Ahlströmin.  

Hallitus päätti perustaa kaksi valiokuntaa: tarkastusvaliokunnan ja henkilöstöasiain valiokunnan. 

Henkilöstöasiain valiokunta korvaa hallituksen aiemman palkitsemisvaliokunnan. 

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

Rauramo ja Panu Routila. Henkilöstöasiain valiokunnan jäseniksi valittiin Pertti Korhonen 

(puheenjohtaja), Robin Ahlström ja Anders Moberg. 

Muita katsauskauden tapahtumia 

Munksjön osakkeiden myynti 

Ahlstrom myi 2 314 000 Munksjö Oyj:n osaketta noin 11,8 miljoonalla eurolla 9.1.2014. Myynnin 

jälkeen Ahlstrom sai 818 438 Munksjön osaketta hyvityksenä Munksjön suurimmalta 

osakkeenomistajalta EQT:ltä. Hyvitys perustui Ahlstromin ja EQT:n väliseen hintariskisopimukseen.  

Paulinian myynti Suomiselle 
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Ahlstrom vei 10.2.2014 päätökseen Paulinian tehtaan myynnin Suominen Oyj:lle Brasiliassa. 

Järjestelyn velaton kauppahinta oli 17,5 miljoonaa euroa. Korvauksena Ahlstrom tarjosi Ahlström 

Capitalille osto-option Ahlstromin 26,9 % osakeomistukselle Suomisessa 0,50 euron osakehintaan 10 

kuukauden sisällä järjestelyn toteutumisesta.  

Väitetiedoksianto Euroopan komissiolta 

Ahlstrom Oyj, Munksjö Oyj ja Munksjö AB vastaanottivat 25.2.2014 Euroopan komissiolta 

väitetiedoksiannon, joka koskee mahdollisesti harhaanjohtavaa tietoa hiomapaperien 

pohjapaperin markkinoista Euroopan komissiolle 31.10.2012 annetussa yrityskauppailmoituksessa. 

Ilmoitus liittyi Ahlstromin Label and Processing -liiketoiminnan ja Munksjö AB:n yhdistymiseen. 

Euroopan komission meneillään olevat tutkimukset eivät vaikuta yhdistymiselle vuonna 2013 

myönnettyyn hyväksyntään. 

Ahlstrom ja Munksjö ovat eri mieltä komission alustavan kannanoton kanssa. Yhtiöt laativat 

parhaillaan vastausta komissiolle selvittääkseen mahdolliset väärinkäsitykset. 

Tulevaisuuden näkymät  

Ahlstromin 30.1.2014 julkaisemat näkymät pysyvät ennallaan. Liikevaihdon vuonna 2014 arvioidaan 

olevan 930–1 090 miljoonaa euroa. Liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä odotetaan olevan 2–5 % 

liikevaihdosta. Arvio perustuu Ahlstromin näkemykseen yhtiön päämarkkina-alueiden, hintojen, 

tuotevalikoiman, kilpailutilanteen ja odotettujen kustannussäästöjen kehityksestä.  

Investointien ilman yritysostoja arvioidaan olevan noin 50 miljoonaa euroa vuonna 2014 (76,1 milj. 

euroa vuonna 2013).  

Liiketoiminnan lähiajan riskit 

Maailmantalouden odotetaan vahvistuvan tänä vuonna, mutta tilanne vaihtelee alueittain. 

Euroopan talous on osoittanut piristymisen merkkejä mutta elpyminen voi olla epätasaista ja 

epävarmaa. Viimeaikaiset tiedot Yhdysvaltain talouskehityksestä ovat myönteisempiä. Aasian ja 

etenkin Kiinan talouden kasvu voi jäädä ennakoitua hitaammaksi.  

Odotettua hitaampi talouskasvu on riski Ahlstromin tuloskehitykselle. Se voi pienentää myyntimääriä 

ja pakottaa Ahlstromin lisäämään markkinatilanteesta johtuvien seisokkien määrää tehtaillaan, 

mikä saattaa heikentää kannattavuutta. Maailmantalouden kasvuun liittyvä epävarmuus, 

vaihtelun lisääntyminen tärkeimmillä markkinoilla ja näkymien heilahtelut vaikeuttavat kehityksen 

ennustamista. 

Ahlstrom on aloittanut viime vuosina investointihankkeita, jotka ovat käynnistysvaiheessa. Näitä 

ovat esimerkiksi tapettimateriaalien tuotantolinja Kiinan Binzhoussa. 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 korkealla tasolla 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 verkkosivuilla osoitteessa 

www.ahlstrom.fi ja vuoden 2013 vuosikertomukseen sisältyvässä hallituksen toimintakertomuksessa. 

Riskienhallinnan prosessia kuvataan myös konsernin hallinto- ja ohjausjärjestelmää koskevassa 

selvityksessä (Corporate Governance Statement) yhtiön verkkosivuilla. 
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*   *   * 

Tämä osavuosikatsaus on laadittu kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaisesti. 

Vertailuluvut ovat viime vuoden vastaavalta jaksolta, 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, 29.4.2014  

Ahlstrom Oyj 

Hallitus 

Lisätietoja 

Jan Lång, toimitusjohtaja, puh. 010 888 4700 

Sakari Ahdekivi, talousjohtaja, puh. 010 888 4768 

Toimitusjohtaja Jan Lång ja talousjohtaja Sakari Ahdekivi esittelevät vuoden 2014 ensimmäisen 

neljänneksen osavuosikatsauksen lehdistölle ja analyytikoille tarkoitetussa suomenkielisessä 

tiedotustilaisuudessa, joka pidetään Helsingissä tänään 29.4.2014 klo 10.00. Tilaisuus pidetään 

Ahlstromin pääkonttorissa osoitteessa Alvar Aallon katu 3 C (toinen kerros, kokoushuone Antti).   

Lisäksi toimitusjohtaja Lång ja talousjohtaja Ahdekivi järjestävät analyytikoille, sijoittajille ja 

tiedotusvälineiden edustajille englanninkielisen puhelinkonferenssin tänään 29.4.2014 klo 14.30. 

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

6937 9543 Suomessa tai +44 (0)20 3427 1910 Suomen ulkopuolella. Osallistumiskoodi on 3163135. 

Puhelinkonferenssia voi myös kuunnella suorana Internetissä. Linkki englanninkieliseen esitykseen 

(audio webcast) ja siihen liittyvään presentaatioon on yhtiön verkkosivuilla osoitteessa 

www.ahlstrom.com. Internetin kautta voi myös esittää kysymyksiä kirjallisesti. Esityksen seuraaminen 

edellyttää kirjautumista.  

Tallenne konferenssista on kuunneltavissa yhtiön verkkosivuilla vuoden ajan tilaisuuden jälkeen. 

Verkkosivuilla voi tutustua myös esitysmateriaaliin. 

Englanninkielinen esitysmateriaali on saatavilla osavuosikatsauksen julkistamisen jälkeen 29.4.2014 

osoitteessa www.ahlstrom.com > Investors > Reports and presentations > 2014. Suomenkielinen 

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

2014. 

Ahlstromin taloudellinen tiedottaminen vuonna 2014  

Raportti Julkaisupäivä Hiljainen jakso 

Osavuosikatsaus tammi–kesäkuu keskiviikkona 6.8. 1.7.–6.8. 

Osavuosikatsaus tammi–syyskuu perjantaina 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 auttaen heitä pitämään etumatkansa. Tavoitteenamme on 

kasvaa puhtaaseen ja terveeseen elinympäristöön tähtäävän tuotevalikoiman avulla. 
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Kuitumateriaalejamme käytetään monissa arkipäivän tuotteissa, kuten suodattimissa, 

terveydenhuollon kankaissa, laboratorio- ja bioteknologiasovelluksissa, tapeteissa ja 

elintarvikepakkauksissa. Vuonna 2013 Ahlstromin liikevaihto jatkuvista toiminnoista oli noin miljardi 

euroa. Yhtiömme 3 500 työntekijää palvelevat asiakkaita 24 maassa. Ahlstromin osake on 

noteerattu NASDAQ OMX Helsingissä. Lisätietoja saa osoitteesta www.ahlstrom.fi. 

 

Liite: Konsernitilinpäätös 

  

http://www.ahlstrom.fi/
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Liite: Konsernitilinpäätös 
 

Osavuosikatsaus on tilintarkastamaton. 

TULOSLASKELMA   Q1 Q1 Q1-Q4 

Milj. euroa   2014 2013 2013 

      Jatkuvat toiminnot 
    

      Liikevaihto 
 

249,2 255,3 1 014,8 

Myytyjä suoritteita vastaavat kulut   -208,0 -216,1 -870,8 

Bruttokate 
 

41,2 39,2 144,0 

Myynnin ja markkinoinnin kulut 
 

-11,4 -10,0 -42,2 

Tutkimus- ja tuotekehityskulut 
 

-4,4 -4,7 -19,3 

Hallinnon kulut 
 

-21,9 -19,6 -74,7 

Liiketoiminnan muut tuotot 
 

1,2 3,8 8,9 

Liiketoiminnan muut kulut   -0,3 -0,3 -5,9 

Liikevoitto / -tappio 
 

4,4 8,3 10,7 

Rahoitustuotot ja -kulut 
 

0,0 -5,2 -20,4 

Osuus pääomaosuusmenetelmällä yhdisteltyjen sijoitusten 

tuloksesta 
  0,8 0,4 -5,7 

Voitto / tappio ennen veroja 
 

5,2 3,6 -15,4 

Tuloverot  
 

-2,1 -1,7 -3,5 

Tilikauden voitto / tappio jatkuvista toiminnoista   3,1 1,9 -18,9 

      
Lopetetut toiminnot 

    

      
Tilikauden voitto/tappio 

 
-3,5 6,1 118,2 

Varojen käypään arvoon arvostamisesta kirjattu 

arvonalennus ja myyntikulut  
2,2 -0,1 -42,3 

Tilikauden voitto / tappio lopetetuista toiminnoista   -1,2 6,0 75,9 

      
Tilikauden voitto / tappio   1,9 7,9 57,0 

      Jakautuminen 
    

Emoyrityksen omistajille 
 

2,7 8,9 61,0 

Määräysvallattomien omistajien osuus   -0,9 -1,0 -3,9 

      
Jatkuvat toiminnot 

    
Osakekohtainen tulos, euroa 

    
- Laimentamaton ja laimennusvaikutuksella oikaistu *   0,05 0,03 -0,46 

Sisältäen lopetetut toiminnot 
    

Osakekohtainen tulos, euroa 
    

- Laimentamaton ja laimennusvaikutuksella oikaistu * 
 

0,03 0,16 1,17 

* Huomioitu oman pääoman ehtoisen lainan kaudelle kohdistuvat korot veroilla 

vähennettynä  
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LAAJA TULOSLASKELMA   Q1 Q1 Q1-Q4 

Milj. euroa   2014 2013 2013 

      
Tilikauden voitto / tappio 

 
1,9 7,9 57,0 

      
Muut laajan tuloksen erät, verojen jälkeen 

    

      
Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi 

    
Etuuspohjaisten järjestelyjen uudelleen määrittämisestä 

johtuvat erät  
  0,1 3,5 3,5 

Yhteensä 
 

0,1 3,5 3,5 

      
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää 

tulosvaikutteisiksi     

Muuntoerot 
 

-2,0 10,2 -34,0 

Osuus pääomaosuusmenetelmällä yhdisteltyjen sijoitusten 

muista laajan tuloksen eristä 
-0,1 -0,2 -0,5 

Ulkomaisiin yksiköihin tehtyjen nettosijoitusten suojaukset 
 

- - - 

Rahavirran suojaukset   -0,0 0,0 -0,1 

Yhteensä 
 

-2,2 10,0 -34,7 

            

Muut laajan tuloksen erät, verojen jälkeen   -2,2 13,5 -31,1 

Tilikauden laaja tulos yhteensä    -0,3 21,4 25,9 

Jakautuminen 
    

Emoyrityksen omistajille 
 

0,6 22,4 30,1 

Määräysvallattomien omistajien osuus 
 

-0,9 -1,0 -4,2 

  



 
Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2014 sivu 17 

 

 

 

 

TASE   31.3. 31.3. 31.12. 

Milj. euroa   2014 2013 2013 

      VARAT 
    

Pitkäaikaiset varat 
    

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 
 

364,9 377,0 370,8 

Liikearvo 
 

66,5 70,8 66,8 

Muut aineettomat hyödykkeet 
 

24,0 28,5 24,1 

Pääomaosuusmenetelmällä yhdistellyt sijoitukset 
 

37,0 30,0 36,3 

Muut sijoitukset 
 

46,4 0,3 53,3 

Muut saamiset 
 

8,5 11,9 8,6 

Laskennalliset verosaamiset 
 

72,6 74,6 73,4 

Pitkäaikaiset varat yhteensä   619,9 593,1 633,4 

      Lyhytaikaiset varat 
    

Vaihto-omaisuus 
 

111,1 121,1 106,6 

Myyntisaamiset ja muut saamiset 
 

194,5 179,5 173,0 

Tuloverosaamiset 
 

0,6 0,7 0,6 

Muut sijoitukset 
 

- - - 

Rahavarat 
 

62,3 50,2 38,2 

Lyhytaikaiset varat yhteensä   368,4 351,6 318,4 

      Myytävänä olevat ja omistajille jaettavaksi luokitellut 

omaisuuserät  
4,0 473,9 18,9 

      Varat yhteensä   992,3 1 418,5 970,6 

      OMA PÄÄOMA JA VELAT 
    

Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma 
 

211,5 379,3 232,4 

Oman pääoman ehtoinen laina 
 

100,0 80,0 100,0 

Määräysvallattomien omistajien osuus 
 

9,2 12,6 9,0 

Oma pääoma yhteensä   320,7 471,9 341,4 

      Pitkäaikaiset velat 
    

Korolliset velat 
 

177,0 193,9 182,3 

Työsuhde-etuuksiin liittyvät velvoitteet 
 

76,0 77,2 76,1 

Varaukset 
 

1,4 2,2 1,4 

Muut velat 
 

0,5 6,8 0,5 

Laskennalliset verovelat 
 

4,9 24,6 4,0 

Pitkäaikaiset velat yhteensä   259,7 304,7 264,3 

      Lyhytaikaiset velat 
    

Korolliset velat 
 

166,5 196,7 148,2 

Ostovelat ja muut velat 
 

226,5 232,7 200,2 

Tuloverovelat 
 

5,9 3,7 3,9 

Varaukset 
 

8,6 7,5 6,9 

Lyhytaikaiset velat yhteensä   407,5 440,6 359,1 

Velat yhteensä   667,2 745,3 623,4 

      Myytävänä oleviin ja omistajille jaettavaksi luokiteltuihin 

omaisuuseriin liittyvät velat  
4,4 201,4 5,9 

      Oma pääoma ja velat yhteensä   992,3 1 418,5 970,6 

LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA                 
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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 31.12.2012 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 nettosijoitusten 

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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Oma pääoma 1.1.2014 70,0 - 61,1 -0,1 -32,5 -7,4 141,2 232,4 9,0 100,0 341,4 

Tilikauden voitto / tappio - - - - - - 2,7 2,7 -0,9 - 1,9 

Muut laajan tuloksen erät, 

verojen jälkeen            

    Etuuspohjaisten 

järjestelyjen uudelleen 

määrittämisestä johtuvat 

erät  

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

    Muuntoerot - - - - -2,0 - - -2,0 -0,1 - -2,0 

    Osuus 

pääomaosuusmenetelmällä 

yhdisteltyjen sijoitusten 

muista laajan tuloksen eristä 

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

    Ulkomaisiin yksiköihin 

tehtyjen nettosijoitusten 

suojaukset 

- - - - - - - - - - - 

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

Osingonjako ja muu - - - - - - -15,2 -15,2 - - -15,2 

Oman pääoman ehtoinen 

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

Oman pääoman ehtoisen 

lainan korot 
- - - - - - -6,3 -6,3 - - -6,3 

Omien osakkeiden hankinta 
 

- - - - - - - - - - - 

Johdon osakeomistusohjelma 
 

- - - - - - - - - - - 

Muutos 

määräysvallattomien 

omistajien osuuksissa 

- - - - - - - - 1,2 - 1,2 

Osakepalkkio-ohjelma - - - - - - - - - - - 

Oma pääoma 31.3.2014 70,0 - 61,1 -0,1 -34,6 -7,4 122,5 211,5 9,2 100,0 320,7 
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RAHAVIRTALASKELMA - sisältäen lopetetut toiminnot   Q1 Q1 Q1-Q4 

Milj. euroa   2014 2013 2013 

      
Liiketoiminnan rahavirta 

    
Tilikauden voitto / tappio 

 
1,9 7,9 57,0 

Oikaisut yhteensä 
 

14,0 18,0 9,1 

Nettokäyttöpääoman muutokset 
 

-18,1 -40,6 -2,3 

Varausten muutos 
 

1,6 -0,5 -1,9 

Rahoituserät 
 

-4,8 -4,9 -16,9 

Maksetut / saadut tuloverot 
 

-0,7 -1,2 -4,1 

Liiketoiminnan nettorahavirta   -6,1 -21,4 41,0 

      
Investointien rahavirta 

    
Konserniyritysten hankinta 

 
- - -1,5 

Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin 
 

-18,7 -24,2 -87,0 

Muut investointitoiminnot 
 

33,0 2,6 -70,0 

Investointien nettorahavirta   14,3 -21,6 -158,4 

      
Rahoituksen rahavirta 

    
Maksetut osingot ja muut 

 
- - -29,1 

Omien osakkeiden lunastukset 
 

- - - 

Johdon osakeomistusohjelman mukaiset sijoitukset Ahlstrom 

Oyj:n osakkeisiin  
- - - 

Oman pääoman ehtoisesta lainasta saadut maksut 
 

- - 99,2 

Oman pääoman ehtoisen lainan takaisinosto 
 

- - -80,1 

Oman pääoman ehtoisen lainan korot 
 

- - -7,4 

Osittaisjakautumisen vaikutus 
   

139,4 

Lainojen ja muiden rahoitustoimintojen muutokset 
 

15,1 29,8 -17,6 

Rahoituksen nettorahavirta   15,1 29,8 104,3 

      
Rahavarojen muutos 

 
23,3 -13,2 -13,1 

      
Rahavarat tilikauden alussa 

 
38,7 55,5 55,5 

Valuuttakurssien muutosten vaikutus 
 

0,3 0,8 -3,7 

Rahavarat tilikauden lopussa   62,3 43,1 38,7 
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TUNNUSLUVUT   Q1 Q1 Q1-Q4 

      2014 2013 2013 

      
Jatkuvat toiminnot 

    
Henkilöstökulut 

 
-55,4 -54,9 -219,2 

Poistot 
 

-11,7 -12,9 -51,3 

Arvonalentumiset 
 

- - -2,6 

            

Liikevoitto, % 
 

1,8 3,3 1,1 

Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE), % 
 

3,4 5,1 0,9 

Laimentamaton tulos/osake *, euroa 
 

0,05 0,03 -0,46 

Investoinnit, milj. euroa 
 

9,0 11,5 76,1 

Henkilöstö, kauden keskiarvo   3 513 3 803 3 744 

      
Sisältäen lopetetut toiminnot 

    
Henkilöstökulut 

 
-55,5 -76,0 -268,2 

Poistot 
 

-11,7 -13,0 -51,3 

Arvonalentumiset 
 

2,5 - -59,0 

            

Liikevoitto, % 
 

3,0 4,9 -2,5 

Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE), % 
 

5,3 8,8 -4,3 

Oman pääoman tuotto (ROE), % 
 

2,2 6,6 13,8 

            

Korolliset nettovelat, milj. euroa 
 

281,3 348,9 291,7 

Omavaraisuusaste, % 
 

32,4 33,6 35,2 

Velkaantumisaste, % 
 

87,7 73,9 85,5 

            

Laimentamaton tulos/osake *, euroa 
 

0,03 0,16 1,17 

Oma pääoma/osake, euroa 
 

4,59 8,23 5,04 

Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä keskimäärin kauden 

aikana, 1000 kpl  
46 105 46 105 46 105 

Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä kauden lopussa, 1000 

kpl  
46 105 46 105 46 105 

            

Investoinnit, milj. euroa 
 

12,8 14,7 84,8 

Sijoitettu pääoma kauden lopussa, milj. euroa 
 

664,3 863,9 671,8 

Henkilöstö, kauden keskiarvo 
 

3 526 5 119 4 490 

* 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 2013 tilinpäätöksessä esitettyjen laatimisperiaatteiden 

mukaisesti lukuunottamatta alla esitetettyjä muutoksia. 
 

          

Muutokset laatimisperiaatteissa       

          

Ahlstrom teki muutoksia taloudelliseen segmenttiraportointiinsa 1.1.2014 alkaen kun aikaisempi Food 

and Medical -liiketoiminta-alue jaettiin kahteen osaan: Food-liiketoiminta-alueeseen sekä Medical-

liiketoiminta-alueeseen. Ahlstrom julkaisi uuden liiketoiminta-aluerakenteen mukaiset segmenttiluvut 

pörssitiedotteessa 1.4.2014. 

          

Konserni on soveltanut seuraavia uusia tai uudistettuja standardeja ja tulkintoja 1.1.2014 alkaen: 

          

- IFRS 11 Yhteisjärjestelyt (uusi).        

Standardi sisältää vaatimukset yritysten välisistä yhteisjärjestelyjen tilinpäätösvaatimuksista mukaan 

lukien yhteisyritykset. Standardilla ei ole vaikutusta konsernin tilinpäätökseen. 

          

- IFRS 12 Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot osuuksista muissa yhteisöissä (uusi).    

Uusi standardi laajentaa liitetietoja, joita konserni esittää omistuksistaan muissa 

yhteisöissä. 
    

          

- IAS 28 Osuudet osakkuus- ja yhteisyrityksissä (uudistettu 2011).        

Uudistettu standardi sisältää vaatimukset sekä osakkuus- että yhteisyritysten käsittelystä 

pääomaosuus- menetelmällä IFRS 11:n julkaisemisen seurauksena. Standardilla ei ole vaikutusta 

konsernin tilinpäätökseen. 

          

- IAS 36 Omaisuuserien arvon alentuminen (muutos).        

Muutos täsmentää liitetietovaatimuksia, jotka koskevat sellaisia rahavirtaa tuottavia yksiköitä, joihin on 

kohdistunut arvonalentumiskirjauksia. Standardin muutoksella ei ole olennaista vaikutusta konsernin 

tilinpäätökseen. 

          

          

YRITYSMYYNNIT 2014       

          

Ahlstrom saattoi 10.02.2014 päätökseen Ahlstrom Fabricação de Não-Tecidos Ltda:n osakkeiden 

myynnin Suominen Oyj:lle. Yhtiö operoi Ahlstromin entisen Home and Personal -liiketoiminta-alueen 

Brasilian tehdasta.Järjestelyn velaton kauppahinta oli 17,5 miljoonaa euroa. Järjestelystä tiedotettiin 

10.1.2014. 

          

Ahlstrom myi 09.01.2013 2 314 000 Munksjö Oyj:n osaketta noin 11,8 miljoonalla eurolla. Ahlstromin 

osakeomistus Munksjössä oli kirjattu taseessa muihin sijoituksiin, ja se arvostettiin käypään arvoon. 

Ahlstrom kirjasi kaupasta 0,7 miljoonan euron myyntitappion vuoden 2014 ensimmäisen neljänneksen 

tulokseensa. Ahlstromin ja EQT:n välillä solmitun hintariskisopimuksen mukaisesti Ahlstrom kirjasi 3,8 

miljoonan euron tulon vuoden 2013 tulokseensa sekä tämän lisäksi 0,4 miljoonan euron tulon vuoden 

2014 ensimmäisen neljänneksen tulokseensa. Järjestely laski Ahlstromin omaa pääomaa yhteensä 0,4 

miljoonalla eurolla. 
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SEGMENTTI-INFORMAATIO   Q1 Q1 Q1-Q4 

Milj. euroa   2014 2013 2013 

      
Advanced Filtration 

 
24,5 24,3 97,9 

Building and Energy 
 

68,8 73,4 275,7 

Food 
 

59,0 60,1 243,7 

Medical 
 

30,1 36,5 142,9 

Transportation Filtration 
 

77,9 74,6 306,8 

Trading and New Business 
 

19,3 10,4 61,3 

Muut toiminnot 
 

18,2 21,6 78,7 

Sisäinen myynti   -48,7 -45,6 -192,2 

Liikevaihto 
 

249,2 255,3 1 014,8 

      
Advanced Filtration 

 
2,5 2,6 9,8 

Building and Energy 
 

9,7 2,2 26,5 

Food 
 

5,4 5,8 22,1 

Medical 
 

12,4 12,6 50,0 

Transportation Filtration 
 

5,4 5,2 22,9 

Trading and New Business 
 

2,2 2,7 10,0 

Muut toiminnot   11,1 14,6 50,8 

Sisäinen myynti 
 

48,7 45,6 192,2 

      
Advanced Filtration 

 
3,7 3,2 12,8 

Building and Energy 
 

1,5 2,5 1,3 

Food 
 

2,3 0,0 2,1 

Medical 
 

-1,9 0,0 -3,1 

Transportation Filtration 
 

5,0 4,1 14,1 

Trading and New Business 
 

-1,1 -0,8 -3,1 

Muut toiminnot 
 

-5,1 -0,6 -13,3 

Eliminoinnit   0,1 0,0 -0,0 

Liikevoitto / -tappio 
 

4,4 8,3 10,7 

      
Sijoitetun pääoman tuotto (RONA), % 

    
Advanced Filtration 

 
32,4 25,8 27,3 

Building and Energy 
 

6,4 11,6 1,5 

Food 
 

10,4 0,1 2,2 

Medical 
 

-10,8 0,0 -3,8 

Transportation Filtration 
 

13,4 10,8 9,7 

Trading and New Business 
 

-14,5 -12,7 -11,4 

Konserni (ROCE), % 
 

3,4 5,1 0,9 
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Advanced Filtration 

 
46,3 49,6 45,0 

Building and Energy 
 

94,3 89,7 89,3 

Food 
 

90,7 99,4 88,2 

Medical 
 

70,6 91,9 73,0 

Transportation Filtration 
 

149,8 160,6 145,3 

Trading and New Business 
 

33,1 26,3 27,5 

Muut toiminnot 
 

-27,4 -54,7 -3,0 

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

Nettovarat yhteensä kauden lopussa 
 

457,3 462,6 465,0 

      
Advanced Filtration 

 
0,2 0,3 1,9 

Building and Energy 
 

4,5 5,3 44,8 

Food 
 

0,3 0,2 3,6 

Medical 
 

0,2 0,2 1,4 

Transportation Filtration 
 

2,3 4,7 19,2 

Trading and New Business 
 

0,1 0,0 0,6 

Muut toiminnot   1,3 0,8 4,5 

Investoinnit yhteensä  
 

9,0 11,5 76,1 

      Advanced Filtration 
 

-0,7 -0,8 -3,0 

Building and Energy 
 

-2,4 -3,1 -11,8 

Food 
 

-2,1 -2,3 -9,6 

Medical 
 

-2,2 -2,4 -9,2 

Transportation Filtration 
 

-3,5 -3,4 -14,0 

Trading and New Business 
 

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

Muut toiminnot   -0,6 -0,7 -2,6 

Poistot yhteensä  
 

-11,7 -12,9 -51,3 

      Advanced Filtration 
 

- - - 

Building and Energy 
 

- - -1,2 

Food 
 

- - -1,2 

Medical 
 

- - - 

Transportation Filtration 
 

- - - 

Trading and New Business 
 

- - - 

Muut toiminnot   - - -0,2 

Arvonalentumiset yhteensä  
 

- - -2,6 

      Advanced Filtration 
 

- - - 

Building and Energy 
 

0,2 - -1,4 

Food 
 

- -0,8 -2,1 

Medical 
 

-0,1 - - 

Transportation Filtration 
 

- - -0,2 

Trading and New Business 
 

- - - 

Muut toiminnot   -2,9 2,7 1,1 

Kertaluonteiset erät yhteensä  
 

-2,8 1,9 -2,7 

 

SEGMENTTI-INFORMAATIO 
  Q1 Q1 Q1-Q4 

Tuhatta tonnia   2014 2013 2013 
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Advanced Filtration 

 
4,0 4,0 16,1 

Building and Energy 
 

35,6 39,2 145,5 

Food 
 

22,3 22,1 91,3 

Medical 
 

9,2 10,0 40,0 

Transportation Filtration 
 

27,7 26,7 110,1 

Trading and New Business 
 

12,5 3,5 34,9 

Muut toiminnot 
 

1,9 1,6 7,1 

Eliminoinnit   -17,6 -9,9 -60,1 

Myyntitonnit yhteensä  
 

95,6 97,3 384,9 

      
Segmenttien tiedot on esitetty IFRS-standardien mukaisesti.  

    

      

      

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

Milj. euroa   2014 2013 2013 

      
Eurooppa 

 
125,0 226,8 675,9 

Pohjois-Amerikka 
 

65,1 73,4 293,8 

Etelä-Amerikka 
 

15,6 46,9 174,1 

Aasian ja Tyynenmeren alue 
 

38,7 45,5 168,9 

Muu maailma   6,1 7,2 23,3 

Liikevaihto 
 

250,5 399,8 1 336,1 

      

      

      
AINEELLISTEN KÄYTTÖOMAISUUSHYÖDYKKEIDEN          

MUUTOKSET - sisältäen lopetetut toiminnot 
 

Q1-Q1 Q1-Q1 Q1-Q4 

Milj. euroa   2014 2013 2013 

      
Kirjanpitoarvo 1.1. 

 
379,0 564,4 564,4 

Lisäykset liiketoimintojen yhdistämisestä 
 

- - - 

Lisäykset 
 

12,0 14,8 82,6 

Vähennykset 
 

-11,3 -0,1 -14,6 

Osittaisjakautumisen vaikutus 
   

-163,7 

Poistot ja arvonalentumiset 
 

-8,5 -12,0 -70,6 

Kurssierot ja muut muutokset 
 

-2,5 8,0 -19,1 

Kirjanpitoarvo kauden lopussa 
 

368,7 575,2 379,0 
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LÄHIPIIRITAPAHTUMAT - sisältäen lopetetut toiminnot   Q1-Q1 Q1-Q1 Q1-Q4 

Milj. euroa   2014 2013 2013 

      
Osakkuusyhtiöiden kanssa toteutuneet lähipiiritapahtumat 

    
Myyntituotot ja korkotuotot 

 
10,3 9,2 35,5 

Tavaroiden ja palveluiden ostot 
 

-3,4 -5,2 -20,8 

Myyntisaamiset ja muut saamiset 
 

8,9 14,9 5,7 

Ostovelat ja muut velat 
 

1,2 1,5 1,5 

Lähipiiritapahtumat perustuvat markkinaehtoiseen 

hinnoitteluun. 
        

      

      

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

Milj. euroa   2014 2013 2013 

      
Lyhytaikainen osa 

 
6,0 6,8 5,8 

Pitkäaikainen osa   23,7 23,6 22,4 

Yhteensä   29,7 30,5 28,2 

      

      

      
VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET -  sisältäen lopetetut 

toiminnot 
  31.3. 31.3. 31.12. 

Milj. euroa   2014 2013 2013 

      
Kiinnitykset 

 
73,2 73,2 73,2 

Pantit 
 

0,7 0,9 0,8 

Vastuut 
    

Samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden puolesta annetut 

takaukset   
58,5 8,9 22,4 

Osakkuusyritysten puolesta annetut takaukset 
 

- 15,0 - 

Hankintasitoumukset 
 

1,4 30,8 7,4 

Muut vastuusitoumukset     4,6 1,6 4,6 
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TULOSKEHITYS VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN   Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 

Milj. euroa   2014 2013 2013 2013 2013 

        
Jatkuvat toiminnot 

      
        Liikevaihto 

 
249,2 243,4 251,1 265,0 255,3 

Myytyjä suoritteita vastaavat kulut 
 

-208,0 -214,3 -218,1 -222,3 -216,1 

Bruttokate   41,2 29,1 33,0 42,7 39,2 

Myynnin ja markkinoinnin kulut 
 

-11,4 -11,6 -9,5 -11,1 -10,0 

Tutkimus- ja tuotekehityskulut 
 

-4,4 -5,2 -4,3 -5,1 -4,7 

Hallinnon kulut 
 

-21,9 -16,9 -17,6 -20,5 -19,6 

Liiketoiminnan muut tuotot  
 

1,2 3,2 0,7 1,2 3,8 

Liiketoiminnan muut kulut  
 

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

Liikevoitto / -tappio   4,4 -5,5 1,5 6,4 8,3 

Rahoitustuotot ja -kulut 
 

0,0 -5,0 -5,4 -4,9 -5,2 

Osuus pääomaosuusmenetelmällä yhdisteltyjen 

sijoitusten tuloksesta  
0,8 -0,6 -0,6 -5,0 0,4 

Voitto / tappio ennen veroja   5,2 -11,1 -4,4 -3,5 3,6 

Tuloverot 
 

-2,1 -1,1 0,7 -1,4 -1,7 

Tilikauden voitto / tappio jatkuvista toiminnoista   3,1 -12,2 -3,7 -4,9 1,9 

        
        
Lopetetut toiminnot 

      

        
Tilikauden voitto/tappio 

 
-3,5 18,6 -4,1 97,7 6,1 

Varojen käypään arvoon arvostamisesta kirjattu 

arvonalennus ja myyntikulut  
2,2 2,0 -13,2 -30,9 -0,1 

Tilikauden voitto / tappio lopetetuista toiminnoista   -1,2 20,6 -17,3 66,7 6,0 

        
Tilikauden voitto / tappio   1,9 8,4 -21,0 61,8 7,9 

        
Jakautuminen 

      
Emoyrityksen omistajille 

 
2,7 9,3 -19,9 62,7 8,9 

Määräysvallattomien omistajien osuus 
 

-0,9 -1,0 -1,1 -0,9 -1,0 
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SEGMENTIT VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN   Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 

Milj. euroa   2014 2013 2013 2013 2013 

        
Liikevaihto 

      
Advanced Filtration 

 
24,5 23,2 24,2 26,2 24,3 

Building and Energy 
 

68,8 63,8 67,5 71,0 73,4 

Food 
 

59,0 61,8 58,1 63,7 60,1 

Medical 
 

30,1 33,3 34,6 38,5 36,5 

Transportation Filtration 
 

77,9 73,4 77,7 81,0 74,6 

Trading and New Business 
 

19,3 17,5 18,6 14,7 10,4 

Muut toiminnot ja eliminoinnit 
 

-30,5 -29,7 -29,7 -30,2 -24,0 

Konserni yhteensä   249,2 243,4 251,1 265,0 255,3 

        
Liikevoitto / -tappio 

      
Advanced Filtration 

 
3,7 2,6 3,3 3,7 3,2 

Building and Energy 
 

1,5 -2,3 -0,4 1,6 2,5 

Food 
 

2,3 0,6 0,3 1,2 0,0 

Medical 
 

-1,9 -1,8 -1,6 0,3 -0,0 

Transportation Filtration 
 

5,0 1,9 3,6 4,6 4,1 

Trading and New Business 
 

-1,1 -0,6 -1,0 -0,7 -0,8 

Muut toiminnot ja eliminoinnit 
 

-5,0 -5,9 -2,6 -4,2 -0,6 

Konserni yhteensä   4,4 -5,5 1,5 6,4 8,3 

        
Liikevoitto / -tappio ilman kertaluonteisia eriä 

      
Advanced Filtration 

 
3,7 2,6 3,3 3,7 3,2 

Building and Energy 
 

1,3 -0,9 -0,4 1,6 2,5 

Food 
 

2,3 1,7 0,3 1,4 0,8 

Medical 
 

-1,8 -1,8 -1,6 0,3 -0,0 

Transportation Filtration 
 

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

Trading and New Business 
 

-1,1 -0,6 -1,0 -0,7 -0,8 

Muut toiminnot ja eliminoinnit 
 

-2,1 -5,6 -2,6 -2,9 -3,3 

Konserni yhteensä   7,2 -2,5 1,5 7,9 6,5 

        
Myyntitonnit, tuhatta tonnia 

      
Advanced Filtration 

 
4,0 3,9 3,9 4,3 4,0 

Building and Energy 
 

35,6 32,8 35,5 37,9 39,2 

Food 
 

22,3 24,3 21,3 23,5 22,1 

Medical 
 

9,2 10,0 9,4 10,6 10,0 

Transportation Filtration 
 

27,7 26,5 28,1 28,8 26,7 

Trading and New Business 
 

12,5 11,5 12,3 7,6 3,5 

Muut toiminnot ja eliminoinnit 
 

-15,7 -15,8 -16,1 -12,9 -8,2 

Konserni yhteensä   95,6 93,3 94,4 99,9 97,3 

  



 
Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2014 sivu 29 

 

 

 

 

TUNNUSLUVUT VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN   Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 

Milj. euroa   2014 2013 2013 2013 2013 

        
Jatkuvat toiminnot 

      
Liikevaihto 

 
249,2 243,4 251,1 265,0 255,3 

Liikevoitto / -tappio 
 

4,4 -5,5 1,5 6,4 8,3 

Voitto / tappio ennen veroja 
 

5,2 -11,1 -4,4 -3,5 3,6 

Tilikauden voitto / tappio   3,1 -12,2 -3,7 -4,9 1,9 

                

Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE), % 
 

3,4 -3,5 0,7 1,0 5,1 

Laimentamaton tulos/osake *, euroa 
 

0,05 -0,29 -0,09 -0,12 0,03 

        Sisältäen lopetetut toiminnot 
      

Liikevaihto 
 

250,5 277,4 292,5 366,4 399,8 

Liikevoitto / -tappio 
 

7,5 -12,1 -10,2 -30,0 19,4 

Voitto / tappio ennen veroja 
 

8,3 4,6 -20,5 56,6 13,0 

Tilikauden voitto / tappio   1,9 8,4 -21,0 61,8 7,9 

                

Velkaantumisaste, % 
 

87,7 85,5 74,2 83,7 73,9 

Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE), % 
 

5,3 -7,3 -5,8 -14,4 8,8 

Laimentamaton tulos/osake *, euroa 
 

0,03 0,15 -0,46 1,31 0,16 

Ulkona olevien 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, 

euroa 

 
 

Tilikauden tulos - Määräysvallattomien omistajien 

osuus - Oman pääoman ehtoisen lainan kaudelle 

kohdistuvat korot veroilla vähennettynä 
  

  
Osakkeiden lukumäärä keskimäärin kauden aikana   

  

         

Laimennettu tulos/osake, 

euroa  

Tilikauden tulos - Määräysvallattomien omistajien 

osuus - 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 

   
  
 


