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Liikevaihto 1 074,7 miljoonaa euroa (1 001,1 milj. euroa), kasvua 7,4 %. Vertailukelpoinen liikevaihto
pieneni 0,7 % kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna.
Liikevoitto 21,9 miljoonaa euroa (-3,7 milj. euroa).
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 47,5 miljoonaa euroa (28,6 milj. euroa) eli 4,4 % (2,9 %)
liikevaihdosta.
Tulos ennen veroja 22,6 miljoonaa euroa (-9,4 milj. euroa). Tulos sisältää Munksjö Oyj:n osakkeiden
myynnistä kirjatun 20,3 miljoonan euron voiton.
Osakekohtainen tulos 0,06 euroa (-0,22 euroa).
Liiketoiminnan nettorahavirta 60,0 miljoonaa euroa (35,4 milj. euroa).

Toimintaympäristö Ahlstromin päämarkkinoilla vaihteli alueittain ja markkinoiden mukaan. Joillain yhtiön
avainmarkkinoilla kysyntä muuttui epäsuotuisaksi vuoden toisella puoliskolla. 

Moottorisuodattimissa raskaan liikenteen sovellusten kysyntä hiljeni vuoden toisella puoliskolla
maailmanlaajuisesti. Laboratorio- ja bioteknologiasuodatinmateriaalien kysyntä oli vakaata Pohjois-
Amerikassa ja Euroopassa, mutta vedensuodatinmateriaalien kysyntä heikkeni vuoden loppua kohden.

Lattioissa ja muissa rakennusteollisuuden käyttökohteissa lasihuovan kysyntä oli vahvaa Euroopassa. Kasvu
jatkui myös Pohjois-Amerikassa markkinoiden siirtyessä entistä enemmän lasikuitupohjaisiin
vinyylilattiateknologioihin. Lasikuitulujitteisten tuulivoimateollisuuden tuotteiden markkinat pysyivät vahvoina.
Seinäpaperien ja tapettimateriaalien kysyntä pysyi heikkona Euroopassa ja Venäjällä, kun taas Kiinan
markkinat olivat edelleen erittäin kilpaillut ja kysyntä painottui alhaisemman jalostusarvon tuotteisiin.

Food and Medical -liiketoiminta-alueen markkinoilla kysyntä oli heikompaa kuin vertailukaudella kaikilla
maantieteellisillä alueilla, erityisesti vuoden viimeisellä neljänneksellä. Elintarviketeollisuuden
pakkaustuotteiden markkinat vahvistuivat Euroopassa ja Aasiassa mutta heikkenivät hieman Pohjois-
Amerikassa. Teippimateriaalien kysyntä kasvoi edelleen Pohjois-Amerikassa ja Aasiassa mutta heikkeni
Euroopassa. Juomateollisuuden materiaalien markkinat olivat heikot etenkin Pohjois-Amerikassa, mutta
kertakäyttöisten kahvituotteiden kysynnän kasvu jatkui.  Korkealaatuisten sekä alhaisemman jalostusarvon
terveydenhuollon kuitukankaiden kysyntä heikkeni Pohjois-Amerikassa ja Aasiassa.

Ahlstromin liikevaihto oli 1 074,7 miljoonaa euroa (1 001,1 milj. euroa). Liikevaihto kasvoi 7,4 prosenttia
vertailukaudesta. Myyntihintojen nousu ja entistä parempi tuotevalikoima eivät riittäneet korvaamaan
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myyntivolyymien laskun vaikutusta Filtration- ja Food and Medical -liiketoiminta-alueilla. Building and Energy -
liiketoiminta-alueella myyntivolyymit sen sijaan kasvoivat. Suotuisilla valuuttakurssivaihteluilla (sekä
translaatio- että transaktiovaikutus) oli 81,7 miljoonan euron positiivinen vaikutus liikevaihtoon. Tämä johtui
etenkin Yhdysvaltain dollarin vahvistumisesta suhteessa euroon. Vertailukelpoinen liikevaihto ilman
rakennemuutoksia pieneni 0,7 % kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna.

Liikevaihdon muutoksen jakautuminen: 

  Liikevaihto

2014 (milj. euroa)  1 000,1

Hinta ja tuotevalikoima, %  1,7

Valuutta, %  8,2

Volyymi, %  -2,4

Sulkemiset, yritysmyynnit ja ostot, %  -0,1

Yhteensä, %  7,4

2015 (milj. euroa)  1 074,7

Liikevoitto oli 21,9 miljoonaa euroa (-3,7 milj. euroa). Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 47,5 miljoonaa
euroa (28,6 milj. euroa). Liikevoittoon vaikuttavat kertaluonteiset erät olivat -25,6 miljoonaa euroa (-32,3 milj.
euroa) ja sisälsivät seuraavat erät:

17,2 miljoonan euron arvonalentumistappioista ja lisäpoistoista, jotka liittyivät Ahlstrom Osnabrück GmBH:n
pitkäaikaisiin varoihin Building and Energy -liiketoiminta-alueella ja Chirnsiden tuotantolinjaan Isossa-
Britanniassa Food and Medical -liiketoiminta-alueella.
2,1 miljoonan euron uudelleenjärjestelykuluista, jotka liittyivät tuotekehitystoimintoihin Aasiassa.
Lisäksi kirjattiin jonkin verran muita uudelleenjärjestelykuluja.

Vertailukaudella kertaluonteiset erät koostuivat liiketoiminnasta vetäytymiseen liittyneestä arvonalentumisesta
ja lisäpoistoista Food and Medical- ja Building and Energy -liiketoiminta-alueilla sekä
uudelleenjärjestelykuluista.
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Liikevoittoa ilman kertaluonteisia eriä vahvisti kaupallisen osaamisen ohjelma, joka on johtanut katteiden
kasvuun ja entistä parempaan tuotevalikoimaan.  Raaka-ainekustannusten laskulla tiettyjen sellulaatujen,
kemikaalien ja synteettisten kuitujen osalta sekä suotuisilla valuuttakurssivaihteluilla (sekä translaatio- että
transaktiovaikutus) oli myönteinen vaikutus liikevoittoon. Lisäksi myynnin, yhteisten toimintojen ja hallinnon
kulujen (SGA-kulujen) prosenttiosuus liikevaihdosta pieneni edelleen katsauskauden aikana. Myyntivolyymien
lasku sekä tuotannon kiinteistä kustannuksista johtunut muiden kulujen kasvu heikensivät liikevoittoa.

Tulos ennen veroja oli 22,6 miljoonaa euroa (-9,4 milj. euroa). Tulos sisältää Munksjö Oyj:n osakkeiden
myynnistä kirjatun 20,3 miljoonan euron voiton. Tuloverot olivat 14,1 miljoonaa euroa (0,9 milj. euroa).
Katsauskauden tulos oli 8,6 miljoonaa euroa (-10,3 milj. euroa).

Osakekohtainen tulos oman pääoman ehtoisen lainan korko huomioiden oli 0,06 euroa (-0,22 euroa).

Liikevaihto kasvoi 7,2 prosenttia 431,6 miljoonaa euroon. Kasvu johtui myyntihintojen noususta, suotuisasta
valuuttakurssikehityksestä ja tuotevalikoiman parantumisesta, jota erikoissuodantimateriaalien myynnin
kohentuminen siivitti. Raskaiden ajoneuvojen suodatinmateriaalien myyntivolyymien laskulla oli kielteinen
vaikutus liikevaihtoon.

Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä kasvoi 41,7 miljoonaan euroon (41,2 milj. euroa). Entistä
suotuisammalla tuotevalikoimalla ja toimintojen tehostumisella oli myönteinen vaikutus liikevoittoon.
Myyntivolyymien lasku moottorisuodattimissa rasitti tulosta.

Liikevaihto koheni 7,0 prosenttia 308,5 miljoonaa euroon. Kasvu johtui lattiamateriaalien, lasikuitupohjaisten
erikoislujitesovellusten ja erikoiskuitukankaiden myyntivolyymien kasvusta ja myyntihintojen noususta sekä
tapettimateriaalituotannon käynnistyksestä Aasiassa. Tapettimateriaalien myynnin lasku Euroopassa heikensi
liikevaihtoa.

Liiketappio ilman kertaluonteisia eriä oli 3,1 miljoonaa euroa (-8,3 milj. euroa). Parannus johtui
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myyntivolyymien kasvusta, myyntihintojen noususta ja kiinteiden kulujen laskusta. Tulosta rasittivat
tapettimateriaalien volyymien lasku Euroopassa ja Venäjällä. Kiinan Binzhoussa sijaitsevan
tapettimateriaalien tuotantolinjan kapasiteetin käyttöaste parani merkittävästi.

Liikevaihto nousi 10,4 prosenttia 354,4 miljoonaan euroon. Kasvu johtui elintarviketeollisuuden
pakkaustuotteiden myynnin kasvusta, Longkoun tehtaalla tuotettujen teippimateriaalien myynnin kasvusta ja
suotuisasta valuuttakurssivaikutuksesta. Myyntivolyymien lasku erityisesti terveydenhoidon kankaissa rasittivat
liikevaihtoa.

Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 12,5 miljoonaa euroa (6,4 milj. euroa). Entistä paremmalla
hinnoittelulla ja tuotevalikoimalla sekä kiinteiden kulujen ja raaka-ainekustannusten laskulla oli myönteinen
vaikutus liikevoittoon.

Nettorahoitustulot tammi–joulukuussa 2015 olivat 0,6 miljoonaa euroa (kulut 5,8 milj. euroa).
Nettorahoitustuloihin sisältyy nettokorkokuluja 16,4 miljoonaa euroa (17,9 milj. euroa), rahoituksen
kurssitappioita 0,5 miljoonaa euroa (0,5 milj. euron tappio) ja muita nettorahoitustuloja 17,5 miljoonaa euroa
(12,6 milj. euroa), mukaan lukien 20,3 miljoonan euron myyntivoitto Munksjö Oyj:n osakkeista. Vertailukaudella
muihin rahoitustuloihin sisältyi myyntivoitto Suominen Oyj:n ja Munksjö Oyj:n osakkeista.

Katsauskauden lopussa Ahlstromin omistusosuus Munksjö Oyj:ssä oli laskenut nollaan.

Liiketoiminnan nettorahavirta tammi–joulukuussa 2015 oli 60,0 miljoonaa euroa (35,4 milj. euroa) ja rahavirta
investointien jälkeen oli 82,0 miljoonaa euroa (56,9 milj. euroa), mukaan lukien Munksjö Oyj:n osakkeiden
myyntituotot. Rahavirta investointien jälkeen vertailukaudella sisältää Suominen Oyj:n ja Munksjö Oyj:n
osakkeiden myyntituotot.

Operatiivinen käyttöpääoma oli 113,8 miljoonaa euroa 31.12.2015 (108,9 milj. euroa). Nousu johtui lähinnä
valuuttakurssimuutoksista. Kiertonopeus 12 kuukauden liukuvana keskiarvona laski 45 päivään (46 päivää).

Ahlstromin korolliset nettovelat olivat 195,9 miljoonaa euroa katsauskauden lopussa (253,8 milj. euroa vuoden
2014 lopussa). Ahlstromin korolliset velat olivat 243,3 miljoonaa euroa  (31.12.2014: 295,2 milj. euroa).
Lainasalkun modifioitu korkoduraatio (keskimääräinen korkosidonnaisuusaika) oli 18,2 kuukautta ja
pääomilla painotettu keskikorko oli 3,98 %. Pitkäaikaisten lainojen ja sitovien luottolimiittien keskimaturiteetti
oli 31,6 kuukautta.

Yhtiön maksuvalmius on pysynyt hyvänä. Ahlstrom allekirjoitti kolmivuotisen 180 miljoonan euron
valmiusluottosopimuksen 25.6.2015. Järjestelyyn sisältyy kaksi 12 kuukauden jatko-optiota, jotka edellyttävät
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osallistuvien pankkien suostumusta. Valmiusluotto korvaa kesäkuussa 2011 allekirjoitetun 200 miljoonan
euron (alun perin 250 milj. euroa) luottojärjestelyn, ja sitä käytetään konsernin yleisiin rahoitustarpeisiin.

Katsauskauden lopussa kokonaislikviditeetti mukaan lukien kassa ja käyttämättömät sitovat luottolimiitit ja
konsernitililimiitit oli 299,0 miljoonaa euroa (300,3 milj. euroa). Lisäksi yhtiöllä oli käyttämättömiä ei-sitovia
luottolimiittejä ja konsernitililimiittejä 103,6 miljoonaa euroa (129,5 milj. euroa).

Velkaantumisaste oli 65,4 % (79,3 % vuoden 2014 lopussa). Nettovelka laski liiketoiminnan rahavirran kasvun
ja Munksjö Oyj:n osakkeiden myynnin seurauksena ja tällä oli  myönteinen vaikutus velkaantumisasteeseen.
Omavaraisuusaste oli 35,8 % (34,8 % vuoden 2014 lopussa). Yhtiön omapääoma sisältää 100 miljoonan
euron arvoisen hybridilainan, mikä on huomioitu velkaantumisastetta ja omavaraisuusastetta laskettaessa.

Ahlstromin investoinnit ilman yritysostoja olivat 27,3 miljoonan euroa tammi–joulukuussa 2015 (45,4 milj.
euroa). Investoinnit liittyivät pääasiassa kunnossapitoon.

Ahlstromin palveluksessa oli tammi–joulukuussa 2015 keskimäärin 3 376 työntekijää[1] (3 493).
Katsauskauden lopussa Ahlstromin palveluksessa oli 3 311 työntekijää (3 401). Vähennys johtui pääasiassa
sopeuttamisohjelman päätökseen viemisestä. Yhtiöllä oli katsauskauden lopussa eniten työntekijöitä
Yhdysvalloissa (22,9 %), Ranskassa (17,2 %), Kiinassa (10,3 %), Suomessa (9,0 %) ja Italiassa (8,8 %).

Ahlstrom ilmoitti 19.11.2015 yksinkertaistavansa edelleen liiketoimintarakennettaan päätöksenteon
nopeuttamiseksi ja toimintojen selkeyttämiseksi. Ahlstromin liiketoiminta koostuu nyt kahdesta liiketoiminta-
alueesta, jotka ovat Filtration & Performance ja Specialties. Uusi rakenne astui voimaan 1.1.2016.

Sen seurauksena johtoryhmässä tehtiin seuraavat nimitykset: Fulvio Capussotti nimitettiin Filtration &
Performance -liiketoiminta-alueen vastaavaksi johtajaksi, Omar Hoek Specialities-liiketoiminta-alueen
vastaavaksi johtajaksi ja Jari Koikkalainen hankinta- ja teknologiajohtajaksi. Kaupallisesta osaamisesta,
asiakaspalvelusta ja hankintatoiminnoista vastannut johtaja Nadia Stoykov jäi pois johtoryhmästä mutta on
edelleen yhtiön palveluksessa.

Marco Levi, toimitusjohtaja
Sakari Ahdekivi, talousjohtaja
Ulla Bono, lakiasiainjohtaja
Fulvio Capussotti, Filtration & Performance -liiketoiminta-alueesta vastaava johtaja
Omar Hoek, Specialties-liiketoiminta-alueesta vastaava johtaja
Jari Koikkalainen, hankinta- ja teknologiajohtaja
Päivi Leskinen, henkilöstöjohtaja
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Uudet liiketoiminta-alueet ovat myös Ahlstromin talousraportoinnissa käyttämät segmentit, ja yhtiön
tarkoituksena on julkistaa vertailukelpoiset historialliset segmenttitiedot ennen tammi–maaliskuun 2016
osavuosikatsauksen julkaisua 28.4.2016.

Johtoryhmän jäsenet esitellään ja heidän osakeomistuksensa kerrotaan vuosikertumuksen Johtoryhmä-
osiossa. Tiedot löytyvät myös yhtiön verkkosivuilta www.ahlstrom.com/fi .

Robin Ahlström ilmoitti 26.1.2015 eroavansa hallituksen puheenjohtajan tehtävästä ja hallituksen jäsenyydestä
vakavan sairauden vuoksi. Ilmoituksen jälkeen hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Panu Routila.

Ahlstrom ilmoitti 12.6.2015 tilintarkastajansa PricewaterhouseCoopers Oy:n nimittäneen KHT Markku
Katajiston vastuulliseksi tilintarkastajaksi.

Ahlstrom-konserni on yksi maailman johtavista kuitupohjaisten materiaalien valmistajista. Yhtiön vahva
markkina-asema perustuu innovatiivisiin tuotteisiin ja teknologioihin sekä maailmanlaajuiseen
tuotantokapasiteettiin. Konserni toimii yli 20 maassa. Emoyhtiö Ahlstrom Oyj on suomalainen osakeyhtiö,
jonka kotipaikka on Helsinki. Ahlstromilla on useita tytäryhtiöitä, jotka on lueteltu tilinpäätöksen liitetiedoissa.

Ahlstrom raportoi vuonna 2015 toiminnastaan kolmena segmenttinä, jotka olivat Filtration, Building and
Energy sekä Food and Medical.

Filtration-liiketoiminta-alue palvelee asiakkaitaan auto-,  kuljetus-, vesi-, energia-, terveydenhuolto-,
elintarvike- ja ympäristöteknologiateollisuudessa. Yleisiä käyttökohteita ovat erilaiset autojen ja raskaiden
ajoneuvojen öljyn, polttoaineen, vaihteistojen ja sisätilojen ilmastoinnin suodattimet, veden ja ilmansuodattimet,
kaasuturbiinien suodattimet sekä bioteknologia- ja laboratoriosuodattimet.

Building and Energy -liiketoiminta-alue palvelee asiakkaita rakennus-, energia, tekstiili-, vene- ja
autoteollisuudessa. Lopputuotesovelluksia ovat esimerkiksi tapetit, lattianpäällysteet, rakennuspaneelit,
tekstiilihuolto, autojen verhoilumateriaalit, tuulimyllyjen siipilavat ja veneiden rungot.

Food and Medical -liiketoiminta-alue palvelee elintarvikkeiden pakkausteollisuutta, rakennusteollisuutta sekä
terveydenhuolto-alaa. Liiketoiminta-alueen materiaaleista valmistettuja lopputuotteita ovat esimerkiksi
teepussit, kahvinsuodattimet, elintarvikepakkaukset, leivinpaperit, lihajalosteiden kuoret,
maalarinteippipaperit, leikkaussalivaatteet ja -liinat sekä kasvosuojaimet ja sterilisointikääreet

Ahlstromin uusi organisaatio 1.1.2016 alkaen koostuu kahdesta liiketoiminta-alueesta: Filtration &
Performance sekä Specialties.
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Ahlstrom investoi vuonna 2015 tutkimukseen ja kehitykseen noin 20,9 miljoonaa euroa (17,5 miljoonaa euroa
vuonna 2014, 19,3 milj. euroa vuonna 2013) eli 1,9 % (1,7 %, 1,9 %) yhtiön liikevaihdosta. Aikaisempien
vuosien tavoin yhtiö lanseerasi uusia tuotteita ja teknologioita vahvistaakseen johtoasemaansa
kuitupohjaisten materiaalien markkinoilla. Ahlstromin vuoden 2015 liikevaihdosta 16 % kertyi uusien
tuotteiden[2] myynnistä (15,0 % vuonna 2014). Yhtiön strateginen tavoite oli kasvattaa uusien tuotteiden osuus
liikevaihdosta 20 prosenttiin.

Tuotteidensa suunnittelussa Ahlstrom käyttää EcoDesign-lähestymistapaa, jonka mukaisesti suunniteltujen
uusien tuotteiden koko elinkaaren aikaiset vaikutukset ympäristöön jäävät mahdollisimman pieniksi.
Keskeisiin painopistealueisiin kuuluu vaarallisten kemikaalien eliminointi, ympäristöystävällisten materiaalien
käyttö ja kierrätettävyys sekä energiatehokkuus.

Ahlstrom jatkoi uusien tuotteiden lanseeraamista vauhdittaakseen kasvua sekä parantaakseen
myyntivalikoimaansa ja kannattavuuttaan. Yhtiö on lanseerannut uusia tuotteita etenkin Advanced Filtration- ja
Food-liiketoimintayksiköissä. Uusia tuotteita ovat esimerkiksi kestävän kehityksen mukaisesti valmistettavat
ja kompostoituvat materiaalit kertakäyttökahvikapseleihin ja -kansiin Euroopan ja Kanadan markkinoille. 

Ahlstrom on sitoutunut kestävään kehitykseen, mikä merkitsee Ahlstromille tasapainoa taloudellisen,
sosiaalisen ja ympäristövastuun kesken. Näitä periaatteita sovelletaan läpi koko tuotteen arvoketjun raaka-
aineista tuotantoon ja koko elinkaaren loppuun saakka.

Ahlstromin raaka-aineista ylivoimaisesti merkittävimpiä ovat luonnonkuidut. Yhtiölle on tärkeää, että ne tulevat
kestävän kehityksen mukaisesti hoidetuista metsistä. Yhtiön hankkii sellua toimittajilta, jotka ovat sertifioituja
tai sertifiointikäsittelyssä alkuperäketjun osalta joko PEFC:n tai FSC:n eli laajimmin käytössä olevien
kestävän metsänhoidon sertifiointijärjestelmien mukaisesti. Yli 80 prosenttia Ahlstromin käyttämistä
kuituraaka-aineista ovat peräisin uusiutuvista lähteistä.

Työterveys-, turvallisuus- ja ympäristöasioissa (HSE) Ahlstrom noudattaa jatkuvan parantamisen mallia.

Ahlstromin yritysvastuuseen ja kestävään kehitykseen liittyvistä merkittävistä tapahtumista ja tuloksista voi
lukea enemmän Ahlstromin digitaalisesta vuosikertomuksesta, joka noudattaa yhtiön arvion mukaan Global
Reporting Initiativen (GRI) G4-ohjeistusta suppealla soveltamistasolla. Raportti on luettavissa yhtiön
verkkosivuilla www.ahlstrom.com/fi.

Seuraavat riskit on tunnistettu merkittävimmiksi yhtiön toimintaa uhkaaviksi liiketoimintariskeiksi perustuen
Yhtiössä 2015 toteutetun, liiketoiminta-alueet ja konsernin tukifunktiot kattaneen, riskikartoitusprosessin
tuloksiin.
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Kiristyvä kilpailutilanne johtuen kilpailijoiden - suunnitellusta ja toteutuneesta - tuotantokapasiteetin kasvusta
sekä hintakilpailusta erityisesti Aasiassa, sai paljon huomiota riskikartoituksessa, koska ne aiheuttavat
laskupainetta yhtiön katteisiin. Yhtiö on panostanut esimerkiksi tuotteiden laadun optimointiin,
tuotekehitystoiminnan parantamiseen sekä markkinaseurantaan ja liiketoimintatiedon hallintaan (business
intelligence) riskin pienentämiseksi. Tuotekehityksen osalta on muun muassa lisätty yhteistyötä kolmansien
osapuolien, kuten yliopistojen, kanssa. Asiakkaiden kanssa on myös pyritty tekemään aiempaa
pidempiaikaisia sopimuksia.

Makrotaloudellisesta tilanteesta johtuvia yhtiön tuotteiden kysynnän muutoksia pidettiin aikaisempia vuosia
pienempänä, mutta silti merkittävänä riskinä. Talouden syklit vaikuttavat yhtiön tuotteiden kysyntään erityisesti
rakennus-, meri- ja autoteollisuuden aloilla. Lisäksi tuulivoimassa valtion tukien rooli on merkittävä. Sykleillä on
myös vaikutuksensa käytettyjen raaka-aineiden hintoihin. Toisaalta muilla yhtiön vahvoilla osa-alueilla, kuten
ruoka-, pakkaus- ja lääketeollisuudessa sekä terveydenhuollossa syklien vaikutukset ovat pienemmät. Yhtiö
on vastannut kysynnän epävarmuuteen parantamalla kysynnän suunnittelun prosessiaan,
tuotantokapasiteettinsa joustavuutta sekä kehittämällä tuotteita, jotka vastaavat paremmin asiakkaiden
tarpeisiin.

Yhtiön toimintamaiden poliittisen toimintaympäristön muutoksiin liittyvä riski nousi esiin vuoden 2015
riskikartoituksessa. Kaupan rajoitukset ja muut poliittiset tapahtumat voivat vaikuttaa yhtiön toimintaan sekä
suoraan että epäsuorasti. Vaikka yhtiö ei pysty näihin tapahtumiin juuri vaikuttamaan, se voi lieventää
mahdollisia vaikutuksia esimerkiksi aktiivisen kysynnän suunnittelun ja joustavan toiminnan kautta. Lisäksi
yhtiö on ottanut käyttöön seurantajärjestelmän, jonka tarkoituksena on estää tuotteiden myyminen
kauppasaarron alaisiin maihin. Poliittiset muutokset voivat myös tuoda yhtiölle uusia
liiketoimintamahdollisuuksia, jos kaupankäynti esimerkiksi Iranin ja Kuuban kanssa helpottuu.

Yhtiön kilpailuympäristöön vaikuttaa myös laajempi SMS (spunbond-meltblow-spunbond) -teknologian
käyttöönotto Food and Medical -liiketoiminta-alueella nykyisen märkärainaus-teknologian sijaan. Vastauksena
tähän muutokseen yhtiö on uudistamassa tuoteportfoliotaan, alentamassa nykyisten tuotteidensa
kustannusrakennetta sekä investoimassa uuteen teknologiaan.

Raaka-aineiden ja hyödykkeiden hintojen kasvu voi vaikuttaa yhtiön toiminnan kannattavuuteen riippuen sen
kyvystä hallita riskiä liiketoiminnallisilla keinoilla ja mahdollisuuksista siirtää hinnankorotukset asiakkaille.
Riskin suuruus on riippuvainen useasta tekijästä, kuten yhtiön tuotteiden kysynnästä, toimittajien ja
asiakkaiden neuvotteluvoimasta, myyntihintojen oikea-aikaisesta suunnittelusta sekä keskeisimpien raaka-
aineiden saatavuudesta. Tämän riskin hallinta on edelleen yhtiölle keskeinen prioriteetti.

Hyödykehintoihin liittyvää riskiä hallitaan useilla toisiaan täydentävillä keinoilla. Yhtiö on aloittanut
sopimustietokantaprojektin sopimusten hallinnan parantamiseksi, ja kerännyt yksityiskohtaisempaa tietoa
riskipositioista raaka-ainehintojen suojaamisen perustaksi. Yhtiö on myös organisoinut uudelleen tukensa
lakiasioissa liiketoiminta-alueille. Liiketoiminta-aluekohtainen resursointi on tehostanut tukea liiketoimintojen
sopimusten hallintaan liittyvissä kysymyksissä. Indeksointia ja muita sopimuksellisia riskienhallintakeinoja
parannetaan jatkuvasti.
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Yhtiön tuotantokapasiteetin joustavuus ja mahdolliset keinot reagoida yllättäviin tai merkittäviin kysynnän
muutoksiin on edelleen yksi yhtiön pääriskialueista. Vuoden 2015 aikana yhtiö on pystynyt hallitsemaan riskiä
jakamalla tuotantoaan paremmin tuotantolaitostensa välillä. Ahlstrom on saanut uusia asiakkaita hyväksymään
tuotteiden toimittamisen useilta tuotantolaitoksilta. Yhtiön on myös tehnyt investointeja tilanteen
parantamiseksi.

Muutokset ympäristöön liittyvässä sääntelyssä, erityisesti Euroopan Unionin formaldehydin käyttöä koskeva
päätös, saivat huomiota jo vuoden 2014 riskikartoituksessa. Yhtiö on aktiivisesti pyrkinyt vähentämään
henkilöstönsä altistumista formaldehydille ja noudattaa kaikkia ympäristösäädöksiä.

Myös muita ympäristöön, terveyteen ja turvallisuuteen (EHS) liittyviä riskejä tunnistettiin osana
riskikartoituksia. Esimerkiksi luonnonmullistukset ja onnettomuudet voivat aiheuttaa tuotantokatkoksia ja
loukkaantumisia. Näitä riskejä hallitakseen Yhtiö ylläpitää optimaalista vakuutusturvaa, on luonut tarvittavat
jatkuvuussuunnitelmat sekä tekee terveys- ja turvallisuustarkastuksia. Riskien edelleen pienentämiseksi yhtiö
on myös parhaillaan ottamassa käyttöön käyttäytymiseen perustuvaa turvallisuusohjelmaa.

Avainhenkilöiden menettäminen tunnistettiin aikaisempaa suuremmaksi riskiksi. Avainhenkilöiden
ikääntyminen ja eläköityminen sekä aikaisempaa tiiviimpi organisaatio tarkoittaa, että yhtiössä on vähemmän
mahdollisuuksia varajärjestelyihin kuin aikaisemmin. Yhtiön HR-suunnitelma sekä inhimillistä pääomaa
kartoittanut projekti kattavat keskeiset näkökohdat riskin hallitsemiseksi, esimerkiksi tarvittavan
seuraajasuunnittelun.

IT-turvallisuusriskien arvioitiin olevan merkittävä riski yhtiölle vuoden 2015 riskikartoituksissa. IT-turvallisuuden
vaarantuminen voi johtaa immateriaalioikeuksien ja muiden tärkeiden tietojen menettämiseen. Yhtiö on
vastannut riskiin toteuttamalla erillisen IT-turvallisuuskartoituksen sisältäen mm. penetraatiotestauksia,
palomuurien ja välityspalvelinten tarkastuksia sekä ohjelmien turvallisuusarvioita. Myös IT-jatkuvuussuunnittelu
tunnistettiin erillisenä riskialueena, ja toimenpiteitä jatkuvuussuunnittelun sekä siihen liittyvien toimittajien
palvelutasosopimusten parantamiseksi on aloitettu.

Koska yhtiö toimii globaalisti, se on väistämättä alttiina valuuttariskille. Luonnollinen suojaus tekemällä myynnit
ja niitä vastaavat ostot samassa valuutassa on keskeisin riskin hallintakeino. Suojaukseen käytetään
myös johdannaisia ja suojausprosessia on parannettu.Tytäryhtiösijoituksiin liittyvään valuuttatranslaatioriskiä
hallitaan minimoimalla oman pääoman määrää näissä yhtiöissä.

Yhtiön eläkevelvoitteisiin etenkin Yhdysvalloissa, Saksassa ja Isossa-Britanniassa liittyy taloudellista riskiä.
Epäsuotuisat markkinamuutokset voivat kasvattaa tarvetta rahoittaa eläkevastuita verrattuna tämänhetkiseen
arvioon. Keinoja tämän riskin hallitsemiseksi on vastuiden tarkka seuranta, osallistuminen
investointipäätösten tekoon sekä mahdollisuuksien tunnistaminen vastuiden siirtämiseen kolmannelle
osapuolelle.

Ahlstromin fokus korkean suorituskyvyn materiaaleihin ja kehittyneiden teknologioiden ja -prosessien
hyödyntämiseen lisää kilpailulainsäädännön, immateriaalioikeuksien ja sopimusten aktiivisen hallinnan
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tärkeyttä. Toimenpiteet näiden riskien hallitsemiseksi sisältävät muun muassa jatkuvan henkilöstön
kouluttamisen, standardoitujen sopimuspohjien käytön, lainopillisen tuen merkittävissä sopimusneuvotteluissa
sekä konserninlaajuisten politiikkojen ja ohjeiden toimeenpanon. Sopimushallinta on edelleen ollut
painopistealue vuonna 2015, ja kirjallisten asiakassopimusten kattavuutta on pystytty kasvattamaan. Lisäksi
koulutusta sopimusasioihin liittyen suunnitellaan.

Huhtikuussa 2015 Ahlstrom otti käyttöön järjestelmän, joka mahdollistaa anonyymin raportoinnin epäeettisestä
tai laittomasta toiminnasta.

Ahlstromin lyhyen aikavälin riskit on kuvattu osiossa ”Lyhyen aikavälin riskit”. Rahoitusriskit ja
suojausperiaatteet esitetään tilinpäätöksen liitetiedoissa. Riskienhallinnasta raportoidaan myös yhtiön
verkkosivuilla www.ahlstrom.com/fi. Verkkosivuilla julkaistuun selvitykseen yhtiön hallinto- ja
ohjausjärjestelmästä sisältyy kuvaus riskienhallintaprosessista.

Ahlstromin osake on noteerattu Nasdaq Helsingissä. Yhtiöllä on yksi osakesarja. Osake kuuluu Nasdaq
Helsingin Perusteollisuus-toimialaluokkaan, ja sen kaupankäyntitunnus on AHL1V.

Tammi–joulukuussa 2015 vaihdettiin yhteensä 2,0 miljoonaa Ahlstromin osaketta, joiden kokonaisarvo oli
15,2 miljoonaa euroa. Niiden osuus ulkona olevien osakkeiden kokonaismäärästä oli 4,3 % (14,5 % 2014). 
Osakkeen alin kaupankäyntihinta oli 7,02 euroa ja ylin 8,34 euroa. Katsauskauden viimeinen kauppa tehtiin
30.12.2015 hintaan 7,24 euroa. Osakkeiden markkina-arvo katsauskauden lopussa oli 336,8 miljoonaa euroa
ilman emoyhtiön omistamia omia osakkeita.

Vuoden 2015 lopussa yhtiön hallussa oli yhteensä 149 005 omaa osaketta eli noin 0,32 prosenttia kaikista
osakkeista ja äänistä. Yhtiöllä oli 10 409 osakkeenomistajaa katsauskauden lopussa (10 931 vuoden 2014
lopussa).

Ahlstrom-konsernin osakekohtainen oma pääoma oli 4,20 euroa katsauskauden lopussa (31.12.2014: 4,65
euroa).

Ahlstrom Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 26.3.2015. Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen
mukaisesti jakaa osinkoa yhtiön voittovaroista yhteensä enintään 14 001 182,40 euroa (0,30 euroa
osakkeelta) käteisenä,

Ahlstrom Oyj:n hallitus koostuu vähintään viidestä ja enintään seitsämästä jäsenestä. Varsinainen yhtiökokous
vahvistaa hallituksen jäsenten määrän, valitsee jäsenet ja päättää heidän palkkioistaan. Hallituksen jäsenten
toimikausi päättyy vaalin jälkeisen ensimmäisen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallituksen jäsenten
toimikausien määrää ei ole rajoitettu eikä enimmäisikää ole määritetty.

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenmääräksi seitsämän. Lori J. Cross, Anders Moberg, Markus Rauramo ja
Panu Routila valittiin uudelleen hallitukseen. Alexander Ehrnrooth (s. 1974), Johannes Gullichsen (s. 1964) ja
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Jan Inborr (s. 1948) valittiin uusina jäseninä hallitukseen. Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeisessä
järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi Panu Routilan ja varapuheenjohtajaksi Jan Inborrin.
Hallituksen toimikausi päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen lopussa vuonna 2016.

Vuonna 2015 hallitus kokoontui 13 kertaa. Keskimääräinen osallistumisprosentti oli 94,1.

Ahlstromin hallintoa kuvataan tarkemmin hallinto- ja ohjausjärjestelmää koskevassa selvityksessä Hallinto-
osiossa. Hallituksen jäsenet esitellään ja heidän osakeomistuksensa kerrotaan Hallitus-osiossa.

Konsernin hallinto- ja ohjausjärjestelmää koskeva selvitys (Corporate Governance Statement) on saatavilla
kokonaisuudessaan verkkosivuilla www.ahlstrom.com/fi .

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.

Ahlstrom Oyj:n kolme suurinta rekisteröitynyttä osakkeenomistajaa valitsivat 31.5.2015 edustajikseen
nimitystoimikuntaan seuraavat henkilöt:

Thomas Ahlström (AC Invest Six B.V. ja viisi muuta osakkeenomistajaa)
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Alexander Ehrnrooth (Vimpu Intressenter Ab ja Belgrano Idiomas Oy)
Risto Murto (Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma).

Nimitystoimikuntaan kuuluvat myös yhtiön hallituksen puheenjohtaja Panu Routila sekä Jan Inborr hallituksen
nimittämänä jäsenenä. Ahlstromin nimitystoimikunta valitsi 5.6.2015 keskuudestaan puheenjohtajaksi Thomas
Ahlströmin.

Ahlstrom allekirjoitti 21.1.2016 sopimuksen Building & Wind -liiketoimintayksikkönsä myynnistä
yhdysvaltalaiselle, New Yorkin pörssissä noteeratulle Owens Corningille. Alustava velaton kauppahinta on 73
miljoonaa euroa, joka tarkentuu oikaistun käyttökatteen (EBITDA) mukaan.

Building & Wind -liiketoimintayksikkö valmistaa lasihuopaa pääasiassa lattiaratkaisuihin sekä lasikuidusta
erikoislujitteita tuulivoimaloiden siipilapoihin. Yksikön liikevaihto vuonna 2014 oli noin 77 miljoonaa euroa ja
toiminta oli kannattavaa. Liiketoimintayksikköön kuuluvat tehtaat Karhulassa ja Mikkelissä sekä Venäjän
Tverissä ja ne työllistävät yhteensä noin 260 henkilöä. Yksikön päämarkkinat sijaitsevat Euroopan ja Venäjän
lisäksi Pohjois-Amerikassa ja Aasiassa.

Järjestely on ehdollinen tavanomaisille viranomaishyväksynnöille mukaanlukien oleelliset
kilpailuviranomaishyväksynnät ja sen odotetaan toteutuvan vuoden 2016 ensimmäisellä vuosipuoliskolla.

Ahlstrom kirjaa arviolta 25 miljoonan euron myyntivoiton kaupan toteutumisen jälkeen. Building & Wind -
liiketoimintayksikkö raportoidaan vuoden 2016 alusta alkaen osana lopetettuja toimintoja järjestelyn
toteutumiseen asti.

Ahlstrom on toteuttanut kattavan strategia-arvioinnin ja määrittänyt uudelleen vuoteen 2018 asti ulottuvan
strategian. Maailmanlaajuiset kehitystrendit vaikuttavat asiakkaisiimme, ohjaavat tuotetarjontaamme ja luovat
meille lukuisia mahdollisuuksia. Kasvamme ja luomme arvoa sidosryhmillemme tarjoamalla kestävän
kehityksen mukaisia kilpailukykyisiä kuitupohjaisia materiaaleja.

Osana strategian toteutusta yhtiön liiketoimintarakennetta yksinkertaistettiin ja se koostuu nyt kahdesta
liiketoiminta-alueesta, jotka ovat Filtration & Performance ja Specialties. Muutoksella haetaan vahvempaa
asiakas- ja markkinakeskeisyyttä. Liiketoiminta-alueilla on liiketoimintayksikkökohtaiset strategiat ja
toimintamallit. Tämä tukee asiakaslähtöistä tuotekehitystä ja räätälöityä asiakaspalvelua sekä
kustannustehokkuutta, resurssien entistä parempaa kohdentamista ja entistä tehokkaampaa tuotteiden
lanseerausprosessia.

Uuden tiekarttamme neljä teemaa kokoavat strategiamme painopisteet: kaupallinen osaaminen, uusi
virtaviivaistettu toimintamalli, orgaaninen kasvu tuotantokapasiteeetin tehokkaammalla käytöllä ja kasvu
uusilla alueilla.

Ahlstromin hallitus on hyväksynyt yhtiön uudistettua strategiaa tukevat uudet pitkän aikavälin taloudelliset

VUOSIKERTOMUS 2015

13

Tämä on automaattisesti koostettu PDF Ahlstromin verkkovuosikertomuksesta. Sisältö ei välttämättä vastaa koko
vuosikertomusta, joka on luettavissa sivustolta www.ahlstrom.com



tavoitteet yli suhdannevaihtelujen:

Liikevoittomarginaali: oikaistu liikevoittomarginaali yli 8 % vuoteen 2018 mennessä
Velkaantumisaste: pidetään alle 100 %:ssa
Osinko: vakaa, ajan myötä kasvava osinko, joka perustuu yhtiön vuosittaiseen tulostoteumaan

Oikaistu liikevoitto ei sisällä uudelleenjärjestelykustannuksia, arvonalentumisia, myyntivoittoja ja -tappioita tai
lopetettuja toimintoja.

Aiemmat pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet olivat:

Liikevaihto: vähintään 5 % vertailukelpoisesta vuotuisesta kasvusta
Liikevaihto uusista tuotteista: vähintään 20 %
Liikevoitto*: 7 % liikevaihdosta vuoteen 2016 mennessä ja 10 % liikevaihdosta vuoden 2016 jälkeen.
Velkaantumisaste: pidetään 50–80 %:ssa

*Ilman kertaluonteisia eriä

Ahlstromin tavoitteena on maksaa vakaa, ajan myötä kasvava osinko, jonka perustuu yhtiön vuosittaisiin
nettotuottoihin.

Ahlstrom Oyj:n taseessa 31.12.2015 olevat jakokelpoiset varat olivat 415 834 745.25 euroa.

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että 31.12.2015 päättyneeltä tilikaudelta jaetaan osinkoa
0,31 euroa osakkeelta edellä mainittujen osingonjakoperiaatteiden mukaisesti.

Yhtiön voitonjakoon oikeuttavilla osakkeilla voi käydä kauppaa 5.4.2016 saakka. Osinko maksetaan kaikille
osakkeenomistajille, jotka on merkitty osakkeenomistajiksi Euroclear Finlandin ylläpitämään yhtiön
osakasluetteloon 7.4.2016. Yhtiön osakkeiden määrä 31.12.2015 oli 46 670 608, minkä perusteella
osinkoina voidaan jakaa enintään 14 467 888,48 euroa. Osinkoa ei kuitenkaan makseta yhtiön tai sen
tytäryhtiön omistamille omille osakkeille. Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan 14.4.2016.

Lisäksi hallitus ehdottaa, että 60 000 euroa varataan lahjoituksiin hallituksen harkinnan mukaisesti.

Ahlstrom odottaa liikevaihdon jatkuvista toiminnoista olevan 950–1 050 miljoonaa euroa vuonna 2016.
Oikaistun liikevoiton jatkuvista toiminnoista odotetaan olevan 4,2–5,2 % liikevaihdosta.

Näkymät eivät sisällä Building & Wind -liiketoimintayksikköä, joka raportoidaan osana lopetettuja toimintoja
vuoden 2016 alusta alkaen. Oikaistu liikevoitto ei sisällä uudelleenjärjestelykustannuksia, arvonalentumisia tai
myyntivoittoja ja -tappioita.

Maailmantalouden näkymät ovat edelleen epävarmat. Euroalue kärsii edelleen hitaasta kasvusta ja Kiinan

VUOSIKERTOMUS 2015

14

Tämä on automaattisesti koostettu PDF Ahlstromin verkkovuosikertomuksesta. Sisältö ei välttämättä vastaa koko
vuosikertomusta, joka on luettavissa sivustolta www.ahlstrom.com



talouden viimeaikainen hidastuminen on herättänyt huolta, vaikka maan talousrakenteen painopisteen
odotettu siirtyminen investoinneista kulutukseen voi luoda myös mahdollisuuksia.

Odotettua hitaampi talouskasvu on riski Ahlstromin tuloskehitykselle. Se voi pienentää myyntimääriä ja
pakottaa yhtiön lisäämään markkinatilanteesta johtuvien seisokkien määrää tehtaillaan, mikä saattaa
heikentää kannattavuutta. Kilpailun kiristyminen kilpailijoiden tuotantokapasiteetin kasvun, aggressiivisen
hinnoittelun ja uusien teknologioiden myötä voi myös vaikuttaa kannattavuuteen. Yhtiön tuotteiden
kysyntärakenteen muutokset voivat rajoittaa sen tuotantoresurssien joustavuutta ja aiheuttaa toisaalta
ylikuormitusta ja toisaalta alikäyttöä.

Entisestään lisääntyneet heilahtelut valuuttakursseissa voivat aiheuttaa liikevaihdon ja kannattavuuden
vaihtelua. Ahlstromin pääraaka-aineita ovat sellu, synteettiset kuidut ja kemikaalit. Näiden raaka-aineiden
hinnat ovat herkkiä vaihteluille ja hintojen nouseminen voi vaikuttaa yhtiön liikevoittoon riippuen siitä, miten
hyvin yhtiö pystyy lieventämään riskiä.

Ahlstrom Oyj

Hallitus

[1] Henkilöstömäärä on laskettu kokoaikaiseksi muutettuna.

[2] Kehitetty viimeisten kolmen vuoden aikana.
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Milj. euroa Liitetieto 2015 2014

Jatkuvat toiminnot

Liikevaihto 2,3,4,5 1 074,7 1 001,1

Myytyjä suoritteita vastaavat kulut 6,8,9 -910,0 -855,0

Bruttokate 164,8 146,1

Myynnin ja markkinoinnin kulut 8,9 -40,2 -43,1

Tutkimus- ja tuotekehityskulut 8,9 -20,9 -17,5

Hallinnon kulut 8,9 -76,4 -80,4

Liiketoiminnan muut tuotot 7 7,0 6,2

Liiketoiminnan muut kulut 7,10 -12,4 -15,0

Liikevoitto/-tappio 21,9 -3,7

Rahoitustuotot 11 0,5 0,6

Rahoituskulut 11 0,1 -6,4

Osuus pääomaosuusmenetelmällä yhdisteltyjen sijoitusten tuloksesta 17 0,2 0,1

Voitto/tappio ennen veroja 22,6 -9,4

Tuloverot 12,20 -14,1 -0,9

Tilikauden voitto/tappio jatkuvista toiminnoista 8,6 -10,3

     

Lopetetut toiminnot

Tilikauden voitto/tappio - 6,9

Arvonalennus ja luovutusvoitto/-tappio - 0,6

Tilikauden voitto/tappio lopetetuista toiminnoista - 7,5

     

Tilikauden voitto/tappio 8,6 -2,7

Jakautuminen

Emoyhtiön omistajille 9,2 3,6

Määräysvallattomien omistajien osuus -0,7 -6,3

     

Jatkuvat toiminnot

Laimentamaton ja laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos (euroa) 14 0,06 -0,22

Sisältäen lopetetut toiminnot

Laimentamaton ja laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos (euroa) 14 0,06 -0,06
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Laaja tuloslaskelma

     

Tilikauden voitto/tappio 8,6 -2,7

     

Muut laajan tuloksen erät, verojen jälkeen 13

     

Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi

Etuuspohjaisten järjestelyjen uudelleen  määrittämisestä johtuvat erät -2,6 -15,9

Yhteensä -2,6 -15,9

     

Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi

Muuntoerot 6,5 9,4

Ulkomaisiin yksiköihin tehtyjen nettosijoitusten suojaukset 0,2 -

Osuus pääomaosuusmenetelmällä yhdisteltyjen sijoitusten 17

muista laajan tuloksen eristä - 0,5

Myytävissä olevien rahoitusvarojen käyvän arvon muutos -17,0 17,0

Rahavirran suojaukset 0,5 -0,2

Yhteensä -9,9 26,8

     

Muut laajan tuloksen erät, verojen jälkeen -12,6 10,9

     

Tilikauden laaja tulos yhteensä -4,0 8,1

     

Jakautuminen

Emoyhtiön omistajille -3,6 14,0

Määräysvallattomien omistajien osuus -0,4 -5,9
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Milj. euroa Liitetieto 31.12.2015 31.12.2014

     

Varat

     

Pitkäaikaiset varat

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 15 339,9 372,9

Liikearvo 10,16 74,3 69,0

Muut aineettomat hyödykkeet 16 12,5 13,9

Pääomaosuusmenetelmällä yhdistellyt sijoitukset 17 15,5 15,3

Muut sijoitukset 18,28 0,3 43,5

Muut saamiset 22,28 5,8 6,5

Laskennalliset verosaamiset 20 71,0 78,1

Pitkäaikaiset varat yhteensä 519,2 599,3

     

Lyhytaikaiset varat

Vaihto-omaisuus 21 117,6 108,1

Myyntisaamiset ja muut saamiset 22,28 151,9 170,7

Tuloverosaamiset 1,6 1,7

Rahavarat 19,28 47,3 41,4

Lyhytaikaiset varat yhteensä 318,5 321,9

     

Varat yhteensä 837,8 921,1
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Milj. euroa Liitetieto 31.12.2015 31.12.2014

     

Oma pääoma ja velat

     

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma 23

Osakepääoma 70,0 70,0

Muut rahastot 41,9 48,5

Kertyneet voittovarat 83,3 96,6

195,2 215,1

     

Oman pääoman ehtoinen laina 100,0 100,0

Määräysvallattomien omistajien osuus 4,2 5,0

     

Oma pääoma yhteensä 299,4 320,1

     

Pitkäaikaiset velat

Korolliset velat 26,28 126,9 147,5

Työsuhde-etuuksiin liittyvät velvoitteet 24 100,3 96,0

Varaukset 25 0,8 1,2

Muut velat 27,28 0,0 1,4

Laskennalliset verovelat 20 2,0 1,8

Pitkäaikaiset velat yhteensä 230,0 247,9

     

Lyhytaikaiset velat

Korolliset velat 26,28 116,4 147,7

Ostovelat ja muut velat 27,28 183,5 194,0

Tuloverovelat 1,5 1,0

Varaukset 25 7,1 10,4

Lyhytaikaiset velat yhteensä 308,4 353,1

     

Velat yhteensä 538,4 601,0

     

Oma pääoma ja velat yhteensä 837,8 921,1
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Milj. euroa

Osa-
ke-

pää-
oma

Sijoitetun
vapaan 

oman 
pääoman  

rahasto
Suojaus-

rahasto

Käyvän
arvon

rahasto
Muunto-

erot

Omat
osak-
keet

Kertyneet
voitto-
varat

Emoyhtiön
omistajille

kuuluva
oma

pääoma
yhteensä

Määräys-
vallat-

tomien
omista-

jien
osuus

Oman
pää-

oman
ehtoi-

nen
laina

Oma
pää-
oma

yh-
teensä

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

Muut laajan tuloksen erät, verojen 
jälkeen

     Etuuspohjaisten
     järjestelyjen uudelleen 
     määrittämisestä 
     johtuvat erät

- - - - - - -15,9 -15,9 - - -15,9

     Muuntoerot - - - - 9,0 - - 9,0 0,4 - 9,4

     Osuus pääoma-
     osuusmenetelmällä 
     yhdisteltyjen 
     sijoitusten muista 
     laajan tuloksen eristä

- - - - 0,5 - - 0,5 - - 0,5

     Myytävissä olevien 
     rahoitusvarojen 
     arvonmuutos

- - - 17,0 - - - 17,0 - - 17,0

     Rahavirtojen suojaukset - - -0,2 - - - - -0,2 - - -0,2

Osittaisjakautumisen vaikutus - - - - - - -10,8 -10,8 - - -10,8

Osingonjako ja muu - - - - - - -14,8 -14,8 - - -14,8

Oman pääoman ehtoisen lainan 
korot

- - - - - - -6,3 -6,3 - - -6,3

Muutos määräysvallattomien 
omistajien osuuksissa

- - - - - - -0,4 -0,4 1,9 - 1,6

Osakepalkkio-ohjelma - - - - - 0,9 - 0,9 - - 0,9

     

Oma pääoma 31.12.2014 70,0 61,1 -0,2 17,0 -23,0 -6,5 96,6 215,1 5,0 100,0 320,1
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Milj. euroa

Osa-
ke-

pää-
oma

Sijoitetun
vapaan 

oman 
pääoman  

rahasto
Suojaus-

rahasto

Käyvän
arvon

rahasto
Muunto-

erot

Omat
osak-
keet

Kertyneet
voitto-
varat

Emoyhtiön
omistajille

kuuluva
oma

pääoma
yhteensä

Määräys-
vallat-

tomien
omista-

jien
osuus

Oman
pää-

oman
ehtoi-

nen
laina

Oma
pää-
oma

yh-
teensä

Oma pääoma 1.1.2015 70,0 61,1 -0,2 17,0 -23,0 -6,5 96,6 215,1 5,0 100,0 320,1

     

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

Muut laajan tuloksen erät, verojen 
jälkeen

     Etuuspohjaisten
     järjestelyjen uudelleen 
     määrittämisestä 
     johtuvat erät

- - - - - - -2,6 -2,6 - - -2,6

     Muuntoerot - - - - 7,0 - -0,9 6,2 0,3 - 6,5

     Ulkomaisiin
     yksiköihin tehtyjen
     nettosijoitusten 
     suojaukset

- - - - 0,2 - - 0,2 - - 0,2

     Myytävissä olevien 
     rahoitusvarojen 
     arvonmuutos

- - - -17,0 - - - -17,0 - - -17,0

     Rahavirtojen suojaukset - - 0,5 - - - - 0,5 - - 0,5

Osingonjako ja muu - - - - - - -14,0 -14,0 - - -14,0

Oman pääoman ehtoisen lainan 
korot

- - - - - - -6,3 -6,3 - - -6,3

Muutokset omissa osakkeissa - - - - - 2,8 - 2,8 - - 2,8

Muutos määräysvallattomien 
omistajien osuuksissa

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

     

Oma pääoma 31.12.2015 70,0 61,1 0,2 - -15,8 -3,7 83,3 195,2 4,2 100,0 299,4
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Milj. euroa Liitetieto 2015 2014

Liiketoiminnan rahavirta

Tilikauden voitto/tappio 8,6 -2,7

Oikaisut:

     Liiketoimet, joihin ei liity maksutapahtumaa ja siirrot muihin rahavirtoihin:

          Poistot ja arvonalentumiset 74,6 69,1

          Käyttöomaisuushyödykkeiden myyntivoitot ja -tappiot 0,5 -0,1

          Työsuhde-etuuksiin liittyvien velvoitteiden muutos -7,3 -7,7

     Liiketoimet, joihin ei liity maksutapahtumaa ja siirrot muihin rahavirtoihin yhteensä 67,7 61,3

     Rahoitustuotot ja -kulut -0,8 5,7

     Osinkotuotot 0,0 0,0

     Verot 14,1 4,8

Nettokäyttöpääoman muutokset:

     Myyntisaamisten ja muiden saamisten muutos 22,6 -2,7

     Vaihto-omaisuuden muutos -6,4 1,1

     Ostovelkojen ja muiden velkojen muutos -15,0 -4,3

Varausten muutos -2,2 3,2

Saadut korot 0,2 0,6

Maksetut korot -14,4 -14,1

Muut rahoituserät -11,4 -13,0

Maksetut/saadut tuloverot -3,0 -4,4

Liiketoiminnan nettorahavirta 60,0 35,4

     

Investointien rahavirta

Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -26,9 -56,4

Konserniyhtiöiden, liiketoimintojen ja osakkuusyhtiöiden myynti 3 2,7 56,5

Muiden sijoitusten muutos 45,3 20,6

Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden myynti 3 0,9 0,8

Investointien nettorahavirta 22,1 21,5
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Rahoituksen rahavirta

Omien osakkeiden myynti/lunastus 3,1 -

Oman pääoman ehtoisen lainan korot -7,9 -7,9

Pitkäaikaisten lainojen nostot - 99,6

Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset -73,8 -106,7

Lyhytaikaisten korollisten lainojen muutos 21,9 -35,0

Rahoitusleasingvelkojen muutos -4,5 -0,2

Maksetut osingot ja muut -13,9 -4,6

Rahoituksen nettorahavirta -75,1 -54,8

     

Rahavarojen muutos 6,9 2,1

     

Rahavarat tilikauden alussa 41,4 38,7

Valuuttakurssien muutosten vaikutus -1,0 0,6

     

Rahavarat tilikauden lopussa 47,3 41,4
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Ahlstrom Oyj (”emoyhtiö”) tytäryhtiöineen (”Ahlstrom” tai ”konserni”) on korkealaatuisia kuitumateriaaleja
valmistava yritys, joka työskentelee alansa johtavien yritysten kanssa kautta maailman auttaen heitä pitämään
etumatkansa. Kuitumateriaalejamme käytetään monissa arkipäivän tuotteissa, kuten suodattimissa,
terveydenhuollon kankaissa, laboratorio- ja bioteknologiasovelluksissa, tapeteissa ja elintarvikepakkauksissa.
Vuodelta 2015 raportoidut segmentit olivat: Filtration, Building and Energy ja Food and Medical. Ahlstromilla
oli vuonna 2015 toimintaa 22 maassa ja konserni työllisti noin 3 300 henkilöä.

Ahlstrom Oyj on suomalainen julkinen osakeyhtiö, jonka kotipaikka on Helsinki. Yhtiön rekisteröity osoite on
Alvar Aallon katu 3 C, 00100 Helsinki. Konsernitilinpäätös on saatavissa internet-
osoitteesta www.ahlstrom.com tai konsernin emoyhtiön yllämainitusta osoitteesta. Emoyhtiön osakkeet
noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä.

Ahlstrom Oyj:n hallitus on hyväksynyt kokouksessaan 28.1.2016 tämän tilinpäätöksen julkistettavaksi. Suomen
osakeyhtiölain mukaan yhtiökokous päättää tilinpäätöksen vahvistamisesta.

Konsernitilinpäätös on laadittu Euroopan unionissa käyttöön hyväksyttyjen kansainvälisten
tilinpäätösstandardien (International Financial Reporting Standards, IFRS) mukaisesti, jotka sisältävät
31.12.2015 voimassaolevat IAS- ja IFRS-standardit sekä niistä annetut Standing Interpretations Committee
(SIC) ja International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) -tulkinnat. Konsernitilinpäätöksen
liitetiedot ovat myös suomalaisten IFRS-säännöksiä täydentävien kirjanpito- ja yhteisölainsäädännön
vaatimusten mukaiset.

Konsernitilinpäätös on laadittu alkuperäisiin hankintamenoihin perustuen lukuun ottamatta käypään arvoon
tulosvaikutteisesti kirjattavia rahoitusvaroja ja –velkoja, myytävissä olevia rahoitusvaroja, suojauskohteita
käyvän arvon suojauksessa sekä käteisvaroina suoritettavia osakeperusteisia liiketoimia. Konsernitilinpäätös
esitetään miljoonina euroina, ellei muuta ole kerrottu. Esittämistä varten yksittäiset luvut ja loppusummat on
pyöristetty miljooniksi yhdellä desimaalilla, mikä saattaa aiheuttaa pyöristyseroja yhteenlaskuissa.

Konserni on soveltanut 1.1.2015 alkaen seuraavia uusia tai uudistettuja standardeja ja tulkintoja:

IAS 19 Työsuhde-etuudet (muutos). Muutoksella on selvennetty kirjanpitokäsittelyä, kun etuuspohjaisessa
järjestelyssä edellytetään työntekijöiden tai kolmansien osapuolien maksuja järjestelyyn.
Standardimuutoksella ei ole ollut vaikutusta konsernin tilinpäätökseen.
IFRS standardeihin tehdyt vuosittaiset parannukset 2010 – 2012 ja 2011 – 2013. Muutosten vaikutukset
vaihtelevat standardeittain, mutta eivät ole olleet merkittäviä konsernitilinpäätöksen kannalta.
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Konsernitilinpäätös sisältää emoyhtiö Ahlstrom Oyj:n, kaikki tytäryhtiöt sekä osakkuusyhtiöt. Tytäryhtiöt ovat
yhtiöitä, joissa emoyhtiöllä on määräysvalta. Määräysvalta syntyy, kun konserni olemalla osallisena yhteisössä
altistuu yhteisön muuttuvalle tuotolle tai on oikeutettu sen muuttuvaan tuottoon ja se pystyy vaikuttamaan tähän
tuottoon käyttämällä yhteisöä koskevaa valtaansa. Potentiaalisen äänivallan olemassaolo otetaan huomioon
määräysvallan ehtoja arvioitaessa. Osakkuusyhtiöt ovat yhtiöitä, joissa konsernilla on huomattava
vaikutusvalta, mutta ei määräysvaltaa taloudellisiin ja liiketoimintaan liittyviin asioihin ja johon liittyy yleensä 20-
50 % omistusosuus äänivallasta.

Hankitut tytäryhtiöt yhdistellään konsernitilinpäätökseen siitä hetkestä lähtien, kun konserni on saanut
määräysvallan ja luovutetut yhtiöt siihen saakka, jolloin määräysvalta lakkaa. Konsernin keskinäinen
osakkeenomistus on eliminoitu hankintamenetelmällä. Hankitun yhtiön yksilöitävissä olevat varat, velat ja
ehdolliset velat arvostetaan käypiin arvoihin hankintahetkellä. Määrä, jolla tytäryhtiön hankintameno ylittää
yksilöitävissä olevien varojen, velkojen ja ehdollisten velkojen käyvän nettoarvon, kirjataan liikearvoksi. Kaikki
konsernin sisäiset liiketapahtumat, saamiset, velat sekä sisäisten tapahtumien realisoitumattomat katteet ja
konserniyhtiöiden välinen voitonjako eliminoidaan konsernitilinpäätöksessä.

Osakkuusyhtiöt yhdistellään konsernitilinpäätökseen pääomaosuusmenetelmää käyttäen. Konsernin
omistusosuuden mukainen osuus osakkuusyhtiöiden tilikauden tuloksista on esitetty omana eränään
konsernin tuloslaskelmassa. Vastaavasti konsernin osuus osakkuusyhtiöiden muihin laajan tuloksen eriin
kirjatuista muutoksista kirjataan konsernin muihin laajan tuloksen eriin. Jos konsernin osuus osakkuusyhtiön
tappioista ylittää sen kirjanpitoarvon, konserni ei kirjaa sijoitustaan suurempaa tappiota, ellei sillä ole
osakkuusyhtiöön liittyviä velvoitteita eikä se ole suorittanut maksuja osakkuusyhtiön puolesta.

Määräysvallattomille omistajille kuuluva osuus omista pääomista esitetään erillisenä eränä omassa
pääomassa konsernin taseessa. Tilikauden voiton tai tappion jakautuminen emoyhtiön omistajille ja
määräysvallattomille omistajille esitetään erikseen konsernin tuloslaskelmassa sekä laajan tuloksen
jakautuminen emoyhtiön omistajille ja määräysvallattomille omistajille laajan tuloslaskelman yhteydessä.

Konserniyhtiöiden tulosta ja taloudellista asemaa koskevat luvut määritetään siinä valuutassa, joka on
kyseisen yhtiön pääasiallisen taloudellisen toimintaympäristön valuutta (toimintavaluutta). Konsernitilinpäätös
esitetään euroina, joka on konsernin emoyhtiön toiminta- ja esittämisvaluutta.

Ulkomaan rahan määräiset liiketapahtumat muunnetaan toimintavaluutaksi käyttäen tapahtumapäivän
valuuttakursseja. Ulkomaan rahan määräiset monetaariset tase-erät muunnetaan toimintavaluutaksi käyttäen
raportointikauden päättymispäivän kursseja. Muuntamisesta syntyneet kurssivoitot ja -tappiot kirjataan
tulosvaikutteisesti. Liiketoiminnan kurssivoitot ja -tappiot esitetään nettomääräisenä liikevoiton yläpuolella ja
rahoitukseen liittyvät kurssivoitot ja -tappiot nettomääräisinä rahoituserissä. Suojauslaskennan
soveltamisedellytykset täyttävien tulevien kassavirtojen tai ulkomaisen tytäryhtiön nettosijoituksen suojausten
kurssivoitot ja -tappiot kirjataan muihin laajan tuloksen eriin ja kertyneet kurssierot esitetään omassa
pääomassa.

Ulkomaisten konserniyhtiöiden taseet muunnetaan euroiksi raportointikauden päättymispäivän kurssia ja
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tuloslaskelmat kauden keskikurssia käyttäen. Kauden tuloksen muuntaminen eri kursseilla taseessa ja
tuloslaskelmassa aiheuttaa omaan pääomaan kirjattavan muuntoeron, jonka muutos kirjataan muihin laajan
tuloksen eriin.

Ulkomaisten tytäryhtiöiden hankintamenon eliminoinnista ja hankinnan jälkeen kertyneiden oman pääoman
erien muuntamisesta syntyneet muuntoerot sekä nettosijoitusta suojaavan valuuttatermiinin arvonmuutoksen
tehokas osa kirjataan muihin laajan tuloksen eriin. Kun tytäryhtiö myydään kokonaan tai osittain, kertyneet
muuntoerot siirretään tulosvaikutteisiksi osana myyntivoittoa tai -tappiota. Ennen 1.1.2004 (konsernin IFRS-
standardeihin siirtymispäivä) syntyneet muuntoerot on kirjattu kertyneisiin voittovaroihin IFRS-siirtymän
yhteydessä, eikä niitä myöskään myöhemmin tytäryhtiön myynnin yhteydessä kirjata tulosvaikutteisesti.
Siirtymispäivästä lähtien konsernitilinpäätöstä laadittaessa syntyneet muuntoerot esitetään erillisenä eränä
omassa pääomassa.

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet arvostetaan alkuperäiseen hankintamenoon vähennettynä kertyneillä
poistoilla ja arvonalentumisilla. Vieraan pääoman menot, jotka aiheutuvat ehdot täyttävien pitkäaikaisten
hankkeiden rakentamisesta, aktivoidaan osaksi käyttöomaisuuden hankintamenoa siltä ajalta, joka tarvitaan
investointikohteen valmistamiseksi aiottuun käyttöön.

Aineellisista käyttöomaisuushyödykkeistä tehdään tasapoistot niiden arvioidun taloudellisen vaikutusajan
kuluessa. Arvioidut taloudelliset vaikutusajat ovat seuraavat: rakennukset ja rakennelmat 20-40 vuotta; raskaat
koneet 10-20 vuotta; muut koneet ja kalusto 3-10 vuotta. Maa-alueista ei tehdä poistoja. Mikäli
käyttöomaisuushyödyke koostuu useammasta osasta, joiden taloudelliset vaikutusajat poikkeavat toisistaan,
käsitellään kukin osa erillisenä hyödykkeenä. Osan uusimiseen liittyvät menot aktivoidaan ja uusimisen
yhteydessä mahdollinen jäljellä oleva kirjanpitoarvo poistetaan. Korjaus- ja kunnossapitomenot kirjataan
tulosvaikutteisesti sillä tilikaudella, jolla ne ovat syntyneet.

Hyödykkeiden arvo ja taloudellinen vaikutusaika arvioidaan uudelleen jokaisena tilinpäätöspäivänä ja
tarvittaessa niitä oikaistaan kuvastamaan taloudellisen hyödyn odotuksissa tapahtuneita muutoksia.
Aineellisen käyttöomaisuushyödykkeen poistot lopetetaan silloin, kun se luokitellaan myytävänä olevaksi IFRS
5 Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät ja lopetetut toiminnot -standardin mukaisesti.

Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden luovutuksista syntyvät myyntivoitot ja -tappiot kirjataan
tulosvaikutteisesti liiketoiminnan muihin tuottoihin tai kuluihin.

Sijoituskiinteistöjen omistamisella on tarkoitus hankkia vuokratuottoa tai omaisuuden arvonnousua.
Sijoituskiinteistöt arvostetaan käypään arvoon, mikä vastaa toimivien markkinoiden markkina-arvoa.
Sijoituskiinteistöjen käypää arvoa koskevista oikaisuista johtuvat voitot ja tappiot sisältyvät liiketoiminnan
muihin tuottoihin ja kuluihin. Konsernilla ei ollut sijoituskiinteistöjä tilikaudella.
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Liikearvo
Liiketoimintojen yhdistämiset sisällytetään tilinpäätökseen hankintamenetelmää käyttäen. Sen mukaisesti
taseeseen kirjataan liikearvoksi se osa hankintamenosta, joka ylittää konsernin osuuden hankitun yhtiön
yksilöitävissä olevan nettovarallisuuden käyvästä arvosta hankinta-ajankohtana. Yksilöitävissä oleva
nettovarallisuus sisältää hankitut varat sekä vastattavaksi otetut velat ja ehdolliset velat. Hankintameno
koostuu käypään arvoon arvostetusta hankintahinnasta.

Liikearvo arvostetaan sen alkuperäiseen hankintamenoon vähennettynä arvonalentumisilla. Liikearvo
kohdistetaan rahavirtaa tuottaville yksiköille eikä siitä kirjata poistoja, vaan liikearvo testataan vuosittain
mahdollisen arvonalentumisen varalta.

Tutkimus- ja kehittämismenot
Tutkimusmenot kirjataan niiden toteutumishetkellä kuluksi tulosvaikutteisesti. Kehittämismenot kirjataan myös
kuluiksi toteutumishetkellä lukuun ottamatta niitä kehittämismenoja, jotka täyttävät IAS 38 Aineettomat
hyödykkeet -standardin edellyttämät aktivointikriteerit.

Muut aineettomat hyödykkeet
Muut aineettomat hyödykkeet, kuten tavaramerkit, patentit ja lisenssit sekä tietokoneohjelmistot, joilla on
rajallinen taloudellinen vaikutusaika, kirjataan taseeseen poistoilla ja arvonalentumisilla vähennettyyn
hankintamenoon. Aineettomista hyödykkeistä, joilla on rajoittamaton taloudellinen vaikutusaika, ei kirjata
poistoja, vaan ne testataan vuosittain mahdollisen arvonalentumisen varalta.

Aineettomista hyödykkeistä tehdään tasapoistot niiden arvioidun taloudellisen vaikutusajan kuluessa.
Arvioidut taloudelliset vaikutusajat ovat seuraavat: tavaramerkit, patentit ja lisenssit 5-20 vuotta ja
tietokoneohjelmistot 3-5 vuotta.

Yrityshankintojen yhteydessä saadut sopimuksiin perustuvat muut aineettomat oikeudet, kuten asiakassuhteet,
kirjataan hankinta-ajankohdan käypään arvoon. Niiden taloudellinen vaikutusaika on rajallinen ja ne kirjataan
taseeseen hankintamenoon vähennettynä kertyneillä tasapoistoilla niiden taloudellisena vaikutusaikana.

Konserni on osallisena Euroopan unionin päästökaupassa, jossa sille on myönnetty tietty määrä
päästöoikeuksia määrätylle ajanjaksolle. Hiilidioksidipäästöjen perusteella ilmaiseksi saadut päästöoikeudet
sekä toteutuneiden päästöjen perusteella syntyvä velvoite luovuttaa päästöoikeuksia netotetaan. Taseeseen
kirjataan varaus syntyneestä velvoitteesta, jos ilmaiseksi saatujen päästöoikeuksien määrä ei kata
toteutuneita päästöjä. Päinvastaisessa tilanteessa ylijäämää ei kirjata taseen varoihin. Päästöoikeuksien
myynnistä syntyvät myyntivoitot kirjataan tulosvaikutteisesti liiketoiminnan muihin tuottoihin.

Vaihto-omaisuus arvostetaan hankintamenoon tai sitä alempaan nettorealisointiarvoon. Nettorealisointiarvo
on tavanomaisessa liiketoiminnassa saatava arvioitu myyntihinta, josta on vähennetty arvioidut tuotteen
valmiiksi saattamisesta ja myynnistä aiheutuvat menot. Raaka-aineiden ja tarvikkeiden hankintameno
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määritetään painotetun keskihinnan menetelmällä. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden hankintameno
muodostuu raaka-aineista, energiasta, välittömistä valmistuspalkoista, muista välittömistä menoista sekä
valmistuksen välillisistä yleiskustannuksista normaalin toiminta-asteen mukaan laskettuna.

Konserni vuokraa kiinteistöjä ja laitteita useilla rahoitusleasingsopimuksilla ja muilla vuokrasopimuksilla.
Vuokrasopimukset, joissa olennainen osa omistamiselle ominaisista riskeistä ja eduista on siirtynyt
vuokralleottajalle, luokitellaan rahoitusleasingsopimuksiksi.

Rahoitusleasingsopimuksella hankittu omaisuuserä merkitään taseeseen vuokra-ajan alkaessa vuokratun
hyödykkeen käypään arvoon tai sitä alempaan vähimmäisvuokrien nykyarvoon. Vastaavat
leasingvuokravastuut rahoituskustannuksella vähennettynä sisältyvät taseen korollisiin velkoihin. Maksettavat
leasingvuokrat jaetaan vuokravelan vähennykseen ja rahoitusmenoon. Rahoitusmenot kohdistetaan vuokra-
ajan kausille siten, että jäljellä olevalle vuokravelalle muodostuu kullakin kaudella samansuuruinen
korkoprosentti. Rahoitusleasingsopimuksilla vuokralle otetut hyödykkeet poistetaan joko hyödykkeen
taloudellisen vaikutusajan tai sitä lyhyemmän vuokra-ajan kuluessa.

Vuokrasopimukset, joissa omistamiselle ominaiset olennaiset riskit ja edut jäävät vuokralle antajalle,
käsitellään muina vuokrasopimuksina. Muista vuokrasopimuksista suoritettavat vuokrat kirjataan kuluiksi
tulosvaikutteisesti tasasuuruisina erinä vuokra-ajan kuluessa.

Konserni arvioi jatkuvasti, onko viitteitä siitä, että jonkin omaisuuserän arvo on mahdollisesti alentunut. Jos
tällaisia viitteitä ilmenee, arvioidaan kyseisestä omaisuuserästä kerrytettävissä oleva rahamäärä. Liikearvon
osalta arviointi suoritetaan aina vuosittain riippumatta siitä, onko arvonalentumisesta viitteitä vai ei.

Arvonalentumistarvetta tarkastellaan rahavirtaa tuottavien yksikköjen tasolla eli sillä alimmalla yksikkötasolla,
joka on pääosin muista yksiköistä riippumaton.

Kerrytettävissä oleva rahamäärä on omaisuuserän käypä arvo vähennettynä myynnistä aiheutuvilla menoilla
tai käyttöarvo sen mukaan kumpi niistä on suurempi. Käyttöarvolla tarkoitetaan kyseisestä omaisuuserästä tai
rahavirtaa tuottavasta yksiköstä saatavissa olevia arvioituja vastaisia nettorahavirtoja, jotka diskontataan
nykyarvoonsa. Diskonttokorkona käytetään ennen veroa määritettyä korkoa, joka kuvastaa markkinoiden
näkemystä rahan aika-arvosta ja omaisuuserään liittyvistä erityisriskeistä, joita ei ole huomioitu rahavirta-
arvioissa.

Arvonalentumistappio kirjataan, kun omaisuuserän kirjanpitoarvo on suurempi kuin siitä kerrytettävissä oleva
rahamäärä. Arvonalentumistappio kirjataan välittömästi tulosvaikutteisesti ja se kohdistetaan ensin
vähentämään rahavirtaa tuottavalle yksikölle kohdistettua liikearvoa ja tämän jälkeen vähentämään muita
yksikön omaisuuseriä. Muihin eriin kuin liikearvoon kohdistettua arvonalentumistappiota voidaan peruuttaa
siinä tapauksessa, että on tapahtunut positiivinen muutos omaisuuserästä kerrytettävissä olevassa
rahamäärässä. Arvonalentumistappiota ei peruta enempää, kuin mikä omaisuuserän kirjanpitoarvo olisi ilman
arvonalentumistappion kirjaamista. Liikearvosta kirjattua arvonalentumistappiota ei peruta.
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Maksupohjaiset ja etuuspohjaiset eläkejärjestelyt
Konserniyhtiöillä on useita paikallisten käytäntöjen mukaisia eläkejärjestelyjä eri maissa. Järjestelyt
luokitellaan joko maksu- tai etuuspohjaisiksi eläkejärjestelyiksi. Eläkejärjestelyt rahoitetaan yleensä
suorituksina erillisiin vakuutusyhtiöihin, säätiöihin ja rahastoihin paikallisten säännösten mukaisesti.
Maksupohjaisissa järjestelyissä yhtiöt ja yleensä myös työntekijät suorittavat eläkemaksuja vakuutusyhtiölle.
Konsernilla ei ole oikeudellista eikä tosiasiallista velvoitetta lisämaksujen suorittamiseen, mikäli maksujen
saajataho ei pysty suoriutumaan kyseisten eläke-etuuksien maksamisesta työntekijöille. Maksupohjaisiin
eläkejärjestelyihin tehdyt maksut kirjataan tulosvaikutteisesti sillä kaudella, jota veloitus koskee. Kaikki
sellaiset järjestelyt, jotka eivät täytä maksupohjaisten järjestelyjen ehtoja, ovat etuuspohjaisia eläkejärjestelyjä.
Etuuspohjaisessa järjestelyssä määritellään eläke-etuus, jonka työntekijä saa eläkkeelle jäädessään ja josta
yhtiö on vastuussa.

Konsernin etuuspohjaisten eläkejärjestelyjen velvoitteet on laskettu ja kirjataan kustakin järjestelystä erikseen
käyttäen auktorisoitujen vakuutusmatemaatikkojen laskelmia, joissa sovelletaan ennakoituun
etuusoikeusyksikköön perustuvaa menetelmää (Projected Unit Credit Method). Eläkevastuuna taseessa
esitetään eläkevelvoitteen nykyarvo vähennettynä järjestelyyn kuuluvien varojen käyvällä arvolla
tilinpäätöspäivänä. Eläkevelvoitteen nykyarvoa laskettaessa käytetään diskonttokorkona yleensä yhtiöiden
liikkeelle laskemien korkealaatuisten joukkovelkakirjalainojen markkinatuottoa tai valtion velkasitoumusten
korkoa. Korko on määritelty samassa valuutassa kuin maksettavat etuudet ja velkasitoumusten maturiteetti
vastaa olennaisilta osin eläkevelvoitteen maturiteettia.

Konserni otti 1.1.2013 alkaen käyttöön uudistetun IAS 19 Työsuhde-etuudet-standardin. Uudistettu standardi
sisältää muutoksia etuuspohjaisten järjestelyjen kirjaamiseen. Niin kutsuttu putkimenetelmä poistui, ja kaikki
vakuutusmatemaattiset voitot ja tappiot kirjataan välittömästi muun laajan tuloksen eriin. Taseeseen merkitään
etuuspohjaisista järjestelyistä syntynyt täysimääräinen nettovelka tai-saaminen. Etuuspohjaisiin  järjestelyihin
liittyvien varojen korkotuotto lasketaan käyttämällä samaa diskonttokorkoa kuin etuuspohjaisten velvoitteiden
nykyarvoa laskettaessa.  

Konsernin nettovastuu muista kuin eläkejärjestelyihin liittyvistä pitkäaikaisista työsuhde-etuuksista on se
tulevaisuuden etuuden määrä, jonka työntekijät ovat ansainneet nykyisen ja aikaisempien kausien aikana.

Osakeperusteiset maksut
Konsernilla on osakeperusteisia konsernin johtoryhmän jäsenille ja konsernin muille avainhenkilöille
tarkoitettuja  kannustinjärjestelyjä, joissa osa palkkiosta myönnetään yhtiön osakkeina ja osa rahana.
Osakepalkkion suuruus riippuu konsernin taloudellisesta menestyksestä. Luovutettavat osakkeet arvostetaan
niiden myöntöhetken käypään arvoon ja ne kirjataan työsuhde-etuuksista aiheutuviin kuluihin tasaisesti
oikeuden syntymisjakson aikana ja vastaavasti omaan pääomaan. Rahana maksettava osa kirjataan
henkilöstökuluihin ja velaksi.

Varaus kirjataan, kun konsernille on aikaisemman tapahtuman seurauksena syntynyt oikeudellinen tai
tosiasiallinen velvoite ja on todennäköistä, että velvoitteen täyttäminen edellyttää maksusuoritusta, ja
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velvoitteen määrä voidaan arvioida luotettavasti. Pitkäaikaiset varaukset diskontataan nykyarvoonsa.

Uudelleenjärjestelyvaraus kirjataan vain silloin, kun järjestelystä on laadittu yksityiskohtainen, asianmukainen
suunnitelma ja suunnitelman toimeenpano on aloitettu tai siitä on tiedotettu. Vastaavasti ympäristövaraus
kirjataan, kun konsernille on ympäristölainsäädännön ja konsernin ympäristövastuuperiaatteiden tulkintojen
perusteella syntynyt velvoite, joka voidaan luotettavasti arvioida.

Konsernin tuloslaskelmassa tuloveroina esitetään tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verot, oikaisut
aikaisempien tilikausien veroihin ja laskennalliset verot. Verot kirjataan tulosvaikutteisesti, paitsi milloin ne
liittyvät suoraan omaan pääomaan ja muun laajan tuloslaskelman eriin. Tällöin verot esitetään vastaavasti
kyseisissä erissä.

Laskennalliset verot lasketaan taseen kirjanpitoarvojen ja veroarvojen välisille väliaikaisille eroille käyttäen
kussakin maassa säädettyä verokantaa. Merkittävimmät väliaikaiset erot aiheutuvat aineellisista
käyttöomaisuushyödykkeistä, työsuhde-etuuksiin liittyvistä velvoitteista ja verotuksessa käyttämättömistä
tappioista. Verotuksessa vähennyskelpoisista väliaikaisista eroista ja käyttämättömistä tappioista ja
hyvityksistä kirjataan laskennallista verosaamista vain siihen määrään asti kuin on todennäköistä, että
tulevaisuudessa syntyy verotettavaa tuloa, jota vastaan väliaikainen ero voidaan hyödyntää.

Laskennalliset verovelat ja -saamiset määritetään käyttämällä säädettyjä verokantoja, joita odotetaan
sovellettavan verotettavaan tuloon niinä vuosina, joina väliaikaisten erojen odotetaan purkautuvan.
Verokantojen muutoksen vaikutus laskennallisiin verosaamisiin ja -velkoihin kirjataan tulosvaikutteisesti sillä
kaudella, jolla verokannan muutoksesta on säädetty.

Liikevaihtona esitetään tuotteiden ja palveluiden myynnistä saadut tuotot välillisillä veroilla, palautuksilla,
alennuksilla ja muilla hyvityksillä oikaistuna. Liikevaihtoa ei oikaista myynnin jälkeisillä valuuttamääräisen
myynnin kurssieroilla.

Tuotot tavaroiden myynnistä kirjataan, kun tavaroiden omistus ja omistamiseen liittyvät merkittävät riskit ovat
siirtyneet ostajalle tai muulle vastuutaholle. Pääsääntöisesti tämä tapahtuu toimitusten yhteydessä. Tuotot
palveluista tuloutetaan sillä tilikaudella, jolla palvelu suoritetaan.

Vuokratuotot tuloutetaan tasaerinä vuokrakaudelle. Lisenssi- ja rojaltituottojen tuloutus tapahtuu sopimuksien
sisällön mukaisesti. Korkotuotot kirjataan efektiivisen koron menetelmällä sille kaudelle, miltä korkotuotot ovat
syntyneet ja osinkotuotot, kun oikeus osinkoon on syntynyt.

Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden hankintoihin liittyvät julkiset avustukset on kirjattu aineellisten
käyttöomaisuushyödykkeiden kirjanpitoarvojen vähennyksiksi. Avustukset tuloutuvat pienempien poistojen
muodossa omaisuuserän käyttöaikana. Sellaiset avustukset, jotka on saatu korvauksiksi jo toteutuneista
kuluista, kirjataan tulosvaikutteisesti sillä kaudella, jonka aikana oikeus avustuksen saamiseen syntyy.
Tällaiset avustukset esitetään liiketoiminnan muissa tuotoissa.
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Pitkäaikaiset omaisuuserät ja lopetettuihin toimintoihin liittyvät omaisuuserät ja velat luokitellaan myytävinä
oleviksi, mikäli niiden kirjanpitoarvoa vastaava määrä tulee kertymään pääasiassa omaisuuserän myynnistä
jatkuvan toiminnan sijaan. Myytävänä olevaksi luokittelun edellytyksien katsotaan täyttyvän, kun myynti on
erittäin todennäköinen ja johto on sitoutunut myyntiin ja myynnin odotetaan tapahtuvan vuoden kuluessa
luokittelusta. Luokitteluhetkestä lähtien myytävänä olevat omaisuuserät arvostetaan kirjanpitoarvoon tai
myynnistä aiheutuvilla menoilla vähennettyyn käypään arvoon sen mukaan, kumpi niistä on alempi. Poistot
näistä omaisuuseristä lopetetaan luokitteluhetkellä.

Konsernin rahoitusvarat luokitellaan seuraaviin ryhmiin: käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat
rahoitusvarat, lainat ja muut saamiset sekä myytävissä olevat rahoitusvarat. Varat luokitellaan alkuperäisen
hankinnan yhteydessä rahoitusvarojen käyttötarkoituksen perusteella. Rahoitusvarojen ostot ja myynnit
kirjataan selvityspäivänä, paitsi johdannaiset, jotka kirjataan kaupantekopäivänä, ja  sisällytetään joko lyhyt- tai
pitkäaikaisiin varoihin niiden maturiteetin mukaan. Transaktiomenot sisällytetään rahoitusvarojen
alkuperäiseen kirjanpitoarvoon, kun kyseessä on erä, jota ei arvosteta käypään arvoon tulosvaikutteisesti.

Rahoitusvarojen taseesta pois kirjaaminen tapahtuu silloin, kun konserni on menettänyt sopimusperusteisen
oikeuden rahavirtoihin tai kun se on siirtänyt merkittäviltä osin kaikki rahoitusvarojen omistamiseen liittyvät
riskit ja tuotot konsernin ulkopuolelle.

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat ovat kaupankäynti-tarkoituksessa pidettäviä
rahoitusvaroja. Ryhmän erät arvostetaan käypään arvoon. Käyvän arvon muutoksista johtuvat sekä
realisoitumattomat että realisoituneet voitot ja tappiot kirjataan tulosvaikutteisesti sillä kaudella, jonka aikana
ne syntyvät. Konsernin käypään arvoon kirjattavat rahoitusvarat muodostuvat johdannaisista ja muista
lyhytaikaisista sijoituksista. Johdannaiset, jotka eivät täytä suojauslaskennan ehtoja, on luokiteltu
kaupankäyntitarkoituksessa pidettäviksi.

Lainat ja muut saamiset
Lainat ja muut saamiset ovat johdannaisvaroihin kuulumattomia rahoitusvaroja, jotka syntyvät tavaroiden ja
palvelujen tai rahan luovuttamisesta velalliselle. Lainoja ja muita saamisia ei noteerata toimivilla markkinoilla,
ja niihin liittyvät maksut ovat kiinteitä tai määritettävissä, eikä yhtiö pidä niitä kaupankäyntitarkoituksessa.
Niiden arvoperuste on jaksotettu hankintameno. Konsernin lainat ja muut saamiset muodostuvat taseen
myyntisaamisista ja muista saamisista.

Myytävissä olevat rahoitusvarat
Myytävissä olevat rahoitusvarat ovat johdannaisvaroihin kuulumattomia varoja, jotka on nimenomaisesti
luokiteltu tähän ryhmään tai joita ei ole luokiteltu mihinkään muuhun ryhmään. Myytävissä olevat rahoitusvarat
arvostetaan käypään arvoon. Konsernin myytävissä olevat rahoitusvarat sisältävät noteeraamattomat
osakkeet taseen pitkäaikaisissa muissa sijoituksissa. Noteeraamattomat osakkeet arvostetaan
hankintamenoon tai sitä alempaan todennäköiseen arvoon.
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Rahavarat
Rahavarat muodostuvat käteisvaroista, pankkitalletuksista ja muista lyhytaikaisista erittäin likvideistä
sijoituksista, joiden maturiteetti on enintään kolme kuukautta. Käytetyt pankkitilien luottolimiitit sisältyvät
taseen lyhytaikaisiin korollisiin velkoihin.

Konserni arvioi jokaisena raportointikauden päättymispäivänä, onko olemassa objektiivista näyttöä
yksittäisen rahoitusvaroihin kuuluvan erän tai rahoitusvarojen ryhmän arvon alentumisesta. 

Myyntisaamisista kirjataan arvonalentumistappio, kun on olemassa objektiivista näyttöä siitä, että saamista ei
saada perityksi täysimääräisesti. Yhtiön johto arvioi käytössä oleviin tietoihin perustuen asiakkaan kyvyn
suorittaa velvollisuutensa ja arvioi arvonalentumisen määrän. Aiemmin kirjatuista arvonalentumistappioista
myöhemmin takaisin saadut määrät kirjataan tulosvaikutteisesti liiketoiminnan muihin kuluihin.

Rahoitusvelat
Konsernin rahoitusvelat muodostuvat korollisista veloista, ostoveloista ja muista veloista sekä muista
rahoitusveloista. Rahoitusvelat luokitellaan käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattaviin rahoitusvelkoihin ja
jaksotettuun hankintamenoon arvostettaviin rahoitusvelkoihin. Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattaviin
rahoitusvelkoihin kuuluvat ne johdannaiset, joihin ei sovelleta suojauslaskentaa. Muut rahoitusvelat merkitään
alun perin kirjanpitoon käypään arvoon, joka perustuu saatuun vastikkeeseen. Rahoitusvelkoihin liittyvät
transaktiomenot sisällytetään jaksotettuun hankintamenoon arvostettavien rahoitusvelkojen alkuperäiseen
kirjanpitoarvoon. Myöhemmin rahoitusvelat, lukuun ottamatta johdannaisia, arvostetaan efektiivisen koron
menetelmällä jaksotettuun hankintamenoon. Rahoitusvelkoja sisältyy pitkä- ja lyhytaikaisiin velkoihin.
Rahoitusvelat luokitellaan lyhytaikaisiksi, ellei konsernilla ole ehdotonta oikeutta siirtää velan maksua
vähintään 12 kuukauden päähän raportointikauden päättymispäivästä.

Konserni käyttää johdannaissopimuksia pienentääkseen valuutta-, korko- ja hyödykeriskejä.
Johdannaissopimukset kirjataan alunperin sopimuksen solmimispäivän käypään arvoon, ja ne arvostetaan
myöhemmin edelleen käypään arvoon. Voitot ja tappiot, jotka syntyvät käypään arvoon arvostamisesta,
käsitellään kirjanpidossa johdannaissopimuksen käyttötarkoituksen määräämällä tavalla. Niiden
johdannaissopimusten, joihin sovelletaan suojauslaskentaa ja jotka ovat tehokkaita suojausinstrumentteja,
arvonmuutosten tulosvaikutukset kirjataan yhteneväisesti suojatun erän kanssa. Konserni määrittää
johdannaissopimukset joko saamisten, velkojen tai kiinteiden sitoumusten käyvän arvon suojauksiksi (käyvän
arvon suojaus), ennakoitujen liiketoimien tai kiinteiden sitoumusten suojauksiksi (rahavirran suojaus),
ulkomaisiin yksiköihin tehtyjen nettosijoitusten suojauksiksi (oman pääoman suojaus) tai
johdannaissopimuksiksi, jotka eivät täytä suojauslaskennan soveltamisen edellytyksiä.

Suojauslaskentaa varten konserni dokumentoi suojattavan kohteen, suojattavan riskin sekä
riskinhallintatavoitteet ja suojausstrategian. Myös suojauksen tehokkuuden arviointi dokumentoidaan sekä
suojauksen alkaessa että suojaussuhteen voimassaoloaikana sen todentamiseksi, että suojauksissa
käytettävät johdannaiset ovat tehokkaita suojaamaan suojattavan kohteen käypien arvojen tai rahavirtojen
muutoksia.
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Käyvän arvon suojaukseksi määritettyjen ja nämä ehdot täyttävien johdannais-sopimusten käyvän arvon
muutokset kirjataan tulosvaikutteisesti. Samalla tavalla käsitellään suojauksen kohteena olevan omaisuus- tai
velkaerän käyvän arvon muutokset suojatun riskin osalta.

Rahavirran suojauslaskennan ehdot täyttävien johdannaissopimusten tehokkaan osuuden käyvän arvon
muutokset kirjataan muihin laajan tuloksen eriin ja esitetään oman pääoman suojausrahastossa.
Suojausinstrumentista omaan pääomaan kertyneet voitot ja tappiot siirretään tulosvaikutteisiksi sillä kaudella,
jolla suojattu erä vaikuttaa voittoon tai tappioon. Ennakoitujen myyntien ja ostojen valuuttariskiä tai
hyödykeriskiä suojattaessa johdannaisten voitot ja tappiot kirjataan myytyjä suoritteita vastaaviin kuluihin
tuloslaskelmaan. Kun suojausinstrumentti erääntyy tai se myydään tai kun suojauslaskennan
soveltamisedellytykset eivät enää täyty, suojausinstrumentista kertynyt voitto tai tappio jää omaan pääomaan
siihen asti, kunnes ennakoitu liiketoimi toteutuu. Kuitenkin, jos ennakoidun liiketoimen ei enää odoteta
toteutuvan, omaan pääomaan kertynyt voitto tai tappio kirjataan välittömästi tulosvaikutteisesti.

Konserni käyttää ulkomaiseen yksikköön tehdyn nettosijoituksen valuuttariskiltä suojaamiseen joko
johdannaissopimuksia tai valuuttamääräisiä lainoja. Nämä suojaukset käsitellään kirjanpidossa samoin kuin
rahavirran suojaus. Suojaavan instrumentin arvonmuutoksen tehokas osa, eli spot-arvon muutos ja
valuuttatermiinien korkoero, kirjataan muihin laajan tuloksen eriin ja esitetään oman pääoman muuntoeroissa
verojen jälkeen. Arvonmuutoksen tehoton osuus kirjataan tulosvaikutteisesti rahoituseriin. Kun ulkomaisesta
yksiköstä luovutaan, nettosijoituksen suojauksesta oman pääoman muuntoeroihin kertynyt määrä siirretään
tulosvaikutteiseksi luovutusvoiton tai -tappion oikaisuna.

Muihin kuin edellä luetelluihin johdannaissopimuksiin ei välttämättä sovelleta  suojauslaskentaa siitä
huolimatta, että ne on tehty konsernin rahoituspolitiikan mukaisesti suojaavassa tarkoituksessa. IAS 39 -
standardissa määritellyt, ehdot täyttävät kytketyt johdannaiset erotetaan pääsopimuksesta ja arvostetaan
käypään arvoon tulosvaikutteisesti. Käyvät arvot määritetään käyttämällä julkisesti noteerattuja
markkinahintoja sekä yleisesti hyväksyttyjä arvostusmenetelmiä. Arvostamisessa käytetyt tiedot ja oletukset
perustuvat todennettavissa oleviin markkinahintoihin.

Suojauslaskennan soveltamisalaan kuuluvien johdannaisten käyvät arvot on esitetty taseen lyhytaikaisissa
varoissa tai veloissa. Käyvän arvon muutokset johdannaissopimuksista, joihin ei sovelleta suojauslaskentaa,
kirjataan suojattavan erän mukaisesti tuloslaskelmaan kaudella, jolla ne syntyvät.

Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään ja ne esitetään konsernin tilinpäätöksessä
osakepääomana.

Konserni esittää hallussaan olevat omat osakkeet oman pääoman vähennyksenä. Omien osakkeiden
ostoista, myynneistä, liikkeeseenlaskusta ja mitätöinnistä ei kirjata voittoa eikä tappiota tuloslaskelmaan,
vaan maksetut tai saadut vastikkeet ja toimenpiteistä välittömästi aiheutuneet menot verovaikutuksilla
oikaistuna kirjataan suoraan omaan pääomaan.

Hallituksen jaettavaksi ehdottamaa osinkoa ja voitonjakoa ei kirjata ennen yhtiökokouksen hyväksyntää.

Oman pääoman ehtoinen laina on sisällytetty omaan pääomaan. Lainan korkoa ei jaksoteta tilikauden
tulokseen vaan se kirjataan omaan pääomaan kertyneisiin voittovaroihin verovaikutuksella oikaistuna, kun
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yhtiökokous päättää jakaa osinkoa. Osakekohtaisen tuloksen laskennassa oman pääoman ehtoisen lainan
tilikaudella kertyneet korot verovaikutuksilla oikaistuna on sisällytetty kauden tulokseen.

Konsernin liikevoitto on nettosumma, joka muodostuu, kun liikevaihdosta vähennetään myytyjen tuotteiden
valmistuksesta aiheutuneet kulut, myynnin ja markkinoinnin kulut, tutkimus- ja tuotekehityskulut, hallinnon kulut,
liiketoiminnan muut kulut ja lisätään liiketoiminnan muut tuotot.

Kaikki muut kuin edellä mainitut tuloslaskelmaerät esitetään liikevoiton alapuolella. Kurssierot ja
johdannaisten käypien arvojen muutokset sisältyvät liikevoittoon, mikäli ne syntyvät liiketoimintaan liittyvistä
eristä. Muussa tapauksessa ne on kirjattu rahoituseriin.

Tilinpäätöksen laatiminen IFRS-säännösten mukaisesti edellyttää johdolta arvioiden ja oletusten tekemistä ja
harkintaa tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden soveltamisessa.  Arviot perustuvat johdon parhaaseen
näkemykseen päätöshetkellä, mutta tehtyjen arvioiden lopputulemat voivat poiketa tehdyistä arvioista ja
oletuksista. Merkittävimmät arviot liittyvät liiketoimintojen yhdistämisissä tehtyihin käyvän arvon laskelmiin,
käyttöomaisuuserien taloudellisiin pitoaikoihin, eläkevelvoitteiden määrittämiseen, laskennallisiin veroihin,
varausten arvostamiseen ja liikearvojen arvonalentumistesteihin.

Konsernin johto käyttää harkintaa tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden valinnassa ja niiden soveltamisessa
erityisesti niissä tapauksissa, joissa voimassaolevassa IFRS-normistossa on vaihtoehtoisia kirjaamis-,
arvostamis- tai esittämistapoja tai joissa IFRS-standardin tulkintaan vaikuttaa yhtiön sijaintivaltion muu
lainsäädäntö. Laatimisperiaatteissa ja myöhemmin asianomaisten liitetietojen kohdalla on kuvattu tarkemmin
arvioiden perusteita.

IASB on julkistanut seuraavat uudet tai uudistetut standardit ja tulkinnat, joita konserni ei ole vielä soveltanut.
Konserni ottaa ne käyttöön kunkin standardin ja tulkinnan voimaantulopäivästä lähtien, tai mikäli
voimaantulopäivä on muu kuin tilikauden ensimmäinen päivä, voimaantulopäivää seuraavan tilikauden alusta
ellei standardiselostuksessa ole toisin mainittu.

IFRS standardeihin tehdyt vuosittaiset parannukset 2012 – 2014. Muutosten vaikutukset vaihtelevat
standardeittain, mutta eivät ole merkittäviä konsernitilinpäätöksen kannalta.
IFRS 9 Rahoitusinstrumentit ja siihen liittyvät muutokset (uusi). Uusi standardi korvaa nykyisen standardin
IAS 39 Rahoitusinstrumentit: kirjaaminen ja arvostaminen. IFRS 9 muuttaa rahoitusvarojen luokittelua ja
arvostamista sekä sisältää rahoitusvarojen arvonalentumisen arviointiin uuden, odotettuihin luottotappioihin
perustuvan mallin. Uudella standardilla ei arvioida olevan merkittävää vaikutusta konsernin tilinpäätökseen.
IFRS 15 Myyntituotot asiakassopimuksista (uusi). Uusi standardi sisältää viisivaiheisen ohjeistuksen
asiakassopimusten perusteella saatavien myyntituottojen kirjaamiseen ja korvaa nykyiset IAS 18 ja IAS 11 -
standardit ja niihin liittyvät tulkinnat. Myynnin kirjaamisen keskeisenä kriteerinä on määräysvallan
siirtyminen. Uuden standardin vaikutuksia tuloutukseen ja liikevaihdon esittämiseen arvioidaan.
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Rahoitusriskien hallinta kuuluu osaltaan Ahlstromin konsernilaajuiseen riskienhallintaan, jonka tavoitteena on lieventää tapahtumia, 
jotka voivat vaikuttaa negatiivisesti konsernin strategisten ja operatiivisten tavoitteiden saavuttamiseen. Ahlstrom pyrkii rahoitusriskien 
hallinnalla järjestämään konserniyhtiöille kustannustehokkaan rahoituksen sekä suojaamaan konsernia rahoitusmarkkinoiden 
epäsuotuisilta muutoksilta ja siten auttamaan kannattavuuden säilyttämisessä. Rahoitustoimintojen periaatteet ja limiitit on määritelty 
konsernin rahoituspolitiikassa. Yhtiön hallituksen tarkastusvaliokunta on hyväksynyt konsernin rahoituspolitiikan ja rahoitustoimintoja 
koordinoi konsernirahoitus. 

     

Valuuttariski

Konserni on alttiina valuuttariskille johtuen valuuttakurssien muutoksista konsernin raportointivaluuttaa, euroa, vastaan. Valuuttariskin 
hallinta on jaettu kahteen osaan: valuuttamääräisten rahavirtojen hallintaan (transaktioriski) sekä valuuttamääräisten tase-erien 
hallintaan (translaatioriski). 

Transaktioriskit syntyvät kaupallisista ja rahoitukseen liittyvistä tapahtumista sekä maksuista, jotka ovat muussa valuutassa kuin 
yksikön toimintavaluutta. Vuonna 2015 noin 44 % Ahlstromin liikevaihdosta oli euromääräistä, noin 44 % USD-määräistä ja 12 % 
muissa valuutoissa. Ahlstromin raaka-aineostot ovat yleensä USD- ja euromääräisiä. Ulkomaanvaluutan määräisiä kassaan- ja 
kassastamaksuja suojataan valuuttakohtaisina nettopositioina kyseisen konserniyhtiön perusvaluuttaa vastaan konsernin 
rahoituspolitiikassa määriteltyjen periaatteiden mukaisesti. Yleisperiaatteena on, että konserniyhtiöt suojaavat kokonaisuudessaan 
valuutoittain 3 kuukauden ennustetun nettovaluuttavirtapositionsa, mutta suojaushorisonttia voidaan pidentää 12 kuukauteen asti 
sopimalla siitä konsernirahoituksen kanssa. Suojausinstrumentteina käytetään valuuttatermiinisopimuksia  ja ne kirjataan yleensä 
tulosvaikutteisesti. Konsernin rahoituspolitiikan mukaisesti lainoihin ja saataviin liittyvä valuuttapositio pyritään suojaamaan aina 
kokonaisuudessaan. Yleisperiaatteena on, että kaikki sisäiset lainat ja talletukset toteutetaan tytäryhtiön paikallisessa valuutassa aina, 
kun se on taloudellisesti mahdollista.

Translaatiopositio muodostuu pääasiasssa ulkomaisiin tytäryhtiöihin tehdyistä pääomasijoituksista. Ulkomaisiin tytäryhtiöihin tehtyihin 
nettosijoituksiin liittyvää valuuttariskiä ei normaaliolosuhteissa suojata sijoitusten pitkäaikaisen luonteen vuoksi. Pääoman palautukset 
kuitenkin suojataan johtuen niiden lyhytaikaisesta luonteesta. Tilinpäätöshetkellä oman pääoman nettosijoitusten suojausaste oli 1,7 % 
(31.12.2014 0 %).

     

Rahoitusinstrumenttien valuuttariskien herkkyysanalyysi IFRS 7:n mukaan

Analyysi on laadittu olettaen, että valuuttamääräisten rahoitusinstrumenttien osuus sekä tilinpäätöshetken suojauskohteet pysyvät 
muuttumattomina. Markkinariskeille herkkiä rahoitusinstrumentteja ovat käyttöpääomaerät, kuten myyntisaamiset ja muut saamiset 
sekä ostovelat ja muut velat, rahoitusvelat, talletukset, rahavarat ja johdannaissopimukset. Ennustetut kassavirrat eivät ole mukana 
analyysissä.

Seuraavassa taulukossa on esitetty kuinka valuuttojen 10 %:n vahvistuminen euroa vastaan vaikuttaisi tuloslaskelmaan ja omaan 
pääomaan. Jos kurssit heikentyisivät 10 %, vaikutus olisi vastakkaismerkkinen. Vaikutus omaan pääomaan johtuu rahavirran 
suojauslaskennan alaisista valuuttatermiineistä.
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Transaktiopositio 31.12.2015 31.12.2015 31.12.2014 31.12.2014

Milj. euroa
Avoin 
positio

Vaikutus
tulos-

laskelmaan

Vaikutus
omaan 

pääomaan
Avoin 
positio

Vaikutus
tulos-

laskelmaan

Vaikutus
omaan 

pääomaan

SEK 18,3 0,0 2,0 22,3 0,6 1,9

USD 13,6 1,5  - 6,9 0,8 -

GBP 0,8 0,1 - 4,4 0,5 -

Nettovaikutus 1,6 2,0 1,8 1,9

     

Avoin positio esitetään nettovaroina (varat vähennettyinä veloilla). Nettovaikutus on laskettu ennen veroja.

Seuraavassa taulukossa on esitetty kuinka valuuttojen 10 %:n vahvistuminen euroa vastaan vaikuttaisi omaan pääomaan. Jos kurssit 
heikentyisivät 10 %, vaikutus olisi vastakkaismerkkinen.

     

Translaatiopositio 31.12.2015 31.12.2014

Milj. euroa
Avoin 
positio

Vaikutus
omaan 

pääomaan
Avoin 
positio

Vaikutus
omaan 

pääomaan

USD 76,3 8,5 65,3 7,3

CNY 50,1 5,6 54,4 6,0

KRW 35,3 3,9 30,4 3,4

SEK 28,4 3,2 25,6 2,8

INR 28,0 3,1 21,0 2,3

GBP 25,1 2,8 17,2 1,9

BRL 21,2 2,4 28,0 3,1

RUB 11,3 1,3 16,9 1,9

Nettovaikutus 30,6 28,8

     

Avoin positio esitetään nettovaroina (varat vähennettyinä veloilla). Nettovaikutus on laskettu verojen jälkeen.

     

Korkoriski

Ahlstromin korkoriskiä mitataan modifioidulla duraatiolla, joka kuvaa konsernin lainasalkun arvon muutosherkkyyttä suhteessa 
korkotason muutoksiin. Konsernin nettovelkaposition riskineutraali korkosidonnaisuusaika on rahoituspolitiikan mukaisesti 12 
kuukautta ja korkosidonnaisuusajan sallittu vaihteluväli on 3 kuukaudesta 48 kuukauteen. Lainasalkun modifioitu duraatio oli 
tilinpäätöshetkellä 18,2 kuukautta. Korkoriskiprofiilia voidaan muokata käyttämällä johdannaisinstrumentteja, kuten 
koronvaihtosopimuksia. Tilinpäätöshetkellä konsernilla ei ollut avoimia koronvaihtosopimuksia.

Tilinpäätöshetken mukaisella nettovelkapositiolla laskettuna markkinakorkotason yhden prosenttiyksikön nousulla olisi -1,2 milj. euron 
(-1,0 milj. euron) vaikutus konsernin tulokseen. Analyysi on laadittu laskien yhden prosentin koronnousun vaikutus vaihtuvakorkoisiin 
korollisiin velkoihin ja muihin lyhytaikaisiin talletuksiin. Rahavaroja ja rahoitusleasingvelkoja ei ole huomioitu. Nettovaikutus on laskettu 
verojen jälkeen.
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Hyödykkeiden ja energian hintariskit

Konsernin kannattavuus on alttiina hyödykkeiden ja energian hinnanvaihteluille. Konserniyhtiöt ovat vastuussa omien raaka-aineiden ja 
energian hintariskiensä tunnistamisesta sekä mittaamisesta. Konserniyhtiöiden tulisi pyrkiä ensisijaisesti suojaamaan hyödykkeiden 
hintariskinsä (tärkeimmät sellu, energia ja kemikaalit) kiinteähintaisilla sopimuksilla toimittajiensa kanssa. Mikäli pitkäaikaisia 
toimitussopimuksia ei voida tehdä, tai jos ne eivät ole ehdoiltaan kilpailukykyisiä, konserniyhtiöt voivat myös suojautua hintariskeiltä 
konsernirahoituksen kautta tehtävillä johdannaissopimuksilla. Tilinpäätöshetkellä ei ollut voimassaolevia sellujohdannaissopimuksia 
(31.12.2014 0 tonnia).

     

Maksuvalmius ja jälleenrahoitusriski

Konserni pyrkii turvaamaan riittävän maksuvalmiuden kaikissa tilanteissa tehokkaalla kassanhallinnalla sekä rajoittamalla sijoitukset 
erittäin likvideihin rahoitusinstrumentteihin. Rahavarojen ja vahvistettujen luottolimiittien tulisi aina kattaa lyhytaikainen velka sekä 
seuraavan 12 kuukauden korkomaksut, lainojen lyhennykset, päätetyt uus- ja kunnossapitoinvestoinnit sekä arvioidut maksettavat 
osingot. 

Tilinpäätöshetkellä konsernin korolliset velat olivat 243,3 milj. euroa (31.12.2014 295,2 milj. euroa), josta pankkien ja muiden 
rahoituslaitosten myöntämiä lainoja oli 113,8 milj. euroa (126,2 milj. euroa), vakuudettomia joukkovelkakirjalainoja 99,5 milj. euroa 
(153,5 milj. euroa), kotimaisesta 300 milj. euron yritystodistusohjelmasta oli käytössä 30,0 milj. euroa (10,9 milj. euroa) ja 
rahoitusleasingvelkoja oli 0,0 milj. euroa (4,6 milj. euroa). Vuodenvaihteessa kokonaislikviditeetti mukaan lukien kassa, käyttämättömät 
sitovat luottolimiitit ja sitovat konsernitililimiitit oli yhteensä 299,0 milj. euroa (300,3 milj. euroa), josta kassavarat olivat 47,3 milj. euroa 
(41,4 milj. euroa), pitkäaikaiset käyttämättömät sitovat luottolimiitit 237,6 milj euroa (254,7 milj. euroa) ja sitovat konsernitilimiitit 14,1 
milj. euroa (4,2 milj. euroa). Lisäksi yhtiöllä oli ei-sitovia konsernitililimiittejä ja käyttämättömiä ei-sitovia luottolimiittejä yhteensä 103,6 
milj. euron (129,5 milj.euron) arvosta.

25.6.2015 Ahlstrom allekirjoitti kolmivuotisen 180 miljoonan euron valmiusluottosopimuksen (revolving credit facility). Järjestelyyn 
sisältyy kaksi 12 kuukauden jatko-optiota, jotka ovat ehdollisia osallistuvien pankkien suostumukselle. Valmiusluotto korvasi 
kesäkuussa 2011 allekirjoitetun 200 miljoonan euron (alunperin 250 milj. euroa) luottojärjestelyn ja sitä käytetään konsernin yleisiin 
rahoitustarpeisiin. Laskiessaan liikkeeseen 100 miljoonan euron vakuudettoman joukkovelkakirjalainan syyskuussa 2014, Ahlstrom 
tarjoutui ostamaan takaisin käteisellä 10.11.2015 erääntyvän 100 miljoonan euron joukkovelkakirjalainansa. Velkakirjan haltijoiden 
ostettavaksi tarjoamien lainaosuuksien kokonaismäärä oli 45 771 000 euroa, ja 10.11.2015 Ahlstrom maksoi takaisin loput 
joukkovelkakirjalainan lainaosuuksista.

Ahlstromin rahoitussopimusten edellyttämät kovenanttien ehdot säilyivät muuttumattomina. Velkaantumisaste on ainoa Ahlstromin 
rahoitussopimuksiin liittyvä rahoituskovenantti.

Vuoden 2015 aikana rahoitussopimusten kovenanttien edellyttämät ehdot täyttyivät selvästi ja johdon käsityksen mukaan tämä tilanne 
tulee jatkumaan.

Jälleenrahoitusriskiä minimoidaan varmistamalla, että lainajärjestelyjen erääntymisaikataulu on tasapainossa ja laina-ajat ovat riittävän 
pitkiä. Konsernin velkojen erääntymisaikataulu esitetään seuraavassa taulukossa.
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Sopimuksiin perustuvat velkojen lyhennysten ja rahoituskulujen diskonttaamattomat kassavirrat

     

31.12.2015

Milj. euroa 2016 2017 2018 2019 2020 Myöhemmin Yhteensä

Lainat rahoituslaitoksilta, 
vaihtuvakorkoiset

4,5 27,0 - - - - 31,4

Lainat rahoituslaitoksilta, 
kiinteäkorkoiset

9,0 - - - - - 9,0

Eläkelainat - - - - - - 0,0

Rahoitusleasingvelat 0,0 - - - - - 0,0

Muut pitkäaikaiset velat 4,2 4,2 4,9 102,4 - 0,0 115,7

Muut lyhytaikaiset velat 103,7 - - - - - 103,7

Yhteensä 121,4 31,1 4,9 102,4 0,0 0,0 259,8

     

Johdannaissopimukset

Valuuttatermiinit, 
kassasta maksut

-148,5 - - - - - -148,5

Valuuttatermiinit, 
kassaan maksut

148,0 - - - - - 148,0

Johdannaissopimukset, 
netto

-0,5 - - - - - -0,5

     

31.12.2014

Milj. euroa 2015 2016 2017 2018 2019 Myöhemmin Yhteensä

Lainat rahoituslaitoksilta, 
vaihtuvakorkoiset

2,2 0,7 25,4 - - - 28,3

Lainat rahoituslaitoksilta, 
kiinteäkorkoiset

14,1 14,1 3,4 1,3 - - 32,9

Eläkelainat 1,2 - - - - - 1,2

Rahoitusleasingvelat 0,3 4,4 - - - - 4,7

Muut pitkäaikaiset velat 60,4 4,2 4,2 4,9 102,8 0,0 176,4

Muut lyhytaikaiset velat 77,9 - - - - - 77,9

Yhteensä 156,2 23,3 32,9 6,2 102,8 0,0 321,4

     

Johdannaissopimukset

Valuuttatermiinit, 
kassasta maksut

-126,4 - - - - - -126,4

Valuuttatermiinit, 
kassaan maksut

125,2 - - - - - 125,2
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Johdannaissopimukset, 
netto

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

     

Velkojen erääntymisajat -taulukon erät ovat sopimuksiin perustuvia velkojen diskonttaamattomia kassavirtoja, eivätkä näin ollen ole 
täsmäytettävissä taseen lukuihin.

Konsernin Munksjön puolesta antama takaus, 0,4 milj. euroa, päättyi toukokuussa 2015.

     

Korolliset velat ja velkarakenne

     

31.12.2015

Milj. euroa
Nostettu  

määrä
Nostamaton  

määrä Yhteensä
Erääntymisvuosi  

2016 2017 2018 2019 2020 Myöhemmin

     

Lainasitoumukset - 237,6 237,6 - 30,0 207,6 - - -

     

Pitkäaikaiset lainat 139,5 - 139,5 12,6 26,7 0,7 99,5 - -

Rahoitusleasingvelat 0,0 - 0,0 0,0 - - - - -

Lyhytaikaiset lainat 103,4 - 103,4 103,4 - - - - -

Käytetyt pankkitililimiitit 0,3 - 0,3 0,3 - - - - -

Korolliset velat 
yhteensä

243,3 - 243,2 116,4 26,7 0,7 99,5 0,0 0,0

     

Lainat ja 
nostamattomat limiitit 
yhteensä

243,3 237,6 480,8 116,4 56,7 208,3 99,5 0,0 0,0

     

31.12.2014

Milj. euroa
Nostettu  

määrä
Nostamaton  

määrä Yhteensä
Erääntymisvuosi  

2015 2016 2017 2018 2019 Myöhemmin

     

Lainasitoumukset - 254,7 254,7 - 200,0 30,0 24,7 - -

     

Pitkäaikaiset lainat 212,8 - 212,8 69,7 13,4 28,3 2,0 99,4 0,0

Rahoitusleasingvelat 4,6 - 4,6 0,2 4,4 - - - -

Lyhytaikaiset lainat 70,9 - 70,9 70,9 - - - - -

Käytetyt pankkitililimiitit 7,0 - 7,0 7,0 - - - - -

Korolliset velat yhteensä 295,2 - 295,2 147,7 17,8 28,3 2,0 99,4 0,0
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Lainat ja nostamattomat 
limiitit yhteensä

295,2 254,7 549,9 147,7 217,8 58,3 26,7 99,4 0,0

     

Factoring

Konserniyhtiöt voivat osallistua laskusaatavarahoitukseen tai muihin vastaavantyyppisiin rahoitussopimuksiin konsernirahoituksen 
hyväksyttyä ehdot konsernin rahoituspolitiikan vaatimusten täyttyessä. Laskusaatavarahoitussopimusten yhteydessä saataviin liittyvät 
riskit ja edut siirtyvät Ahlstrom konsernin ulkopuolelle. Vuoden 2015 aikana konserni on lisännyt laskusaatavarahoitusta ja 
raportointihetkellä avoin yhteismäärä oli 28,2 milj. euroa (15,3 milj. euroa).

     

Pääomarakenteen hallinta

Konsernin tavoitteena on tehokas pääomarakenne, jolla pyritään toisaalta omistaja-arvon kasvattamiseen ja toisaalta varmistetaan 
konsernin toimintaedellytykset laina- ja pääomamarkkinoilla kaikissa olosuhteissa. Yhtiön hallitus arvioi konsernin pääomarakennetta 
säännöllisesti.

Pääomarakenteen kehitystä seurataan velkaantumisasteella (gearing), joka lasketaan jakamalla korolliset nettovelat oman pääoman 
määrällä. Korolliset nettovelat saadaan vähentämällä korollisista veloista rahavarat ja muut lyhytaikaiset sijoitukset. Tilinpäätöshetkellä 
voimassa olleiden taloudellisten tavoitteiden mukaan konsernin pitkän aikavälin tavoitteena on pitää velkaantumisaste vaihteluvälillä 50-
80 %. Uusien, 29.1.2016 julkaistujen, taloudellisten tavoitteiden mukaisesti velkaantumisasteen tulee olla alle 100%.

Ahlstrom Oyj:llä on 100 miljoonan euron oman pääoman ehtoinen laina, jonka vuotuinen kuponkikorko on 7,875 %. Lainalla ei ole 
eräpäivää, mutta yhtiöllä on oikeus lunastaa se takaisin lokakuussa 2017. Laina käsitellään konsernitilinpäätöksessä omana 
pääomana.

     

Seuraavassa taulukossa on esitetty velkaantumisasteet vuosina 2015 ja 2014.

     

Milj. euroa 2015 2014

Korolliset velat 243,3 295,2

Rahavarat 47,3 41,4

Muut lyhytaikaiset 
sijoitukset

-

Korolliset nettovelat 195,9 253,8

     

Oma pääoma yhteensä 299,4 320,1

     

Velkaantumisaste 
(gearing)

65,4 % 79,3 %

     

Luotto- ja vastapuoliriski

Luotto- ja vastapuoliriski toteutuu, kun asiakas tai rahoituslaitos laiminlyö sopimukseen perustuvan maksuvelvoitteensa Ahlstromia 
kohtaan.

Myyntisaamisiin liittyvää luottoriskiä hallitaan asiakkaiden luottokelpoisuuden seurannalla sekä hyväksymällä asiakkaille myönnetyt 
luottorajat konsernin luottopolitiikassa määriteltyjen periaatteiden mukaisesti. Aiemman maksuhistorian seuranta sekä luottotietojen ja 
muun luottokelpoisuuteen liittyvän tiedon hankinta ovat osa luottorajojen hyväksymisprosessia. Kansainvälinen luottovakuutusohjelma 

VUOSIKERTOMUS 2015

42

Tämä on automaattisesti koostettu PDF Ahlstromin verkkovuosikertomuksesta. Sisältö ei välttämättä vastaa koko
vuosikertomusta, joka on luettavissa sivustolta www.ahlstrom.com



on Ahlstromin merkittävin keino lieventää konsernin luottoriskiä. Konsernissa ei ole merkittäviä riskikeskittymiä johtuen monipuolisesta 
asiakaskunnasta sekä saatavien maantieteellisestä jakaumasta. Ahlstromin kymmenen suurinta asiakasta vastaa alle 30 % 
liikevaihdosta. Myyntisaamisten ikäjakauma on esitetty liitetiedossa 22.
Vastapuoliriskiä syntyy rahoitustransaktioista kuten talletuksista, sijoituksista, johdannaissopimuksista, takauksista, jotka on annettu 
konserniyhtiöiden hyväksi, sekä vakuutussaatavista. Vastapuoliriskiä hallinnoidaan konsernin rahoituspolitiikan mukaisella vastapuolten 
luottokelpoisuuden seurannalla sekä solmimalla sopimuksia ainoastaan hyvän luottokelpoisuuden omaavien pankkien, 
vakuutusyhtiöiden ja muiden rahoituslaitosten kanssa. Ahlstromille ei toteutunut vastapuoliriskiä vuonna 2015.
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Konsernilla on kolme raportointisegmenttiä: Filtration, Building and Energy, Food and Medical. Segmentit ovat samat kuin 
Ahlstromin liiketoiminta-alueet. 

Filtration-segmentti valmistaa suodatinmateriaaleja kuljetus- sekä erikoissuodattimiin. Suodatinmateriaaleja käytetään 
kuljetusteollisuudessa, ilman ja veden suodatinvälineissä, bioteknologiateollisuudessa sekä kaasuturbiineissa. 

Building and Energy -segmentti palvelee asiakkaita rakennus-, kuljetus-, vene- ja tuulivoimalateollisuudessa. Segmentin tuotteita 
on muun muassa tapeteissa, lattioissa, veneiden rakenteissa, tuulivoimaloiden siipilavoissa sekä autojen verhoilumateriaaleissa.

Food and Medical -segmentti valmistaa sairaalamateriaaleja , elintarvikemateriaaleja ja kreppipapereita. Sairaalamateriaalit ovat 
terveydenhuoltoalan tekstiilejä kuten leikkaussalivaatteita ja -liinoja, steriilikääreitä ja kasvosuojaimia. Elintarviketuotteet ovat 
teepussi- ja kahvisuodatinmateriaaleja, lihajalosteiden kuoria, leivinpapereita ja muita elintarvikepakkausmateriaaleja. 
Kreppipapereita käytetään maalarinteipeissä sekä sairaala- ja pyyhetuotteissa.

Muihin toimintoihin sisällytetään rahoitukseen ja verotukseen liittyvät saamiset, velat ja kuluerät, sekä holding- ja myyntiyhtiöille 
kuuluvat tuotot, kulut, varat ja velat sekä osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta.

Ahlstromin ylin johto seuraa segmenttien toiminnan tulosta, rahavirtaa ja sitoutunutta pääomaa arvioidakseen näiden 
tuloksellisuutta ja tehdäkseen päätöksiä resurssien kohdistamisesta.

Ahlstromin ylin operatiivinen päätöksentekijä on konsernin johtoryhmä (EMT). Johtoryhmän puheenjohtajana toimii toimitusjohtaja 
sekä muina jäseninä liiketoiminta-alueiden ja konsernitoiminnoista vastaavat johtajat. Johtoryhmän jäsenille raportoidaan 
kuukausittain tuloslaskelma, operatiivinen rahavirta sekä jokaisen liiketoiminta-alueen keskeiset tunnusluvut. Liiketoiminta-
alueiden toimintaa arvioidaan pääasiassa liikevoiton, operatiivisen rahavirran ja sidotun pääoman tuottoprosentin (RONA) 
perusteella.

Segmenttien tulos, varat ja velat sisältävät erät, jotka liittyvät segmenttien liiketoimintaan. Segmentti-informaation 
arvostusperiaatteet ovat konsernin tilinpäätösperiaatteiden mukaiset.

     

Liiketoimintasegmentit 2015

Milj. euroa Filtration
Building

and 
Energy

Food and  
Medical

Muut
toiminnot

Elimi-
noinnit Konserni

Ulkoinen myynti 423,5 306,1 330,7 14,4 0,0 1 074,7

Segmenttien välinen myynti 8,1 2,4 23,7 40,5 -74,7 0,0

Liikevaihto 431,6 308,5 354,4 54,9 -74,7 1 074,7

Liikevoitto/ -tappio 40,4 -13,4 1,3 -6,5 0,1 21,9

Rahoitustuotot - - - 0,5 - 0,5

Rahoituskulut - - - 0,1 - 0,1

Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta - - - 0,2 - 0,2

Tulos ennen veroja 22,6
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Liikevoitto, % 9,4 -4,3 0,4 - - 2,0
Sidotun pääoman tuotto, RONA, % (Konserni ROCE, %) 19,8 -14,0 0,8 - - 3,9

     

Operatiivinen rahavirta 43,9 12,8 20,9 -7,8 -0,5 69,3

     

Segmentin varat 282,6 174,3 220,0 29,9 -5,8 701,0

Osuudet osakkuusyhtiöissä - - - 15,5 - 15,5

Kohdistamattomat varat - - - 121,3 - 121,3

Varat yhteensä 837,8

Segmentin korottomat velat 76,1 87,4 65,7 65,3 -5,7 288,8

Kohdistamattomat velat - - - 249,6 - 249,6

Oma pääoma - - - 299,4 - 299,4

Oma pääoma ja velat yhteensä 837,8

Poistot -20,9 -14,4 -28,6 -3,1 -67,0

Arvonalentumiset -7,5 -7,5

Kertaluonteiset erät -1,3 -10,3 -11,2 -2,8 -25,6

Investoinnit 12,6 5,6 6,1 3,1 27,3

Myyntivolyymit (tuhatta tonnia) 112,4 147,9 110,4 3,6 -8,7 365,6

     

Liiketoimintasegmentit 2014

Milj. euroa Filtration
Building 

and 
Energy

Food and  
Medical

Muut
toiminnot

Elimi-
noinnit

Jatkuvat 
toiminnot

Ulkoinen myynti 390,2 285,6 296,3 29,1 0,0 1 001,1

Segmenttien välinen myynti 12,6 2,6 24,7 51,3 -91,1 0,0

Liikevaihto 402,8 288,2 320,9 80,3 -91,1 1 001,1

     

Liikevoitto/ -tappio 40,9 -22,0 -4,8 -17,8 0,0 -3,7

Rahoitustuotot - - - 0,6 - 0,6

Rahoituskulut - - - -6,4 - -6,4

Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta - - - 0,1 - 0,1

Tulos ennen veroja -9,4

Liikevoitto, % 10,1 -7,6 -1,5 - - -0,4

Sidotun pääoman tuotto, RONA, % (Jatkuvat toiminnot 
ROCE, %)

20,8 -19,8 -3,0 - - -0,5

     

Operatiivinen rahavirta 40,7 -24,2 6,5 -10,2 0,1 13,0
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Segmentin varat 282,2 195,6 232,7 37,0 -8,4 738,9

Osuudet osakkuusyhtiöissä - - - 15,3 - 15,3

Kohdistamattomat varat - - - 166,9 - 166,9

Varat yhteensä 921,1

Segmentin korottomat velat 80,0 90,4 70,1 67,3 -8,3 299,4

Kohdistamattomat velat - - - 301,6 - 301,6

Oma pääoma - - - 320,1 - 320,1

Oma pääoma ja velat yhteensä 921,1

Poistot -17,9 -14,3 -23,5 -2,7 - -58,4

Arvonalentumiset - -11,9 - 0,0 - -11,9

Kertaluonteiset erät -0,4 -13,7 -11,2 -7,0 - -32,3

Investoinnit 17,6 18,5 6,3 3,1 - 45,4

Myyntivolyymit (tuhatta tonnia) 120,4 146,0 112,6 7,5 -11,7 374,9

     

Maantieteelliset tiedot

     

Liikevaihto esitetään maantieteellisissä tiedoissa asiakkaiden sijainnin mukaan. Varojen raportointi perustuu niiden 
maantieteelliseen sijaintiin. Pitkäaikaiset varat sisältävät muut kuin rahoitusinstrumentit, laskennalliset verosaamiset, työsuhteen 
päättymisen jälkeisiin etuusjärjestelyihin liittyvät varat ja vakuutussopimuksista syntyvät oikeudet.

     

Liikevaihto konsernin ulkopuolelle, milj. euroa

USA 299,0 261,7

Saksa 115,5 121,7

Italia 70,6 48,2

Kiina 66,5 54,4

Iso-Britannia 61,0 57,5

Ranska 50,6 49,4

Brasilia 27,4 33,6

Espanja 12,8 16,1

Suomi 5,5 6,7

Muut maat 365,7 351,7

Jatkuvat toiminnot 1 074,7 1 001,1

 + Lopetetut tominnot ja eliminoinnit - 0,8

Yhteensä 1074,7 1 001,9

     

Konsernilla ei ole yksittäisiä asiakkaita, joiden osuus nousisi 10 %:iin konsernin kokonaismyynnistä.
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Pitkäaikaiset varat, milj. euroa 2015 2014

USA 109,0 105,6

Saksa 10,2 19,4

Italia 47,4 18,7

Kiina 117,3 116,5

Iso-Britannia 8,4 30,7

Ranska 28,9 49,3

Brasilia 6,7 8,5

Espanja 0,0 0,0

Suomi 37,0 98,2

Muut maat 79,4 69,7

Yhteensä 444,2 516,7
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2015

Konsernilla ei ollut yritysmyyntejä eikä lopettuja toimintoja vuonna 2015

     

2014

Yritysmyynnit

     

Ahlstrom saattoi Paulinian tehtaan myynnin päätökseen

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 milj. euroa. Järjestelystä tiedotettiin 10.1.2014.

Myydyn netto-omaisuuden kirjanpitoarvo oli 19,5 milj. euroa, josta pysyvät vastaavat 11,3 milj. euroa ja rahavarat  0,3 
milj. euroa.

     

Ahlstrom Oyj myy Suomisen osakkeensa Ahlström Capitalille

Ahlstrom ilmoitti 7. lokakuuta 2014 sopineensa myydä omistamansa 66 666 666 Suominen Oyj:n osaketta AC Invest 
Two B.V.:lle, joka on Ahlström Capitalin tytäryhtiö. Ahlstrom myy 26,9 % omistuksensa hintaan 0,50 euroa osakkeelta, 
eli 33,3 miljoonan euron kokonaishintaan. 

Järjestely toteutui 13. lokakuuta. Järjestely toteutettiin optiosopimuksen nojalla, joka liittyi Paulinian tehtaan myyntiin 
Suomiselle Brasiliassa. Sopimus julkaistiin 10.1.2014.               

Myynnistä johtuen Ahlstrom kirjasi noin 11,8 milj. euron kertaluonteisen tulon vuoden 2014 viimeisen neljänneksen 
tulokseen.

AC Invest Two B.V.n omistamista 66,666,666 Suomisen osakkeista on määräaikainen voitonjakosopimus voimassa 
7.10.2016 asti Ahlstrom Oyj:n kanssa. 

     

Ahlstrom vetäytyy Porous Power Technologies -yhtiöstä

Ahlstrom ilmoitti 9. lokakuuta 2014 päättäneensä olla tekemättä lisäsijoituksia Porous Power Technologies, LLC:hen. 
Yhdysvaltalainen tytäryhtiö ei ollut onnistunut kehittämään kuitukangaspohjaista ratkaisua akkuseparaattorituotteeksi, 
jonka mahdolliset asiakkaat hyväksyisivät.

Tästä johtuen Porous Power Technologiesin hallitus päätti ajaa toiminnan hallitusti alas. Ahlstrom kirjasi vuoden 2014 
kolmannen neljänneksen tulokseensa 11,9 milj. euron arvonalennuksen. Kirjauksella ei ollut merkittävää 
rahavirtavaikutusta. 

Ahlstrom hankki 49,5 % osuuden Porous Power Technologiesta vuonna 2011 ja omisti noin 60 % yhtiön osakekannasta.

Porous Power Technologiesin netto-omaisuus jäi nolla arvoon 31.12.2014 pysyvien vastaavien alaskirjauksen ja 
hankintaan liittyneen laskennallisen verovelan tulouttamisen jälkeen.
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Ahlstromin yhteistoimintaneuvottelut Kauttualla saatu päätökseen 

Ahlstrom ilmoitti 19. joulukuuta 2014 saattaneensa päätökseen yhteistoimintaneuvottelut henkilöstön edustajien kanssa 
Kauttuan tuotantolinjallaan.

Neuvotteluiden tuloksena Kauttuan tuotantolinja on päätetty sulkea vuoden 2015 toisen vuosineljänneksen aikana. 

Kauttuan tehdas valmisti maalarinteipin pohjapaperia. Koska maalarinteippimarkkinoilla oli merkittävää ylikapasiteettia 
maailmanlaajuisesti, erityisesti Euroopassa, 

Ahlstrom oli etsinyt keinoja parantaa teippiliiketoimintansa kannattavuutta. 

Kauttuan tuotantolinja oli osa Ahlstromin Food-liiketoiminta-aluetta ja se työllisti 21 henkilöä, joiden työsuhteet 
Kauttualla päättyvät linjan sulkemisen myötä. 

Netto-omaisuuden arvo 31.12.2014 oli 0,0 milj. euroa. Pysyvien vastaavien alaskirjaus 0,8 milj. euroa ja 
uudelleenjärjestelyvaraus 2,2 milj. euroa kirjattiin joulukuulle 2014.

     

Lopetetut toiminnot

Label and Processing ja Brasilian osuus Home and Personal -liiketoiminnasta

Milj. euroa 2014

Liikevaihto 1,5

Toimintakulut 9,3

Voitto ennen veroja 10,8

Verot -3,9

Tilikauden voitto / tappio 6,9

Arvonalennus käypään arvoon ja myyntikulut 0,6

Tilikauden voitto / tappio lopetetuista toiminnoista 7,5

Liiketoiminnan rahavirrat 10,3

Investointien rahavirrat -9,3

Rahavirrat yhteensä lopetetuista toiminnoista 1,0

     

Rahoituksen rahavirtoja ei ole esitetty, koska lopetettujen toimintojen rahoitus on hoidettu konsernin sisäisesti.
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2015

Vuonna 2015 ei ollut yrityshankintoja.

2014

Vuonna 2014 ei ollut yrityshankintoja.
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Milj. euroa 2015 2014

Tavaroiden myynti 1 091,1 1 014,5

Palvelujen myynti 0,3 3,4

Myynnin vähennyserät -16,6 -16,7

Jatkuvat toiminnot 1 074,7 1 001,1

     

Myynnin vähennyserät ovat hyvityksiä ja alennuksia. Liikevaihtoa ei korjata myynnin jälkeisillä valuuttamääräisiin myyntiin 
kohdistuvilla kurssimuutoksilla.
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Milj. euroa 2015 2014

Raaka-aineet -491,7 -465,2

Energia -86,7 -87,0

Toimituskulut -36,2 -33,7

Muut muuttuvat kulut -31,6 -28,8

Operatiiviset kurssivoitot/-tappiot 0,4 0,5

Tuotannon kulut -264,3 -240,9

Jatkuvat toiminnot -910,0 -855,0
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Milj. euroa 2015 2014

Liiketoiminnan muut tuotot

Päästöoikeuksien myyntivoitot 0,4 0,4

Julkiset avustukset 2,6 2,6

Vakuutuskorvaukset 0,1 0,1

Käyttöomaisuuden myyntivoitot 2,0 0,7

Oikeudenkäyntikorvaukset 0,1 0,2

Muut tuotot 1,8 12,2

Yhteensä 7,0 16,1

Lopetetut toiminnot - 9,9

Jatkuvat toiminnot 7,0 6,2

     

Liiketoiminnan muut kulut

Alaskirjaukset -7,5 -10,7

Käyttöomaisuuden myyntitappiot -0,5 -1,1

Luottotappiot -0,7 -0,6

Uudelleenjärjestely -0,4 0,1

Muut kuluerät* -3,2 -0,9

Yhteensä -12,4 -13,2

Lopetetut toiminnot - 1,8

Jatkuvat toiminnot -12,4 -15,0

     

Tilintarkastajien palkkiot 2015 2014

PricewaterhouseCoopers-ketju

Tilintarkastus -0,7 -0,8

Veropalvelut - -0,5

Muut palvelut -0,6 -0,5

Yhteensä -1,3 -1,8
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Milj. euroa 2015 2014

Palkat ja palkkiot -156,3 -155,2

Muut henkilösivukulut -26,8 -25,1

Eläkekulut - maksupohjaiset järjestelyt -13,5 -12,2

Eläkekulut - etuuspohjaiset järjestelyt -1,5 -2,4

Muiden pitkäaikaisten työsuhde-etuuksien muutos -0,2 -0,2

Muut henkilöstökulut -18,3 -15,9

Yhteensä -216,6 -211,0

Lopetetut toiminnot - -0,1

Jatkuvat toiminnot -216,6 -210,9

     

Vuonna 2015 työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut sisälsivät 4,5 milj. euroa kertaluonteisia kustannuksia (11,5 milj. euroa vuonna 
2014), jotka liittyivät rakennemuutostoimenpiteisiin. Johdon työsuhde-etuudet on eritelty liitetiedossa 32.

     

Henkilöstö keskimäärin 2015 2014

Filtration 1 182 1 160

Food and Medical 995 1 051

Building and Energy 774 809

Home and Personal 0 6

Other operations 425 472

Total 3 376 3 499

Lopetetut toiminnot - 6

Jatkuvat toiminnot 3 376 3 493
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Milj. euroa 2015 2014

Koneet ja kalusto -51,2 -47,7

Rakennukset ja rakennelmat -11,4 -6,7

Aineettomat oikeudet ja hyödykkeet -3,6 -3,3

Muut aineelliset hyödykkeet -0,7 -0,7

Poistot yhteensä -67,0 -58,4

Lopetetut toiminnot - -

Jatkuvat toiminnot -67,0 -58,4
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Rahavirtaa tuottavien yksiköiden arvonalentumiset ja peruutukset sekä liikearvot :

Arvonalentumiset
ja peruutukset

Arvonalentumiset
ja peruutukset

Liikearvot Liikearvot

Milj. euroa 2015 2014 2015 2014

Wipes - 2,6 - -

Transportation Filtration - - 22,2 20,3

Advanced Filtration - - 14,5 13,9

Medical nonwoven - - 20,4 18,3

Vegetable parchment - - 6,7 6,2

Specialties & Wallcover - - 10,6 10,3

Porous Power Technologies - -11,9 - -

Processing (Osnabruck) -7,5 -1,4 - -

Muut toiminnot - - - -

Yhteensä -7,5 -10,7 74,3 69,0

Lopetetut toiminnot - 1,2 - -

Jatkuvat toiminnot -7,5 -11,9 74,3 69,0

     

Joulukuussa 2015 kirjattiin 7,5 milj. euron arvonalentuminen liityen Processing-yksikköön Osnabruckin tehtaalla. Tämä kohdistui 
aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin. Yksikkö kuuluu Building and Energy -segmenttiin ja tuottaa tapetti-, juliste- ja 
irrokepapereita. Liikearvon kasvu 5,3 milj.eurolla johtuu pelkästään valuuttakurssien muutoksesta.

Vuonna 2014 merkittävin arvonalentuminen oli 11,9 milj. euroa ja se kohdistui Porous Power Technologies -yhtiön liiketoimintaan. 
2,6 milj. euron arvoinen arvonalentumisen peruutus kirjattiin liittyen Paulinian tehtaan myyntiin. Processing-liiketoiminnassa tehtiin 
1,4 milj.euron lisäalaskirjaus liittyen myyntiin Perusalle Saksassa.

Rahavirtaa tuottavien yksiköiden kerrytettävissä oleva rahamäärä perustuu käyttöarvon laskentaan. Laskelmissa on käytetty 
arvioituja rahavirtoja, jotka perustuvat viiden seuraavan vuoden taloussuunnitelmien EBITDA-lukuihin, normaaleihin 
korvausinvestointeihin sekä operatiivisen käyttöpääoman muutoslukuihin. Viiden vuoden jälkeen laskettu jääännösarvo perustuu 
viiden edellisen vuoden keskiarvoihin ja 0,5 % kasvulle ja loputtomalle käyttöajalle.  Ennakoitujen rahavirtojen diskonttaamisessa 
nykyarvoon on käytetty samaa ennen veroja määritettyä diskonttokorkoa kaikkiin rahavirtaa tuottaviin yksiköihin. Diskonttokorko 
(WACC) 7,3 % perustuu markkinoiden näkemykseen rahan aika-arvosta ja omaisuuserään liittyvistä erityisriskeistä, joita ei ole 
huomioitu rahavirta-arvioissa. Rahavirtaa tuottavien yksiköiden erillisriskit ovat huomioitu niiden taloussuunnitelmissa ja sisältyvät 
siten niiden rahavirtoihin.

Liikearvon arvonalentumistestaus tehdään kahdesti vuodessa. Ensimmäinen testaus tehdään syyskuun välitilinpäätöksen ja toinen 
joulukuun tilinpäätöksen yhteydessä. Näiden lisäksi testaus tehdään aina silloin, kun on viitteitä arvonalentumisesta. 
Liiketoiminta-alueet tarkkailevat kuukausittain, mikäli ilmenee viitteitä arvonalentumisesta. Jos tälläisiä viitteitä ilmenee, aloitetaan 
arvonalentumistestaus.
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Johdon arvion mukaan minkään keskeisen muuttujan ei voida olettaa muuttuvan niin paljon, että se aiheuttaisi uusia 
arvonalentumiskirjauksia. Herkkyysanalyysein on todennettu, että diskonttokoron nousu kolmella prosenttiyksiköllä ei johtaisi 
arvonalentumiseen missään kassavirtaa tuottavassa yksikössä. 
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Milj. euroa 2015 2014

Rahoitustuotot

Korkotuotot lainoista ja saamisista 0,2 0,3

Johdannaiset, ei suojauslaskennassa 0,2 0,3

Muut rahoitustuotot - -

Jatkuvat toiminnot 0,5 0,6

     

Rahoituskulut

Korkokulut jaksotettuun hankintamenoon arvostetuista veloista -16,5 -17,9

Johdannaiset, ei suojauslaskennassa -0,4 -0,5

Muut rahoituskulut 17,5 12,6

Jatkuvat toiminnot 0,6 -5,9

     

Kurssierot ja käypien arvojen muutokset

Lainat ja saamiset 7,7 8,4

Johdannaiset, ei suojauslaskennassa -8,2 -8,9

Jatkuvat toiminnot -0,5 -0,5

     

Nettorahoituskulut 0,6 -5,8

     

Korkokulut sisältävät 2,6 milj. euroa nettokorkokuluja etuuspohjaisista järjestelyistä (2,6 milj. euroa 2014).

Muut rahoituskulut sisältää 20,3 milj. euroa myyntivoittoa Munksjö Oyj:n osakkeista (14,2 milj. euroa myyntivoittoa Suominen 
Oyj:n ja Munksjö Oyj:n osakkeista 2014).

Rahoitustuottoihin ja -kuluihin sisältyvien kurssierojen lisäksi konsernin liikevoittoon on kirjattu kurssieroja 0.4 milj. euroa (0.5 milj. 
euroa vuonna 2014), joista johdannaisista kertyneitä on 0,4 milj. euroa (-0.4 milj. euroa vuonna 2014). 
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Milj. euroa 2015 2014

Tilikauden verotettavaan tuloon perustuva vero -4,3 -4,5

Edellisten tilikausien verot -0,5 3,3

Laskennalliset verot -9,3 -3,6

Tuloverot yhteensä -14,1 -4,8

Lopetetut toiminnot - -3,9

Jatkuvat toiminnot -14,1 -0,9

     

Suoraan omaan pääomaan kirjatut verot

Oman pääoman ehtoinen laina 1,6 1,6

Muut erät -0,2 2,3

Yhteensä 1,4 3,9

     

Tuloverojen täsmäytys

Sisältäen lopetetut toiminnot

Suomen verokannan mukaan laskettu vero -4,5 -0,4

Erot Suomen ja ulkomaisten verokantojen välillä 0,1 0,3

Italian aluevero (IRAP) ja minimiverot -0,6 -1,0

Oikaisut edellisten tilikausien veroihin -0,5 3,3

Vähennyskelvottomat kulut ja verovapaat tuotot 4,3 0,1

Laskennallisten verosaamisten oikaisut -11,8 -9,8

Lakisääteisten verokantojen muutokset -1,3 -

Osakkuusyhtiöt ja muut erät 0,2 2,7

Tuloverot yhteensä -14,1 -4,8

     

Verovapaat tuotot vuonna 2015 koostuvat pääasiassa Munksjön osakkeiden myyntivoitosta . Laskennallisia verosaamisia on 
oikaistu niissä konserniyhtiöissä, joissa verosaamisten hyödyntämiseen liittyvät oletukset ovat muuttuneet tai joissa ei ole 
riittävää näyttöä tilikauden tappion hyödyntämisestä.

Eräissä konserniyhtiöissä on käynnissä veroilmoituksiin kohdistuva verotarkastus tai veroilmoitukset on jo riitautettu. 
Keskeisimmät keskustelun kohteena olevat asiat liittyvät siirtohinnoitteluun. Verotarkastusten tämänhetkisen tilanteen arvioinnin 
perusteella ei ole kirjattu merkittäviä verovarauksia.
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     2015 2014

Milj. euroa
Ennen
veroja

Veroveloitus
/-hyvitys

Verojen
jälkeen

Ennen
veroja

Veroveloitus
/-hyvitys

Verojen
jälkeen

Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi 

Etuuspohjaisten järjestelyjen uudelleen määrittämisestä johtuvat erät -4,3 1,6 -2,6 -21,8 5,9 -15,9

Yhteensä -4,3 1,6 -2,6 -21,8 5,9 -15,9

     

Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi

Muuntoerot 6,5 - 6,5 9,4 - 9,4

Ulkomaisten nettoinvestointien suojaus 0,2 - 0,2 - - -

Osuus pääomaosuusmenetelmällä yhdisteltyjen sijoitusten  muista 
laajan tuloksen eristä

- - - 0,5 0,0 0,5

Myytävissä olevien rahoitusvarojen arvonmuutos -17,0 - -17,0 17,0 - 17,0

Rahavirran suojaukset 0,6 -0,1 0,5 -0,2 0,0 -0,2

Yhteensä -9,8 -0,1 -9,9 26,7 0,0 26,8

     

Muut laajan tuloksen erät yhteensä -14,1 1,5 -12,6 4,9 5,9 10,9
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Osakekohtainen tulos lasketaan jakamalla emoyrityksen osakkeenomistajille kuuluva tilikauden voitto tai tappio tilikauden aikana 
ulkona olevien osakkeiden lukumäärän painotetulla keskiarvolla. Oman pääoman ehtoisen lainan tilikaudella kertyneet korot 
vaikuttavat osakekohtaisen tuloksen laskentaan. Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluvasta tilikauden voitosta tai tappiosta 
vähennetään edellä mainitut korot. Kaudelle kohdistuvat korot veroilla vähennettynä ovat 6,3 milj. euroa (6,3 milj. euroa vuonna 
2014) ja niiden vaikutus osakekohtaisen tuloksen laskentaan 0,13 euroa (0,13 euroa vuonna 2014).

     

     2015 2014

Laimentamaton ja laimennettu osakekohtainen tulos

Emoyhtiön omistajille kuuluva tilikauden voitto/tappio (milj. euroa) 9,2 3,6

Oman pääoman ehtoisen lainan kaudelle kohdistuvat korot veroilla vähennettynä (milj. euroa) -6,3 -6,3

Yhteensä sisältäen lopetetut toiminnot 2,9 -2,7

Lopetetut toiminnot (milj. euroa) - 7,5

Jatkuvat toiminnot 2,9 -10,3

     

Kantaosakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo tilikauden aikana (1 000 kpl) 46 670,6 46 670,6

     

Jatkuvat toiminnot

Laimentamaton ja laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos (euroa) 0,06 -0,22

Sisältäen lopetetut toiminnot

Laimentamaton ja laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos (euroa) 0,06 -0,06
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Milj. euroa

Maa-
ja

vesi-
alueet

Rakennukset
ja

rakennelmat

Koneet
ja

kalusto

Muut
aineelliset

hyödykkeet

Ennakko-
maksut ja

keskeneräiset
hankinnat

Aineelliset
hyödykkeet

yhteensä

2015

Alkuperäinen hankintameno 1.1. 10,5 169,2 967,0 9,8 27,0 1 183,5

Lisäykset liiketoimintojen yhdistämisestä - - - - - -

Lisäykset 0,0 0,7 8,3 0,2 15,9 25,0

Vähennykset - -0,6 -16,9 -0,1 - -17,6

Siirrot tase-erien välillä - 2,6 17,4 0,1 -20,2 -0,0

Muut muutokset - - -0,0 - -0,1 -0,1

Kurssierot 0,6 7,1 33,5 0,2 0,8 42,2

Alkuperäinen hankintameno 31.12. 11,1 179,0 1 009,2 10,2 23,5 1 233,0

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1. 0,4 81,9 714,8 6,3 7,3 810,6

Poistot 0,1 11,4 51,2 0,6 - 63,4

Arvonalentumiset - - 6,4 1,1 - 7,5

Arvonalentumisten peruutukset - - - - - -

Vähennykset - -0,5 -16,2 -0,1 - -16,8

Siirrot tase-erien välillä - - - - - -

Muut muutokset - -0,0 0,0 0,0 1,7 1,6

Kurssierot 0,0 3,1 23,5 0,2 - 26,8

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 31.12. 0,5 95,9 779,7 8,1 8,9 893,2

     

Kirjanpitoarvo 1.1.2015 10,1 87,3 252,2 3,5 19,7 372,9

Kirjanpitoarvo 31.12.2015 10,6 83,1 229,6 2,1 14,5 339,9

     

Vuonna 2015 käyttöomaisuuteen ei aktivoitu korkoja. Vuonna 2014 käyttöomaisuuteen aktivoitiin korkoja 0,8 milj. euroa. 
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Milj. euroa

Maa-
ja

vesi-
alueet

Rakennukset
ja

rakennelmat

Koneet
ja

kalusto

Muut
aineelliset

hyödykkeet

Ennakko-
maksut ja

keskeneräiset
hankinnat

Aineelliset
hyödykkeet

yhteensä

2014

Alkuperäinen hankintameno 1.1. 12,1 158,9 883,2 9,0 76,3 1 139,4

Lisäykset liiketoimintojen yhdistämisestä - - - - - -

Lisäykset 0,0 0,9 11,5 0,7 36,0 49,2

Vähennykset -2,4 -7,4 -28,9 -0,5 -0,2 -39,3

Siirrot tase-erien välillä 0,1 11,2 75,5 0,8 -87,6 -0,0

Muut muutokset - - -0,4 - -3,9 -4,3

Kurssierot 0,7 5,4 26,1 -0,1 6,4 38,6

Alkuperäinen hankintameno 31.12. 10,5 169,2 967,0 9,8 27,0 1 183,5

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1. 0,4 77,1 669,8 6,0 7,2 760,5

Poistot 0,0 6,7 47,7 0,7 - 55,0

Arvonalentumiset 1,2 0,2 0,1 - 0,0 1,6

Arvonalentumisten peruutukset - -1,3 -1,3 - - -2,6

Vähennykset -1,2 -3,6 -22,7 -0,5 0,0 -28,0

Siirrot tase-erien välillä - - - - - -

Muut muutokset - - - - - -

Kurssierot 0,0 2,8 21,2 0,1 - 24,2

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 31.12. 0,4 81,9 714,8 6,3 7,3 810,6

Kirjanpitoarvo 1.1.2014 11,7 81,9 213,4 2,9 69,0 379,0

Kirjanpitoarvo 31.12.2014 10,1 87,3 252,2 3,5 19,7 372,9

     

Rahoitusleasingsopimuksilla vuokralle otetut hyödykkeet

Milj. euroa
Maa- ja

vesialueet
Rakennukset

ja rakennelmat
Koneet ja

kalusto Yhteensä

2015

Alkuperäinen hankintameno 0,3 - - 0,3

Kertyneet poistot 0,2 - - 0,2

Kirjanpitoarvo 31.12.2015 0,1 - - 0,1

2014

Alkuperäinen hankintameno 0,4 5,9 0,3 6,6

Kertyneet poistot - 2,1 0,2 2,2

Kirjanpitoarvo 31.12.2014 0,4 3,8 0,1 4,4
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Milj. euroa
Aineettomat

oikeudet Liikearvo

Muut
aineettomat
hyödykkeet

Ennakko-
maksut

Aineettomat
hyödykkeet

yhteensä

2015

Alkuperäinen hankintameno 1.1. 59,4 66,9 11,9 0,7 138,9

Lisäykset liiketoimintojen yhdistämisestä - - - - -

Lisäykset 1,2 - - 0,8 2,1

Vähennykset -11,5 -26,4 - - -37,9

Siirrot tase-erien välillä 0,1 - 0,0 -0,1 -

Muut muutokset -0,8 - - -0,0 -0,8

Kurssierot 4,7 -0,0 0,3 - 5,0

Alkuperäinen hankintameno 31.12. 53,2 40,5 12,2 1,4 107,3

     

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1. 54,2 -2,1 3,9 0,0 56,0

Poistot 3,0 - 0,6 - 3,6

Arvonalentumiset 0,0 - - - 0,0

Vähennykset -11,5 -26,4 - - -37,9

Siirrot tase-erien välillä - - - - -

Muut muutokset -0,5 - - - -0,5

Kurssierot 4,5 -5,3 0,0 - -0,8

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 31.12. 49,7 -33,8 4,5 0,0 20,4

     

Kirjanpitoarvo 1.1.2015 5,2 69,0 8,0 0,7 82,9

Kirjanpitoarvo 31.12.2015 3,5 74,3 7,6 1,4 86,8
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Milj. euroa
Aineettomat

oikeudet Liikearvo

Muut
aineettomat
hyödykkeet

Ennakko-
maksut

Aineettomat
hyödykkeet

yhteensä

2014

Alkuperäinen hankintameno 1.1. 53,4 66,0 12,2 0,6 132,2

Lisäykset liiketoimintojen yhdistämisestä - - - - -

Lisäykset 1,0 - 0,1 0,3 1,5

Vähennykset -0,2 -6,7 -0,9 - -7,7

Siirrot tase-erien välillä 0,1 - - -0,1 -

Muut muutokset -0,0 - - -0,2 -0,2

Kurssierot 5,0 7,6 0,4 - 13,1

Alkuperäinen hankintameno 31.12. 59,4 66,9 11,9 0,7 138,9

     

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1. 37,9 -0,8 3,5 0,0 40,6

Poistot 2,7 - 0,6 - 3,3

Arvonalentumiset 9,2 2,5 - - 11,7

Vähennykset -0,1 -6,7 -0,2 - -7,0

Siirrot tase-erien välillä - - - - -

Muut muutokset -0,0 - - -0,0 -0,0

Kurssierot 4,4 3,0 0,1 - 7,4

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 31.12. 54,2 -2,1 3,9 0,0 56,0

     

Kirjanpitoarvo 1.1.2014 15,5 66,8 8,7 0,6 91,6

Kirjanpitoarvo 31.12.2014 5,2 69,0 8,0 0,7 82,9

     

Päästöoikeudet

Ahlstromille on myönnetty päästöoikeuksia 156 865 yksikköä vuodelle 2015. Tilinpäätöspäivänä jäljellä olevat päästöoikeudet 
olivat 530 445 yksikköä ja niiden markkina-arvo oli noin 3,4 milj. euroa. Päästöoikeuksilla ei ole tasearvoa. Ylijääneet 
päästöoikeudet on siirretty vuodelle 2016. Päästöoikeuksia myytiin 0,4 milj. eurolla vuonna 2015 (0,4 milj. eurolla vuonna 2014).

VUOSIKERTOMUS 2015

65

Tämä on automaattisesti koostettu PDF Ahlstromin verkkovuosikertomuksesta. Sisältö ei välttämättä vastaa koko
vuosikertomusta, joka on luettavissa sivustolta www.ahlstrom.com



Milj. euroa 2015 2014

Tilikauden alussa 1.1. 15,3 36,3

Osuus kauden tuloksesta 0,2 0,1

Osuus osakkuusyhtiöiden muista laajan tuloksen eristä - 0,5

Lisäykset - -

Vähennykset - -21,6

Tilikauden lopussa 31.12. 15,5 15,3

     

Ahlstromin omistusosuudet AM Real Estate S.r.l. ja AK Energie GmbH yhtiöihin pysyivät samana ja ovat 50 %. 

     

Merkittävimpien osakkuusyhtiöiden taloudellisia tietoja

Milj. euroa Kotimaa Omistusosuus (%) Varat Velat Liikevaihto Voitto/tappio

2015

AM Real Estate S.r.l. Italia 50,0 27,3 2,8 0,0 0,4

AK Energie GmbH Saksa 50,0 5,7 2,2 0,0 0,0

2014

AM Real Estate S.r.l. Italia 50,0 27,4 3,2 0,0 0,1

AK Energie GmbH Saksa 50,0 5,7 2,2 0,0 0,0

     

Osakkuusyhtiöiden kanssa toteutuneet lähipiiritapahtumat

Milj. euroa 2015 2014

Myyntituotot tavaroista ja palveluista 0,0 28,4

Tavaroiden ja palveluiden ostot -10,9 -16,8

Myyntisaamiset ja muut lyhytaikaiset saamiset 0,0 0,0

Ostovelat ja muut lyhytaikaiset velat 0,6 0,0

     

Lähipiiritapahtumat perustuvat markkinaehtoiseen hinnoitteluun. Osakkuusyhtiöiden puolesta annetut takaukset on esitetty 
liitetiedossa 31.
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Muut pitkäaikaiset sijoitukset koostuvat sijoituksista noteeraamattomiin osakkeisiin ja osuuksiin arvoltaan 0,3 milj. euroa (0,3 milj. 
euroa vuonna 2014) (Munksjön osakkeet olivat 43,2 milj. euroa vuonna 2014)

     

Muut sijoitukset luokitellaan myytävissä oleviin rahoitusvaroihin.

     

Noteeraamattomat osakkeet ja osuudet arvostetaan hankintamenoon, koska niiden käypää arvoa ei voida luotettavasti määrittää. 
Munksjön osakkeet on arvostettu markkina-arvoonsa.

     

Konsernilla ei ole muita lyhytaikaisia sijoituksia.
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Milj. euroa 2015 2014

Käteinen raha ja pankkitilit sekä sijoitukset, joiden maturiteetti on enintään kolme kuukautta 47,3 41,4

Rahavarat taseessa 47,3 41,4

     

Rahavirtalaskelman rahavarat (sisältäen lopetetut toiminnot) vastaavat taseen rahavaroja (sisältäen lopetetut toiminnot).

Rahavarat sisältää nosto-oikeudella rajoitettuja rahavaroja 0,5 milj. euroa.
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Milj. euroa 1.1.

Kirjattu
tulos-

laskelmaan

Kirjattu 
muihin
laajan 

tuloksen
eriin

Kirjattu
omaan

pääomaan

Yritysostot
ja

-myynnit
Muuntoerot

ja muut
31.12.

2015

Laskennalliset verosaamiset

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet ja 
aineettomat hyödykkeet

5,8 -1,3 - - - 0,1 4,6

Työsuhde-etuuksiin liittyvät velvoitteet 18,6 -0,7 1,6 0,1 - 1,9 21,5

Verotuksessa käyttämättömät tappiot ja hyvitykset 66,7 -7,6 - 1,6 - -2,4 58,3

Muut väliaikaiset erot 13,2 1,9 - -0,2 - -1,6 13,3

Yhteensä 104,3 -7,7 1,6 1,5 0,0 -2,0 97,7

Netotettu laskennallisten verovelkojen kanssa -26,1 -1,7 - - - 1,2 -26,6

Laskennalliset verosaamiset 78,1 -9,4 1,6 1,5 0,0 -0,8 71,0

Laskennalliset verovelat

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet ja 
aineettomat hyödykkeet

22,3 -2,7 - - - 2,1 21,7

Muut väliaikaiset erot 5,6 4,3 0,1 - - -3,1 6,9

Yhteensä 27,9 1,6 0,1 - - -1,0 28,6

Netotettu laskennallisten verosaamisten kanssa -26,1 -1,7 - - - 1,2 -26,6

Laskennalliset verovelat 1,8 -0,1 0,1 - - 0,2 2,0

     

2014

Laskennalliset verosaamiset

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet ja 
aineettomat hyödykkeet

8,1 -2,4 - - - 0,1 5,8

Työsuhde-etuuksiin liittyvät velvoitteet 14,5 -3,1 5,9 - - 1,4 18,6

Verotuksessa käyttämättömät tappiot ja hyvitykset 68,6 -4,1 - 1,6 - 0,6 66,7

Muut väliaikaiset erot 15,1 -1,8 - - - -0,1 13,2

Yhteensä 106,3 -11,4 5,9 1,6 - 2,0 104,3

Netotettu laskennallisten verovelkojen kanssa -32,7 8,2 - -0,3 - -1,3 -26,1
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Laskennalliset verosaamiset 73,4 -3,2 5,9 1,3 - 0,7 78,1

Laskennalliset verovelat

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet ja 
aineettomat hyödykkeet

29,3 -6,5 - -2,3 - 1,8 22,3

Muut väliaikaiset erot 7,3 -1,3 - - - -0,4 5,6

Yhteensä 36,6 -7,8 - -2,3 - 1,4 27,9

Netotettu laskennallisten verosaamisten kanssa -32,7 8,2 - -0,3 - -1,3 -26,1

Laskennalliset verovelat 4,0 0,4 - -2,6 - 0,1 1,8

     

Laskennalliset verosaamiset ja -velat on vähennetty toisistaan, mikäli on olemassa laillinen oikeus kuitata tilikauden verotettavaan 
tulokseen perustuvia verovelkoja ja -saamisia toisiaan vastaan ja milloin laskennalliset verot liittyvät samaan veronsaajaan.

Tytäryhtiöiden jakamattomista voittovaroista ei ole kirjattu laskennallista verovelkaa, koska ne joko voidaan siirtää emoyhtiölle 
ilman veroseuraamuksia tai ne katsotaan sijoitetun pysyvästi kyseiseen yhtiöön eikä niitä ole tarkoitus jakaa emoyhtiölle 
lähitulevaisuudessa. Mikäli tytäryhtiöiden kaikki kertyneet voittovarat jaettaisiin emoyhtiölle, ei tästä aiheutuva lähdeveron määrä 
olisi olennainen suhteessa konsernitaseen laskennallisiin veroihin.

Määrältään 71,0 milj. euron (78,1 milj. euron vuonna 2014) laskennallisten verosaamisten hyödyntäminen on riippuvainen 
tulevaisuuden verotettavista tuloista mukaan lukien veronalaisten väliaikaisten erojen purkautumisesta syntyvät voitot. 
Liiketoimintasuunnitelmien perusteella kyseisten verosaatavien hyödyntäminen on todennäköistä.

Konsernilla oli 31.12.2015 verotuksessa käyttämättömiä tappioita yhteensä 338,1 milj. euroa (334,3 milj. euroa vuonna 2014), 
joista 245,7 milj. eurolla (221,3 milj. eurolla vuonna 2014) ei ole vanhenemisaikaa. Verotuksessa käyttämättömistä tappioista ei 
ole kirjattu laskennallista verosaamista 122,0 milj. euron (102,4 milj. euron vuonna 2014) osalta, koska niiden hyödyntämiseen 
liittyy epävarmuutta.
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Milj. euroa 2015 2014

Aineet ja tarvikkeet 42,9 40,8

Keskeneräiset tuotteet 18,5 16,9

Valmiit tuotteet 56,3 50,4

Ennakkomaksut 0,0 0,0

Yhteensä 117,6 108,1

     

Vuonna 2015 valmiiden tuotteiden arvonalentumiset ja niiden peruutukset olivat yhteensä - 0,4 milj. euroa  (-1,9 milj. euroa vuonna 
2014).
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Milj. euroa 2015 2014

Pitkäaikaiset

Lainasaamiset 0,2 0,5

Myyntisaamiset 0,0 0,3

Siirtosaamiset 1,7 1,8

Varat etuuspohjaisesta eläkejärjestelystä 0,3 -

Muut saamiset 3,5 4,0

Yhteensä 5,8 6,5

Lyhytaikaiset

Lainasaamiset 0,0 0,6

Myyntisaamiset 118,5 135,5

Siirtosaamiset 13,0 13,2

Johdannaissopimukset 0,9 0,3

Saamiset osakkuusyhtiöistä 0,0 0,0

Muut saamiset 19,4 21,1

Yhteensä 151,9 170,7

     

Luottoriskin enimmäismäärä tilinpäätöspäivänä on myyntisaamisten ja muiden saamisten kirjanpitoarvo.

     

Myyntisaamisista vähennetyt epävarmat saamiset

Milj. euroa 2015 2014

Tilikauden alussa 1.1. 2,2 2,1

Lisäys 0,2 0,6

Vähennys -0,2 -0,5

Palautukset -0,1 -0,0

Tilikauden lopussa 31.12. 2,0 2,2

     

Myyntisaamisista vähennetyt epävarmat saamiset määritellään pääsääntöisesti yli 180 päivää erääntyneiksi saataviksi, joille ei ole 
olemassa luotettavaa maksusuunnitelmaa tai luottotakausta, tai jos on muusta syystä todennäköistä, että saatavaa ei saada 
perittyä.
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Myyntisaamisten ikäjakauma

Milj. euroa 2015 2014

Erääntymättömät 102,8 120,6

Erääntyneet 1-30 päivää 12,4 11,6

Erääntyneet 31-90 päivää 2,1 1,4

Erääntyneet yli 90 päivää 1,2 1,8

Yhteensä 118,5 135,4

     

Siirtosaamisten erittely

Milj. euroa 2015 2014

Ennakkomaksut 10,2 10,8

Muut verosaamiset 2,1 1,9

Korkojaksotus 0,7 0,8

Saadut alennukset 0,0 0,0

Vakuutuskorvausten jaksotukset 0,3 0,2

Muut 1,4 1,2

Yhteensä 14,7 15,0

     

Myyntisaamisten ja muiden saamisten kirjanpitoarvo on kohtuullinen arvio niiden käyvästä arvosta.
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Seuraavassa on esitetty osakkeiden lukumäärän muutosten vaikutukset.

Milj. euroa
Osakkeiden lukumäärä

(1 000) Osakepääoma
Sijoitetun vapaan oman

pääoman rahasto
Omat

osakkeet Yhteensä

31.12.2013 46 105,3 70,0 61,1 -7,4 123,7

Omien osakkeiden luovutus 120,0 - - 0,9 0,9

31.12.2014 46 225,3 70,0 61,1 -6,5 124,7

Omien osakkeiden luovutus 296,3 - - 2,8 2,8

31.12.2015 46 521,6 70,0 61,1 -3,7 127,5

     

Ahlstrom Oyj:n osakepääoma 31.12.2015 oli 70 005 912 euroa. Osakepääoma jakautuu 46 670 608 osakkeeseen. Kaikilla 
osakkeilla on yksi ääni ja yhtäläinen oikeus osinkoon. Osakkeilla ei ole nimellisarvoa.

     

Omat osakkeet

31.12.2015 oli 149 005 osaketta emoyhtiön hallussa.

     

Rahastot

Suojausrahasto sisältää suojauslaskennan kriteerit täyttävien rahavirtaa suojaavien johdannaisten käyvän arvon muutokset. 
Käyvän arvon rahastoon kirjataan  myytävissä olevien rahoitusvarojen käyvän arvon muutos. Muuntoerot-rahasto käsittää kaikki 
ulkomaisten tytäryhtiöiden tilinpäätösten muuntamisesta sekä nettosijoitusta ulkomaisessa tytäryhtiössä suojaavien 
instrumenttien käyvän arvon muutoksesta aiheutuvat erot.

     

Oman pääoman ehtoinen laina

31.12.2015 Ahlstromilla oli syyskuussa 2013 liikkeeseen laskettu 100 milj. euron kotimainen oman pääoman ehtoinen laina (nk. 
hybridilaina). Lainan kuponkikorko on 7,875 % vuodessa. Lainalla ei ole eräpäivää, mutta yhtiöllä on oikeus lunastaa se takaisin 
neljän vuoden kuluttua. Laina käsitellään konsernitilinpäätöksessä omana pääomana. Lainojen liikkeeseenlaskun yhteydessä 
maksetut järjestelypalkkiot ja lainoille maksetut korot on kirjattu kertyneisiin voittovaroihin omaan pääomaan.

     

Osingot

Tilinpäätöspäivän jälkeen hallitus on ehdottanut jaettavaksi osinkoa 0,31 euroa osakkeelta.
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Konsernilla on etuuspohjaisia eläkejärjestelyitä useissa maissa, joista merkittävimmät ovat Yhdysvalloissa, Isossa-Britanniassa 
sekä Saksassa. Järjestelyt ovat paikallisten lakien ja käytäntöjen mukaisia ja joko rahastoituja tai rahastoimattomia. Rahastoidut 
järjestelyt on toteutettu ulkopuolisissa rahastoissa ja säätiöissä erillään konsernin varoista. Etuuspohjaisissa eläkejärjestelyissä 
eläke-etuuden suuruus määräytyy yleensä työvuosien määrän ja loppupalkan perusteella. Etuuspohjaisten eläkejärjestelyjen 
velvoitteet määritellään jokaisesta järjestelystä erikseen auktorisoitujen vakuutusmatemaatikkojen tekemien laskelmien 
perusteella. 

Johdolle kuuluvat työsuhde-etuudet on esitetty liitetiedossa 32. 

     

Milj. euroa 2015 2014

Työsuhteen päättymisen jälkeisiin ja muihin pitkäaikaisiin työsuhde-etuihin liittyvät järjestelyt

Taseen etuuspohjainen eläkevelka

Rahastoitujen velvoitteiden nykyarvo 248,9 236,6

Rahastoimattomien velvoitteiden nykyarvo 62,1 64,9

Siirto toiseen ryhmään - -4,9

Varojen käypä arvo -221,8 -207,3

Ali- / ylikate 89,2 89,3

Omaisuuserän enimmäismäärän vaikutus 9,0 4,9

Nettomääräinen etuuspohjainen eläkevelka taseessa 31.12. 98,3 94,2

Muut pitkäaikaiset työsuhde-etuudet 1,7 1,8

Työsuhde-etuuksiin liittyvät velvoitteet taseessa 31.12. 100,0 96,0

     

Taseeseen merkityt erät

Työsuhte-etuuksiin liittyvä velka 100,3 96,0

Työsuhte-etuuksiin liittyvät varat 0,3 0,0

Nettovelka 31.12. 100,0 96,0

     

Taseessa esitetyn velvoitteen nykyarvon muutokset

Velvoite tilikauden alussa 296,6 247,0

Tilikauden työsuoritukseen ja takautuvaan työsuoritukseen perustuvat menot 1,6 1,3

Korkomenot 10,8 10,5

Eläkevelkojen uudelleen määrittämisestä johtuva voitto/tappio -5,1 38,3

Voitot ja tappiot järjestelyn selvittämisestä -0,1 1,1

Maksetut etuudet -15,6 -14,2
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Muut muutokset -0,4 -4,8
Siirto toiseen ryhmään - -4,9

Kurssierot 23,6 22,3

Velvoite tilikauden lopussa 311,3 296,6

     

Järjestelyyn kuuluvien varojen käypien arvojen muutokset

Käyvät arvot tilikauden alussa 207,3 173,1

Järjestelyyn kuuluvien varojen korkotuotto 8,3 7,9

Eläkevarojen uudelleen määrittämisestä johtuva voitto/tappio -5,7 15,0

Työnantajan järjestelyyn suorittamat maksut 8,5 7,4

Maksetut etuudet -15,6 -14,2

Muut muutokset 0,0 -1,2

Kurssierot 19,0 19,2

Käyvät arvot tilikauden lopussa 221,8 207,3

     

Muutokset etuuspohjaisesta järjestelystä johtuvan omaisuuserän enimmäismäärän vaikutuksessa

Omaisuuserän enimmäismäärän vaikutus tilikauden alussa 4,9 -

Siirto toiseen ryhmään - 4,9

Omaisuuserän enimmäismäärän muutoksesta johtuva voitto/tappio 3,8 -

Kurssierot 0,3 -

Omaisuuserän enimmäismäärän vaikutus tilikauden lopussa 9,0 4,9

     

Etuuspohjaisten järjestelyiden kulut tuloslaskelmassa

Henkilöstökulut

Tilikauden työsuoritukseen perustuvat menot -1,6 -1,3

Takautuvaan työsuoritukseen perustuvat menot -0,0 0,0

Voitot ja tappiot järjestelyn selvittämisestä 0,1 -1,1

Rahoituskulut

Nettokorkokulu -2,6 -2,6

Etuuspohjaisten järjestelyiden kulut tuloslaskelmassa yhteensä -4,1 -5,0

     

Uudelleen määrittämisestä johtuvat erät

Eläkevarojen uudelleen määrittämisestä johtuva voitto/tappio -5,7 15,0

Eläkevelkojen uudelleen määrittämisestä johtuva voitto/tappio 5,1 -38,3

Omaisuuserän enimmäismäärän muutoksesta johtuva voitto/tappio -3,6 1,5

Uudelleen määrittämisestä johtuvien erien verovaikutus 1,6 5,9
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Uudelleen määrittämisestä johtuvat erät -2,6 -15,9
     

Konserni ennakoi maksavansa etuuspohjaisiin eläkejärjestelyihin 8.5 milj. euroa vuonna 2016.

     

Järjestelyyn kuuluvien varojen jakautuminen omaisuusryhmiin 2015 2014

Osakkeet (noteeratut) 23,3 % 23,4 %

Velkainstrumentit 61,0 % 61,7 %

Kiinteistöt 0,1 % 0,0 %

Muut 15,6 % 14,9 %

     

Merkittävimmät käytetyt vakuutusmatemaattiset olettamukset

Eurooppa

Diskonttokorko 31.12. 2,1 % 2,1 %

Tuleva palkankorotusolettamus 2,3 % 2,4 %

Tuleva eläkekorotusolettamus 1,4 % 1,6 %

Pohjois-Amerikka

Diskonttokorko 31.12. 3,8 % 3,7 %

Tuleva palkankorotusolettamus 3,1 % 3,0 %

Tuleva eläkekorotusolettamus 3,0 % 3,0 %

     

Muiden maiden osuus vakuutusmatemaattisista olettamuksista on epäolennainen.

Kuolleisuutta koskevat oletukset tehdään vakuutusmatemaatikkojen ohjeistusten pohjalta. Ne perustuvat kullakin alueella 
julkaistuihin tilastoihin ja kokemuksiin. Tärkeimmissä maissa ja järjestelyissä käytetyt oletukset perustuvat seuraaviin 
eläkeikäisten henkilöiden kuolleisuustaulukoihin a) Saksa: Richttafeln 2005 G, b) Iso-Britannia: S1PXA sekä c) Yhdysvallat: 
RP2014.

     

Herkkyysanalyysi: Diskonttokoron muutoksen vaikutus etuuspohjaiseen eläkevelvoitteeseen: 2015 2014

Diskonttokoron muutos + 0,50 % -19,8 -16,8

Diskonttokoron muutos – 0,50 % 22,2 18,8

     

Herkkyysanalyysin vaikutukset on laskettu muuttamalla diskonttokorkoa ja pitämällä muut oletukset ennallaan.
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Milj. euroa Uudelleenjärjestelyvaraus Ympäristövaraus Muut varaukset Yhteensä

1.1.2015 7,5 0,9 3,2 11,6

Kurssierot 0,1 0,0 0,0 0,1

Varausten lisäykset 4,5 0,0 2,8 7,3

Käytetyt varaukset -6,8 -0,0 -2,8 -9,7

Käyttämättömien varausten peruutukset -0,5 0,0 -1,0 -1,5

31.12.2015 4,8 0,9 2,2 7,9

Pitkäaikainen 0,3 0,3 0,2 0,8

Lyhytaikainen 4,4 0,6 2,1 7,1

Yhteensä 4,8 0,9 2,2 7,9

     

Varausten määrä laski pääosin uudelleenjärjestelyvarausten käytön seurauksena. Varaukset odotetaan käytettävän seuraavien 12 
kuukauden kuluessa.

Ympäristövarauksista olennaisimmat on tehty jätealueiden ennalleen saattamiseksi Suomessa ja Ruotsissa.
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Käypä 
arvo

Käypä 
arvo

Kirjanpito-
arvo

Kirjanpito-
arvo

IFRS käyvän
arvon

hierarkiataso

Milj. euroa 2015 2014 2015 2014

Pitkäaikaiset

Lainat rahoituslaitoksilta 26,7 43,0 26,7 43,0 2

Rahoitusleasingvelat - 4,3 - 4,4 2

Muut pitkäaikaiset velat 103,1 100,8 100,2 100,1 1

Yhteensä 129,8 148,2 126,9 147,5

Lyhytaikaiset

Pitkäaikaisten lainojen lyhytaikainen osuus 12,6 69,7 12,6 69,7 2

Rahoitusleasingvelkojen lyhytaikainen osuus - 0,1 - 0,2 2

Muut lyhytaikaiset velat 103,7 79,6 103,7 77,9 2

Yhteensä 116,4 149,4 116,4 147,7

Pitkä- ja lyhytaikaiset rahoituslaitos- ja muut lainat on arvostettu efektiivisen koron menetelmällä jaksotettuun hankintamenoon. 
Käypä arvo on kohtuullinen arvio lainojen ja velkojen kirjanpitoarvoista. Muihin pitkäaikaisiin velkoihin sisältyy joukkovelkakirjalaina, 
joka on listattu Nasdaq Helsingissä. 

Korollisten velkojen pääomilla painotettu keskikorko oli 3,98 % vuonna 2015 (4,62 % vuonna 2014).

     

Velkojen jakautuminen valuutoittain

Milj. euroa 2015 2014

Korolliset pitkäaikaiset velat:

EUR 125,2 138,4

USD - -

CNY 1,7 5,2

Muut - 3,9

     

Korolliset lyhytaikaiset velat:

EUR 39,0 78,9

USD 1,8 4,4

CNY 75,5 60,7

Muut - 3,8
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Rahoitusleasingvelat

Vähimmäisvuokrat

Yhden vuoden kuluessa 0,0 0,3

Yli vuoden ja enintään 5 vuoden kuluttua - 4,4

Yhteensä 0,0 4,7

     

Tulevaisuudessa kertyvät rahoituskulut - -0,2

Vähimmäisvuokrien nykyarvo 0,0 4,6

     

Vähimmäisvuokrien nykyarvo

Yhden vuoden kuluessa 0,0 0,2

Yli vuoden ja enintään 5 vuoden kuluttua - 4,4

Vähimmäisvuokrien nykyarvo 0,0 4,6

     

Tampereen tehtaan rakennuksen leasing-sopimus päättyi 2015 ja rakennus lunastettiin itselle.
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Milj. euroa 2015 2014

Pitkäaikaiset

Siirtovelat 0,0 1,4

Yhteensä 0,0 1,4

     

Lyhytaikaiset

Ostovelat 130,1 143,0

Siirtovelat 40,3 38,4

Johdannaissopimukset 1,4 1,4

Saadut ennakot 0,6 1,2

Velat osakkuusyhtiöille 1,3 0,7

Muut lyhytaikaiset velat 9,7 9,3

Yhteensä 183,5 194,0

     

Siirtovelkojen erittely

Henkilöstökulujaksotukset 31,5 32,0

Korkojaksotus 1,7 2,7

Muut 7,1 5,1

Yhteensä 40,3 39,8
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Milj. euroa (Liitetieto)

Käypään arvoon
tulosvaikutteisesti

kirjattavat
rahoitusvarat/

-velat

Suojaus-
laskennassa

olevat
johdannaiset

Lainat
ja muut

saamiset

Myytävissä
olevat

rahoitus-
varat

Jaksotettuun
hankinta-
menoon

arvostetut
rahoitusvelat

Tase-
erien 

kirjanpito-
arvot

IFRS
käyvän

arvon
hierarkia-

taso

2015

Pitkäaikaiset rahoitusvarat

Muut sijoitukset (18) - - - 0,3 - 0,3

Muut saamiset (22) - - 5,8 - - 5,8

Lyhytaikaiset rahoitusvarat

Myyntisaamiset ja 
muut saamiset

(22) - - 151,0 - - 151,0

Johdannaissopimukset (22,29) 0,4 0,5 - - - 0,9 2

Rahavarat (19) - - 47,3 - - 47,3

Kirjanpitoarvo 
arvostusryhmittäin

0,4 0,5 204,1 0,3 - 205,3

     

Pitkäaikaiset rahoitusvelat

Korolliset velat (26) - - - - 126,9 126,9

Muut velat (27) - - - - 0,0 0,0

Lyhytaikaiset rahoitusvelat

Korolliset velat (26) - - - - 116,4 116,4

Ostovelat ja muut velat (27) - - - - 182,0 182,0

Johdannaissopimukset (27,29) 1,4 - - - - 1,4 2

Kirjanpitoarvo 
arvostusryhmittäin

1,4 - - - 425,3 426,7

     

2014

Pitkäaikaiset rahoitusvarat

Muut sijoitukset (18) - - - 43,5 - 43,5 1

Muut saamiset (22) - - 6,5 - - 6,5

Lyhytaikaiset rahoitusvarat
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Myyntisaamiset ja 
muut saamiset

(22) - - 170,4 - - 170,4

Johdannaissopimukset (22,29) 0,3 - - - - 0,3 2

Rahavarat (19) - - 41,4 - - 41,4

Kirjanpitoarvo 
arvostusryhmittäin

0,3 - 218,3 43,5 - 262,1

     

Pitkäaikaiset rahoitusvelat

Korolliset velat (26) - - - - 147,5 147,5

Muut velat (27) - - - - 1,4 1,4

Lyhytaikaiset rahoitusvelat

Korolliset velat (26) - - - - 147,7 147,7

Ostovelat ja muut velat (27) - - - - 192,6 192,6

Johdannaissopimukset (27,29) 1,1 0,3 - - - 1,4 2

Kirjanpitoarvo 
arvostusryhmittäin

1,1 0,3 - - 489,2 490,6

     

Käyvän arvon hierarkiassa konsernin käypään arvoon arvostettavat rahoitusinstrumentit kuuluvat tasoon 2. Vuonna 2014 muihin 
sijoituksiin sisältyi Munksjön osakkeita, jotka luokiteltiin tasoon 1 käyvän arvon hierarkiassa.
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Nimellis-
arvo

Nimellis-
arvo

Käypä
arvo,

saamiset

Käypä
arvo,

saamiset

Käypä
arvo,
velat

Käypä
arvo,
velat

Erääntymis-
aika

Erääntymis-
aika

Erääntymis-
aika

Erääntymis-
aika

Erääntymis-
aika

Erääntymis-
aika

Milj. euroa < 1 vuosi > 1 vuosi Yhteensä < 1 vuosi > 1 vuosi < 1 vuosi > 1 vuosi

2015

Suojauslaskenta

Valuuttatermiinit* 23,0            - 0,5 0,5            - -            -

Yhteensä 23,0 - 0,5 0,5 - - -

Suojauslaskennan ulkopuoliset

Valuuttatermiinit* 124,3 - -1,0 0,3 - -1,3 -

Yhteensä 124,3 - -1,0 0,3 - -1,3 -

     

2014

Suojauslaskenta

Valuuttatermiinit* 17,4 - -0,3 - - -0,3 -

Yhteensä 17,4 - -0,3 - - -0,3 -

Suojauslaskennan ulkopuoliset

Valuuttatermiinit* 107,6 - -0,8 0,2 - -1,1 -

Yhteensä 107,6 - -0,8 0,2 - -1,1 -

     

* Käytössä olleet valuuttatermiinit, nimellisarvoltaan 147,2 milj. euroa (125,0 milj. euroa vuonna 2014), kohdistuivat operatiivisen ja 
rahoituksen rahavirran sekä ulkomaiseen yksikköön tehdyn nettosijoituksen suojaamiseen.

Johdannaissopimusten käyvät arvot on laskettu tulevien rahavirtojen nykyarvona tilinpäätöspäivän termiinihinnoista. Taseessa 
johdannaiset on arvostettu bruttoperiaatteella käypään arvoon.

Konserni tekee johdannaiskauppoja vastapuolten kanssa netotussopimusten puitteissa. Tietyissä luottoriskitapahtumissa, kuten 
irtisanomistilanteissa, kaikki sopimusten puitteissa olevat avoimet kaupat päätetään ja osapuolten kesken maksetaan vain yksi 
summa. Netotussopimus ei täytä kuittaamisen edellytyksiä taseessa. Kuittausoikeus on voimassa vain tulevaisuudessa 
tapahtuvan luottoriskin realisoitumisen toteutuessa. Tilinpäätöshetkellä niiden johdannaisvarojen, joihin sovelletaan edellä kuvattuja 
sopimuksia, käypä arvo oli 0,2 milj. euroa (31.12.2014 0 euroa). Tilinpäätöshetkellä niiden johdannaisvelkojen, joihin sovelletaan 
edellä kuvattuja sopimuksia, käypä arvo oli -0,8 milj. euroa (-1,1 milj. euroa). Konserni ei ole antanut tai saanut vakuuksia liittyen 
johdannaisiin.
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Milj. euroa 2015 2014

Muiden vuokrasopimusten perusteella maksettavaksi tulevat vähimmäisvuokrat:

Yhden vuoden kuluessa 6,4 6,2

Yli vuoden ja enintään 5 vuoden kuluttua 12,2 13,6

Yli 5 vuoden kuluttua 7,4 8,3

Yhteensä 26,1 28,1

     

Suurin osa vuokralle otetuista eristä liittyy rakennusten ja rakennelmien sekä koneiden ja laitteiden vuokrasopimuksiin.

Vuonna 2015 on kirjattu tulosvaikutteisesti muiden vuokrasopimusten perusteella suoritettuja vuokramenoja 7,6 milj. euroa (7,8 
milj. euroa vuonna 2014).
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Milj. euroa 2015 2014

Kiinnitykset 6,6 73,0

Pantit 0,1 0,3

Vastuut

         Samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden puolesta annetut takaukset 58,9 26,2

         Hankintasitoumukset investoinneista 0,3 0,3

         Muut vastuusitoumukset 10,1 6,9

     

Samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden puolesta annetut takaukset sisältää Iso-Britannian eläkevastuisiin liittyvän takauksen 32,9 
milj. euroa.

Muut vastuusitoumukset sisältävät muiden muassa sitovan sopimuksen energian hankintaan liittyen. 

Konserniyhtiöt eivät ole tällä hetkellä mukana missään taloudellisilta vaikutuksiltaan merkittävässä oikeudenkäynnissä, 
välimiesmenettelyssä tai hallinnollisessa menettelyssä.

Muista vuokrasopimuksista johtuvat vuokravastuut on eritelty liitetiedossa 30.
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Konsernilla on lähipiiritapahtumia tytäryhtiöiden, osakkuusyhtiöiden ja yhtiön johdon kanssa. 

     

Konsernin emo- ja tytäryhtiösuhteet 31.12.2015 Omistusosuus, % Maa

Emoyhtiö Ahlstrom Oyj Suomi

Ahlstrom Asia Holdings Pte Ltd 100,0 Singapore

    PT Ahlstrom Indonesia 100,0 Indonesia

Ahlstrom Barcelona, S.A. 100,0 Espanja

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

Ahlstrom Chirnside Limited 100,0 Iso-Britannia

Ahlstrom Fibercomposites (Binzhou) Limited 100,0 Kiina

Ahlstrom Fiber Composites India Private Ltd 100,0 Intia

Ahlstrom Germany GmbH 100,0 Saksa

    Ahlstrom Osnabrück GmbH 100,0 Saksa

Ahlstrom Glassfibre Oy 100,0 Suomi

    Ahlstrom Tver LLC 100,0 Venäjä

Ahlstrom Industries 100,0 Ranska

    Ahlstrom Brignoud 100,0 Ranska

        Ahlstrom Tampere Oy 100,0 Suomi

    Ahlstrom Specialties 100,0 Ranska

Ahlstrom Italy S.p.A. 100,0 Italia

Ahlstrom Japan Inc. 100,0 Japani

Ahlstrom Korea Co., Ltd 100,0 Etelä-Korea

Ahlstrom Malmédy SA 100,0 Belgia

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

Ahlstrom Product & Technology Center - Shanghai 100,0 Kiina

Ahlstrom South Africa (Pty) Ltd 100,0 Etelä-Afrikka

Ahlstrom Ställdalen AB 100,0 Ruotsi

    Ahlstrom Falun AB 100,0 Ruotsi

Ahlstrom USA Inc. 100,0 USA

    Ahlstrom Filtration LLC 100,0 USA

    Ahlstrom Nonwovens LLC 100,0 USA

         Windsor Locks Canal Company 100,0 USA

    Ahlstrom North America LLC 100,0 USA
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    Ahlstrom West Carrollton Inc. 100,0 USA

Ahlstrom Vilnius UAB 100,0 Liettua

Ahlstrom Warsaw Sp. Z.o.o 100,0 Puola

Ahlstrom Yulong (Shanghai) Specialty Paper Trading Co. Ltd 60,0 Kiina

Ahlstrom Yulong Specialty Paper Company Limited 60,0 Kiina

Akerlund & Rausing Kuban Holding GmbH 100,0 Saksa

Omistusosuudet eivät poikkea äänivaltaosuudesta.

     

Hallituksen palkkiot 

Tuhatta euroa 2015 2014

Hallituksen jäsenet 31.12.2015

Panu Routila, puheenjohtaja 26.1.2015 lähtien 97 39

Lori J. Cross 66 68

Anders Moberg 71 77

Markus Rauramo 68 44

Alexander Ehrnrooth 45 -

Johannes Gullichsen 38 -

Jan Inborr 58 -

Aiemmat hallituksen jäsenet

Robin Ahlstrom, puheenjohtaja 26.1.2015 asti 7 77

Pertti Korhonen, puheenjohtaja 30.9.2014 asti - 74

Peter Seligson, varapuheenjohtaja - 17

Esa Ikäheimonen 23 82

Daniel Meyer 15 57

Yhteensä 487 533

     

Johdon työsuhde-etuudet 

Lyhytaikaiset työsuhde-etuudet 3 106 8 339

Työsuhteen päättymisen jälkeiset etuudet 173 410

Yhteensä 3 279 8 749

     

Johdon palkat ja palkkiot

Toimitusjohtaja Marco Levi 16.6.2014 lähtien 1027 1477

Toimitusjohtaja Jan Lång 15.6.2014 asti - 1780

Muut konsernin johtoryhmän jäsenet 2 079 5 082

Yhteensä 3 106 8 339
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Toimitusjohtaja ja muut johtoryhmän jäsenet voivat kuulua vapaaehtoisiin eläkevakuutuksiin. Kaikki kyseiset eläkevakuutukset ovat 
maakohtaisia ja maksuperusteisia. Yhtiön vuosittainen maksu eläkevakuutuksiin ei kenenkään osallistujan osalta ylitä hänen 
kahden kuukauden palkan määräänsä (mukaan lukien luontoisedut, lukuun ottamatta bonuksia). Osallistujien eläkkeet 
määräytyvät sovellettavien paikallisten eläkelakien ja -säännösten sekä heidän edellä mainittuihin maksuperusteisiin 
eläkevakuutuksiin kertyneiden säästöjensä määrän perusteella. Eläkevakuutuksen ehtojen mukaan toimitusjohtajalla on oikeus 
jäädä eläkkeelle aikaisintaan 63 vuoden iässä. Toimitusjohtajan osalta eläkekulu oli 177 000 euroa.

     

Osakepalkkiojärjestelmä

Hallitus päätti 15.12.2010 uudesta pitkän aikavälin osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä vuosille 2011-2015. Ohjelma 
suunnataan yhteensä enintään 50 henkilölle ansaintajaksoa kohden mukaan lukien konsernin johtoryhmän (EMT) jäsenet sekä 
muut avainhenkilöt.

Ohjelman pituus on viisi vuotta sisältäen kolme ansaintajaksoa 2011-2012, 2012-2014 sekä 2013-2015. Ohjelma tarjoaa 
mahdollisuuden saada palkkiona Ahlstromin osakkeita, sekä rahana maksettavan osuuden kattamaan palkkiosta aiheutuvat verot, 
mikäli hallituksen kullekin ansaintajaksolle asettamat tavoitteet sijoitetun oman pääoman tuotosta ja tuloksesta per osake 
saavutetaan. Jos ohjelman tavoitteet saavutetaan täysimääräisesti kaikkien kolmen ansaintajakson aikana, ohjelman perusteella 
maksettava palkkio vastaa kokonaisuudessaan noin 1 000 000 yhtiön osaketta. Ohjelmassa saatujen osakkeiden luovutus on 
rajoitettu vuodeksi kulloisenkin ansaintajakson jälkeen. Järjestelmästä jaksotettiin kulua 0,1 milj. euroa vuodelle 2011, joka 
tuloutettiin kokonaisuudessaan 2012. Vuodelle 2013 ei kirjattu järjestelmästä kulua. Vuodelle 2014 kirjattu määrä 
kannustejärjestelmästä 2012-2014 oli 0,2 milj.euroa ja se maksettiin kokonaan pois (0,3 milj.euroa) vuonna 2015. Vuonna 2015 
kirjattiin palkkiojärjestälmästä 2013-2015 kulua 0,6 milj.euroa.

Hallitus suosittelee, että yhtiön toimitusjohtaja omistaa yhtiön osakkeita nettovuosipalkkansa arvoa vastaavan määrän ja muut 
johtoryhmän jäsenet puolet vuotuisesta nettopalkastaan.

Ahlstrom Oyj:n hallitus hyväksyi 24. tammikuuta 2014 johtoryhmän jäsenille ja muille avainhenkilöille suunnattavan 
osakepohjaisen kannustinjärjestelmän osana palkitsemis- ja sitouttamisohjelmaa. Ohjelman kohderyhmään kuuluu noin 50 
henkilöä ja sen tarkoituksena on yhdistää osakkeenomistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi. 
Ohjelmassa on ansaintajaksoja, jotka alkavat 1.1.2014, 1.1.2015 ja 1.1.2016, ja mahdolliset palkkiot maksetaan kunkin 
ansaintajakson päätyttyä. Palkkiona saatuja osakkeita ei saa luovuttaa sitouttamisjakson aikana, joka päättyy kolmen vuoden 
kuluttua ansaintajakson alkamisesta. 
Mikäli hallituksen kullekin ansaintajaksolle asettamat tavoitteet saavutetaan, ohjelma tarjoaa mahdollisuuden saada palkkiona 
Ahlstromin osakkeita sekä rahana maksettavan osuuden, jonka yhtiö käyttää maksettavasta palkkiosta aiheutuviin veroihin ja 
veronluonteisiin maksuihin. Ensimmäisen ansaintajakson tavoitteet ovat liikevaihto, osakekohtainen tulos ja uusien tuotteiden 
osuus liikevaihdosta. Vuodelle 2014 kirjattu kulu ohjelmasta 2014 oli 0,2 milj. euroa ja se maksettiin kokonaan pois (0,5 
milj.euroa) vuonna 2015.  Ohjelmasta 2015 kirjattiin vuodelle 2015 kulua 0,7 milj.euroa. Pääsääntöisesti palkkiota ei makseta jos 
avainhenkilön työ- tai toimisuhde päättyy ennen palkkion maksamista. Ansaintajakson 2016 tavoitteet pätetään huhtikuun 2016 
loppuun mennessä.
Hallitus päätti, että yhtiön toimitusjohtajan on omistettava 40 prosenttia ohjelman perusteella saamistaan osakkeista niin kauan 
kuin hän jatkaa toimitusjohtajana, ja muiden johtoryhmän jäsenten on omistettava 40 prosenttia ohjelman perusteella saamistaan 
osakkeista kaksi vuotta kolmevuotisen ansaintajakson päättymisen tai sitouttamisjakson päättymisen jälkeen

     

Edellisen johdon kannustinjärjestelmä

Tämä kannustinjärjestelmä on viety päätökseen ja johdon omistusyhtiö Ahlcorp Oy purettu.

VUOSIKERTOMUS 2015

89

Tämä on automaattisesti koostettu PDF Ahlstromin verkkovuosikertomuksesta. Sisältö ei välttämättä vastaa koko
vuosikertomusta, joka on luettavissa sivustolta www.ahlstrom.com



Konsernin johdolla ei ole tiedossa sellaisia olennaisia tilinpäätöspäivän jälkeisiä tapahtumia, jotka olisivat vaikuttaneet 
tilinpäätöslaskelmiin.

     

Ahlstrom on allekirjoittanut sopimuksen Building & Wind -liiketoimintayksikkönsä myynnistä yhdysvaltalaiselle, New Yorkin 
pörssissä noteeratulle Owens Corningille. Alustava velaton kauppahinta on 73 miljoonaa euroa, joka tarkentuu oikaistun 
käyttökatteen (EBITDA) mukaan.Building & Wind -liiketoimintayksikkö valmistaa lasihuopaa pääasiassa lattiaratkaisuihin sekä 
lasikuidusta erikoislujitteita tuulivoimaloiden siipilapoihin. Yksikön liikevaihto vuonna 2014 oli noin 77 miljoonaa euroa ja toiminta 
oli kannattavaa. Liiketoimintayksikköön kuuluvat tehtaat Karhulassa ja Mikkelissä sekä Venäjän Tverissä ja ne työllistävät 
yhteensä noin 260 henkilöä. Yksikön päämarkkinat sijaitsevat Euroopan ja Venäjän lisäksi Pohjois-Amerikassa ja 
Aasiassa.Myytävä yksikkö oli osa Building and Energy -liiketoiminta-aluetta vuoden 2015 loppuun asti. Tämän vuoden alusta se 
on kuulunut Filtration & Performance -liiketoiminta-alueeseen. Järjestely on ehdollinen tavanomaisille viranomaishyväksynnöille 
mukaanlukien oleelliset kilpailuviranomaishyväksynnät ja sen odotetaan toteutuvan vuoden 2016 ensimmäisellä vuosipuoliskolla. 
Ahlstrom kirjaa arviolta 25 miljoonan euron myyntivoiton kaupan toteutumisen jälkeen. Myyntivoitolla ei ole vaikutusta yhtiön 
oikaistuun liikevoittoon.
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Milj. euroa 2015 2014 2013 2012 2011

Taloudelliset tunnusluvut

Liikevaihto 1 074,7 1 001,9 1 336,1 1 598,6 1 852,6

Liikevaihto - jatkuvat toiminnot 1 074,7 1 001,1 1 014,8 1 010,8 1 025,8

Henkilöstökulut 216,6 211,0 268,2 304,7 353,8

     % liikevaihdosta 20,2 21,1 20,1 19,1 19,1

Henkilöstökulut - jatkuvat toiminnot 216,6 210,9 219,2 213,3 228,4

     % liikevaihdosta 20,2 21,1 21,6 21,1 22,3

Poistot 67,0 58,4 51,3 72,9 92,3

Poistot - jatkuvat toiminnot 67,0 58,4 51,3 52,4 59,3

Arvonalentumiset 7,5 10,7 59,0 -0,1 32,7

Arvonalentumiset - jatkuvat toiminnot 7,5 11,9 2,6 -0,1 10,8

Liikevoitto/-tappio 21,9 7,7 -32,9 54,8 2,0

     % liikevaihdosta 2,0 0,8 -2,5 3,4 0,1

Liikevoitto/-tappio - jatkuvat toiminnot 21,9 -3,7 10,7 21,8 0,2

     % liikevaihdosta 2,0 -0,4 1,1 2,2 0,0

Nettokorkokulut 16,4 17,9 18,2 18,8 16,6

     % liikevaihdosta 1,5 1,8 1,4 1,2 0,9

Nettokorkokulut - jatkuvat toiminnot 16,4 17,9 17,4 17,7 14,6

     % liikevaihdosta 1,5 1,8 1,7 1,8 1,4

Tulos ennen veroja 22,6 2,1 53,8 20,4 -27,0

     % liikevaihdosta 2,1 0,2 4,0 1,3 -1,5

Tulos ennen veroja - jatkuvat toiminnot 22,6 -9,4 -15,4 -6,4 -24,4

     % liikevaihdosta 2,1 -0,9 -1,5 -0,6 -2,4

Emoyhtiön omistajille kuuluva osuus tilikauden tuloksesta 9,2 3,6 61,0 1,6 -32,2

     % liikevaihdosta 0,9 0,4 4,6 0,1 -1,7

Oman pääoman ehtoisen lainan kaudelle kohdistuvat korot veroilla vähennettynä 6,3 6,3 6,5 5,7 5,6

Sijoitettu pääoma vuoden lopussa 542,6 615,3 671,8 844,1 913,3

Sijoitettu pääoma vuoden lopussa - jatkuvat toiminnot 542,6 615,3 675,1 715,3 721,2

Korolliset nettovelat 195,9 253,8 291,7 303,4 237,8

Oma pääoma 299,4 320,1 341,4 485,1 581,1

Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE), % 3,9 1,3 -4,3 5,0 -0,1

Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE), % - jatkuvat toiminnot 3,9 -0,5 0,9 2,3 -0,3
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Oman pääoman tuotto (ROE), % 2,8 -0,8 13,8 0,0 -5,0

Omavaraisuusaste, % 35,8 34,8 35,2 36,2 41,3

Velkaantumisaste, % 65,4 79,3 85,5 62,5 40,9

Investoinnit ilman yritysostoja 27,3 49,1 84,8 90,4 70,4

     % liikevaihdosta 2,5 4,9 6,3 5,7 3,8

Investoinnit ilman yritysostoja - jatkuvat toiminnot 27,3 45,4 76,1 74,1 49,8

     % liikevaihdosta 2,5 4,5 7,5 7,3 4,9

Tuotekehityskulut 20,9 17,5 19,9 18,6 19,3

     % liikevaihdosta 1,9 1,7 1,5 1,2 1,0

Tuotekehityskulut - jatkuvat toiminnot 20,9 17,5 19,3 17,1 16,1

     % liikevaihdosta 1,9 1,7 1,9 1,7 1,6

Liiketoiminnan nettorahavirta 60,0 35,4 41,0 78,7 83,7

Henkilöstö vuoden lopussa 3 311 3 401 3 573 5 145 5 223

Henkilöstö vuoden lopussa - jatkuvat toiminnot 3 311 3 401 3 536 3 829 3 918

Henkilöstö, vuoden keskiarvo 3 376 3 499 4 490 5 141 5 666

     Liikevaihto/henkilö, tuhatta euroa 318 286 298 311 327

Henkilöstö, vuoden keskiarvo - jatkuvat toiminnot 3 376 3 493 3 744 3 825 3 867

     Liikevaihto/henkilö, tuhatta euroa 318 287 271 264 265

Osakekohtaiset tunnusluvut

Tulos/osake, euroa 0,06 -0,06 1,17 -0,09 -0,81

Tulos/osake, euroa - jatkuvat toiminnot 0,06 -0,22 -0,46 -0,44 -0,62

Tulos/osake, laimennettu, euroa 0,06 -0,06 1,17 -0,09 -0,81

Vaikutus oman pääoman ehtoisen lainan kaudelle kohdistuvista koroista veroilla 
vähennettynä, euroa

0,13 0,13 0,14 0,12 0,12

Oma pääoma/osake, euroa 4,20 4,65 5,04 8,50 10,60

Osinko/osake, euroa *0,31 0,30 0,30 0,63 1,30

Osinko/tulos, % 491,3 n/a 25,6 n/a n/a

Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä tilikauden lopussa (1 000 kpl) 46 521,6 46 225,3 46 105,3 46 105,3 46 105,3

Emoyhtiön hallussa olevien omien osakkeiden lukumäärä tilikauden lopussa (1 000 
kpl)

149,0 149,0 269,0 269,0 269,0

Ahlcorp Oy:n hallussa olevien osakkeiden lukumäärä tilikauden lopussa (1 000 kpl) - 296,3 296,3 296,3 296,3

Osakkeiden lukumäärä yhteensä tilikauden lopussa (1 000 kpl) 46 670,6 46 670,6 46 670,6 46 670,6 46 670,6

Osakkeiden lukumäärä keskimäärin tilikauden aikana (1 000 kpl) 46 670,6 46 670,6 46 670,6 46 670,6 46 670,6

Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä keskimäärin tilikauden aikana (1 000 kpl) 46 420,9 46 170,7 46 105,3 46 105,3 46 281,8

Liikevaihto ja liikevoitto on määritelty konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteissa.

* Hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle
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Tuloslaskelma
Tase
Rahavirtalaskelma
Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet
Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot
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Milj. euroa Liitetieto 2015 2014

Liikevaihto 1 80,3 88,1

Liiketoiminnan muut tuotot 9,6 7,4

Henkilöstökulut 2 -8,3 -10,8

Poistot ja arvonalentumiset 9 -1,6 -1,5

Liiketoiminnan muut kulut 3 -43,7 -66,0

-53,6 -78,3

Liikevoitto 36,3 17,2

Rahoitustuotot ja -kulut

    Osinkotuotot 4 - 4,0

    Korko- ja muut rahoitustuotot 5 8,6 7,7

    Arvonalentumiset pysyvien vastaavien sijoituksista 0,2 -91,2

    Korko- ja muut rahoituskulut 6 -18,9 -21,8

     Kurssierot 0,2 1,3

-10,0 -100,0

Voitto/tappio ennen satunnaisia eriä 26,3 -82,8

Satunnaiset erät

     Satunnaiset tuotot 7 2,9 3,8

     Satunnaiset kulut -1,4 -

1,5 3,8

Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja 27,8 -79,0

Tilinpäätössiirrot

     Poistoeron muutos 0,3 -0,1

Tuloverot 8 -4,0 -2,8

Tilikauden voitto/tappio 24,2 -81,9
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Milj. euroa Liitetieto 31.12.2015 31.12.2014

Vastaavaa

Pysyvät vastaavat

Aineettomat hyödykkeet 9

     Aineettomat oikeudet 3,0 3,3

     Ennakkomaksut 1,4 0,7

4,3 4,0

Aineelliset hyödykkeet 9

     Maa- ja vesialueet 0,0 0,4

     Koneet ja kalusto 0,5 0,6

     Muut aineelliset hyödykkeet 0,1 0,1

0,6 1,1

Sijoitukset 10

     Osakkeet konserniyhtiöissä 711,3 678,3

     Osakkeet osakkuusyhtiöissä 9,9 9,9

     Muut osakkeet 0,1 38,2

721,3 726,4

Vaihtuvat vastaavat

Pitkäaikaiset saamiset

     Saamiset konserniyhtiöiltä 16 77,8 84,8

     Lainasaamiset - 0,4

     Laskennalliset verosaamiset 15 0,7 0,7

     Siirtosaamiset 11 0,4 0,3

78,9 86,2

Lyhytaikaiset saamiset

     Myyntisaamiset 0,9 0,8

     Saamiset konserniyhtiöiltä 16 11,5 36,6

     Laskennalliset verosaamiset 15 0,0 3,1

     Siirtosaamiset 11 1,8 2,8

14,3 43,4

Rahat ja pankkisaamiset 5,2 8,8

Yhteensä vastaavaa 824,6 869,8
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Milj. euroa Liitetieto 31.12.2015 31.12.2014

Vastattavaa

Oma pääoma 12

     Osakepääoma 70,0 70,0

     Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 61,1 61,1

     Voittovarat 330,5 426,4

     Tilikauden voitto/tappio 24,2 -81,9

485,8 475,7

Tilinpäätössiirtojen kertymä

     Poistoero 0,5 0,8

Pakolliset varaukset 14 3,7 3,7

Vieras pääoma

Pitkäaikainen vieras pääoma 13

     Oman pääoman ehtoinen laina 100,0 100,0

     Joukkovelkakirjalainat 99,5 99,4

     Lainat rahoituslaitoksilta 25,0 33,9

     Velat osakkuusyhtiöille 17 0,7 0,7

225,2 234,0

Lyhytaikainen vieras pääoma

     Joukkovelkakirjalainat - 54,1

     Lainat rahoituslaitoksilta 38,9 21,6

     Eläkelainat - 1,2

     Ostovelat 1,7 2,2

     Velat konserniyhtiöille 16 59,1 65,6

     Muut lyhytaikaiset velat 0,8 0,5

     Siirtovelat 18 8,9 10,4

109,4 155,7

Yhteensä vieras pääoma 334,6 389,7

Yhteensä vastattavaa 824,6 869,8
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Milj. euroa 2015 2014

Liiketoiminnan rahavirta

Liikevoitto 36,3 17,2

     Poistot ja arvonalentumiset 1,6 1,5

     Muut oikaisuerät -9,3 -6,9

Liiketoiminnan rahavirta ennen nettokäyttöpääoman muutosta 28,6 11,8

     Nettokäyttöpääoman muutos 0,1 2,0

Liiketoiminnan rahavirta 28,7 13,8

     Korkotuotot 6,9 6,6

     Korko- ja muut rahoituskulut -18,1 -18,6

     Kurssierot 0,2 1,1

     Tuloverot 0,1 -1,5

Liiketoiminnan nettorahavirta 17,8 1,4

Investointien rahavirta

     Uudishankinnat -2,0 -1,3

     Konserniyhtiöiden pääomanlisäykset -44,6 -46,4

     Konserniyhtiöiden pääomanpalautukset 0,1 36,2

     Osakkuusyhtiöiden myynnit - 33,3

     Muiden pysyvien vastaavien sijoitusten myynnit 45,3 21,3

     Muiden pysyvien vastaavien myynnit 0,4 -

     Saadut osingot - 4,0

Investointien nettorahavirta -0,8 47,1

Rahoitustoimintojen rahavirta

     Lainasaamisten ja rahoitusarvopapereiden muutos 31,4 10,8

     Pitkäaikaisten velkojen muutos -65,9 -1,0

     Lyhytaikaisten velkojen muutos 24,1 -50,0

     Maksetut osingot -14,0 -4,6

     Konserniavustukset 3,8 4,5

Rahoitustoimintojen nettorahavirta -20,6 -40,3

Rahojen ja pankkisaamisten muutos -3,6 8,2

Rahat ja pankkisaamiset vuoden alussa 8,8 0,6

Rahat ja pankkisaamiset vuoden lopussa 5,2 8,8
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Liiketoiminnan kuvaus

Ahlstrom Oyj on Ahlstrom-konsernin emoyhtiö ja toimii tytäryhtiöidensä holding-yhtiönä. Emoyhtiö koordinoi myös konsernin 
rahoitustoimintoja ja hoitaa konsernin sisäistä rahoitusta. Lisäksi emoyhtiö myy tytäryhtiöilleen konsernin myynti-, johtamis- ja 
muita hallinnollisia palveluita. Ahlstrom Oyj:n osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä.

     

Laatimisperusta

Emoyhtiön tilinpäätös on laadittu euromääräisenä ja Suomen kirjanpitolainsäädäntöä sekä muuta Suomessa voimassa olevaa 
säännöstöä ja tilinpäätöskäytäntöä noudattaen. Ahlstrom-konsernin tilinpäätös on laadittu kansainvälisten tilinpäätösstandardien 
(IFRS) mukaisesti, ja emoyhtiö noudattaa konsernin laatimisperiaatteita aina kun se on mahdollista.

     

Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet

Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä kertyneillä suunnitelman mukaisilla 
poistoilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu tasapoistoina aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden taloudellisen 
pitoajan perusteella. Poistot on tehty hyödykkeen käyttöönottopäivästä alkaen.

     

Poistoajat ovat:

Patentit ja lisenssit                                                 5 -20 vuotta

Tietokoneohjelmistot                                              3 - 5  vuotta

Koneet ja kalusto                                                    3 -10 vuotta

     

Valuuttamääräiset erät

Ulkomaan rahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Ulkomaan rahan määräiset tase-erät on muutettu 
toimintavaluutan määräiseksi tilikauden päättymispäivän kurssilla. Ulkomaan rahan määräisten saamisten ja velkojen 
muuntamisesta syntyneet kurssivoitot ja -tappiot on kirjattu tuloslaskelman rahoitustuottoihin ja -kuluihin.

     

Johdannaissopimukset

Emoyhtiön johdannaisinstrumentteihin sisältyvät valuuttatermiinit, korko-optiot ja hyödykejohdannaiset. Näillä pyritään 
suojautumaan valuutta-, korko- ja hyödykkeiden hintariskeiltä.

Johdannaissopimukset kirjataan alunperin niiden käypään arvoon ja arvostetaan uudelleen kunakin tilinpäätöspäivänä ja 
arvonmuutokset kirjataan tuloslaskelmaan.

     

Satunnaiset erät

Tilinpäätöksessä esitetään satunnaisina erinä saadut ja myönnetyt konserniavustukset.
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Tuloverot
Laskennalliset verot on laskettu tasearvojen ja veroarvojen välisille väliaikaisille eroille ja verotuksessa huomioon otettaville 
tappioille käyttäen tilinpäätöshetkellä voimassa olevaa tulevien vuosien verokantaa. Laskennallinen verosaaminen otetaan 
huomioon arvioituun todennäköiseen arvoonsa.

     

Vuokrasopimukset (leasing)

Vuokrasopimusten vuokramaksut kirjataan kuluiksi.

     

Eläkejärjestelyt

Yhtiön lakisääteinen eläkevastuu ja mahdollinen lisäeläkevastuu on hoidettu ulkopuolisissa eläkevakuutusyhtiöissä. Eläkemaksut 
ja tilikauden kulut perustuvat vakuutusyhtiöiden vakuutuslaskelmiin. Eläkemaksut kirjataan tulokseen. Omalla vastuulla olevat 
eläkevastuut ja niiden muutokset kirjataan tuloslaskelmaan ja taseeseen suomalaisen kirjanpitokäytännön mukaisesti.

     

Oman pääoman ehtoinen laina

Oman pääoman ehtoinen laina on esitetty emoyhtiön taseessa vieraan pääoman ryhmässä. Lainaehtojen mukainen korko 
jaksotetaan emoyhtiön tilinpäätöksessä suoriteperiaatteen mukaisesti laina-ajalle. Lainan nostokulut on kirjattu kuluksi lainan 
nostohetkellä.

VUOSIKERTOMUS 2015

100

Tämä on automaattisesti koostettu PDF Ahlstromin verkkovuosikertomuksesta. Sisältö ei välttämättä vastaa koko
vuosikertomusta, joka on luettavissa sivustolta www.ahlstrom.com



1. Liikevaihto maittain
2. Henkilöstökulut
3. Tilintarkastajien palkkiot
4. Osinkotuotot
5. Korko- ja muut rahoitustuotot
6. Korko- ja muut rahoituskulut
7. Satunnaiset erät
8. Tuloverot
9. Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet
10. Sijoitukset
11. Siirtosaamiset
12. Oma pääoma
13. Pitkäaikaisten lainojen erääntymisajat
14. Pakolliset varaukset
15. Laskennalliset verosaamiset
16. Saamiset konserniyhtiöiltä ja velat konserniyhtiöille
17. Saamiset osakkuusyhtiöiltä ja velat osakkuusyhtiöille
18. Siirtovelat
19. Vakuudet ja vastuusitoumukset
20. Tytäryhtiöosakkeet
21. Johdannaisinstrumenttien nimellisarvot ja käyvät arvot
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Milj. euroa 2015 2014

USA 23,5 24,0

Ranska 13,3 14,8

Italia 8,0 9,2

Suomi 7,2 9,2

Saksa 6,6 8,2

Iso-Britannia 4,7 4,5

Etelä-Korea 4,7 4,0

Ruotsi 4,0 5,8

Venäjä 1,8 1,8

Kiina 1,8 1,3

Brasilia 1,7 2,0

Intia 1,6 1,4

Belgia 1,4 1,9

Yhteensä 80,3 88,1
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Milj. euroa 2015 2014

Hallituksen jäsenten palkkiot -0,5 -0,5

Toimitusjohtajan palkka ja palkkiot -1,0 -3,3

Palkat ja palkkiot -5,8 -5,9

Eläkekulut -0,7 -0,8

Muut henkilösivukulut -0,3 -0,3

Yhteensä -8,3 -10,8

     

Toimitusjohtaja ja muut johtoryhmän jäsenet voivat kuulua vapaaehtoisiin  maksuperusteisiin eläkevakuutuksiin. Eläkevakuutuksen 
ehtojen mukaan toimitusjohtajalla on oikeus jäädä eläkkeelle aikaisintaan 63 vuoden iässä. Toimitusjohtajan osalta eläkemeno oli 
177 000 euroa.

     

Henkilöstö keskimäärin

Toimihenkilöt 45 62
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Milj. euroa 2015 2014

PricewaterhouseCoopers Oy

Tilintarkastus -0,1 -0,1 

Veropalvelut 0,0 -0,0 

Muut palvelut -0,4 -0,5 

Yhteensä -0,5 -0,6 
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Milj. euroa 2015 2014

Konserniyhtiöiltä - 4,0
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Milj. euroa 2015 2014

Konserniyhtiöiltä 8,2 7,3

Muilta 0,4 0,4

Yhteensä 8,6 7,7

VUOSIKERTOMUS 2015

106

Tämä on automaattisesti koostettu PDF Ahlstromin verkkovuosikertomuksesta. Sisältö ei välttämättä vastaa koko
vuosikertomusta, joka on luettavissa sivustolta www.ahlstrom.com



Milj. euroa 2015 2014

Konserniyhtiöille -0,3 -0,4

Muille -18,6 -21,4

Yhteensä -18,9 -21,8
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Milj. euroa 2015 2014

Konserniavustukset 1,5 3,8
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Milj. euroa 2015 2014

Tilikaudelta ja aikaisemmilta tilikausilta -0,9 -0,8

Laskennalliset verot -3,1 -2,0

Tuloverot tuloslaskelmassa -4,0 -2,8
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Milj. euroa Aineettomat
oikeudet

Maa-
ja vesi-
alueet

Koneet ja
kalusto

Muut
aineelliset

hyödykkeet

2015

Hankintameno 1.1. 10,1 0,4 0,9 0,1

Lisäykset 2,0 - - -

Vähennykset -0,9 -0,4 -0,1 -

Hankintameno 31.12. 11,2 - 0,8 0,1

Kertyneet poistot 1.1. 6,2 - 0,3 -

Tilikauden poisto 1,5 - 0,1 -

Vähennykset -0,8 - -0,1 -

Kertyneet poistot 31.12. 6,9 - 0,3 -

Kirja-arvo 31.12.2015 4,3 - 0,5 0,1

       

2014

Hankintameno 1.1. 9,0 0,4 1,0 0,6

Lisäykset 1,3 - - -

Vähennykset -0,2 - -0,1 -0,5

Hankintameno 31.12. 10,1 0,4 0,9 0,1

Kertyneet poistot 1.1. 4,8 - 0,3 0,5

Tilikauden poisto 1,4 - 0,1 -

Vähennykset - - -0,1 -0,5

Kertyneet poistot 31.12. 6,2 - 0,3 -

Kirja-arvo 31.12.2014 4,0 0,4 0,6 0,1
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Milj. euroa Osakkeet
konserni-
yhtiöissä

Saamiset
konserni-
yhtiöiltä

Osakket
osakkuus-
yhtiöissä

Muut
osakkeet

2015

Hankintameno 1.1. 835,1 12,8 9,9 38,2

Lisäykset 44,6 - - -

Vähennykset -11,6 -12,8 - -38,1

Hankintameno 31.12. 868,1 - 9,9 0,1

Kertyneet arvonalentumiset 1.1. 156,8 12,8 - -

Tilikauden arvonalentumiset/palautukset - - - -

Vähennykset - -12,8 - -

Kertyneet arvonalentumiset 31.12. 156,8 - - -

Kirja-arvo 31.12.2015 711,3 - 9,9 0,1

          

2014

Hankintameno 1.1. 839,4 13,5 39,9 78,7

Lisäykset 46,4 - - 4,1

Vähennykset -50,7 -0,7 -30,0 -44,6

Hankintameno 31.12. 835,1 12,8 9,9 38,2

Kertyneet arvonalentumiset 1.1. 67,3 13,0 - 25,8

Tilikauden arvonalentumiset/palautukset 104,0 - - -12,5

Vähennykset -14,5 -0,2 - -13,3

Kertyneet arvonalentumiset 31.12. 156,8 12,8 - -

Kirja-arvo 31.12.2014 678,3 - 9,9 38,2

     

31.12.2014 yhtiö omisti 4 800 981 Munksjö Oyj:n osaketta. Osakkeet sisältyivät pysyvien vastaavien sijoitusten muihin 
osakkeisiin niiden hankintamenoarvoon 38,1 miljoonaa euroa. Osakkeiden markkina-arvo 31.12.2014 oli 43,0 miljoonaa euroa. 
Osakkeet on myyty vuoden 2015 aikana.
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Milj. euroa 2015 2014

Pitkäaikaiset

     Lainan järjestelykulut 0,4 0,3

Lyhytaikaiset

     Suojaussopimusten jaksotus 0,8 0,2

     Lainan järjestelykulut 0,3 0,5

     Henkilöstökulujaksotukset 0,7 1,0

     Verosaatavat - 1,0

     Muut 0,0 0,1

Yhteensä 1,8 2,8
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Milj. euroa 2015 2014

Oma pääoma 1.1. 475,7 571,5

Maksetut osingot -14,0 -14,7

Lahjoitukset -0,1 -0,1

Omien osakkeiden luovutus - 0,9

Tilikauden voitto 24,2 -81,9

Oma pääoma 31.12. 485,8 475,7

     

Ahlstrom Oyj:n osakepääoma 31.12.2015 oli  70 005 912,00 euroa. Osakepääoma jakautuu 46 670 608 osakkeeseen. Kaikilla 
osakkeilla on yksi ääni ja yhtäläinen oikeus osinkoon. Osakkeilla ei ole nimellisarvoa.
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Milj. euroa 2017 2018 2019 2020 2021- Yhteensä

2015

Oman pääoman ehtoinen laina 100,0 - - - - 100,0

Joukkovelkakirjalainat - - 99,5 - - 99,5

Lainat rahoituslaitoksilta 25,0 - - - - 25,0

Velat osakkuusyhtiöille - 0,7 - - - 0,7

Yhteensä 125,0 0,7 99,5 - - 225,2

     

Milj. euroa 2016 2017 2018 2019 2020- Yhteensä

2014

Oman pääoman ehtoinen laina - 100,0 - - - 100,0

Joukkovelkakirjalainat - - - 99,4 - 99,4

Lainat rahoituslaitoksilta 8,9 25,0 - - - 33,9

Velat osakkuusyhtiöille - - 0,7 - - 0,7

Yhteensä 8,9 125,0 0,7 99,4 - 234,0
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Milj. euroa 2015 2014

Ympäristövastuu 0,1 0,1

Eläke- ja muut työsuhde-etuudet 3,6 3,6

Yhteensä 3,7 3,7
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Milj. euroa 2015 2014

Pitkäaikaiset saamiset 0,7 0,7

Lyhytaikaiset saamiset 0,0 3,1

Yhteensä 0,7 3,8

     

Aiheutumisperusteen mukaan:

     Väliaikaiset erot pysyvistä vastavista ja verotuksen tappioista 0,7 3,8
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Milj. euroa 2015 2014

Pitkäaikaiset lainasaamiset 77,8 84,8

Myyntisaamiset 1,0 1,3

Lainasaamiset 6,7 30,6

Siirtosaamiset 3,8 4,7

Yhteensä 89,3 121,4

     

Ostovelat 1,7 1,4

Siirtovelat 0,5 0,2

Muut lyhytaikaiset velat 56,9 64,0

Yhteensä 59,1 65,6
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Milj. euroa 2015 2014

Pitkäaikaiset lainat 0,7 0,7
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Milj. euroa 2015 2014

Lyhytaikaiset

     Henkilöstökulujaksotukset 2,3 3,9

     Korkojaksotus 2,9 3,9

     Suojaussopimusten jaksotus 1,4 1,3

     Muut 2,3 1,3

Yhteensä 8,9 10,4
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Milj. euroa 2015 2014

Konserniyhtiöiden sitoumuksista:

     Takaukset 229,8 190,1

Leasing-sopimukset

     Lyhytaikainen osa 1,2 1,4

     Pitkäaikainen osa 6,5 7,6
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Tytäryhtiöt on esitetty konsernitilinpäätöksen liitetiedossa 32.
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Nimellisarvot Nimellisarvot Käyvät arvot Käyvät arvot

Milj. euroa 2015 2014 2015 2014

Valuuttajohdannaiset

   Valuuttatermiinit 134,5 117,3 -0,6 -1,1

     

Johdannaisia käytetään suojaustarkoituksiin konsernin suojauspolitiikan mukaisesti. Rahoitusriskien hallinnasta on kerrottu 
konsernitilinpäätöksen liitetiedossa 1.

VUOSIKERTOMUS 2015

122

Tämä on automaattisesti koostettu PDF Ahlstromin verkkovuosikertomuksesta. Sisältö ei välttämättä vastaa koko
vuosikertomusta, joka on luettavissa sivustolta www.ahlstrom.com



Emoyhtiön voittovarat ja tilikauden tulos ovat taseen 31.12.2015 mukaan:

 Euroa

Voittovarat 330 508 456,79

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 61 146 256,56

Tilikauden voitto 24 180 031,90

Jakokelpoiset varat yhteensä  415 834 745,2

Hallitus ehdottaa 5.4.2016 pidettävälle yhtiökokoukselle seuraavaa:

 Euroa

-    osinkoa maksetaan yhtiön voittovaroista 0,31 euroa osakkeelta eli 14 467 888,48

-     varataan hallituksen myöhemmin päättämiin lahjoituksiin       60 000,00

-     sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon jätetään  61 146 256,56

-    voittovarojen tilille jätetään 340 160 600,21

 415 834 745,25

Ehdotettu osingonjaon täsmäytyspäivä on 7.4.2016 ja maksupäivä 14.4.2016.

Helsingissä 28. tammikuuta 2016

 Panu Routila  

Lori J. Cross Alexander Ehrnrooth   Johannes Gullichsen 

Jan Inborr  Anders Moberg Markus Rauramo

 Marco Levi 
toimitusjohtaja

 

VUOSIKERTOMUS 2015

123

Tämä on automaattisesti koostettu PDF Ahlstromin verkkovuosikertomuksesta. Sisältö ei välttämättä vastaa koko
vuosikertomusta, joka on luettavissa sivustolta www.ahlstrom.com



Ahlstrom Oyj:n yhtiökokoukselle

Olemme tilintarkastaneet Ahlstrom Oyj:n kirjanpidon, tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja hallinnon
tilikaudelta 1.1.–31.12.2015. Tilinpäätös sisältää konsernin taseen, tuloslaskelman, laajan tuloslaskelman,
laskelman oman pääoman muutoksista, rahavirtalaskelman ja liitetiedot sekä emoyhtiön taseen,
tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja liitetiedot.

Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta ja siitä, että
konsernitilinpäätös antaa oikeat ja riittävät tiedot EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen kansainvälisten
tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaisesti ja että tilinpäätös ja toimintakertomus antavat oikeat ja riittävät tiedot
Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten
mukaisesti. Hallitus vastaa kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä ja
toimitusjohtaja siitä, että kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty.

Velvollisuutenamme on antaa suorittamamme tilintarkastuksen perusteella lausunto tilinpäätöksestä,
konsernitilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta. Tilintarkastuslaki edellyttää, että noudatamme
ammattieettisiä periaatteita. Olemme suorittaneet tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvän
tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvä tilintarkastustapa edellyttää, että suunnittelemme ja suoritamme
tilintarkastuksen hankkiaksemme kohtuullisen varmuuden siitä, onko tilinpäätöksessä tai
toimintakertomuksessa olennaista virheellisyyttä, ja siitä, ovatko emoyhtiön hallituksen jäsenet tai
toimitusjohtaja syyllistyneet tekoon tai laiminlyöntiin, josta saattaa seurata vahingonkorvausvelvollisuus yhtiötä
kohtaan, taikka rikkoneet osakeyhtiölakia tai yhtiöjärjestystä.

Tilintarkastukseen kuuluu toimenpiteitä tilintarkastusevidenssin hankkimiseksi tilinpäätökseen ja
toimintakertomukseen sisältyvistä luvuista ja niissä esitettävistä muista tiedoista. Toimenpiteiden valinta
perustuu tilintarkastajan harkintaan, johon kuuluu väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvan olennaisen
virheellisyyden riskien arvioiminen. Näitä riskejä arvioidessaan tilintarkastaja ottaa huomioon sisäisen
valvonnan, joka on yhtiössä merkityksellistä oikeat ja riittävät tiedot antavan tilinpäätöksen ja
toimintakertomuksen laatimisen kannalta. Tilintarkastaja arvioi sisäistä valvontaa pystyäkseen
suunnittelemaan olosuhteisiin nähden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet mutta ei siinä tarkoituksessa,
että hän antaisi lausunnon yhtiön sisäisen valvonnan tehokkuudesta. Tilintarkastukseen kuuluu myös
sovellettujen tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuuden, toimivan johdon tekemien
kirjanpidollisten arvioiden kohtuullisuuden sekä tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen yleisen esittämistavan
arvioiminen.

Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen
soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä.
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Lausuntonamme esitämme, että konsernitilinpäätös antaa EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen kansainvälisten
tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot konsernin taloudellisesta asemasta sekä sen
toiminnan tuloksesta ja rahavirroista.

Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös ja toimintakertomus antavat Suomessa voimassa olevien
tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot
konsernin sekä emoyhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Toimintakertomuksen ja
tilinpäätöksen tiedot ovat ristiriidattomia.

Helsinki 12. helmikuuta 2016

PricewaterhouseCoopers Oy
KHT-yhteisö

Markku Katajisto
KHT
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