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Ahlstrom Oyj PÖRSSITIEDOTE 3.8.2016  

Ahlstromin puolivuosikatsaus tammi–kesäkuu 2016  

Vuosineljänneksen operatiivinen kannattavuus ja rahavirta 

ennätyksellisellä tasolla 

Huhti–kesäkuu 2016 verrattuna huhti–kesäkuuhun 2015 

 Liikevaihto 279,4 miljoonaa euroa (281,1 milj. euroa). Kasvua 2,8 % vertailukelpoisilla 

valuuttakursseilla laskettuna. 

 Oikaistu käyttökate 37,1 miljoonaa euroa (31,5 milj. euroa), eli 13,3 % (11,2 %) 

liikevaihdosta. 

 Liikevoitto 23,3 miljoonaa euroa (15,7 milj. euroa). 

 Oikaistu liikevoitto 24,5 miljoonaa euroa (16,8 milj. euroa), eli 8,8 % (6,0 %) liikevaihdosta. 

Yyhdestoista peräkkäinen parannus edellisvuoden vastaavaan neljännekseen 

verrattuna. 

 Tulos ennen veroja 19,6 miljoonaa euroa (20,8 milj. euroa. Vertailuluku sis. 11,1 miljoonan 

euron myyntivoiton osakemyynnistä.)  

 Osakekohtainen tulos 0,22 euroa (0,29 euroa). 

 Liiketoiminnan nettorahavirta 54,9 miljoonaa euroa (14,0 milj. euroa). 

 

Tammi–kesäkuu 2016 verrattuna tammi–kesäkuuhun 2015 

 Liikevaihto 546,6 miljoonaa euroa (552,9 milj. euroa). Kasvua 1,0 % vertailukelpoisilla 

valuuttakursseilla laskettuna. 

 Liikevoitto 34,0 miljoonaa euroa (28,4 milj. euroa). 

 Oikaistu liikevoitto 39,5 miljoonaa euroa (28,8 milj. euroa), eli 7,2 % (5,2 %) liikevaihdosta. 

 Tulos ennen veroja 26,4 miljoonaa euroa (34,6 milj. euroa. Vertailuluku sis. 17,1 miljoonan 

euron myyntivoiton osakemyynneistä.)  

 Osakekohtainen tulos 0,27 euroa (0,46 euroa). 

 Liiketoiminnan nettorahavirta 63,3 miljoonaa euroa (12,5 milj. euroa). 

 

Katsauskauden jälkeiset merkittävät tapahtumat 

 20.7.: Ahlstrom nosti vuoden 2106 näkymiään kannattavuuden osalta 

 27.7.: Yhtiö vetäytyi Building & Wind -liiketoimintayksikön myynnistä  

 

Toimitusjohtaja Marco Levi 

“Huhti-kesäkuu 2016 oli meille erittäin vahva vuosineljännes, jolloin vertailukelpoinen liikevaihto 

kasvoi 2,8 % ja saavutimme kaikkien aikojen parhaan kannattavuuden yhtiön nykyrakenteella. 

Tämä johtui alhaisemmista muuttuvista kustannuksista, mutta myös huomattavasti paremmasta 

operatiivisesta tehokkuudesta ja kilpailukykyisemmästä kulurakenteesta. Tämän lisäksi 

vuosineljänneksen rahavirta oli erityisen hyvä parantuneen kannattavuuden ja aktiivisen 

käyttöpääoman hallinnan myötä. 

Toteutamme strategiaamme onnistuneesti ja panostamme kaupallisen osaamisen parantamiseen 

ja uuteen virtaviivaistettuun toimintamalliin. Lisäksi pyrimme edelleen kasvattamaan marginaaleja 

ja laskemaan kuluja. Olemme myös kasvaneet lisäämällä kapasiteetin käyttöastetta viimeisimmissä 

investointikohteissa ja olemme löytäneet uusia kasvualueita muun muassa 

annoskahvimateriaaleista ja vedensuodatuksesta. Nämä seikat on huomioitu vuoden 2016 

päivitetyssä tulosohjauksessa ja vahvistavat uskoamme saavuttaa yli 8 % oikaistu 

liikevoittomarginaalitavoite vuoteen 2018 mennessä.  

Kiinteillä valuuttakursseilla mitattuna vuosineljänneksen myynnin kasvu oli erittäin rohkaiseva, ja 

suurin osa liiketoimintayksiköistämme kasvattivat voittojaan. Filtration & Performance -liiketoiminta-

alueen suodatin-, tapetti- ja julisteliiketoiminnot pystyivät joko nostamaan liikevaihtoaan tai –

voittoaan haastellisesta liiketoimintaympäristöstä huolimatta kehityksen ollessa vakaata teollisissa 
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kuitukankaissa. Specialties-liiketoiminta-alueen kaikki neljä liiketoimintayksikköä – Food, Advanced 

Liquid Technologies, Tape ja Medical – nostivat jokainen tulostaan. 

Olen myös tyytyväinen, että osana Ahlstromin liiketoimintaportfoliota jatkava Building & Wind –

liiketoimintayksikkö on parantanut tuloksentekokykyään merkittävästi. Nyt jatkamamme yksikön 

liiketoimintaa ja sen kehittämistä kuten ennenkin.” 

Näkymät vuodelle 2016 

Ahlstrom pitää ennallaan 27.7.2016 julkistamansa näkymät. Yhtiö odottaa liikevaihdon olevan          

1 040–1 140 miljoonaa euroa vuonna 2016. Oikaistun liikevoiton arvioidaan olevan 5,4-6,4 % 

liikevaihdosta. 

Oikaistu liikevoitto ei sisällä uudelleenjärjestelykustannuksia, arvonalentumisia eikä myyntivoittoja tai 

myyntitappioita.  

Avainlukuja 

Milj. euroa Q2/2016 Q2/2015 

Muutos, 

% 

Q1–

Q2/2016 

Q1–

Q2/2015 

Muutos, 

% 

Liikevaihto 279,4 281,1 -0,6 546,6 552,9 -1,1 

Käyttökate (EBITDA) 36,0 30,4 18,2 59,5 57,4 3,7 

     % liikevaihdosta 12,9 10,8 

 

10,9 10,4 

 Käyttökatteeseen sisältyvät oikaisuerät -1,1 -1,1 

 

-5,5 -0,3 

 Oikaistu käyttökate 37,1 31,5 17,8 65,1 57,7 12,7 

     % liikevaihdosta 13,3 11,2 

 

11,9 10,4 

 Liikevoitto 23,3 15,7 48,6 34,0 28,4 19,8 

     % liikevaihdosta 8,4 5,6 

 

6,2 5,1 

 Liikevoittoon sisältyvät oikaisuerät -1,1 -1,1 

 

-5,5 -0,4 

 Oikaistu liikevoitto 24,5 16,8 46,0 39,5 28,8 37,4 

     % liikevaihdosta 8,8 6,0 

 

7,2 5,2 

 Voitto/tappio ennen veroja 19,6 20,8 -5,5 26,4 34,6 -23,9 

Tilikauden voitto 12,0 15,8 -23,9 15,5 24,6 -37,0 

Osakekohtainen tulos 0,22 0,29 

 

0,27 0,46 

 Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE), % 18,1 10,0 

 

13,2 9,3 

 Liiketoiminnan nettorahavirta 54,9 14,0 

 

63,3 12,5 

 Investoinnit 7,3 5,1 43,9 11,9 8,1 47,5 

Korolliset nettovelat 160,2 233,8 -31,5 160,2 233,8 -31,5 

Velkaantumisaste, % 55,4 69,3 

 

55,4 69,3 

 Omavaraisuusaste, % 34,9 35,9 

 

34,9 35,9 

 Henkilöstö kauden lopussa 3 328 3 413 -2,5 3 328 3 413 -2,5 

 

Ahlstrom on ottanut käyttöön Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (European Securities and Markets 

Authority, ESMA) vaihtoehtoisia tunnuslukuja koskevat ohjeet, jotka tulivat voimaan 3.7.2016. Yhtiö käyttää 

vaihtoehtoisia tunnuslukuja operatiivisen liiketuloksen kuvaamiseen ja vertailukelpoisuuden parantamiseen. 

Vaihtoehtoiset tunnusluvut eivät kuitenkaan korvaa IFRS-standardien mukaisia tulosmittareita.  

Ahlstrom teki muutoksia taloudellisessa raportoinnissa käyttämäänsä terminologiaan vuoden 2016 alussa. 

”Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä” korvattiin ”oikaistulla liikevoitolla”, ja ”käyttökate ilman kertaluonteisia 

eriä” korvattiin ”oikaistulla käyttökatteella”. 

Ahlstrom määrittelee vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät ja vaihtoehtoiset tunnusluvut seuraavasti: 

Oikaisuerät: uudelleenjärjestelykustannukset ja arvonalentumiset sekä myyntivoitot ja -tappiot 

Käyttökate = liikevoitto + poistot + arvonalentumiset 
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Oikaistu käyttökate = käyttökate - oikaisuerät 

Oikaistu liikevoitto = liikevoitto - oikaisuerät 

 

Taloudellinen kehitys huhti–kesäkuussa 2016  

Liikevaihdon kehitys  

Liikevaihto liiketoiminta-alueittain (milj. euroa) Q2/2016 Q2/2015 Muutos, % 

Q1–

Q2/2016 

Q1–

Q2/2015 Muutos, % 

Filtration & Performance 180,4 176,9 2,0 351,6 347,7 1,1 

Specialties 104,6 108,3 -3,4 207,3 214,0 -3,1 

Muut liiketoiminnot ja eliminoinnit -5,7 -4,1   -12,3 -8,9   

Liikevaihto yhteensä 279,4 281,1 -0,6 546,6 552,9 -1,1 

 

 

Liikevaihdon vertailukelpoinen 

muutos liiketoiminta-alueittain, %* 

Q2/16 vs 

Q2/15 

Q1–Q2/16 vs 

Q1–Q2/15 

Filtration & Performance 5,6 3,7 

Specialties -0,5 -1,8 

Muut liiketoiminnot ja eliminoinnit N/A N/A 

Liikevaihto yhteensä 2,8 1,0 

* Liikevaihdon vertailukelpoinen muutos (%) kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna ilman rakennemuutoksia. 

 

Liikevaihto oli 279,4 miljoonaa euroa ja pysyi vertailukauden tasolla (281,1 milj. euroa). 

Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla laskettuna kasvua tuli 2,8 %. Kasvu johtui myyntivolyymien 

noususta etenkin tapetti- ja lasikuitutuotteissa sekä juomateollisuuden materiaaleissa. Liikevaihtoa 

heikensivät tuotevalikoiman rakenne ja keskimääräisten myyntihintojen lasku muun muassa raaka-

aine- ja energiakustannusten alenemisen seurauksena.  

Liikevaihdon muutoksen jakautuminen: 

  
 

 Liikevaihto Liikevaihto 

Milj. euroa 

 

Q2/2015 

281,1 

 

 Q1–Q2/2015 

552,9 

Hinta ja tuotevalikoima, 

% 

 

-1,8  -0,7 

Valuutta, % 

 

-3,4  -2,2 

Volyymi, % 

 

4,6  1,8 

Sulkemiset, yritysmyynnit 

ja ostot, % 

 

0,0  0,0 

Yhteensä, %    -0,6    -1,1 

Milj. euroa 

 

 Q2/2016 

279,4 

 

 Q1–Q2/2016 

546,6 

 

  



                                                                                                                                                                                  Puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu 2016  
 

 

 

Tulos ja kannattavuus  

Oikaistu liikevoitto segmenteittäin, milj. euroa Q2/2016 Q2/2015 

Muutos, 

% 

Q1–

Q2/2016 

Q1–

Q2/2015 

Muutos, 

% 

Filtration & Performance 15,8 9,1 74,4 25,0 16,9 47,7 

Specialties 10,0 7,4 35,0 17,8 14,0 27,3 

Muut liiketoiminnot ja eliminoinnit -1,3 0,3   -3,3 -2,1   

Jatkuvat toiminnot yhteensä 24,5 16,8 46,0 39,5 28,8 37,4 

     % liikevaihdosta 8,8 6,0   7,2 5,2   

 

Liikevoitto oli 23,3 miljoonaa euroa (15,7 milj. euroa). Oikaistu liikevoitto oli 24,5 miljoonaa euroa 

(16,8 milj. euroa). Liikevoittoon vaikuttavat oikaisuerät olivat -1,1 miljoonaa euroa (-1,1 milj. euroa). 

Ne koostuivat pääasiassa uuteen toimintamalliin liittyvistä uudelleenjärjestelykustannuksista.  

Energia- ja raaka-ainekustannusten lasku sellun, kemikaalien ja synteettisten kuitujen osalta tuki 

oikaistun liikevaihdon kehitystä. Myyntivolyymien kasvulla etenkin Filtration & Performance -

liiketoiminta-alueella oli positiivinen vaikutus liikevoittoon. Oikaistut myynnin, yhteisten toimintojen ja 

hallinnon kulut (SG&A-kulut) pienenivät edelleen neljänneksen aikana. Tuotevalikoiman rakenne ja 

keskimääräisten hintojen lasku heikensivät tulosta. 

Tulos ennen veroja oli 19,6 miljoonaa euroa (20,8 milj. euroa). Vertailukauden tulos ennen veroja 

sisälsi 11,1 miljoonan euron myyntivoiton Munksjö Oyj:n osakkeista. Tuloverot olivat 7,6 miljoonaa 

euroa (5,0 milj. euroa). Kauden tulos oli 12,0 miljoonaa euroa (15,8 milj. euroa).  

Osakekohtainen tulos oli 0,22 euroa (0,29 euroa). Luvun laskennassa on vähennetty oman 

pääoman ehtoisen lainan kertynyt korko verojen jälkeen. 

Taloudellinen kehitys tammi–kesäkuussa 2016  

Ahlstromin liikevaihto oli 546,6 miljoonaa euroa (552,9 milj. euroa). Liikevaihto laski 1,1 prosenttia 

vertailukaudesta. Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla laskettuna liikevaihto kasvoi 1,0 %. 

Myyntimäärien nousulla oli positiivinen vaikutus liikevaihtoon. Tuotevalikoima rakenne ja 

keskimääräisten myyntihintojen lasku alensivat hieman myönteistä vaikutusta.  

Liikevoitto oli 34,0 miljoonaa euroa (28,4 milj. euroa). Oikaistu liikevoitto oli 39,5 miljoonaa euroa 

(28,8 milj. euroa). Liikevoittoon vaikuttavat oikaisuerät olivat -5,5 miljoonaa euroa (-0,4 milj. euroa). 

Ne koostuivat pääasiassa uuteen toimintamalliin liittyvistä uudelleenjärjestelykustannuksista.  

Energia ja raaka-ainekustannusten lasku sellun, kemikaalien ja synteettisten kuitujen osalta tuki 

oikaistun liikevoiton kehitystä. Myyntivolyymien kasvulla etenkin Filtration & Performance -

liiketoiminta-alueella oli positiivinen vaikutus liikevoittoon. Oikaistut myynnin, yhteisten toimintojen ja 

hallinnon kulut (SG&A-kulut) pienenivät edelleen ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Tuotevalikoiman 

rakenne ja keskimääräisten hintojen lasku heikensivät tulosta. 

Tulos ennen veroja oli 26,4 miljoonaa euroa (34,6 milj. euroa). Vertailukauden tulos ennen veroja 

sisälsi 17,1 miljoonan euron myyntivoiton Munksjö Oyj:n osakkeista. Tuloverot olivat 10,9 miljoonaa 

euroa (10,0 milj. euroa). Kauden tulos oli 15,5 miljoonaa euroa (24,6 milj. euroa).  

Osakekohtainen tulos oli 0,27 euroa (0,46 euroa). Luvun laskennassa on vähennetty oman 

pääoman ehtoisen lainan kertynyt korko verojen jälkeen. 

Liiketoiminta-aluekatsaus  

Filtration & Performance 

Filtration & Performance -liiketoiminta-alue tuottaa moottorien suodatinmateriaaleja, teollisuuden 

ilmansuodatinmateriaaleja, lattiamateriaaleissa ja tuuliturbiinien lavoissa käytettävää lasikuitua ja 
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erikoiskuitukankaita auto-, rakennus-, tekstiili- ja hygieniateollisuuden käyttökohteisiin sekä 

tapettimateriaaleja ja julistepapereita. 

Milj. euroa Q2/2016 Q2/2015 

Muutos, 

% 

Q1–

Q2/2016 

Q1–

Q2/2015 

Muutos, 

% 

Liikevaihto 180,4 176,9 2,0 351,6 347,7 1,1 

Liikevoitto 15,0 9,0 66,1 22,1 16,8 31,7 

     % liikevaihdosta 8,3 5,1 

 

6,3 4,8 

 Liikevoittoon sisältyvät oikaisuerät -0,9 -0,1 

 

-2,9 -0,1 

 Oikaistu liikevoitto 15,8 9,1 74,4 25,0 16,9 47,7 

     % liikevaihdosta 8,8 5,1 

 

7,1 4,9 

 Sijoitetun pääoman tuotto (RONA), % 23,8 11,8 

 

17,5 11,7 

 Myyntivolyymi (tuhatta tonnia) 70,3 65,5 7,4 135,5 130,1 4,1 

 

Markkinakatsaus huhti–kesäkuu 2016: 

Moottorien suodatinmateriaalien markkinat pysyivät vakaina. Maantieteellisesti kysyntä laski 

Pohjois-Amerikassa ja Brasiliassa, kun taas Euroopassa oli nähtävissä kasvun merkkejä. Aasiassa 

kysyntä pysyi vakaana. Euroopassa ja Venäjällä tapettimateriaalien kysyntä oli edelleen heikkoa ja 

markkinoilla oli ylitarjontaa. Korkealaatuisten tapettituotteiden kysyntä kasvoi Kiinassa, mutta 

markkinat olivat edelleen erittäin kilpaillut. Teollisuuden erikoiskuitukankaiden markkinoilla oli 

nähtävissä kasvua pyyhkimistuotteiden markkinoita lukuun ottamatta.  

Lattioissa käytettävän lasihuovan kysyntä oli vakaata Euroopassa, mutta laski hieman Venäjällä ja 

kasvoi edelleen Pohjois-Amerikassa. Lasikuitulujitteisten tuulivoimateollisuuden tuotteiden markkinat 

olivat vahvat. 

Liikevaihdon ja liikevoiton kehitys huhti–kesäkuussa 2016:  

Liikevaihto oli 180,4 miljoonaa euroa (176,9 milj. euroa). Liikevaihto kasvoi 2,0 % vuoden 2015 

vastaavaan jaksoon verrattuna. Kasvua vauhdittivat tapettituotteiden myynnin kasvu etenkin 

Kiinassa ja myös Euroopassa, sekä lasikuitumateriaalien myynnin kasvu. Suodatinmateriaalien 

myynti oli vertailukauden tasolla. Epäsuotuisat valuuttakurssit heikensivät liikevaihtoa. 

Vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi 5,6 % kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna. 

Oikaistu liikevoitto nousi 15,8 miljoonaan euroon (9,1 milj. euroa). Kasvua vauhdittivat kiinteiden 

kulujen ja muuttuvien kustannusten lasku, hintahallinta ja tapettituotteiden myynnin kasvu. 

Liikevoitto oli 15,0 miljoonaa euroa (9,0 milj. euroa). 

Liikevaihdon ja liikevoiton kehitys tammi–kesäkuussa 2016:  

Liikevaihto oli 351,6 miljoonaa euroa (347,1 milj. euroa). Liikevaihto kasvoi 1,1 % edellisvuoden 

vastaavaan jaksoon verrattuna. Kasvu johtui tapetti- ja lasikuitutuotteiden myynnin kasvusta. 

Oikaistu liikevoitto oli 25,0 miljoonaa euroa (16,9 milj. euroa). Kasvua vauhdittivat kiinteiden kulujen 

ja muuttuvien kustannusten lasku ja tapettituotteiden myynnin kasvu. Liikevoitto oli 22,1 miljoonaa 

euroa (16,8 milj. euroa). 
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Specialties 

Specialties-liiketoiminta-alue tuottaa elintarvike- ja juomapakkauksia, laboratorio-, bioteknologia- ja 

vedensuodatinmateriaaleja, teippimateriaaleja ja terveydenhuollon kankaita.   

Milj. euroa Q2/2016 Q2/2015 

Muutos, 

% 

Q1–

Q2/2016 

Q1–

Q2/2015 

Muutos, 

% 

Liikevaihto 104,6 108,3 -3,4 207,3 214,0 -3,1 

Liikevoitto 9,7 6,8 42,2 17,5 13,4 30,6 

     % liikevaihdosta 9,2 6,3 

 

8,4 6,2 

 Liikevoittoon sisältyvät oikaisuerät -0,3 -0,6 

 

-0,3 -0,6 

 Oikaistu liikevoitto 10,0 7,4 35,0 17,8 14,0 27,3 

     % liikevaihdosta 9,6 6,8 

 

8,6 6,5 

 Sijoitetun pääoman tuotto (RONA), % 22,2 13,1 

 

19,6 13,4 

 Myyntivolyymi (tuhatta tonnia) 30,4 30,4 0,1 59,0 60,2 -2,0 

 

Markkinakatsaus huhti–kesäkuu 2016: 

Elintarviketeollisuuden pakkausmateriaalien markkinat olivat melko vahvat etenkin ruoanlaiton 

käyttökohteissa. Annoskahvituotteiden kysynnän kasvu jatkui, ja teepussimateriaalien kysyntä oli 

hyvällä tasolla Pohjois-Amerikassa mutta pysyi heikompana Euroopassa. Laboratorio-, bioteklogia- 

ja vedensuodatinmateriaalien markkinat olivat edelleen vahvat kaikilla keskeisillä maantieteellisillä 

alueilla. Teippimateriaalien kysyntä oli vahvaa Aasiassa, ja Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa 

markkinat kehittyivät myönteisesti. Terveydenhuollon materiaalien kysyntä oli vakaata Euroopassa, 

mutta pysyi heikompana Pohjois-Amerikassa ja Aasiassa.  

Liikevaihdon ja liikevoiton kehitys huhti–kesäkuussa 2016:  

Liikevaihto oli 104,6 miljoonaa euroa (108,3 milj. euroa). Liikevaihto laski 3,4 % edellisvuoden 

vastaavaan jaksoon verrattuna. Terveydenhuollon materiaalien ja teippimateriaalien myynti laski 

enemmän kuin teepussi- ja kahvimateriaalien myynti kasvoi. Lisäksi epäsuotuisat valuuttakurssit 

rasittivat liikevaihtoa. Liikevaihto pieneni 0,5 prosenttia vertailukelpoisilla valuuttakursseilla 

laskettuna. 

Oikaistu liikevoitto oli 10,0 miljoonaa euroa (7,4 milj. euroa). Raaka-aine- ja energiakustannusten 

sekä kiinteiden kulujen lasku vauhdittivat liikevoiton kasvua. Liikevoitto oli 9,7 miljoonaa euroa (6,8 

milj. euroa). 

Liikevaihdon ja liikevoiton kehitys tammi–kesäkuussa 2016: 

Liikevaihto oli 207,3 miljoonaa euroa (214,0 milj. euroa). Liikevaihto laski 3,1 % vuoden 2015 

vastaavaan jaksoon verrattuna. Lasku johtui terveydenhuollon materiaalien, teippimateriaalien ja 

teepussimateriaalien myynnin laskusta. Elintarviketeollisuuden pakkausmateriaalien ja 

kahvituotteiden myynnin kasvu vahvisti liikevaihtoa. Oikaistu liikevoitto oli 17,8 miljoonaa euroa (14,0 

milj. euroa). Raaka-aine- ja energiakustannusten lasku sekä parantunut hinnoittelu ja 

tuotevalikoima vauhdittivat liikevoiton kasvua. Liikevoitto oli 17,5 miljoonaa euroa (13,4 milj. euroa). 

Rahoitus  

Nettorahoituskulut 

Nettorahoituskulut huhti–kesäkuussa 2016 olivat 3,8 miljoonaa euroa (5,1 milj. euroa tuottoja). 

Niihin sisältyy nettokorkokuluja 3,1 miljoonaa euroa (4,6 milj. euroa), rahoituksen kurssitappioita 0,1 

miljoonaa euroa (0,6 milj. euron kurssitappio) ja muita rahoituskuluja 0,6 miljoonaa euroa (10,4 milj. 

euroa tuottoja). Vertailukaudella muut rahoitustuotot sisälsivät 11,1 miljoonan euron myyntivoiton 

Munksjö Oyj:n osakkeista. 
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Nettorahoituskulut tammi–kesäkuussa 2016 olivat 7,8 miljoonaa euroa (6,3 milj. euroa tuottoja). 

Niihin sisältyy nettokorkokuluja 6,4 miljoonaa euroa (8,8 milj. euroa), rahoituksen kurssitappioita 0,1 

miljoonaa euroa (0,5 milj. euron kurssitappio) ja muita rahoituskuluja 1,3 miljoonaa euroa (15,6 milj. 

euroa tuottoja). Vertailukaudella muut rahoitustuotot sisälsivät 17,1 miljoonan euron myyntivoiton 

Munksjö Oyj:n osakkeista. 

Rahavirta 

Liiketoiminnan nettorahavirta huhti–kesäkuussa 2016 oli 54,9 miljoonaa euroa (14,0 milj. euroa). 

Rahavirta investointien jälkeen oli 47,5 miljoonaa euroa (29,3 milj. euroa). Vertailukauden rahavirta 

investointien jälkeen sisältää edellä mainitun osakemyynnin.  

Liiketoiminnan nettorahavirta tammi–kesäkuussa 2016 oli 63,3 miljoonaa euroa (12,5 milj. euroa). 

Rahavirta investointien jälkeen oli 46,6 miljoonaa euroa (36,8 milj. euroa). Vertailukauden rahavirta 

investointien jälkeen sisältää edellä mainitun osakemyynnin.  

Operatiivinen käyttöpääoma oli 100,4 miljoonaa euroa 30.6.2016 (135,4 milj. euroa 30.6.2015). Sen 

kiertonopeus 12 kuukauden liukuvana keskiarvona laski neljällä päivällä 42 päivään. Tämä johtui 

aktiivisesta käyttöpääman hallinnasta.  

Nettovelat ja velkaantumisaste  

Ahlstromin korolliset nettovelat olivat 160,2 miljoonaa euroa katsauskauden lopussa (195,9 milj. 

euroa vuoden 2015 lopussa). Ahlstromin korolliset velat olivat 210,9 miljoonaa euroa (31.12.2015: 

243,3 miljoonaa euroa). Lainasalkun modifioitu korkoduraatio (keskimääräinen 

korkosidonnaisuusaika) oli 17,8 kuukautta ja pääomilla painotettu keskikorko oli 3,69 %. 

Pitkäaikaisten lainojen ja sitovien luottolimiittien keskimaturiteetti oli 26,0 kuukautta.  

Yhtiön maksuvalmius on pysynyt hyvänä. Katsauskauden lopussa kokonaislikviditeetti mukaan lukien 

kassa, käyttämättömät sitovat luottolimiitit ja konsernitililimiitit oli 296,7 miljoonaa euroa (287,6 milj. 

euroa). Lisäksi yhtiöllä oli käyttämättömiä ei-sitovia luottolimiittejä ja konsernitililimiittejä 95,3 

miljoonaa euroa (115,9 milj. euroa). 

Kesäkuussa 2016 Ahlstromin 180 miljoonan euron valmiusluottosopimuksen laina-aikaa pidennettiin 

yhdellä vuodella lainasopimukseen sisältyvän option mukaisesti. Sitovan valmiusluoton laina-aika 

jatkuu nyt kesäkuuhun 2019 saakka. 

Velkaantumisaste oli 55,4 % (31.12.2015: 65,4 %), ja omavaraisuusaste oli 34,9 (31.12.2015: 35,8 %). 

Käyttöpääoman pienentymisellä ja alhaisilla investoinneilla oli positiivinen vaikutus 

velkaantumisasteeseen. Ahlstromin 100 miljoonan euron oman pääoman ehtoinen laina (ns. 

hybridilaina) on määritelty osana omaa pääomana edellä mainittujen suhdelukujen laskennassa. 

Velkaantumisaste oli 137,6 %, jos hybridiaina huomioidaan tavanomaisena velkana (31.12.2015: 

148,4).  

Investoinnit 

Ahlstromin investoinnit ilman yritysostoja olivat 11,9 miljoonaa euroa tammi–kesäkuussa 2016 (8,1 

milj. euroa) ja 7,3 milj. euroa huhti–kesäkuussa 2016 (5,1 milj. euroa). Ne liittyivät kunnossapitoon ja 

Binzhoun tapettimateriaalien tuotantolinjan toiminnan joustavuuden lisäämiseen. 

Henkilöstö 

Ahlstromin palveluksessa oli tammi–kesäkuussa 2016 keskimäärin 3 300 työntekijää1 (3 397). 

Katsauskauden lopussa yhtiön palveluksessa oli 3 328 työntekijää (3 413). Henkilöstömäärän lasku 

johtui pääasiassa yhtiön uuden toimintamallin käyttöönotosta. Yhtiöllä oli katsauskauden lopussa 

eniten työntekijöitä Yhdysvalloissa (22,3 %), Ranskassa (17,1 %), Kiinassa (9,9 %), Italiassa (9,6 %) ja 

Suomessa (9,1 %).  

                                                      
1 Henkilöstömäärä on laskettu kokoaikaiseksi muutettuna. 
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Osakkeet ja osakepääoma 

Ahlstromin osake on noteerattu Nasdaq Helsingissä. Yhtiöllä on yksi osakesarja. Osake kuuluu 

Nasdaq Helsingin Perusteollisuus-toimialaluokkaan, ja sen kaupankäyntitunnus on AHL1V. 

Tammi–kesäkuussa 2016 vaihdettiin yhteensä 0,5 miljoonaa Ahlstromin osaketta, joiden 

kokonaisarvo oli 3,5 miljoonaa euroa. Niiden osuus ulkona olevien osakkeiden kokonaismäärästä oli 

1,0 prosenttia katsauskauden lopussa (2,7 % tammi–kesäkuussa 2015). Osakkeen alin 

kaupankäyntihinta oli 6,75 euroa ja ylin 8,15 euroa. Katsauskauden viimeinen kauppa tehtiin 

30.6.2016 hintaan 7,37 euroa. Osakkeiden markkina-arvo katsauskauden lopussa oli 343,4 miljoonaa 

euroa ilman emoyhtiön omistamia omia osakkeita. 

Yhtiön hallussa oli 30.6.2016 yhteensä 72 752 omaa osaketta eli noin 0,16 prosenttia kaikista 

osakkeista ja äänistä. Osakkeiden kokonaismäärä oli 46 670 608 ja yhtiöllä oli 10 236 

osakkeenomistajaa katsauskauden lopussa (10 409 vuoden 2015 lopussa). 

Ahlstrom-konsernin osakekohtainen oma pääoma oli 3,96 euroa katsauskauden lopussa (31.12. 

2015: 4,20 euroa). 

Uudistettu strategia ja pitkän aikavälin tavoitteet 
 

Ahlstromin uudistettu strategia ja uudet pitkän aikavälin tavoitteet vuoteen 2018 asti julkistettiin 

tammikuussa 2016. Maailmanlaajuiset kehitystrendit vaikuttavat asiakkaisiimme, ohjaavat 

tuotetarjontaamme ja luovat meille lukuisia mahdollisuuksia. Olemme sitoutuneet kasvattamaan ja 

luomaan arvoa sidosryhmille tuottamalla suorituskykyisimpiä kuitupohjaisia materiaaleja kestävän 

kehityksen periaatteiden mukaisesti. 

Kasvamme ja luomme arvoa sidosryhmillemme tarjoamalla kestävän kehityksen mukaisia 

kilpailukykyisiä kuitupohjaisia materiaaleja kahdella liiketoiminta-alueella: 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 lanseerausta. 

Uuden tiekarttamme neljässä teemassa yhdistyvät strategiamme painopisteet: kaupallinen 

osaaminen, uusi virtaviivaistettu toimintamalli, orgaaninen kasvu tuotantokapasiteetin 

tehokkaammalla käytöllä ja kasvu uusilla alueilla. 

Uudet pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet yli suhdannevaihtelujen:   

• Liikevoittoprosentti: oikaistu liikevoittoprosentti 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 eikä lopetettuja toimintoja. 

Muita katsauskauden tapahtumia 

Varsinainen yhtiökokous  

Ahlstrom Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 5.4.2016.  

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti jakaa osinkoa yhtiön voittovaroista 31.12.2015 

päättyneeltä tilikaudelta 0,31 euroa osakkeelta. Osingon täsmäytyspäivä oli 7.4.2016, ja osinko 

maksettiin 14.4.2016. Lisäksi yhtiökokous päätti varata enintään 60 000 euroa hallituksen harkinnan 

mukaisiin lahjoituksiin. 
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Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden toimitusjohtajalle ja hallituksen 

jäsenille tilikaudelta 1.1.–31.12.2015. 

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenmääräksi seitsemän. Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen 

Alexander Ehrnrooth (s. 1974), Johannes Gullichsen (s. 1964) ja Jan Inborr (s. 1948). Uusina jäseninä 

hallitukseen valittiin Jan Johansson (s. 1954), Harri-Pekka Kaukonen (s. 1963), Hans Sohlström (s. 1964) 

ja Riitta Viitala (s. 1959). Hallituksen toimikausi päättyy vuoden 2017 varsinaisen yhtiökokouksen 

lopussa. 

PricewaterhouseCoopers Oy valittiin uudelleen yhtiön tilintarkastajaksi tarkastusvaliokunnan 

suosituksen mukaisesti. PricewaterhouseCoopers Oy on nimittänyt KHT Markku Katajiston 

vastuulliseksi tilintarkastajaksi. Tilintarkastajan palkkio maksetaan noudattamalla yhtiön hyväksymää 

laskutusmenetelmää. 

Valtuutus omien osakkeiden hankkimiseen, luovuttamiseen ja pantiksi ottamiseen 

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta, 

luovuttamisesta ja pantiksi ottamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Valtuutuksen perusteella 

voidaan hankkia tai ottaa pantiksi enintään 4 000 000 kappaletta yhtiön omia osakkeita ottaen 

kuitenkin huomioon osakeyhtiölain määräykset yhtiön tai sen tytäryhtiöiden hallussa olevien omien 

osakkeiden enimmäismäärästä. Osakkeet voidaan ostaa takaisin ainoastaan julkisessa 

kaupankäynnissä takaisinostohetken pörssikurssiin yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Osakkeiden 

takaisinostossa noudatetaan Nasdaq Helsinki Oy:n ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjä.  

Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista omien osakkeiden hankkimisen ja 

pantiksi ottamisen ehdoista. Valtuutus sisältää siten myös oikeuden hankkia omia osakkeita muutoin 

kuin osakkeenomistajien omistusten mukaisessa suhteessa.  

Valtuutuksen perusteella hallitus voi päättää enintään 4 000 000 yhtiön hallussa olevan oman 

osakkeen luovuttamisesta. Hallitus valtuutetaan päättämään siitä, kenelle ja missä järjestyksessä 

omia osakkeita luovutetaan. Hallitus voi päättää omien osakkeiden luovuttamisesta muutoin kuin 

siinä suhteessa, jossa osakkeenomistajalla on etuoikeus hankkia yhtiön omia osakkeita. Osakkeet 

voidaan luovuttaa vastikkeena muun muassa mahdollisissa yrityskaupoissa tai muissa järjestelyissä 

tai yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseen hallituksen päättämällä tavalla ja 

hallituksen päättämässä laajuudessa. Hallituksella on myös oikeus päättää omien osakkeiden 

myymisestä julkisessa kaupankäynnissä mahdollisten yritysostojen rahoittamiseksi. Valtuutus sisältää 

hallituksen oikeuden päättää pantiksi otettujen omien osakkeiden myymisestä. Valtuutus sisältää 

myös hallituksen oikeuden päättää kaikista muista omien osakkeiden luovuttamisen ehdoista. 

Hallituksen valtuutukset omien osakkeiden hankkimiseen, luovuttamiseen ja pantiksi ottamiseen 

ovat voimassa 18 kuukauden ajan yhtiökokouksen päättymisestä, mutta valtuutukset päättyvät 

kuitenkin viimeistään yhtiön seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. 

Hallituksen päätökset 

Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallituksen 

puheenjohtajaksi Hans Sohlströmin ja varapuheenjohtajaksi Jan Inborrin.  

Hallitus päätti perustaa kaksi pysyvää valiokuntaa: tarkastusvaliokunnan ja henkilöstöasiain 

valiokunnan. Tarkastusvaliokunnan jäsenet ovat Harri-Pekka Kaukonen (puheenjohtaja), Alexander 

Ehrnrooth ja Johannes Gullichsen. Henkilöstöasiain valiokunnan jäsenet ovat Hans Sohlström 

(puheenjohtaja), Jan Inborr, Jan Johansson ja Riitta Viitala. 

Ahlstromin nimitystoimikunnan kokoonpano  

Ahlstrom Oyj:n kolme suurinta rekisteröitynyttä osakkeenomistajaa, 31.5.2016 tilanteen mukaan, 

valitsivat 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 Inversiones Oy)  

 Risto Murto (Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma).  

 

Nimitystoimikuntaan kuuluvat myös yhtiön hallituksen puheenjohtaja Hans Sohlström sekä Harri-

Pekka Kaukonen hallituksen nimittämänä jäsenenä. Ahlstromin nimitystoimikunta valitsi 6.6.2016 

keskuudestaan puheenjohtajaksi Thomas Ahlströmin. 

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat 

Building & Wind -liiketoimintayksikön myynnistä vetäytyminen 

Ahlstrom ja Owens Corning ilmoittivat 27.7.2016 vetäytyvänsä  Ahlstromin Building & Wind -

liiketoimintayksikön myynnistä Owens Corningille johtuen haasteista viranomaishyväksynnän 

saamiselle Saksassa. 

Ahlstrom jatkaa Building & Wind -liiketoimintayksikön operatiivista toimintaa ja kehittämistä kuten 

ennenkin. Yksikkö raportoidaan osana Filtration & Performance -segmenttiä. Myynti julkistettiin 

21.1.2016. Saksan kilpailuviranomaiset käynnistivät 8.4.2016 suunnitellun järjestelyn toisen vaiheen 

selvityksen.  

Nostetut ja päivitetyt näkymät 

Ahlstrom nosti 20.7.2016 arviotaan vuoden 2016 oikaistusta liikevoittomarginaalista johtuen 

operatiivisen toiminnan jatkuneesta parantumisesta sekä alhaisemmista muuttuvista kuluista. Arvio 

liikevaihdosta pidettiin ennallaan.  

Näkymät päivitettiin 27.7.2016 sisältämään Building & Wind -liiketoimintayksikön. Näkymät esiteään 

alla olevassa osiossa. 

Näkymät vuodelle 2016  

Ahlstrom pitää ennallaan 27.7.2016 julkistamansa näkymät. Yhtiö odottaa liikevaihdon olevan          

1 040–1 140 miljoonaa euroa vuonna 2016. Oikaistun liikevoiton arvioidaan olevan 5,4-6,4 % 

liikevaihdosta. 

Oikaistu liikevoitto ei sisällä uudelleenjärjestelykustannuksia, arvonalentumisia eikä myyntivoittoja tai 

myyntitappioita.  

Liiketoiminnan lähiajan riskit 

Maailmantalouden näkymät ovat edelleen epävarmat. Kasvu Euroopan markkinoilla on edelleen 

hidasta, ja Ison-Britannian päätös erota EU:sta on lisännyt epävarmuutta. Lisäksi Kiinan 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. 

Niiden hinnat ovat herkkiä vaihteluille, ja hintojen nousu voi vaikuttaa yhtiön kannattavuuteen sen 

mukaan, miten hyvin yhtiö pystyy lieventämään tätä riskiä. 

Joidenkin konserniyhtiöiden tuloveroja joko arvioidaan parhaillaan verotarkastuksissa tai 

veroviranomainen on jo puuttunut verotukseen. Selvitykset ja erimielisyydet liittyvät pääasiassa 
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siirtohinnoitteluun ja uudelleenjärjestelyihin. Näiden prosessien nykytila on arvioitu mutta merkittäviä 

verovarauksia ei ole tehty, koska prosessien tulosta ei voi arvioida luotettavasti. 

Ahlstromin liiketoiminnan yleisiä riskejä kuvataan tarkemmin yhtiön verkkosivuilla osoitteessa 

www.ahlstrom.com/fi ja vuoden 2015 vuosikertomukseen sisältyvässä hallituksen 

toimintakertomuksessa. Riskienhallinnan prosessia kuvataan myös konsernin hallinto- ja 

ohjausjärjestelmää koskevassa selvityksessä (Corporate Governance Statement) yhtiön 

verkkosivuilla. 

*   *   * 

Tämä osavuosikatsaus on laadittu kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaisesti. 

Vertailuluvut viittaavat edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon, ellei toisin ole mainittu.  

Eräät kannanotot tässä tiedotteessa ovat tulevaisuutta koskevia arvioita, jotka perustuvat yhtiön 

johdon tämänhetkisiin näkemyksiin. Arviot sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä ja ovat siten 

alttiita yleisen taloudellisen tilanteen ja yhtiön liiketoiminnan muutoksille.  

Helsinki, 3.8.2016  

Ahlstrom Oyj 

Hallitus 

Lisätietoja 

Marco Levi, toimitusjohtaja, puh. 010 888 4700 

Sakari Ahdekivi, talousjohtaja, puh. 010 888 4768 

Juho Erkheikki, talousviestintä- ja sijoittajasuhdepäällikkö, puh. 010 888 4731 

Toimitusjohtaja Marco Levi ja talousjohtaja Sakari Ahdekivi esittelevät vuoden 2016 toisen 

neljänneksen osavuosikatsauksen lehdistölle ja analyytikoille tarkoitetussa tiedotustilaisuudessa, joka 

pidetään Helsingissä keskiviikkona 3.8.2016 klo 11. Tilaisuus pidetään Ahlstromin pääkonttorissa 

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

Tiedotustilaisuutta voi seurata verkko- ja puhelinyhteyden välityksellä osoitteessa 
http://qsb.webcast.fi/a/ahlstrom/ahlstrom_2016_0803_q2 

Puhelinyhteydet: 

Suomessa +358 (0)9 2310 1618 

Ruotsissa +46 (0)8 5065 3935 

Isossa-Britanniassa +44 (0)20 3427 1922 

Tilaisuuteen voi osallistua puhelimitse soittamalla muutamia minuutteja ennen tilaisuuden alkua. 

Muiden maiden puhelinnumerot saa osoitteesta www.ahlstrom.com/Investors. Osallistumiskoodi on 

6434508. 

Tallenne puhelusta on kuunneltavissa yhtiön kotisivuilla vuoden ajan tilaisuuden jälkeen. 

Esitysmateriaali on saatavilla tilinpäätöksen julkistamisen jälkeen osoitteesta 

www.ahlstrom.com/en/Investors/Reports-and-presentations/2016/. 

Ahlstromin taloudellinen tiedottaminen vuonna 2016  

Raportti Julkaisupäivä Hiljainen jakso 

Osavuosikatsaus tammi–syyskuu 

2016 perjantai 28.10. 29.9. –27.10. 

Hiljaisen jakson aikana Ahlstrom ei ole yhteydessä pääomamarkkinoiden edustajiin. 

Liite: Konsernin osavuosikatsaus 

http://qsb.webcast.fi/a/ahlstrom/ahlstrom_2016_0803_q2
http://www.ahlstrom.com/en/Investors/
http://www.ahlstrom.com/en/Investors/Reports-and-presentations/2016/
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Liite: Konsernin osavuosikatsaus 
Osavuosikatsaus on tilintarkastamaton 

TULOSLASKELMA Q2 Q2 Q1-Q2 Q1-Q2 Q1-Q4 

Milj. euroa 2016 2015 2016 2015 2015 

       Jatkuvat toiminnot 
     

       
Liikevaihto 279,4 281,1 546,6 552,9 1 074,7 

Myytyjä suoritteita vastaavat kulut   -223,8 -231,9 -445,0 -458,3 -910,0 

Bruttokate 
 

55,5 49,2 101,6 94,6 164,8 

Myynnin ja markkinoinnin kulut 
 

-9,7 -10,3 -20,4 -21,8 -40,2 

Tutkimus- ja tuotekehityskulut 
 

-2,6 -4,7 -7,2 -9,1 -20,9 

Hallinnon kulut 
 

-18,1 -19,3 -38,1 -38,2 -76,4 

Liiketoiminnan muut tuotot 2,0 0,9 2,7 3,7 7,0 

Liiketoiminnan muut kulut -3,8 -0,2 -4,7 -0,9 -12,4 

Liikevoitto / -tappio 23,3 15,7 34,0 28,4 21,9 

Rahoitustuotot ja -kulut -3,8 5,1 -7,8 6,3 0,6 

Osuus pääomaosuusmenetelmällä yhdisteltyjen 

sijoitusten tuloksesta 
0,1 0,0 0,1 0,0 0,2 

Voitto / tappio ennen veroja 19,6 20,8 26,4 34,6 22,6 

Tuloverot -7,6 -5,0 -10,9 -10,0 -14,1 

Tilikauden voitto / tappio jatkuvista toiminnoista 12,0 15,8 15,5 24,6 8,6 

       
Lopetetut toiminnot 

     

       
Tilikauden voitto / tappio lopetetuista toiminnoista - - - - - 

       
Tilikauden voitto / tappio 12,0 15,8 15,5 24,6 8,6 

       Jakautuminen 
     

Emoyrityksen omistajille 12,0 15,3 15,5 24,6 9,2 

Määräysvallattomien omistajien osuus 0,1 0,5 -0,0 0,0 -0,7 

       
Jatkuvat toiminnot 

     
Osakekohtainen tulos, euroa 

     
- Laimentamaton ja laimennusvaikutuksella oikaistu * 0,22 0,29 0,27 0,46 0,06 

Sisältäen lopetetut toiminnot 
     

Osakekohtainen tulos, euroa 
     

- Laimentamaton ja laimennusvaikutuksella oikaistu * 0,22 0,29 0,27 0,46 0,06 

* Huomioitu oman pääoman ehtoisen lainan kaudelle kohdistuvat korot veroilla vähennettynä    
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LAAJA TULOSLASKELMA Q2 Q2 Q1-Q2 Q1-Q2 Q1-Q4 

Milj. euroa 2016 2015 2016 2015 2015 

       
Tilikauden voitto / tappio 12,0 15,8 15,5 24,6 8,6 

       
Muut laajan tuloksen erät, verojen jälkeen 

     

       
Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi 

     
Etuuspohjaisten järjestelyjen uudelleen määrittämisestä 

johtuvat erät  
-1,7 1,8 -3,7 3,4 -2,6 

Yhteensä -1,7 1,8 -3,7 3,4 -2,6 

       
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää 

tulosvaikutteisiksi      

Muuntoerot 5,8 -8,2 -2,1 17,2 6,5 

Ulkomaisiin yksiköihin tehtyjen nettosijoitusten 

suojaukset 
-0,3 - -0,3 - 0,2 

Myytävissä olevien rahoitusvarojen käyvän arvon 

muutos 
- -16,7 - -11,3 -17,0 

Rahavirran suojaukset -0,2 0,1 -0,3 0,3 0,5 

Yhteensä 5,3 -24,8 -2,6 6,2 -9,9 

              

Muut laajan tuloksen erät, verojen jälkeen 3,7 -23,1 -6,3 9,5 -12,6 

Tilikauden laaja tulos yhteensä  15,7 -7,3 9,3 34,2 -4,0 

Jakautuminen 
     

Emoyrityksen omistajille 15,7 -6,5 9,5 33,8 -3,6 

Määräysvallattomien omistajien osuus 0,0 -0,7 -0,2 0,3 -0,4 
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TASE 30.6. 30.6. 31.12. 

Milj. euroa 2016 2015 2015 

VARAT 
   

Pitkäaikaiset varat 
   

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 319,8 373,4 339,8 

Liikearvo 72,8 73,2 74,3 

Muut aineettomat hyödykkeet 11,2 13,3 12,5 

Pääomaosuusmenetelmällä yhdistellyt sijoitukset 15,7 15,3 15,5 

Muut sijoitukset 0,3 12,8 0,3 

Muut saamiset 7,9 6,4 5,8 

Laskennalliset verosaamiset 70,4 71,6 71,0 

Pitkäaikaiset varat yhteensä 498,0 566,1 519,2 

Lyhytaikaiset varat 
   

Vaihto-omaisuus 123,4 127,3 117,6 

Myyntisaamiset ja muut saamiset 157,2 199,9 151,9 

Tuloverosaamiset 1,1 0,9 1,6 

Rahavarat 50,6 45,8 47,3 

Lyhytaikaiset varat yhteensä 332,3 374,0 318,5 

Myytävänä olevat omaisuuserät - - - 

Varat yhteensä 830,3 940,1 837,8 

OMA PÄÄOMA JA VELAT 
   

Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma 184,5 232,7 195,2 

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

Määräysvallattomien omistajien osuus 4,6 4,6 4,2 

Oma pääoma yhteensä 289,1 337,3 299,4 

Pitkäaikaiset velat 
   

Korolliset velat 125,3 137,8 126,9 

Työsuhde-etuuksiin liittyvät velvoitteet 103,1 92,5 100,3 

Varaukset 0,5 0,9 0,8 

Muut velat 0,0 0,0 0,0 

Laskennalliset verovelat 2,2 1,9 2,0 

Pitkäaikaiset velat yhteensä 231,0 233,1 230,0 

Lyhytaikaiset velat 
   

Korolliset velat 85,6 141,8 116,4 

Ostovelat ja muut velat 214,5 217,0 183,5 

Tuloverovelat 3,2 1,3 1,5 

Varaukset 7,0 9,5 7,1 

Lyhytaikaiset velat yhteensä 310,2 369,7 308,4 

Velat yhteensä 541,2 602,8 538,4 

Myytävänä oleviin omaisuuseriin liittyvät velat - - - 

Oma pääoma ja velat yhteensä 830,3 940,1 837,8 
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LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA                 

1) Osakepääoma 6) Omat osakkeet 

2) Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 7) Kertyneet voittovarat 

3) Suojausrahasto 8) Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma 

4) Käyvän arvon rahasto 9) Määräysvallattomien omistajien osuus 

5) Muuntoerot 10) Oman pääoman ehtoinen laina 

 11) Oma pääoma yhteensä 

  
      

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

Oma pääoma 1.1.2015 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 - - - - - - 24,6 24,6 0,0 - 24,6 

Muut laajan tuloksen 

erät, verojen jälkeen            

    Etuuspohjaisten 

järjestelyjen uudelleen 

määrittämisestä johtuvat 

erät  

- - - - - - 3,4 3,4 - - 3,4 

    Muuntoerot - - - - 16,9 - -0,0 16,8 0,3 - 17,2 

    Myytävissä olevien 

rahoitusvarojen 

arvonmuutos 

- - - -11,3 - - - -11,3 - - -11,3 

    Rahavirtojen suojaukset - - 0,3 - - - - 0,3 - - 0,3 

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 -0,7 - 0,6 

Oma pääoma 30.6.2015 70,0 61,1 0,0 5,8 -6,1 -3,7 105,5 232,7 4,6 100,0 337,3 
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LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA   

1) Osakepääoma 6) Omat osakkeet 

2) Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 7) Kertyneet voittovarat 

3) Suojausrahasto 8) Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma 

4) Käyvän arvon rahasto 9) Määräysvallattomien omistajien osuus 

5) Muuntoerot 10) Oman pääoman ehtoinen laina 

 11) Oma pääoma yhteensä 

 

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

Oma pääoma 1.1.2016 70,0 61,1 0,2 - -15,8 -3,7 83,3 195,2 4,2 100,0 299,4 

Tilikauden voitto / tappio - - - - - - 15,5 15,5 -0,0 - 15,5 

Muut laajan tuloksen 

erät, verojen jälkeen            

    Etuuspohjaisten 

järjestelyjen uudelleen 

määrittämisestä johtuvat 

erät  

- - - - - - -3,7 -3,7 - - -3,7 

    Muuntoerot - - - - -1,9 - - -1,9 -0,2 - -2,1 

    Ulkomaisiin yksiköihin 

tehtyjen nettosijoitusten 

suojaukset 

- - - - -0,3 - - -0,3 - - -0,3 

    Rahavirtojen suojaukset - - -0,3 - - - - -0,3 - - -0,3 

Osingonjako ja muu - - - - - - -14,5 -14,5 - - -14,5 

Oman pääoman 

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

Muutos 

määräysvallattomien 

omistajien osuuksissa 

- - - - - - - - 0,7 - 0,7 

Osakepalkkio-ohjelma - - - - - 0,6 - 0,6 - - 0,6 

Oma pääoma 30.6.2015 70,0 61,1 -0,1 - -17,9 -3,1 74,4 184,5 4,6 100,0 289,1 
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RAHAVIRTALASKELMA - sisältäen lopetetut toiminnot Q2 Q2 Q1-Q2 Q1-Q2 Q1-Q4 

Milj. euroa 2016 2015 2016 2015 2015 

Liiketoiminnan rahavirta 
     

Tilikauden voitto / tappio 12,0 15,8 15,5 24,6 8,6 

Oikaisut yhteensä 24,4 13,3 42,7 30,1 81,0 

Nettokäyttöpääoman muutokset 22,5 -7,4 12,4 -26,1 1,2 

Varausten muutos -1,0 -0,2 -0,4 -1,3 -2,2 

Rahoituserät -0,9 -6,6 -3,8 -13,9 -25,6 

Maksetut / saadut tuloverot -2,2 -0,9 -3,0 -1,0 -3,0 

Liiketoiminnan nettorahavirta 54,9 14,0 63,3 12,5 60,0 

Investointien rahavirta 
     

Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -7,8 -6,4 -15,8 -13,4 -26,9 

Muut investointitoiminnot 0,4 21,8 -0,8 37,7 49,0 

Investointien nettorahavirta -7,4 15,3 -16,7 24,3 22,1 

Rahoituksen rahavirta 
     

Maksetut osingot ja muut -14,4 -13,9 -14,4 -13,9 -13,9 

Omien osakkeiden myynti/lunastus - 3,1 - 3,1 3,1 

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

Lainojen ja muiden rahoitustoimintojen muutokset -33,5 -18,9 -29,4 -22,5 -56,4 

Rahoituksen nettorahavirta -48,0 -29,7 -43,9 -33,3 -75,1 

Rahavarojen muutos -0,5 -0,4 2,8 3,4 6,9 

Rahavarat tilikauden alussa 50,0 47,2 47,3 41,4 41,4 

Valuuttakurssien muutosten vaikutus 1,2 -1,0 0,5 1,0 -1,0 

Rahavarat tilikauden lopussa 50,6 45,8 50,6 45,8 47,3 
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TUNNUSLUVUT   Q2 Q2 Q1-Q2 Q1-Q2 Q1-Q4 

  2016 2015 2016 2015 2015 

Jatkuvat toiminnot 
      

Henkilöstökulut 
 

-54,9 -55,4 -113,1 -110,2 -216,6 

Poistot 
 

-12,6 -14,7 -25,2 -29,0 -67,0 

Arvonalentumiset 
 

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

Liikevoitto, % 
 

8,4 5,6 6,2 5,1 2,0 

Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE), % 
 

18,1 10,0 13,2 9,3 3,9 

Laimentamaton tulos/osake *, euroa 
 

0,22 0,29 0,27 0,46 0,06 

Investoinnit, milj. euroa 
 

7,3 5,1 11,9 8,1 27,3 

Henkilöstö, kauden keskiarvo   3 308 3 409 3 300 3 397 3 376 

   
Sisältäen lopetetut toiminnot 

      
Henkilöstökulut 

 
-54,9 -55,4 -113,1 -110,2 -216,6 

Poistot 
 

-12,6 -14,7 -25,2 -29,0 -67,0 

Arvonalentumiset 
 

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

Liikevoitto, % 
 

8,4 5,6 6,2 5,1 2,0 

Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE), % 
 

18,1 10,0 13,2 9,3 3,9 

Oman pääoman tuotto (ROE), % 
 

16,5 18,6 10,5 15,0 2,8 

Korolliset nettovelat, milj. euroa 
 

160,2 233,8 160,2 233,8 195,9 

Omavaraisuusaste**, % 
 

34,9 35,9 34,9 35,9 35,8 

Velkaantumisaste**, % 
 

55,4 69,3 55,4 69,3 65,4 

Laimentamaton tulos/osake *, euroa 
 

0,22 0,29 0,27 0,46 0,06 

Oma pääoma**/osake, euroa 
 

3,96 5,00 3,96 5,00 4,20 

Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä 

keskimäärin kauden aikana, 1000 kpl  
46 576 46 411 46 549 46 319 46 421 

Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä 

kauden lopussa, 1000 kpl  
46 598 46 522 46 598 46 522 46 522 

Osakkeiden kokonaismäärä kauden 

lopussa, 1000 kpl  
46 671 46 671 46 671 46 671 46 671 

Investoinnit, milj. euroa 
 

7,3 5,1 11,9 8,1 27,3 

Sijoitettu pääoma kauden lopussa, 

milj. euroa  
500,0 616,9 500,0 616,9 542,6 

Henkilöstö, kauden keskiarvo 
 

3 308 3 409 3 300 3 397 3 376 

* Huomioitu oman pääoman ehtoisen lainan kaudelle kohdistuvat korot veroilla 

vähennettynä. 

** Oma pääoma sisältää 100 miljoonan euron hybridilainan 

Sijoitetun pääoman tuoton ja oman pääoman tuoton suhdelukujen laskemisessa on käytetty 

vuoden keskiarvolukuja.     

        
LAATIMISPERIAATTEET 

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

konsernin vuoden 2015 tilinpäätöksessä esitettyjen laatimisperiaatteiden mukaisesti. 
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SEGMENTTI-INFORMAATIO Q2 Q2 Q1-Q2 Q1-Q2 Q1-Q4 

Milj. euroa 2016 2015 2016 2015 2015 

       
Filtration & Performance 180,4 176,9 351,6 347,7 676,0 

Specialties 104,6 108,3 207,3 214,0 418,5 

Muut toiminnot 8,9 14,9 17,5 31,6 54,9 

Sisäinen myynti -14,6 -19,1 -29,8 -40,5 -74,7 

Liikevaihto 279,4 281,1 546,6 552,9 1 074,7 

       
Filtration & Performance 2,8 3,7 5,5 8,9 13,6 

Specialties 4,4 5,4 9,3 11,7 20,5 

Muut toiminnot 7,4 10,0 15,0 19,9 40,5 

Sisäinen myynti 14,6 19,1 29,8 40,5 74,7 

       
Filtration & Performance 15,0 9,0 22,1 16,8 13,7 

Specialties 9,7 6,8 17,5 13,4 14,6 

Muut toiminnot -1,3 -0,2 -5,6 -1,8 -6,5 

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

Liikevoitto / -tappio 23,3 15,7 34,0 28,4 21,9 

       
Sijoitetun pääoman tuotto (RONA), % 

     
Filtration & Performance 23,8 11,8 17,5 11,7 5,1 

Specialties 22,2 13,1 19,6 13,4 7,6 

Konserni (ROCE), % 18,1 10,0 13,2 9,3 3,9 

       
Filtration & Performance 244,7 299,0 244,7 299,0 260,4 

Specialties 169,8 205,2 169,8 205,2 187,3 

Muut toiminnot -46,4 -26,5 -46,4 -26,5 -35,4 

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

Nettovarat yhteensä kauden lopussa 368,0 477,6 368,0 477,6 412,2 

       
Filtration & Performance 4,6 3,5 7,2 5,2 16,7 

Specialties 2,3 0,9 3,9 1,4 7,5 

Muut toiminnot 0,4 0,7 0,8 1,5 3,1 

Investoinnit yhteensä  7,3 5,1 11,9 8,1 27,3 

       
Filtration & Performance -7,6 -8,7 -15,1 -17,1 -33,6 

Specialties -4,4 -5,3 -8,8 -10,4 -30,3 

Muut toiminnot -0,7 -0,8 -1,3 -1,5 -3,1 

Poistot yhteensä  -12,6 -14,7 -25,2 -29,0 -67,0 
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Filtration & Performance -0,1 - -0,3 - -7,5 

Specialties - - - - - 

Muut toiminnot - - - - - 

Arvonalentumiset yhteensä  -0,1 - -0,3 - -7,5 

       
Filtration & Performance -0,9 -0,1 -2,9 -0,1 -11,6 

Specialties -0,3 -0,6 -0,3 -0,6 -11,2 

Muut toiminnot 0,0 -0,4 -2,3 0,4 -2,8 

Oikaisuerät yhteensä  -1,1 -1,1 -5,5 -0,4 -25,6 

       
SEGMENTTI-INFORMAATIO Q2 Q2 Q1-Q2 Q1-Q2 Q1-Q4 

Tuhatta tonnia 2016 2015 2016 2015 2015 

       
Filtration & Performance 70,3 65,5 135,5 130,1 254,5 

Specialties 30,4 30,4 59,0 60,2 115,9 

Muut toiminnot 0,4 1,3 0,7 2,9 3,6 

Eliminoinnit -1,8 -2,2 -3,8 -5,2 -8,5 

Myyntitonnit yhteensä  99,3 94,9 191,4 188,1 365,6 

       
Segmenttien tiedot on esitetty IFRS-standardien mukaisesti.  

       
LIIKEVAIHTO MAANTIETEELLISEN ALUEEN MUKAAN      

-  sisältäen lopetetut toiminnot Q2 Q2 Q1-Q2 Q1-Q2 Q1-Q4 

Milj. euroa 2016 2015 2016 2015 2015 

       
Eurooppa 132,8 128,2 261,8 255,5 499,3 

Pohjois-Amerikka 77,0 85,9 154,7 168,2 325,5 

Etelä-Amerikka 15,7 15,3 28,8 30,0 54,4 

Aasian ja Tyynenmeren alue 48,9 47,0 90,6 89,1 176,0 

Muu maailma 5,1 4,7 10,7 10,1 19,6 

Liikevaihto 279,4 281,1 546,6 552,9 1 074,7 

 

AINEELLISTEN KÄYTTÖOMAISUUSHYÖDYKKEIDEN        

MUUTOKSET - sisältäen lopetetut toiminnot Q1-Q2 Q1-Q2 Q1-Q4 

Milj. euroa 2016 2015 2015 

Kirjanpitoarvo 1.1. 339,8 372,9 372,9 

Lisäykset 11,2 7,2 25,0 

Vähennykset -0,1 -0,2 -0,7 

Poistot ja arvonalentumiset -24,2 -27,2 -70,9 

Kurssierot ja muut muutokset -7,1 20,8 13,6 

Kirjanpitoarvo kauden lopussa 319,8 373,4 339,8 
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LÄHIPIIRITAPAHTUMAT - sisältäen lopetetut toiminnot Q1-Q2 Q1-Q2 Q1-Q4 

Milj. euroa 2016 2015 2015 

     
Osakkuusyhtiöiden kanssa toteutuneet lähipiiritapahtumat 

   
Myyntituotot ja korkotuotot 0,0 0,0 0,0 

Tavaroiden ja palveluiden ostot -4,2 -5,8 -10,9 

Myyntisaamiset ja muut saamiset 0,0 0,0 0,0 

Ostovelat ja muut velat 0,4 0,0 0,6 

Lähipiiritapahtumat perustuvat markkinaehtoiseen hinnoitteluun.       

     
MUUT VUOKRASOPIMUKSET - sisältäen lopetetut toiminnot 30.6. 30.6. 31.12. 

Milj. euroa 2016 2015 2015 

     
Lyhytaikainen osa 5,4 6,2 6,4 

Pitkäaikainen osa 15,3 20,9 19,7 

Yhteensä 20,7 27,1 26,1 

     
VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET -  sisältäen lopetetut toiminnot 30.6. 30.6. 31.12. 

Milj. euroa 2016 2015 2015 

Kiinnitykset 6,3 10,3 6,6 

Pantit 0,3 0,2 0,1 

Vastuut 
   

Samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden puolesta annetut takaukset  54,7 26,7 58,9 

Hankintasitoumukset 1,0 0,5 0,3 

Muut vastuusitoumukset   6,9 8,5 10,1 
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TULOSKEHITYS VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 

Milj. euroa 2016 2016 2015 2015 2015 2015 

Jatkuvat toiminnot 
      

Liikevaihto 279,4 267,2 255,0 266,9 281,1 271,8 

Myytyjä suoritteita vastaavat kulut 
 

-223,8 -221,1 -227,2 -224,4 -231,9 -226,4 

Bruttokate   55,5 46,1 27,7 42,5 49,2 45,4 

Myynnin ja markkinoinnin kulut 
 

-9,7 -10,7 -9,6 -8,7 -10,3 -11,5 

Tutkimus- ja tuotekehityskulut 
 

-2,6 -4,6 -7,4 -4,4 -4,7 -4,4 

Hallinnon kulut 
 

-18,1 -20,0 -18,7 -19,6 -19,3 -18,9 

Liiketoiminnan muut tuotot  2,0 0,8 1,9 1,3 0,9 2,8 

Liiketoiminnan muut kulut  -3,8 -0,9 -10,4 -1,2 -0,2 -0,6 

Liikevoitto / -tappio 23,3 10,6 -16,4 9,9 15,7 12,7 

Rahoitustuotot ja -kulut -3,8 -4,0 -4,3 -1,4 5,1 1,2 

Osuus pääomaosuusmenetelmällä yhdisteltyjen 

sijoitusten tuloksesta 
0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 

Voitto / tappio ennen veroja 19,6 6,7 -20,5 8,5 20,8 13,8 

Tuloverot -7,6 -3,2 0,3 -4,4 -5,0 -5,0 

Tilikauden voitto / tappio jatkuvista toiminnoista 12,0 3,5 -20,2 4,1 15,8 8,8 

Lopetetut toiminnot 
      

Tilikauden voitto / tappio lopetetuista toiminnoista - - - - - - 

Tilikauden voitto / tappio 12,0 3,5 -20,2 4,1 15,8 8,8 

Jakautuminen 
      

Emoyrityksen omistajille 12,0 3,6 -19,9 4,6 15,3 9,3 

Määräysvallattomien omistajien osuus 0,1 -0,1 -0,2 -0,4 0,5 -0,5 

 

SEGMENTIT VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 

Milj. euroa 2016 2016 2015 2015 2015 2015 

Liikevaihto 
      

Filtration & Performance  180,4 171,1 159,8 168,4 176,9 170,8 

Specialties 104,6 102,7 100,4 104,0 108,3 105,7 

Muut toiminnot ja eliminoinnit -5,7 -6,7 -5,2 -5,6 -4,1 -4,8 

Konserni yhteensä 279,4 267,2 255,0 266,9 281,1 271,8 

Liikevoitto / -tappio 
      

Filtration & Performance  15,0 7,1 -7,6 4,5 9,0 7,7 

Specialties 9,7 7,8 -5,5 6,7 6,8 6,6 

Muut toiminnot ja eliminoinnit -1,3 -4,3 -3,3 -1,3 -0,1 -1,6 

Konserni yhteensä 23,3 10,6 -16,4 9,9 15,7 12,7 

Oikaistu liikevoitto / -tappio  
      

Filtration & Performance  15,8 9,1 3,0 5,4 9,1 7,8 

Specialties 10,0 7,8 4,6 7,1 7,4 6,6 

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

Konserni yhteensä 24,5 15,0 7,6 11,2 16,8 12,0 
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Myyntitonnit, tuhatta tonnia 
      

Filtration & Performance  70,3 65,2 60,6 63,8 65,5 64,6 

Specialties 30,4 28,6 27,4 28,3 30,4 29,8 

Muut toiminnot ja eliminoinnit -1,4 -1,7 -1,3 -1,3 -0,9 -1,3 

Konserni yhteensä 99,3 92,1 86,7 90,8 94,9 93,2 

     
TUNNUSLUVUT 

VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN 
Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 

Milj. euroa 2016 2016 2015 2015 2015 2015 

Jatkuvat toiminnot 
      

Liikevaihto 279,4 267,2 255,0 266,9 281,1 271,8 

Liikevoitto / -tappio 23,3 10,6 -16,4 9,9 15,7 12,7 

Voitto / tappio ennen veroja 19,6 6,7 -20,5 8,5 20,8 13,8 

Tilikauden voitto / tappio 12,0 3,5 -20,2 4,1 15,8 8,8 

  
      

Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE), % 18,1 8,0 -11,4 6,7 10,0 8,1 

Laimentamaton tulos/osake *, euroa 0,22 0,04 -0,46 0,06 0,29 0,17 

     
Sisältäen lopetetut toiminnot 

      
Liikevaihto 279,4 267,2 255,0 266,9 281,1 271,8 

Liikevoitto / -tappio 23,3 10,6 -16,4 9,9 15,7 12,7 

Voitto / tappio ennen veroja 19,6 6,7 -20,5 8,5 20,8 13,8 

Tilikauden voitto / tappio 12,0 3,5 -20,2 4,1 15,8 8,8 

          

Velkaantumisaste**, % 55,4 66,5 65,4 64,2 69,3 74,0 

Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE), % 18,1 8,0 -11,4 6,7 10,0 8,1 

Laimentamaton tulos/osake *, euroa 0,22 0,04 -0,46 0,06 0,29 0,17 

Ulkona olevien osakkeiden 

lukumäärä keskimäärin kauden 

aikana, 1000 kpl 

46 576 46 522 46 522 46 522 46 411 46 225 

Osakkeiden kokonaismäärä kauden 

lopussa, 1000 kpl 
46 671 46 671 46 671 46 671 46 671 46 671 

* Huomioitu oman pääoman ehtoisen lainan kaudelle kohdistuvat korot veroilla vähennettynä 

** Oma pääoma sisältää 100 miljoonan euron hybridilainan 

Sijoitetun pääoman tuoton ja oman pääoman tuoton suhdelukujen laskemisessa on käytetty vuoden 

keskiarvolukuja.    

  



                                                                                                                                                                                  Puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu 2016  
 

 

 

Tunnuslukujen laskenta 

         
Korolliset nettovelat 

 
Korolliset velat - Rahavarat - Muut lyhytaikaiset sijoitukset 

  

         
Omavaraisuusaste, 

 
Oma pääoma yhteensä   x 100 

   
% 

 
Taseen loppusumma - Saadut ennakot 

     

         
Velkaantumisaste, 

 
Korolliset nettovelat   x 100 

   
% 

 
Oma pääoma yhteensä 

     

         
Oman pääoman tuotto 

 
Tilikauden tulos   x 100 

   
(ROE), % 

 
Oma pääoma yhteensä (vuoden keskiarvo) 

     

         
Sijoitetun pääoman tuotto 

 
Tulos ennen veroja + Rahoituskulut       x 100 

(ROCE), % 
 

Taseen loppusumma (vuoden keskiarvo) - Korottomat 

velat (vuoden keskiarvo)  

         
Sijoitetun pääoman tuotto 

 
Liikevoitto/-tappio         x 100 

(RONA), % 
 

Käyttöpääoma (vuoden keskiarvo) + Aineelliset ja 

aineettomat hyödykkeet (vuoden keskiarvo)  

         
Laimentamaton tulos/osake, 

euroa 

 
 

Tilikauden tulos - Määräysvallattomien omistajien 

osuus - Oman pääoman ehtoisen lainan kaudelle 

kohdistuvat korot veroilla vähennettynä 
  

  
Osakkeiden lukumäärä keskimäärin kauden aikana   

  

         

Laimennettu tulos/osake, 

euroa  

Tilikauden tulos - Määräysvallattomien omistajien 

osuus - Oman pääoman ehtoisen lainan kaudelle 

kohdistuvat korot veroilla vähennettynä 
  

  

Osakkeiden laimennettu lukumäärä keskimäärin 

kauden aikana   

         
Oma pääoma/osake, 

 
Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma 

   
euroa 

 
Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä kauden lopussa 

   
 

Oikaisueriä ovat:  

 

Uudelleenjärjestelykulut, arvonalentumiset, myyntivoitot ja myyntitappiot 

    
Oikaistu liikevoitto Liikevoitto – Oikaisuerät 

    
Käyttökate Liikevoitto + Poistot + Arvonalentumiset 

    
Oikaistu käyttökate Käyttökate – Oikaisuerät   

 

Oma pääoma sisältää 100 miljoonan euron hybridilainan. 

 


