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A H L S T R Ö M  C A P I T A L  L Y H Y E S T I

A HLSTRÖM CAPITAL OY on perhe- 
omisteinen sijoitusyhtiö, joka 
sijoittaa teollisuuteen ja kiin-

teistöihin. Suomen suurimpiin ja mer-
kittävimpiin sijoitusyhtiöihin kuuluvalla 
Ahlström Capitalilla on jo yli 160-vuo-
tinen toimintahistoria. Ahlström Capi-
tal kehittää sijoituksiaan jatkuvasti luo-

dakseen pitkäaikaista omistaja-arvoa.  
Ahlström Capitalin teollisuussijoitukset 
koostuvat merkittävistä omistusosuuksis-
ta noteeratuissa Ahlstrom Oyj:ssä, Mun-
ksjö Oyj:ssä ja Suominen Oyj:ssä sekä 
suorista sijoituksista noteeraamattomis-
sa Destia Group Oyj:ssä, Enics AG:ssä ja 
ÅR Packaging Group AB:ssä. Teollisuus-

sijoitusten lisäksi Ahlström Capitalilla on 
merkittäviä kiinteistö- ja metsäomistuk-
sia. Vuoden 2015 lopussa Ahlström Ca-
pital -konsernin taseen loppusumma oli 
1,3 miljardia euroa. Konsernin liikevaihto 
vuonna 2015 oli 1,5 miljardia euroa. 

Ahlström Capital lyhyesti

AHLSTRÖM CAPITALIN METSÄSIJOITUKSET sijaitsevat pääosin Sata-
kunnassa sekä Keski- ja Itä-Suomessa. Ahlström Capital on yksi 
Suomen suurimmista yksityisistä metsänomistajista.

AHLSTRÖM CAPITALIN KIINTEISTÖSIJOITUKSIIN kuuluu toimistokiin-
teistöjä Helsingissä sekä joitakin teollisuus-, liike- ja asuinkiin-
teistöjä Etelä-Suomessa.

32 000 106,3
Hehtaaria metsiä 
yhteensä

Metsien  
ulkoinen käypä 
arvo, milj. EUR

179,1206 000 m2
Kiinteistöjen 
ulkoinen käypä 
arvo, milj. EUR

Kiinteistöjen  
pinta-ala yhteensä

Metsät Kiinteistöt

Noteeraamattomat 
yhtiöt

Noteeratut 
yhtiöt Kiinteistöt

Metsät

Likvidit varat  
ja muut varat

Sijoitusomaisuuden 
jakautuminen  

(EFV)

38,3 %

20,1 %

21,3 %

12,6 %

7,7 %
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AHLSTROM valmistaa korkealaatuisia kuitumateriaaleja, joita käy-
tetään monissa arkipäivän tuotteissa, kuten suodattimissa, ter-
veydenhuollon kankaissa, laboratorio- ja bioteknologiasovel-
luksissa, tapeteissa ja elintarvikepakkauksissa.

DESTIA on suomalainen infra- ja rakennusalan palveluyritys. Des-
tia rakentaa, ylläpitää ja suunnittelee nykyaikaisia liikenne- ja 
teollisuusympäristöjä sekä kokonaisia elinympäristöjä.

MUNKSJÖ on yksi maailman suurimmista erikoispaperiyhtiöistä. 
Yhtiö valmistaa erikoispapereita, jotka ovat sen asiakkaiden 
muotoilu- ja valmistusprosesseille keskeisiä elementtejä.

11,0 % 1 074,7
Ahlström Capitalin 
omistusosuus 

Liikevaihto 2015, 
milj. EUR

SUOMINEN on johtava kuitukankaiden valmistaja maailmanlaa-
juisesti. Yhtiö valmistaa kuitukankaita rullatavarana pyyhintä- 
ja hygieniatuotteisiin sekä terveydenhuollon sovelluksiin. 

ÅR PACKAGING on Euroopan johtavia pakkausalan yrityksiä.  
Yhtiön ydinaluetta ovat taivekartonki- ja joustopakkausmarkki-
nat Euroopassa.

ENICS on yksi johtavista teollisuuden ammattielektroniikan so-
pimusvalmistajista. Enics palvelee asiakkaitaan kuljetus-, raken-
nusautomaatio-, energia-, teollisuusautomaatio- ja -laitteistotoi-
mialoilla pyrkimyksenään optimoida asiakkaidensa arvoketjuja 
ja siten parantaa niiden kilpailukykyä.

14,5 %

26,8 %

65,0 %

1 130,7

444,0

513,5

Ahlström Capitalin 
omistusosuus 

Ahlström Capitalin 
omistusosuus 

Ahlström Capitalin 
omistusosuus 

Liikevaihto 2015, 
milj. EUR

Liikevaihto 2015, 
milj. EUR

Liikevaihto 2015, 
milj. EUR

100 % 462,8
Ahlström Capitalin 
omistusosuus 

Liikevaihto 2015, 
milj. EUR

99,0 % 505,3
Ahlström Capitalin 
omistusosuus 

Liikevaihto 2015, 
milj. EUR

Noteeratut yhtiöt Noteeraamattomat yhtiöt
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V U O S I  2 0 1 5  L Y H Y E S T I

AHLSTRÖM CAPITAL -KONSERNIN LIIKEVAIHTO vuonna 2015 oli 1,5 
miljardia euroa. Vuoden 2015 lopussa Ahlström Capitalin port- 
folion ulkoinen käypä arvo oli 743,7 miljoonaa euroa. Arvon-
nousu vuonna 2015 oli 21,4 prosenttia.

KONSERNIN MERKITTÄVIN SIJOITUS vuonna 2015 oli ÅR Packagin-
gin toteuttama MeadWestvacon Euroopan pakkaustoimin-
tojen hankinta. Kauppa allekirjoitettiin tammikuussa 2015 ja 
saatiin päätökseen huhtikuussa 2015.

AHLSTRÖM CAPITAL MYI vuoden 2015 ensimmäisellä neljännek-
sellä jäljellä olevat Outokummun osakkeensa. Ennen myyntiä 
Ahlström Capitalin omistusosuus oli 3,1 prosenttia. 

AHLSTRÖM CAPITAL KASVATTI vuoden aikana omistusosuuttaan 
Munksjössä 11,05 prosentista 14,49 prosenttiin. 

KASARMIKATU 21-KIINTEISTÖPROJEKTIN valmistelut etenivät 
Ahlström Capitalin osalta menestyksekkäästi vuonna 2015, 
ja projektin rakennusvaihe pääsee käyntiin keväällä 2016. 

AHLSTRÖM CAPITAL OY NIMITTI uudeksi toimitusjohtajakseen 
Hans Sohlströmin, joka aloitti tehtävässään 1. helmikuuta 
2016.

Vuosi 2015 lyhyesti  

Operatiivinen tulos 
parani selkeästi vuonna 2015.
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LIIKEVAIHTO JA OPERATIIVISEN TOIMINNAN 
LIIKEVOITTO, MILJ. EUR
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TASEEN LOPPUSUMMA, MILJ. EUR  
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folioyhtiöidemme kehittämiseen hyvin tu-
loksin. Jatkamme sekä kokonaan uusien 
että lisäinvestointimahdollisuuksien kar-
toittamista myös vuonna 2016. 

MUUTOKSET PORTFOLIOSSAMME
ÅR PACKAGING OSTI vuoden 2015 alussa 
MeadWestvacon tupakka- ja yleispakka-
usliiketoiminnat Euroopassa. Ostettujen 
toimintojen liikevaihto oli 154 miljoonaa 
euroa. Yritysosto ja sitä seurannut toimin-

A HLSTRÖM CAPITAL -KONSERNIN liike-
vaihto ylsi vuonna 2015 ennätyk-
selliseen 1,5 miljardiin euroon 

ÅR Packagingin, Enicsin ja Destian kasvun 
myötä.  Konsernin tilikauden tulos oli 105 
miljoonaa euroa, ja taseen loppusumma 
ylitti 1,3 miljardia euroa vuoden 2015 lo-
pussa. Saavutimme tavoitteemme omis-
taja-arvon kasvattamisesta, sillä yhtiön 
ulkoinen käypä arvo parani yli 20 prosent-
tia. Pystyimme myös tarjoamaan kasvavia 

tuottoja osakkeenomistajille. Yhtiön hal-
litus ehdottaa vuoden 2016 varsinaiselle 
yhtiökokoukselle, että osinkoa maksetaan 
42 euroa osakkeelta, eli 3,6 prosenttia ul-
koisesta käyvästä arvosta.

Tavoitteenamme on kehittää portfo-
liotamme aktiivisesti, seurata markkinoita 
jatkuvasti uusien sijoituskohteiden löy-
tämiseksi sekä luoda kasvua nykyisille 
portfolioyhtiöille lisäinvestointien avulla. 
Vuonna 2015 keskityimme nykyisten port- 

T O I M I T U S J O H T A J A N  K A T S A U S

Vahva tulos vuonna 2015
  Vuosi 2015 oli Ahlström Capitalille vahvan taloudellisen tuloksen ja sijoitusportfolion 

aktiivisen kehittämisen vuosi. Liikevaihto, operatiivinen kannattavuus ja ulkoinen käypä arvo 
paranivat. Tulokseen vaikuttivat positiivisesti ÅR Packagingin MeadWestvacon Euroopan  
tupakka- ja yleispakkausliiketoimintojen hankinta sekä Outokummun osakkeiden myynti. 
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tojen integroiminen vaikuttivat positiivi-
sesti ÅR Packagingin tulokseen jo vuonna 
2015. Yhtiön liikevaihto ja liikevoitto ilman 
kertaluonteisia eriä nousivat uusiin ennä-
tyslukemiin. Olemme tyytyväisiä ÅR Packa-
gingin kehitykseen ja muutokseen viime 
vuosina. Mielestämme ÅR Packaging on 
hyvä esimerkki omistaja-arvon luomisesta 
aktiivisen omistajuuden kautta.

ÅR Packagingin lisäinvestoinnin ohel-
la kasvatimme omistusosuuttamme Mun-
ksjöstä. 11,1 prosentin omistusosuutem-
me nousi vuoden toisella ja kolmannella 
neljänneksellä 14,5 prosenttiin. Toisaalta 
taas myimme loput omistamistamme 
Outokummun osakkeista vuoden 2015 
ensimmäisellä neljänneksellä. Myyn-
ti pienensi osakemarkkinoihin liittyvää 
riskipositiotamme ja samalla paransi tu-
lostamme sekä vahvisti taloudellista ase-
maamme.

Maailmantalouden kehitys oli vuon-
na 2015 edelleen kaksijakoista. Globaali 
talouskasvu hidastui vuonna 2015 edel-
lisvuoteen verrattuna, kun positiivinen 
kehitys joissakin kehittyneissä talouksissa, 
kuten Yhdysvalloissa, ei riittänyt kompen-
soimaan kehittyvien markkinoiden aiem-
paa heikompaa kehitystä. Portfolioyhtiöm-
me tekivät kohtalaista tulosta epävakaasta 
markkinakehityksestä ja taloudellisesta 
epävarmuudesta huolimatta. Enicsin liike-
vaihto kasvoi ensimmäistä kertaa yli 500 
miljoonaan euroon, ja myös Destia pystyi 
kasvattamaan liikevaihtoaan ja tilauskan-
taansa markkinoiden haastavasta kilpailu-
tilanteesta huolimatta.

Kiinteistösijoitusten aktiivista kehittä-
mistä jatkettiin vuonna 2015. Käynnistim-
me yhdessä yhteistyökumppaniemme 
kanssa Helsingissä Kasarmikatu 21 -kiin-
teistöhankkeen, jossa suunnitelmana on 
rakentaa tontille uusi, korkealuokkainen 
toimistorakennus. Lisäksi jatkoimme kiin-
teistösalkkumme tasapainottamista myy-
mällä aiemman suunnitelman mukaisesti 
merkittävän osan omistamistamme asuin-
kiinteistöistä. Tulevaisuudessa painopis-
teenämme ovat suuret kiinteistöt.

KESKITTYMINEN AKTIIVISEEN OMISTAJUUTEEN
PORTFOLIOYHTIÖIDEN JATKUVA ja aktiivinen 
kehittäminen on Ahlström Capitalin strate-
gian ydin. Meidän on myös parannettava 
sisäisiä käytäntöjämme joustavan ja kette-

H ANS SOHLSTRÖM ALOITTI AHLSTRÖM CAPITALIN toimitusjohtajana 1. 
helmikuuta 2016.  ”Ahlström Capital on ainutlaatuinen sijoitusyh-
tiö.  Sillä on vahvaa teollista osaamista, sitoutunut asiantuntijatiimi 

ja kiistattomana voimavarana Ahlströmin suvun vaikuttava perintö. Lisäksi 
Ahlström Capitalilla on merkittävät taloudelliset resurssit teollisten ja kiin-
teistösijoitusten rakentamiseen ja kehittämiseen. Tästä Ahlström Capitalissa 
on kyse, ja olen erittäin innoissani ja minulle on suuri kunnia, kun saan olla 
mukana yhtiön toiminnassa”, sanoo Hans Sohlström. 

”Ahlström Capitalilla on erinomaiset lähtökohdat vuoteen 2016: yhtiöm-
me teki hyvän tuloksen vuonna 2015, ja meillä on hyvät edellytykset tarttua 
uusiin kasvumahdollisuuksiin. Aiomme edelleen luoda omistaja-arvoa toi-
mimalla aktiivisena ja vastuullisena omistajana portfolioyhtiöissä. Taseem-
me mahdollistaa uudet sijoitukset, joita pyrimme toteuttamaan myös vuon-
na 2016”, hän jatkaa.

Hans Sohlström
toimitusjohtaja

rän työskentelytavan tukemiseksi, ja näin 
ollen jatkoimme sisäisten toimintojemme 
kehittämistä vuonna 2015. 

Haluan lausua syvimmät kiitokseni koko 
Ahlström Capitalin tiimille, portfolioyhtiöi-
den henkilöstö mukaan lukien, vuonna 
2015 tehdystä hyvästä työstä.  Tiedostam-
me erittäin hyvin, että Ahlström Capitalin 
menestys perustuu juuri portfolioyhtiöiden 

toiminnan tuloksiin. Kiitän myös omistajia 
ja hallitusta heidän osoittamastaan luotta-
muksesta ja tuesta vuonna 2015. Olemme 
yhdessä vieneet Ahlström Capitalia eteen-
päin, ja tätä jatkamme myös vuonna 2016.

Jacob af Forselles 
virkaa tekevä toimitusjohtaja 
31.1.2016 asti

Vankka pohja tulevalle kehitykselle
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Luomme arvoa  
toimimalla aktiivisena 

omistajana portfolioyhtiöissä.
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Perheomisteinen 
sijoitusyhtiö
painopisteenä 
teollisuussijoitukset

  Ahlström Capitalin missiona on kasvattaa omistaja-arvoa 
pitkäjänteisesti kehittämällä aktiivisesti sijoitusomaisuuttaan ja 
toimimalla ammattitaitoisena, vastuullisena omistajana, jolla on 
suhteellisen pitkä sijoitushorisontti. Ahlström Capital on Suomen 
johtavia perheomisteisia yksityisiä sijoitusyhtiöitä. Yhtiöllä on 
vahvaa teollista osaamista, pitkät perinteet yrittäjyydessä sekä 
merkittävät taloudelliset resurssit. 
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S T R A T E G I A  J A  S I J O I T U K S E T

Tavoitteena on kehittää pitkäjänteisiä ja 
dynaamisia yrityksiä, jotka pystyvät onnis-
tuneesti hakemaan kasvua ja kansainvälis-
tymismahdollisuuksia.

Suomen johtaviin yksityisiin sijoitus-
yhtiöihin kuuluvan Ahlström Capitalin 
vahvuuksia ovat erinomainen sisäinen ja 
ulkoinen asiantuntemus sekä huomattavat 
taloudelliset resurssit. Niiden turvin yhtiö 
pystyy toimimaan aktiivisena ja vastuullise-
na omistajana, joka tukee portfolioyhtiöitä 
nopeasti muuttuvan liiketoimintaympä-
ristön edellyttämien muutosten toteutta-
misessa ja ketterässä päätöksenteossa. 
Lisäksi Ahlström Capitalilla on juurensa 
Ahlströmin suvun vahvassa historiassa ja 
yrittäjäperinteissä – kyseessä on yksi Suo-
men merkittävimmistä teollisuussuvuista, 
jolla on yli 160-vuotinen perintö.

SIJOITUKSIA ERI OMAISUUSLUOKKIIN
AHLSTRÖM CAPITAL HAJAUTTAA sijoituksensa 
useisiin omaisuusluokkiin. Teollisuussijoi-
tuksiin kuuluvat omistukset noteerattuihin 
ja noteeraamattomiin yhtiöihin. Tämän 
lisäksi Ahlström Capital hallinnoi Clean-
tech-rahastoa, joka on sijoittanut puhtaan 
teknologian kasvuyrityksiin. Kiinteistö- 
sijoitukset koostuvat liikekiinteistö- ja met-
säomistuksista. Ahlström Capitalin sijoi- 

A HLSTRÖM CAPITAL TARJOAA osak-
keenomistajilleen vakaata ja kil-
pailukykyistä vuotuista tuottoa 

luomalla pitkäjänteistä omistaja-arvoa. Yh-
tiö kehittää teollisia portfolioyhtiöitään ja 
kiinteistösijoituksiaan aktiivisesti sekä etsii 
jatkuvasti uusia sijoituskohteita. Ahlström 
Capitalin tavoitteena on tasapainoinen 
portfolio, ja yhtiö hajauttaa sijoituksia eri 
omaisuusluokkiin, toimialoille ja yhtiöihin 
vähentääkseen sijoitustensa volatiliteettia 
ja pitääkseen odotetun tuoton sekä riski-
tasot sijoitusstrategiansa mukaisina.

Ahlström Capitalin sijoitusprosessi 
jakautuu kolmeen vaiheeseen: sijoitta-
miseen, omistamiseen ja irtautumiseen. 
Meneillään olevien sijoitusyhtiöiden ke-
hityshankkeiden lisäksi Ahlström Capital 
pyrkii jatkuvasti myös parantamaan omia 
käytäntöjään joustavan ja ketterän toimin-
tatapansa tukemiseksi.

Ahlström Capital sijoittaa pääasiassa 
noteerattuihin ja noteeraamattomiin teol-
lisuusyrityksiin sekä liikekiinteistöihin ja 
metsäomaisuuteen. Ahlström Capital si-
joittaa pohjoismaisiin, paikallisesti tai glo-
baalisti toimiviin yhtiöihin, jotka noudatta-
vat Pohjoismaissa käytössä olevaa hyvää 
hallintotapaa. Portfolioon kuuluu vakiintu-
neita yhtiöitä, joilla on vahva kassavirta ja 

selvää kasvupotentiaalia. Ahlström Capi-
tal tukee aktiivisesti portfolioyhtiöidensä 
kansainvälistä kasvua. Sijoituksia tehdes-
sään Ahlström Capital punnitsee ja arvioi 
huolellisesti niihin liittyviä riskejä. Sijoitus-
ten pitoaika on tyypillisesti suhteellisen 
pitkä.

AHLSTRÖM CAPITAL SIJOITTAA sekä enem-
mistö- että vähemmistöosuuksiin. Tavoit-
teena on kuitenkin aina saada merkittävä 
vaikutus- tai määräysvalta portfolioyhtiön 
päätöksenteossa. Ahlström Capital luo 
arvoa portfolioyhtiöissä hyödyntämällä 
vahvaa teollista ja taloudellista osaamis-
taan, osallistumalla aktiivisesti hallituksen 
työskentelyyn ja käymällä aktiivisesti vuo-
ropuhelua portfolioyhtiön johdon kanssa. 

Ahlström Capitalin 
ulkoinen käypä 

arvo kasvoi peräti 
21,4 prosenttia 
edellisvuodesta.



VUOSIKERTOMUS 2015   |    12

A HLSTRÖM CAPITALIN kaltaisel-
le sijoitusyhtiölle keskeisin 
pitkän aikavälin menestymisen 

mittari on osakkeen ulkoisen käyvän 
arvon kehitys. Ulkoinen käypä arvo 
on myös tarkin indikaattori sijoitusten 
arvon kehittymisen seuraamisessa ja 
mittaamisessa. 

Ulkoinen käypä arvo (EFV) voidaan 
määritellä yhtiön omaisuuserien yhteen-
lasketuksi markkina-arvoksi velkojen 
jälkeen. Ahlström Capital noudattaa 
sijoitustensa arvonmäärityksessä ylei-
sesti hyväksyttyjä arvostusmenetelmiä. 
Sijoitukset noteerattuihin yhtiöihin 
arvostetaan viimeisimpään markkina- 
arvoon, ja sijoitukset noteeraamattomiin 
yhtiöihin arvostetaan IPEV-ohjeistuksen 
mukaisesti. Kiinteistösijoitukset arvos-
tetaan ulkoisesti EPRA-ohjeistuksen 
mukaisesti, ja metsä- ja muihin omistuk-
siin sovelletaan puolestaan IFRS-stan-
dardeja. Ulkoinen käypä arvo realisoituu 
sijoituksesta irtautumisessa, ja tällöin 
omistuksen kirjanpidollinen tasearvo on 
sama kuin sen ulkoinen käypä arvo.

AHLSTRÖM CAPITALIN portfolion 
ulkoinen käypä arvo oli vuoden 2015 
lopussa 743,7 miljoonaa euroa (634,0).  
Tilikaudella maksetut osingot, yhteensä 
25,2 miljoonaa euroa, mukaan lukien 
osinkokorjattu arvonnousu oli 21,4 
prosenttia. Kasvu johtui pääasiassa 
teollisuussijoitusten arvonnoususta. 
Ahlström Capitalin osakkeen ulkoinen 
käypä arvo oli vuoden 2015 lopussa 
1 183 euroa. 

Yhteenlasketusta ulkoisesta käyvästä 
arvosta noteerattuihin yhtiöihin tehtyjen 
sijoitusten osuus oli 20,1 prosenttia, 
noteeraamattomiin yhtiöihin tehtyjen 
sijoitusten osuus 38,3 prosenttia, kiin-
teistösijoitusten osuus 21,3 prosenttia, 
metsäomistusten osuus 12,6 prosenttia 
ja rahavarojen osuus 7,7 prosenttia. 

tusomaisuuteen sisältyy myös likvidejä  
varoja, jotka koostuvat pääasiassa lyhyt- 
aikaisista korkosijoituksista.

TEOLLISUUSSIJOITUKSET
AHLSTRÖM CAPITALIN PORTFOLIOYHTIÖ ÅR 
Packaging osti tammikuussa 2015 Mead-
Westvacon tupakka- ja yleispakkauslii-
ketoiminnat Euroopassa. Kauppa saatiin 
päätökseen huhtikuussa. Ahlström Capi-
tal myi ensimmäisellä vuosineljänneksellä 
jäljellä olevan 3,1 prosentin omistusosuu-
tensa Outokummusta. Osuus Mint Capital 
II -rahastossa myytiin toukokuussa. Toisen 
ja kolmannen vuosineljänneksen aikana 
Ahlström Capital kasvatti omistusosuut-
taan Munksjössä 11,05 prosentista 14,49 
prosenttiin. 

Vuoden 2015 lopussa Ahlström Capi-
talin teollisuussijoituksiin lukeutuivat no-
teeratut yhtiöt Ahlstrom Oyj, Munksjö Oyj 
ja Suominen Oyj sekä noteeraamattomat 
yhtiöt ÅR Packaging Group AB, Destia 
Group Oyj ja Enics AG. Lisäksi Ahlström 
Capitalin cleantech-rahasto AC Cleantech 
Growth Fund I keskittyy Ripasso Energy 
AB:n ja Scandinavian Biogas Fuels Inter-
national AB:n kehittämiseen.

KIINTEISTÖSIJOITUKSET
AHLSTRÖM CAPITALIN KIINTEISTÖSIJOITUKSET 

koostuvat pääosin Eteläesplanadi 14:n 
toimistorakennuksesta sekä asuin-, teolli-
suus- ja liikekiinteistöistä Etelä-Suomessa. 
Ahlström Capital sai yhdessä yhteistyö-
kumppaninsa kanssa kesäkuussa 2015 
Helsingin kaupunginvaltuustolta hyväk-
synnän Kasarmikatu 21:ssä sijaitsevan 

tontin ostolle. Suunnitelmana on purkaa 
nykyinen rakennus ja rakentaa tontille uusi 
toimistorakennus. Rakennustyöt käynnis-
tyvät keväällä 2016, ja rakennuksen arvioi-
daan valmistuvan vuoden 2017 loppuun 
mennessä. Projekti toteutetaan Ahlström 
Capitalin, YIT:n ja HGR Property Partnersin 
yhteishankkeena. 

Ahlström Capitalin kiinteistösijoitus-
ten kehittäminen ja sijoitusten myynnit 
Suomessa ja Romaniassa etenivät vuon-
na 2015 suunnitelman mukaisesti. Lisäksi 
Ahlström Capital jatkoi portfolionsa asuin-
kiinteistöjen määrän merkittävää supista-
mista. 

Kiinteistösijoitusten lisäksi Ahlström 
Capitalilla on pitkät perinteet kestävässä 
metsäliiketoiminnassa. Yhtiön omistukses-
sa on 32 000 metsähehtaaria. Ahlström 
Capitalin metsäsijoitukset sijaitsevat 
pääosin Satakunnassa sekä Keski- ja Itä- 
Suomessa. Ahlström Capital on Suomen 
suurimpia yksityisiä metsänomistajia.

Ahlström Capitalin omistuksessa ovat 
myös Noormarkun ja Kauttuan ruukki-
alueet, joista suvun perinteet juontavat 
juurensa. 

UUSIA SIJOITUSKOHTEITA KARTOITETAAN
AHLSTRÖM CAPITAL KARTOITTAA jatkuvasti uu-
sia, kiinnostavia sijoitusmahdollisuuksia. 
Ahlström Capital sijoittaa pääasiassa teol-
lisuuden, palvelujen ja kaupan sektorilla 
toimiviin noteerattuihin ja noteeraamatto-
miin yhtiöihin sekä Pohjoismaissa sijaitse-
viin kiinteistöihin. Uudet oman pääoman 
ehtoiset sijoitukset ovat arvoltaan keski-
määrin 50–100 miljoonaa euroa. 

Ahlström Capitalin  
osakkeen ulkoinen 
käypä arvo (EFV)

Portfolioyhtiöt Tuotteet/Palvelut
Liikevaihto,  
milj. euroa Omistus, %

Noteeratut yhtiöt
Ahlstrom Kuitumateriaalit 1 074,7 11,0
Munksjö Erikoispaperit 1 130,7 14,5
Suominen Kuitukankaat 444,0 26,8

Noteeraamattomat yhtiöt
ÅR Packaging Kartonki- ja joustopakkaukset 513,5 65,0
Destia Infrastruktuuri- ja rakennuspalvelut 462,8 100,0
Enics Teollisuuselektroniikan sopimusvalmistus 505,3 99,0

AHLSTRÖM CAPITALIN MERKITTÄVIMMÄT TEOLLISET SIJOITUKSET 31.12.2015
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KUVA: D
ESTIA

Ahlström Capital 
kasvatti vuonna 2015 

omistusosuuttaan 
Munksjöstä ja myi 

jäljellä olevan osuutensa 
Outokummusta.
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Teollisuus-
sijoitukset

  Ahlström Capitalin teollisiin sijoituksiin lukeutuvat 
merkittävät omistukset noteeratuissa Ahlstrom Oyj:ssä, Munksjö 
Oyj:ssä ja Suominen Oyj:ssä. Lisäksi portfolioon kuuluvat 
noteeraamattomat ÅR Packaging Group AB, Destia Group Oyj ja 
Enics AG sekä rahastosijoitus Ahlström Capitalin hallinnoimassa 
AC Cleantech Growth Fund I -rahastossa. 
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T E O L L I S U U S S I J O I T U K S E T

A HLSTROM LUO LISÄARVOA hyödyntä-
mällä ainutlaatuista tietotaitoa ja 
yhdistelemällä sekä luonnonkui-

tuja että keinokuituja kemian avulla paikal-
lisille markkinoille räätälöidyiksi tuotteiksi. 
Puhtaaseen ja terveelliseen elinympäris-
töön tähtäävään tuotevalikoimaan kuulu-
vat esimerkiksi suodattimet, terveyden-
huollon kankaat, laboratoriosovellukset, 
tapetit sekä elintarvikepakkaukset. Ahl- 
stromin käyttämät kuidut ovat pääosin pe-
räisin uusiutuvista lähteistä, jotta tuotteen 
koko elinkaaren aikaiset ympäristövaiku-
tukset voidaan minimoida.

AHLSTROMILLA ON JOHTAVA maailmanlaajui-
nen markkina-asema Filtration & Perfor-
mance- ja Specialties-liiketoiminta-alueil-
laan. Ahlstromin tuotevalikoimaa tukevat 
maailmanlaajuiset trendit, kuten väestön-
kasvu, ympäristöystävällisten ja resurssite-
hokkaiden materiaalien kysynnän kasvu, 
terveydenhuollon kasvavat vaatimukset, 
väestön ikääntyminen, muut muutokset 
väestöpohjassa, kaupungistuminen sekä 
luonnonvarojen niukkuus. Ahlstromin 
päämarkkinat liikevaihdon perusteella 
ovat Eurooppa (47 %), Pohjois-Amerikka 

(30 %), Aasia ja Tyynenmeren alue (16 %) 
sekä Etelä-Amerikka (5 %).

AHLSTROM JATKOI UUSIEN tuotteiden lansee-
raamista vuonna 2015 vauhdittaakseen 
kasvua sekä parantaakseen myyntivali-
koimaansa ja kannattavuuttaan. Uusia 
tuotteita tuotiin markkinoille Advanced 
Filtration- ja Food-liiketoimintayksiköissä, 
mukaan lukien kestävän kehityksen mu-
kaiset ja kompostoitavat kertakäyttöiset 
kahvisuodattimet ja kannet Euroopassa 
sekä Kanadassa. Ahlstromin pitkän aika-
välin strategisena tavoitteena on saada 20 
prosenttia liikevaihdosta uusista tuotteista. 

AHLSTROMIN VUOSI 2015
AHLSTROMIN LIIKEVAIHTO vuonna 2015 oli 
1 074,7 miljoonaa euroa (1 001,1). Ver-
tailukelpoinen liikevaihto kiinteillä va-
luuttakursseilla laskettuna kuitenkin laski 
0,7 % edellisvuotisesta. Liikevoitto ilman 
kertaluonteisia eriä nousi vertailujaksoon 
nähden 66 prosenttia ja oli 47,5 miljoonaa 
euroa (28,6). Liikevaihdon negatiivinen ke-
hitys johtui kysynnän hidastumisesta joilla-
kin Ahlstromin päämarkkinoista vuoden 
2015 kahdella viimeisellä neljänneksellä. 

  Ahlstrom tuottaa innovatiivisia kuitupohjaisia materiaaleja, jotka tuovat toiminnallisuutta 
arkeen. Yhtiön kuitupohjaiset materiaalit täyttävät lopputuotteiden toimivuutta ja kestävän 
kehityksen periaatteita koskevat vaatimukset, ja niitä käytetään monissa arkipäivän 
sovelluksissa niin kuluttajatuotteissa kuin teollisuudessa.

Innovatiivinen tuotevalikoima 
kuluttajien ja teollisuuden 
tarpeisiin

PERUSTETTU: 1851
KOTIPAIKKA: Helsinki
TOIMIALA: Korkealaatuisten kuitumateriaalien valmistaja
TOIMINTAMAAT: 22
HENKILÖSTÖMÄÄRÄ: 3 300
LIIKEVAIHTO 2015: 1 074,7 milj. euroa 
MARKKINA-ARVO 31.12.2015: 336,8 milj. euroa
AHLSTRÖM CAPITALIN PORTFOLIOSSA: vuodesta 2014   
AHLSTRÖM CAPITALIN OMISTUSOSUUS: 11.0 %

AHLSTROMIN OSAKEKURSSI VUONNA 2015, €

8,50

8,00

7,50

7,00

6,50
Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu

Tämä näkyi selkeimmin Filtration-liiketoi-
minta-alueella. Ahlstromin kannattavuut-
ta paransivat nykyisen tuotevalikoiman  
optimointi, parantunut hinnoittelu sekä 
kustannuskuri. 
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KUVAT: AHLSTRO
M
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YJ

3 300
HENKILÖSTÖMÄÄRÄ

1 010,8 1 014,8 1 001,1 
1 074,7

AHLSTROM – LIIKEVAIHTO 2012–2015,  
MILJ. EUR (JATKUVAT LIIKETOIMINNOT) 

2015201420132012

AHLSTROM – OMISTUSOSUUDET 2015 

5,1 % 52,3 %

Ahlström Capital Kotitaloudet Julkisyhteisöt

Muut

31,6 % 11,0 %



17   |    VUOSIKERTOMUS 2015

T E O L L I S U U S S I J O I T U K S E T

M UNKSJÖ on erikoispaperiyhtiö, 
joka myy tuotteita yli 70 maa-
han. Yhtiöllä on neljä liiketoi-

minta-aluetta: Decor (32 % liikevaihdosta 
vuonna 2015), Release Liners (38 %), In-
dustrial Applications (15 %) ja Graphics & 
Packaging (15 %). Munksjön erikoissellua 
ja -papereita käytetään monissa teolli-
sissa sovelluksissa ja kuluttajalähtöisissä 
tuotteissa, kuten sisustusalalla, irroke- ja 
koristepapereissa, elektroteknisissä pape-
reissa sekä teollisuuspapereissa. Munksjö 
toimii seitsemässä maassa Euroopassa, 
Etelä-Amerikassa ja Aasiassa. 

Munksjö on markkinajohtaja monissa 
tuotesegmenteissään, ja yhtiö tavoittelee 
kestävää kasvua orgaanisen kasvun sekä 
strategisten hankkeiden kautta. Globaalit 
megatrendit, kuten väestön kasvu ja ikään-
tyminen, kaupungistuminen, liikkuvuuden 
ja ympäristötietoisuuden lisääntyminen 
sekä luonnonvarojen niukkuus vaikuttavat 
Munksjön tuotteiden pitkän aikavälin ky-
syntään. Myös siirtyminen kestävän kehi-
tyksen mukaiseen yhteiskuntaan vaikuttaa 
pitkän aikavälin kysyntään, kun tietoisuus 

ympäristöasioista ja luonnonvarojen niuk-
kuudesta kasvaa. 

MUNKSJÖ JULKISTI vuoden 2015 lopulla 
tavoitteensa, jonka mukaan uusien tuot-
teiden osuus liikevaihdosta tulee olla vä-
hintään 15 prosenttia kolmelta edellisvuo-
delta lasketun keskiarvon mukaan. Vuonna 
2015 Munksjö lanseerasi 14 uutta tuotetta, 
joita olivat esimerkiksi irrokepapereihin 
kuuluva Acti-V® XB ja hiomapapereiden 
pohjapapereihin kuuluva Secure Abrasive.

AHLSTRÖM CAPITAL KASVATTI omistusosuut-
taan Munksjössä vuoden 2015 toisen ja 
kolmannen vuosineljänneksen aikana 
11,05 prosentista 14,49 prosenttiin.

MUNKSJÖN VUOSI 2015
MUNKSJÖN LIIKEVAIHTO vuonna 2015 oli 
1 130,7 miljoonaa euroa (1 137,3 miljoonaa) 
ja kertaluonteisilla erillä oikaistu käyttöka-
te 93,6 miljoonaa euroa (105,0 miljoonaa). 
Munksjön kannattavuuteen vaikuttivat 
raaka-aineiden hintojen nousu, erityisesti 
sellun hinta. Munksjö korotti hintoja kah-

  Munksjö on maailman johtava älykkään paperiteknologian avulla kehitettyjen erikoispaperien 
valmistaja. Yhtiö luo arvoa kehittämällä asiakaskohtaisia, innovatiivisia ja toimivia tuotteita 
lattiapinnoite-, keittiö- ja sisustustarvikkeista irrokepapereihin, kuluttajalähtöisiin pakkauksiin ja 
ympäristöystävällisiin energiahuoltojärjestelmiin.

Fokus kannattavuustavoitteessa,              
raaka-aineiden hintojen nousu 
vaikutti koko vuoden tulokseen  

della suurimmalla liiketoiminta-alueellaan 
raaka-ainekustannusten nousun kokonais-
vaikutuksen kompensoimiseksi.   

PERUSTETTU: Munksjö aloitti toimintansa vuonna 
1862.  Munksjö Oyj perustettiin vuonna 2013, kun 
Munksjö AB:n ja Ahlstrom Oyj:n Label and Processing 
-liiketoimintojen yhdistyminen saatiin päätökseen.
KOTIPAIKKA: Helsinki
TOIMIALA: Erikoispaperiyhtiö
TOIMINTAMAAT: 7
HENKILÖSTÖMÄÄRÄ: 2 900
LIIKEVAIHTO 2015: 1 130,7 milj. euroa 
MARKKINA-ARVO 31.12.2015: 436,5 milj. euroa*
AHLSTRÖM CAPITALIN PORTFOLIOSSA: vuodesta 2014
AHLSTRÖM CAPITALIN OMISTUSOSUUS: 14,5 %

MUNKSJÖN OSAKEKURSSI VUONNA 2015, €

13,00

10,00
11,00
12,00

9,00
8,00
7,00

* oikaistu omilla osakkeilla 

Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu
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2 900
HENKILÖSTÖMÄÄRÄ

KUVA: M
UN

KSJÖ

* Sisältää LP Europe ja Coated Specialties -liiketoiminnot alkaen 1.1.2012. Liiketoimintojen yhdistyminen saatettiin loppuun 
vuonna 2013 ja pro forma -tiedot on näin ollen laadittu vuoden 2013 neljänteen vuosineljännekseen saakka. Vuoden 2014 
ensimmäisestä vuosineljänneksestä lähtien luvut ovat raportoituja lukuja.

2015201420132012

1 130,71 137,31 120,31 154,6 

MUNKSJÖ – PRO FORMA* -LIIKEVAIHTO  
2012–2015, MILJ. EUR 

50,3 % 14,5 %

MUNKSJÖ – OMISTUSOSUUDET 2015 

25,5 %

9,7 %

Ahlström Capital

Muut

Kotitaloudet Julkisyhteisöt
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S UOMISELLA ON KAKSI liiketoimin-
ta-aluetta: Convenience ja Care. 
Convenience tarjoaa kuitukankaita 

pääasiassa erilaisiin pyyhintätuotteisiin, ja 
sen osuus yhtiön kokonaisliikevaihdosta 
on noin 93 prosenttia. Care palvelee ter-
veydenhuollon tuotteiden ja hygieniatuot-
teiden markkinoita, ja sen osuus kokonais-
liikevaihdosta on noin 7 prosenttia.

Suominen on maailman suurin pyy-
hintätuotteissa käytettävien kuitukankai-
den valmistaja. Yhtiö toimii Euroopassa 
sekä Pohjois- ja Etelä-Amerikassa. Kuitu-
kankaiden kysyntä kasvaa keskimäärin 5 
prosenttia vuosittain. Tähän vaikuttavat 
useat megatrendit, kuten väestön kasvu ja 
ikääntyminen, lisääntyvä terveystietoisuus 
sekä keskiluokan nousu tärkeimmäksi ku-
luttajaryhmäksi. 

SUOMINEN TAVOITTELEE vuosille 2015–2017 
laaditulla strategiallaan merkittävää, alan 
keskiarvon ylittävää kasvua ja tuotevali-
koiman muutosta. Suomisen investointi 

uuteen märkärainausta hyödyntävään 
tuotantolinjaan Bethunen tehtaalla Yh-
dysvalloissa eteni suunnitelmien mukai-
sesti vuonna 2015. Yhtiö lanseerasi uusia 
tuotteita myös FIBRELLA®-tuotelinjassaan, 
joka sisältää terveydenhuollon sovelluk-
siin tarkoitettuja kuitukankaita. Lisäksi 
Suominen päätti kasvattaa kasvuinvestoin-
tiohjelmaansa vuosille 2015–2017 noin 60 
miljoonaan euroon. Syynä tähän olivat  
lisäarvoa tuovien kuitukankaiden lupaavat 
kasvunäkymät.

TAMMIKUUSSA 2016 Suominen nousi Nas-
daqin Helsingin pörssissä Pienet yhtiöt 
-markkina-arvoluokasta Keskisuuret yhtiöt 
-markkina-arvoluokkaan. 

SUOMISEN VUOSI 2015 
SUOMISEN LIIKEVAIHTO VUONNA 2015 oli 
444,0 miljoonaa euroa (401,8 miljoonaa). 
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä kas-
voi lähes 16 prosenttia ja oli 31,2 miljoo-
naa euroa. Liikevaihdon kasvua ja kannat-

  Suominen on johtava kuitukankaiden valmistaja maailmanlaajuisesti. Yhtiön kuitukankaista 
valmistetaan pyyhintä- ja hygieniatuotteita sekä terveydenhuollon tuotteita. Suomisen 
kuitukankaista valmistetut lopputuotteet, esimerkiksi kosteuspyyhkeet, vaipat ja haavataitokset, 
luovat lisäarvoa kuluttajien arkeen ja helpottavat ammattilaisten työtä eri puolilla maailmaa. 

Suomisen liikevaihto 
ja liikevoitto paranivat 
vuonna 2015  

PERUSTETTU: J.W. Suominen perustettiin vuonna 1898
KOTIPAIKKA: Helsinki
TOIMIALA: Kuitukankaiden valmistus
TOIMINTAMAAT: 6
HENKILÖSTÖMÄÄRÄ: 640
LIIKEVAIHTO 2015: 444,0 milj. euroa 
MARKKINA-ARVO 31.12.2015: 311,9 milj. euroa
AHLSTRÖM CAPITALIN PORTFOLIOSSA: vuodesta 2014  
AHLSTRÖM CAPITALIN OMISTUSOSUUS: 26,8 %

SUOMISEN OSAKEKURSSI VUONNA 2015, €

1,40

1,20

1,00

0,80

0,60

T E O L L I S U U S S I J O I T U K S E T

Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu

tavuuden paranemista tuki Yhdysvaltain 
dollarin vahvistuminen euroa vastaan. 
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SUOMINEN – LIIKEVAIHTO  
2012–2015, MILJ. EUR

2015201420132012

21,8 %

15,2 %

SUOMINEN – OMISTUSOSUUDET 2015 

Ahlström Capital

Muut

36,1 % 26,8 %

Kotitaloudet Julkisyhteisöt
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Å R PACKAGINGILLA ON KOLME divisi-
oonaa: Barrier packaging, Bran-
ded products ja Food packaging, 

jotka valmistavat eri käyttötarkoituksiin 
räätälöityjä ratkaisuja monille kuluttaja-
markkinasegmenteille. Ratkaisuissa paino-
tetaan innovaatioita ja kestävää kehitystä. 

Euroopan taivekartonkipakkausmark-
kinoiden odotetaan kasvavan. Kasvua 
edistävät kuluttajien mieltymys kestävän 
kehityksen mukaisiin ja kustannustehok-
kaisiin paperi- ja kartonkipakkauksiin sekä 
yksittäispakkausten kasvanut tarve. Myös 
pikaruoan suosio tukee ÅR Packagingin 
kasvua. 

VUODEN 2015 TÄRKEIN TAPAHTUMA ÅR Pac-
kagingille oli MeadWestvacon tupak-
ka- ja yleispakkaustoimintojen hankinta 
Euroopassa. Toukokuusta 2015 lähtien 
ÅR Packagingiin sisältyneet hankitut liike-
toiminnat kehittyivät erittäin positiivisesti 

vuonna 2015, ja niiden osuus ÅR Packa-
gingin liikevaihdosta oli 105,7 miljoonaa 
euroa. ÅR Packaging rahoitti yritysoston 
käteisvaroilla, laskemalla liikkeeseen 
35 miljoonan euron joukkovelkakirjan 
lisäerän sekä 15 miljoonan euron vakuu-
dettomalla juniorilainalla.

Liiketoimintakauppa oli osoitus ÅR 
Packagingin määrätietoisesta ja pitkäjän-
teisestä työstä, jonka tarkoituksena on 
nostaa yhtiö merkittäväksi pakkausten toi-
mittajaksi ja johtavaksi toimijaksi Euroo-
pan pakkausalan yhdistymiskehityksessä. 
Se sopii erinomaisesti ÅR Packagingin 
strategiaan toimintojen suuntaamisesta 
korkean jalostusasteen segmentteihin 
sekä suhteiden vahvistamisesta tärkeim-
piin kuluttajatuoteasiakkaisiin. 

ÅR PACKAGINGIN VUOSI 2015
LIIKETOIMINTAKAUPAN ANSIOSTA ÅR Packa-
gingin liikevaihto nousi ennätykselliseen 

  ÅR Packaging on Euroopan johtavia pakkausalan yrityksiä. Yhtiö on erikoistunut 
taivekartonkiin ja joustopakkauksiin. Vuoden 2015 tärkein tapahtuma oli MeadWestvacon 
tupakka- ja yleispakkaustoimintojen hankinta Euroopassa. 

Liikevaihto ja liikevoitto 
kasvoivat voimakkaasti 
onnistuneen yritysoston 
myötä 

PERUSTETTU: ÅR Packaging muodostettiin vuonna 2011
KOTIPAIKKA: Lund, Ruotsi
TOIMIALA: Taivekartonki- ja joustopakkaukset 
TOIMINTAMAAT: 9
HENKILÖSTÖMÄÄRÄ: 2 200
LIIKEVAIHTO 2015: 513,5 milj. euroa 
AHLSTRÖM CAPITALIN PORTFOLIOSSA: A&R Carton 
vuodesta 2000; ÅR Packaging vuodesta 2011 A&R 
Cartonin ja Flextrusin yhdistyttyä
AHLSTRÖM CAPITALIN OMISTUSOSUUS: 65,0 %

513,5 miljoonaan euroon (404,3).  Liike-
voitto ilman kertaluonteisia eriä kasvoi 63 
prosenttia edellisvuodesta ja oli 44,8 mil-
joonaa euroa (27,4). 
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2015201420132012*

513,5

404,3424,5 413,0

ÅR PACKAGING – LIIKEVAIHTO  
2012–2015, MILJ. EUR

Ahlström Capital Accent Equity 2008

35 % 65 %

ÅR PACKAGING – OMISTUSOSUUDET 2015*
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* Poislukien myyty juomapakkausliiketoiminta. * 5 %:n optio-ohjelma johdolle
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  Destia on suomalainen infra- ja rakennusalan palveluyhtiö, joka rakentaa, ylläpitää 
ja suunnittelee liikenneväylien ja ratojen sekä liikenne- ja teollisuusympäristöjen lisäksi 
kokonaisia elinympäristöjä. Destian asiakkaita ovat teollisuus- ja liikeyritykset, kunnat ja 
kaupungit sekä valtionhallinnon organisaatiot.

Haastavassa markkinatilanteessa
Destian tilauskanta vahvistui

D ESTIAN PALVELUVALIKOIMA kattaa 
infrastruktuurin koko elinkaaren 
palvelut monipuolisesta maan-

päällisestä toiminnasta aina maanalaiseen 
rakentamiseen. Yhtiö on alansa johtava 
toimija Suomessa. 

Tärkein Destian liiketoimintaan pitkäl-
lä aikavälillä vaikuttava tekijä on yleinen 
talouskehitys, joka vaikuttaa julkisen ja 
yksityisen sektorin infra-alan projektien ky-
syntään, rahoitukseen ja kilpailuttamiseen. 
Destian kasvumahdollisuudet perustuvat 
megatrendeihin, kuten jatkuvaan kau-
pungistumiseen, ilmastonmuutokseen, 
vastuullisuuskysymysten – etenkin turval-
lisuus- ja ympäristöasioiden – korostumi-
seen sekä väestön ikääntymiseen.

Destia valittiin vuonna 2015 toiseksi 
pääurakoitsijaksi Helsinki-Vantaan lento-
aseman noin 100 miljoonan euron arvoi-
sessa lentokentän asematason laajennus-
urakassa. Laajennus on osa merkittävää 
kehityshanketta, jolla vahvistetaan lento-
aseman johtavaa asemaa lentoliikenteen 

kauttakulkupisteenä. Projekti on Destian 
ensimmäinen allianssimallilla toteutettava 
urakka, jossa tilaaja, suunnittelijat ja ura-
koitsijat toimivat yhteistyössä hankkeen 
toteuttamisessa.  

DESTIA MYI mittaus-, kairaus- ja laboratorio- 
palvelunsa Mitta Oy:lle, joka on suoma-
lainen maanmittauksiin, kartoituksiin ja 
laserkeilauksiin erikoistunut yritys. Myynti 
selkeytti Destian liiketoimintaportfoliota. 
Yhtiö keskittyy liiketoimintastrategiansa 
mukaisesti ydintoimintojensa parantami-
seen ja kasvattamiseen valikoiduilla toimi-
aloilla. Kauppa saatiin päätökseen vuoden 
2015 lopussa, ja sillä oli positiivinen vaiku-
tus Destian liikevoittoon vuonna 2015.

DESTIAN VUOSI 2015
KILPAILU INFRA-ALALLA jatkui kireänä, ja vuo-
den 2015 lopussa markkinatilanne oli 
edelleen haastava. Tästä huolimatta Des-
tia pystyi kasvattamaan liikevaihtoaan, ja 
yhtiön tilauskanta kehittyi vahvasti. 

PERUSTETTU: 2008 (aiemmin Tieliikelaitos)
KOTIPAIKKA: Vantaa
TOIMIALA: Infra- ja rakennusalan palveluyhtiö
TOIMINTAMAAT: 1
HENKILÖSTÖMÄÄRÄ: 1 500
LIIKEVAIHTO 2015: 462,8 milj. euroa 
AHLSTRÖM CAPITALIN PORTFOLIOSSA: vuodesta 2014 
AHLSTRÖM CAPITALIN OMISTUSOSUUS: 100,0 % 

DESTIAN LIIKEVAIHTO oli 462,8 miljoonaa 
euroa (431,5) ja liikevoitto 12,9 miljoonaa 
euroa (15,1). Tilauskanta vuoden lopus-
sa oli vahva, arvoltaan 717,4 milj. euroa 
(628,2). Yksityissektorin tilausten osuus 
tilauskannasta kasvoi yhtiön strategian 
mukaisesti.
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T E O L L I S U U S S I J O I T U K S E T

E NICS TARJOAA koko elinkaaren kat-
tavia elektroniikan valmistuspal-
veluja prototypoinnista ja täysi-

mittaisesta valmistuksesta hankintoihin, 
toimitusketjun hallintaan, korjaukseen ja 
kunnossapitoon. Enicsillä on kahdeksan 
tuotantolaitosta Euroopassa ja Aasiassa  
sekä lähes 50 vuoden kokemus elek- 
troniikan sopimusvalmistuksesta. Enicsin 
strategian ja tulevaisuuden menestyksen 
kulmakiviä ovat vahva keskittyminen ja 
sitoutuminen teollisuuselektroniikkaan ja 
asiakastyytyväisyyteen.

TEOLLISUUDEN AMMATTIELEKTRONIIKAN kas-
vuun vaikuttavat useat megatrendit. 
Kaupungistuminen ja uudet kaupungit, 
väestön kasvu ja ikääntyminen sekä siirty-
minen terveempään ja entistä mukavam-
paan elämäntyyliin ovat trendejä, jotka 

vaikuttavat elinympäristöön ja ihmisten 
tarpeisiin. Lisäksi entistä turvallisempaa, 
älykkäämpää ja ympäristöystävällisem-
pää infrastruktuuria sekä teknologiaa ke-
hitetään koko ajan. Kaikki nämä trendit 
lisäävät elektroniikan sopimusvalmistuk-
sen tarvetta ja vahvistavat Enicsin tavoi-
tetta ihmisten elämänlaadun parantami-
sesta.

ENICSIN VUOSI 2015
ENICSIN LIIKEVAIHTO oli 505,3 miljoonaa 
euroa (451,1) ja liikevoitto 18,1 miljoonaa 
euroa (19,6).  2015 oli kasvun näkökulmas-
ta vahva vuosi, ja liikevaihto kehittyi hyvin. 
Kannattavuutta puolestaan heikensivät 
materiaalikustannukset, jotka eivät kehit-
tyneet odotetusti pääasiassa Yhdysvaltain 
dollarin vahvistumisen vuoksi. Lisäksi joil-
lakin alueilla tuottavuuden paraneminen 

  Enics on maailman suurimpia ja innovatiivisimpia teollisuuden ammattielektroniikan 
sopimusvalmistajia. Enics palvelee asiakkaitaan kuljetus-, rakennusautomaatio-, energia-, 
teollisuusautomaatio- ja -laitteistotoimialoilla pyrkimyksenään optimoida asiakkaidensa 
arvoketjuja ja siten parantaa niiden kilpailukykyä. 

Vahvaa kasvua
teollisuuselektroniikassa

PERUSTETTU: 2004
KOTIPAIKKA: Zürich, Sveitsi
TOIMIALA: Teollisuuselektroniikan valmistuspalvelut
TOIMINTAMAAT: 6
HENKILÖSTÖMÄÄRÄ: 3 100
LIIKEVAIHTO 2015: 505,3 milj. euroa
AHLSTRÖM CAPITALIN PORTFOLIOSSA: vuodesta 2004 
AHLSTRÖM CAPITALIN OMISTUSOSUUS: 99,0 %

jäi jälkeen odotuksista. Vuonna 2016 Enic-
sin painopistealueita ovat kannattavuu-
den parantaminen, kasvun jatkuminen, 
tuottavuuden ja joustavuuden lisääminen 
sekä tuottojen ja kassavirran luominen.
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PÄÄMÄÄRÄNÄ KAUPALLISTAMINEN 
VUONNA 2008 PERUSTETTU ruotsalainen Ri-
passo Energy kehittää teknologiaa, jolla 
aurinkoenergiasta voidaan tuottaa sähköä 
tehokkaasti stirling-lämpömoottorilla.

Ripasso Energyn tavoitteena on 
nousta yhdeksi johtavista globaaleista 
kustannustehokkaiden ja luotettavien 
sähköntuotantotuotteiden toimittajista. 
Ahlström Capitalin hallinnoima rahasto 
omistaa 68 prosenttia Ripasso Energyn 
osakkeista.

VUONNA 2015 RIPASSO ENERGY panosti 
merkittävästi ensimmäisten kaupallisten 
tilausten saamiseen. Näkymät uusille lii-
ketoimintamahdollisuuksille ovat hyvät, 
ja yhtiö toivoo voivansa pian aloittaa en-
simmäiset toimitukset. Ripasso Energyn 
ulottuvilla on uusia liiketoimintamahdol-
lisuuksia, koska se kykenee toimittamaan 
keskittävään aurinkovoimaan perustuvia 
kohtuuhintaisia tuoteratkaisuja, joiden 
tuotto on hyvä.

V UONNA 2010 PERUSTETTU AC Clean-
tech Growth Fund I Ky sijoittaa 
kiinnostaviin cleantech-toimialan 

kohteisiin. Ahlström Capitalin lisäksi myös 
Varma, Sitra ja Stiftelsen för Åbo Akademi 
ovat sijoittaneet rahastoon. Kaikki kerä-
tyt varat on sijoitettu. Ahlström Capitalin 
omistusosuus rahastosta on 29 prosent-
tia, ja se konsolidoidaan Ahlström Capital 
-konsernin osakkuusyhtiönä.

Ahlström Capitalin tavoitteena on ke-
hittää cleantech-portfolioyhtiöitä ja niiden 
liiketoimintaa, kunnes ne ovat valmiita 
kaupallistamaan tuotteensa. 

POTENTIAALIA UUSIIN PROJEKTEIHIN
RUOTSIN SUURIMPIIN yksityisiin biokaasun 
tuottajiin kuuluva Scandinavian Biogas 
tuottaa uusiutuvaa energiaa tehokkaas-
ti orgaanisesta jätteestä. Yhtiö keskittyy 
teollisen mittakaavan tuotantoon ja on 
alan johtava asiantuntija resursseja ja 
energiaa säästävien biokaasulaitosten 
suunnittelussa ja ylläpidossa. Tavoitteena 

on maksimoida tehokkaiden prosessien 
avulla biokaasutuotannon määrät. Pro-
sessi, jolla yhtiö tuottaa suuria määriä bio-
kaasua, kuuluu maailman tehokkaimpiin. 
Ahlström Capitalin hallinnoima rahasto 
omistaa 32,8 prosenttia Scandinavian 
Biogasin osakkeista.

2015 OLI SCANDINAVIAN BIOGASIN uuden 
kasvustrategian ensimmäinen vuosi. Uusi 
Sofielundin projekti Tukholmassa aloitti 
biokaasun toimittamisen asiakkailleen. 
Muutkin käynnissä olevat laajentumis-
projektit etenivät suunnitelmien mukaan, 
ja vuoden 2015 lopussa uusien potenti-
aalisten projektien myyntiputki on hyvä. 
Nollapäästöhankkeet, vahva poliittinen 
tuki ja jätteiden energiakäyttö muodosta-
vat hyvän perustan biokaasun tuotannon 
kasvattamiselle. Scandinavian Biogas on 
viime vuosina noussut Ruotsissa markki-
najohtajaksi, ja seuraavaksi yhtiö aikoo 
laajentaa toimintaansa muissa Pohjois-
maissa. 

Kehitystyö jatkuu 
Ahlström Capitalin 
cleantech-yhtiöissä

  Ahlström Capital jatkaa cleantech-portfolioonsa kuuluvien yhtiöiden kehittämistä. 
Pääpaino on Scandinavian Biogas Fuels International AB:ssa, joka tuottaa uusiutuvaa energiaa 
erilaisesta orgaanisesta jätteestä, ja Ripasso Energy AB:ssa, joka kehittää aurinkoenergian 
sähköksi muuntamiseen tarvittavaa teknologiaa. Portfolioon kuuluu myös passiivisen 
liikenneturvallisuuden markkinoilla toimiva Frangible Safety Posts Ltd.

T E O L L I S U U S S I J O I T U K S E T
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Ahlström Capital on 
sijoittajana harvinaisessa 

uudishankkeessa Helsingin 
keskustassa.

KUVA: SARC
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  Ahlström Capitalin kiinteistösijoitukset koostuvat kiinteistö- ja 
metsäomistuksista, jotka tasapainottavat sijoitussalkun riskiä sekä 
tuovat vakaampaa tuottoa. Ahlström Capital kehittää aktiivisesti 
kiinteistösijoituksiaan ja etsii uusia sijoitusmahdollisuuksia.

Kiinteistö-
sijoitukset
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A HLSTRÖM CAPITALIN kiinteistö-
sijoituksiin kuuluu Helsingissä 
Eteläesplanadi 14:ssä sijaitseva 

kiinteistö sekä joitakin teollisuus-, liike- ja 
asuinkiinteistöjä Etelä-Suomessa. Ahlström 
Capital allekirjoitti vuonna 2015 esisopi-
muksen Kasarmikatu 21:ssä sijaitsevan 
tontin hankinnasta uutta toimistorakennus-
ta varten. Liikekiinteistöjen lisäksi Ahlström 
Capital omistaa historiallisesti merkittävät 
Noormarkun ja Kauttuan ruukkialueet Sa-
takunnassa. Nämä Ahlströmin suvun perin-
tökiinteistöt ovat merkittävä osa Suomen 
teollisuus- ja kulttuurihistoriaa. 

AHLSTRÖM CAPITAL HALLINNOI ja hoitaa kiin-
teistö- ja metsäomaisuuttaan yhdessä A. 
Ahlström Kiinteistöt Oy:n kanssa, joka on 
Ahlström Capital Oy:n tytäryhtiö.

Sekä kiinteistö- että metsäsijoitukset 
ovat tärkeitä Ahlström Capitalin sijoi-
tustoiminnan kokonaisuudessa, sillä ne 
tasapainottavat muihin sijoitusluokkiin 
liittyviä riskejä ja tuovat vakaampia tuot-

toja. Ahlström Capitalin kiinteistöport-
folion ulkoinen käypä arvo 31.12.2015 
oli 179,1 miljoonaa euroa. Kiinteistöjen 
osuus Ahlström Capitalin sijoituksista 
oli 21,3 prosenttia. Ahlström Capital ke-
hittää aktiivisesti kiinteistöportfoliotaan 
ja etsii jatkuvasti uusia sijoituskohteita, 
erityisesti Suomen sekä jossakin määrin 
myös muiden Pohjoismaiden kiinteistö-
markkinoilta.

KIINTEISTÖMARKKINOIDEN TILANNE 
EDELLEEN HAASTAVA
EUROOPAN KIINTEISTÖMARKKINOILLA kilpailu 
säilyi kireänä vuonna 2015. Suomen kiin-
teistömarkkinat ovat verrattain pienet, ja 
tilanne niillä jatkui haastavana. Suomen 
kiinteistömarkkinat ovat houkutelleet vii-
me vuosina paljon ulkomaisia toimijoita, 
ja ulkomaisten sijoittajien osuus jatkoi kas-
vuaan vuonna 2015 erityisesti Helsingissä. 
Uudet ulkomaiset sijoittajat tulevat pää-
asiassa muista Pohjoismaista, mutta myös 
esimerkiksi Yhdysvalloista ja Ranskasta.

  Ahlström Capitalin kiinteistösijoitukset koostuvat liikekiinteistö- ja metsäomistuksista 
pääosin Suomessa. Kiinteistöstrategian tavoitteena on premium-kiinteistöjen aktiivinen 
kehittäminen ja omistaminen sekä uusien sijoitusmahdollisuuksien kartoittaminen. 
Kiinteistöomistusten lisäksi myös metsäsijoitukset on tärkeällä sijalla Ahlström Capitalin 
sijoitustoiminnassa. 

K I I N T E I S T Ö S I J O I T U K S E T

KASARMIKADUN KIINTEISTÖ VAHVISTAA 
AHLSTRÖM CAPITALIN KIINTEISTÖSIJOITUKSIA
AHLSTRÖM CAPITAL SAI yhdessä yhteistyö-
kumppaninsa kanssa kesäkuussa 2015 Hel-
singin kaupunginvaltuustolta hyväksynnän 
Kasarmikatu 21:ssä sijaitsevan tontin ostol-
le. Suunnitelmana on purkaa nykyinen ra-
kennus ja rakentaa tontille uusi toimistora-
kennus. Rakennustyöt käynnistyvät keväällä 
2016, ja rakennuksen arvioidaan valmistu-
van vuoden 2017 loppuun mennessä. 

Kasarmikadun projekti on monin ta-
voin ainutlaatuinen. Yleensä Helsingin 
vanhoista toimistorakennuksista perus-
korjataan vain sisätilat, ja usein ne muu-
tetaan asunnoiksi. Helsingin keskustassa 
olevia rakennuksia puretaan harvoin. Uu-
den rakennuksen päävuokralainen on jo 
varmistunut. Toimistotilojen lisäksi raken-
nuksen katutasoon tulevat sijoittumaan 
ravintolatilat.

Rakennustyöt käynnistyvät keväällä 
2016, ja uuden rakennuksen arvioidaan 
valmistuvan vuoden 2017 loppuun men-

Aktiivinen ja vastuullinen
omistaja myös kiinteistö- 
ja metsäsijoituksissa
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nessä. Projekti toteutetaan Ahlsröm Ca-
pitalin, YIT:n ja HGR Property Partnersin 
yhteishankkeena. 

Kiinteistö rakennetaan LEED Platina 
-ympäristösertifikaatin vaatimusten mu-
kaisesti, eli sillä on korkein rakennusten 
ympäristövaikutuksia mittaava luokitus. 

ETELÄESPLANADIN KIINTEISTÖ  
VUOKRATTU KOKONAAN
AHLSTRÖM CAPITALIN PITKÄAIKAISIIN sijoituk-
siin kuuluva Eteläesplanadin kiinteistö oli 
vuokrattu kokonaisuudessaan läpi vuoden 
2015. Mainittavia vuokralaisvaihdoksia ei 
vuoden aikana ollut, ja toiminta jatkuu en-
tisellään.

VUOKRAKIINTEISTÖJEN MÄÄRÄÄ  
VÄHENNETTIIN EDELLEEN
AHLSTRÖM CAPITAL JATKOI vuonna 2015 port- 
folioonsa sisältyvien vuokrakiinteistöjen 
määrän pienentämistä. Vuoden 2015 lo-
pussa konsernilla oli 355 vuokrasopimus-
ta, kun vielä vuonna 2013 niitä oli 1 200.

Lahdessa Ahlström Capital on mukana 
Lahden Kulmalan kiinteistöhankkeessa. 
Urakoitsija luovutti rakennuksen remon-
toidut asunnot ja liiketilat kesäkuussa. Yli 
puolet uusista asunnoista on jo myyty. 
Noin puolet vuokratiloista oli saatu vuok-
rattua vuoden 2015 loppuun mennessä, 
vaikka vuokramarkkinat ovatkin haasta-
vat pääasiassa yleisen taloustilanteen 
vuoksi.

MYYNTEJÄ JATKETTIIN SUUNNITELLUSTI
AHLSTRÖM CAPITALIN KIINTEISTÖMYYNNIT ete-
nivät suunnitelman mukaisesti Suomessa 
ja Romaniassa vuonna 2015. Tätä jatke-
taan myös vuonna 2016. Vuorimiehen-
katu 5:n viimeiset asunnot Helsingissä ja 
viimeiset kolme asuinrakennusta Kotkassa 
myytiin, samoin Asunto Oy Iittalan Kiinteis-
tön osakkeet. 

Lönnrotinkadun kiinteistön perus-
korjaus saatiin päätökseen vuonna 
2015, ja kaikki jäljellä olevat huoneistot 
myytiin. 

Romanian Bragadirun kiinteistöhankkeet 
etenivät aikataulussa. Neljän aiemmin 
valmistuneen talon kaikki asunnot on 
myyty, ja viidennen talon rakennustyöt 
saatiin päätökseen kesäkuussa 2015. 
Ahlström Capital myi osuutensa toises-
ta asuinrakennusprojektista Romaniassa 
sekä ensimmäisen projektin viimeiseen 
osaan liittyvän maa-alueen ja kesken 
olevan rakennuksen paikalliselle kump-
panilleen.

Ahlström Capital jatkoi 
kiinteistöportfolionsa 

kehittämistä ja 
etsii jatkuvasti 

uusia, laadukkaita 
sijoituskohteita.

KUVA: SARC
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K I I N T E I S T Ö S I J O I T U K S E T

Ahlström Capitalin 
kiinteistösijoitukset 

koostuvat sekä kiinteistö- 
että metsäomistuksista.

VAHVAT PERINTEET KESTÄVÄSSÄ 
METSÄLIIKETOIMINNASSA
AHLSTRÖM CAPITALIN METSÄSIJOITUKSET sijait-
sevat pääosin Satakunnassa sekä Keski- ja 
Itä-Suomessa. Ahlström Capitalin omis-
tuksessa on noin 32 000 hehtaaria met-
siä, mikä tekee yhtiöstä yhden Suomen 
suurimmista yksityisistä metsänomistajista. 
Ahlström Capitalin metsäomaisuudessa ei 
tapahtunut merkittäviä muutoksia vuon-
na 2015. Ahlström Capitalin omistamien 
metsien ulkoinen käypä arvo 31.12.2015 
oli 106,3 miljoonaa euroa, ja niiden osuus 
Ahlström Capitalin sijoitussalkusta oli 12,6 
prosenttia.

AHLSTRÖM CAPITALIN metsäliiketoiminnan 
yhteenlaskettu liikevaihto oli 6,5 miljoo-
naa euroa vuonna 2015. Vuonna 2015 
puuta hakattiin suunnitelmien mukaises-
ti. Ahlström Capital toimitti vuonna 2015 
puuta 29 000 m3 pystykauppana, 95 300 
m3 toimituskauppana ja 16 800 m3 ener-
giapuukauppana. Ahlström Capitalin ta-
voitteena on kasvattaa toimituskaupan 
osuutta metsäliiketoiminnassaan, jonka 
vuotuinen tuottotavoite on 5 prosenttia.

VASTUU METSÄN MONIMUOTOISUUDESTA
AHLSTRÖM CAPITALIN METSÄSIJOITUKSIA hoi-
taa A. Ahlström Kiinteistöt Oy. Metsiä 
hoidetaan ekologisesti, sosiaalisesti ja 
taloudellisesti kestävällä tavalla parhailla 
metsänhoidon menetelmillä. Ahlström 
Capitalin metsäomaisuus on PEFC (Prog- 
ramme for the Endorsement of Forest  
Certification) -sertifioitu. Myös ansainta-
pohjan laajentaminen ja metsien elin-
voimaisuudesta huolehtiminen ovat 
Ahlström Capitalin metsäsijoitusten pai-
nopistealueita.

METSÄN MONIMUOTOISUUDEN ylläpitämisellä 
on tärkeä sija Ahlström Capitalin metsä-
liiketoiminnassa. Puuntuotanto on met-

sätalouden perusta, ja metsiä hoidetaan 
vakiintuneiden parhaiden käytäntöjen 
mukaisesti maksimaalisen puuntuotan-
non varmistamiseksi. Samalla otetaan 
huomioon metsän monimuotoisuuden 
ylläpitäminen, metsien monikäyttöisyys 
sekä metsien pitkän historiallisen käytön 
luomat kulttuuriarvot. Nämä eri tavat hyö-
dyntää metsiä ovat tasapainossa ja tukevat 
toisiaan.

VAKAA MARKKINAKEHITYS
SUOMEN METSÄTEOLLISUUDEN tuotanto, 
vienti ja vientihinnat pysyivät vuonna 
2015 verrattain vakaina, mutta laskivat 
hieman edellisvuodesta. Sahatavaran 
tuotanto väheni muutaman prosentin 
edellisvuotisesta, ja myös sahatavaran 
hinnat laskivat hieman. Sahatavaran vien-
tinäkymät ovat edelleen vakaat. Vuonna 
2015 sellun tuotanto ja vienti pysyttelivät 
edellisvuotisella tasolla. Myös sellutuot-
teiden vientihinnat ovat hyvällä tasolla. 
Paperiteollisuudessa tuotantomäärien 
ja vientihintojen lasku jatkui. Myös puun 
hinnat laskivat muutaman prosentin 
vuonna 2015.

METSÄMAAN KESKIMÄÄRÄINEN HINTA 
SATAKUNNASSA JA SUOMESSA, €/ha
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AHLSTRÖM CAPITALIN UUSI 
METSÄTIETOJÄRJESTELMÄ KÄYTÖSSÄ
AHLSTRÖM CAPITAL OTTI uuden metsätieto-
järjestelmänsä käyttöön vuonna 2014. Jär-
jestelmä antaa enemmän tietoa Ahlström 
Capitalin metsistä sekä puuvarastojen 
koosta ja sijainnista. Se tarjoaa lisäksi re-
aaliaikaisen yhteyden Ahlström Capitalin 
alihankkijoihin ja tukee yhtiön strategiaa 
toimituskaupan osuuden kasvattamisesta 
metsäliiketoiminnassa. Ahlström Capital 
pyrkii jatkuvasti kehittämään järjestelmää 
ja keskittyy seuraavaksi varastoseurannan 
parantamiseen.

UUSIUTUVAA ENERGIAA  
HYÖDYNTÄVÄT RATKAISUT
SUOMI ON SITOUTUNUT kasvattamaan uusiu-
tuvien energialähteiden määrää 27 pro-
senttiin vuoteen 2030 mennessä EU:n ta-
voitteen mukaisesti. Tämä vaikuttaa myös 
puun käyttöön energialähteenä, joskin se 
riippuu paljolti siitä, miten maan hallitus 
tukee erilaisia energiamuotoja. 

AHLSTRÖM CAPITAL USKOO, että uusiutuvien 
energialähteiden käyttö kasvaa tulevai-

suudessa. Yhtiö suunnitteleekin parhail-
laan tuulipuistoa omistamalleen maalle. 
Projekti on edennyt kaavoitusvaiheeseen.
 
AHLSTRÖM CAPITAL alkoi vuonna 2015 sel-
vittää, olisiko yhtiön Satakunnassa sijait-
sevilla neljällä 180 hehtaarin suoalueella 
mahdollista aloittaa turpeen tuotanto.  Yh-
tiö haki vuonna 2015 ympäristölupaa kol-
melle suoalueelle ja yksi niistä on jo myön-
netty. Ahlström Capital pohtii parhaillaan, 
vuokraako vai myykö se kyseiset alueet vai 
osallistuuko se itse tuotantoon. Jos tur-
peen tuotanto käynnistyy, sen vaikutukset 
vesistöihin ja ympäristöön minimoidaan 
kaikin tarvittavin menettelyin. 

SUOALUEIDEN ENNALLISTAMISSUUNNITELMAT
AHLSTRÖM CAPITAL ALKOI vuonna 2015 
suunnitella joidenkin Noormarkun met-
sissään sijaitsevien suoalueiden palaut-
tamista luonnontilaan. Monia pieniä 
vesistöjä kuivatettiin 1900-luvulla, jot-
ta viljelymaata saataisiin lisää. Samal-
la menetettiin arvokkaita kosteikko- ja 
suoalueita, jotka ovat tärkeitä niitä tarvit-
seville lajeille. Ensimmäinen alue ennal-

listetaan suunnitelmien mukaan talvella 
2016. Lisäksi Ahlström Capital osallistuu 
Noormarkunjoen ja Pohjanjoen kalakan-
nan elvyttämiseen. 

SATAKUNNAN HISTORIALLISET JA 
IDYLLISET RUUKKIALUEET
AHLSTRÖM CAPITALIN OMISTUKSESSA olevat 
historialliset Noormarkun ja Kauttuan 
ruukkialueet Satakunnassa tarjoavat en-
siluokkaisia ravintola-, kokous- ja majoi-
tuspalveluja. Konserni on hoitanut ruuk-
kialueita järjestelmällisesti ja tehnyt niillä 
mittavia kunnostus- ja peruskorjaustöi-
tä. Satakuntaliitto palkitsi A. Ahlström 
Kiinteistöt Oy:n tästä tinkimättömästä 
työstä Satakunta-mitalilla vuonna 2015. 
Palkinto myönnettiin kulttuurihistori-
allisesti arvokkaiden Noormarkun ja 
Kauttuan ruukkien suojelusta. Ruukki-
alueet ovat merkittäviä nähtävyyksiä 
Satakunnassa. A. Ahlström Kiinteistöt 
Oy sai myös marraskuussa 2015 teolli-
suusperintöpalkinnon sahamuseostaan 
ja Voyage-näyttelystään, joka esitte-
lee Ahlström-yhtiöiden kiehtovaa, yli 
160-vuotista historiaa.
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Ahlström Capitalille 
vastuullisuus merkitsee 

pitkää sijoitushorisonttia sekä 
sijoituksia, jotka luovat arvoa 

pitkällä aikavälillä.  
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  Vastuullinen liiketoiminta ja sijoittaminen ovat osa Ahlström 
Capitalin ja sen portfolioyhtiöiden jokapäiväistä toimintaa. 

Vastuullisuus 
Ahlström Capital 
-konsernissa
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omistajat, henkilöstö, portfolioyhtiöt ja 
niiden sidosryhmät, kuten toimittajat 
ja asiakkaat, sekä muut yhteistyötahot, 
kuten pankit, neuvonantajat ja eri viran-
omaiset. 

Ahlström Capital päätti vuonna 2015 
selvittää, mitä vastuullisuus merkitsee 
Ahlström Capitalin omassa toiminnassa, 
miten portfolioyhtiöt määrittelevät vas- 
tuullisen omistamisen sekä miten ne  
huolehtivat omasta vastuullisuudestaan. 
Tavoitteena oli edistää avointa ja kan-
nustavaa vuoropuhelua sekä konsernin 
vastuullisuustyötä. 

Työhön sisältyi sisäisten sidosryh-
mien sekä portfolioyhtiöiden edustajien 

A HLSTRÖM CAPITAL on vahvasti sitou-
tunut konsernin liiketoiminnan 
vastuulliseen hallintaan ja kehit-

tämiseen. Ahlström Capitalin missiona 
on luoda johdonmukaista ja pitkäaikais-
ta omistaja-arvoa tekemällä laadukkaita 
sijoituksia sekä hallinnoimalla ja kehittä-
mällä omaisuuttaan aktiivisesti ja vastuul-
lisesti. 

Ahlström Capitalille vastuullisuus 
merkitsee pitkää sijoitushorisonttia sekä 
sijoituksia, jotka luovat arvoa pitkällä ai-
kavälillä.  Ahlström Capital tutkii uusia 
sijoitusmahdollisuuksia huolellisesti vas-
tuullisuuden näkökulmasta. Yhtiö pyrkii 
tällä tavoin pitämään yllä suvun pitkää 

historiaa ja perinteitä sekä kasvattamaan 
yhtiön arvoa tulevia sukupolvia varten.

AHLSTRÖM CAPITAL EDELLYTTÄÄ myös port- 
folioyhtiöiltään vastuullista toimintaa. 
Kaikki portfolioyhtiöt ovat sitoutuneet 
toimimaan sosiaalisesti, taloudellisesti ja 
ympäristön suhteen vastuullisella tavalla 
sekä käymään avointa vuoropuhelua si-
dosryhmien kanssa. 

AKTIIVINEN VUOROPUHELU SIDOSRYHMIEN 
KANSSA 
AHLSTRÖM CAPITAL KÄY jatkuvasti avointa 
vuoropuhelua sidosryhmiensä kanssa. 
Tärkeimpiä sidosryhmiä ovat osakkeen-
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TEOLLISUUS- 
SIJOITUKSET

KIINTEISTÖ- 
SIJOITUKSET

METSÄSIJOITUKSET JA 
UUSIUTUVAA ENERGIAA 

HYÖDYNTÄVÄT RATKAISUT

AHLSTRÖMIN SUVUN  
ARVOT JA PERINTÖ

  Sijoitusmahdollisuuksien 
huolellinen analysointi ja 
vastuullinen sijoittaminen

  Toiminnan perustana 
erilaiset sertifikaatit, kuten 
LEED

  Kestävät hakkuut ja 
metsien biologisen moni-
muotoisuuden säilyttäminen

  Ahlströmin suvun arvojen 
noudattaminen  

  Metsien hoitaminen 
PEFC-metsäsertifiointi-
tavoitteiden mukaisesti

  Suomen teollisuus- 
ja kulttuurihistoriaan 
kuuluvien Noormarkun ja 
Kauttuan ruukkialueiden 
säilyttäminen

  Uusiutuvaa energiaa, 
kuten tuulienergiaa ja 
turvetuotantoa, hyödyntävien 
hankkeiden analysointi

  Lahjoitukset hyvän-
tekeväisyysjärjestöille ja 
säätiöille

  Aktiivinen osallistuminen 
hallituksen työskentelyyn 
sekä yhteistyö portfolio-
yhtiöiden kanssa

  Kiinteistöjen elinkaari-
ajattelu ja aikaa kestävät 
materiaalit ja tekniset 
ratkaisut

  Portfolioyhtiöiden 
kehittäminen vastuullisesti 
ja kestävästi pitkällä 
sijoitushorisontilla

  Liikekumppanien 
huolellinen valinta ja niiden 
vastuullisuuden analysointi

Esimerkkejä Ahlström Capitalin vastuullisuudesta 

haastatteluja. Sidosryhmiltä saatu palaute 
tukee konsernin tulevaa vastuullisuustyötä 
sekä vuoropuhelua sidosryhmien kanssa.

PAINOPISTEENÄ  TALOUDELLINEN, SOSIAALINEN 
JA YMPÄRISTÖÖN LIITTYVÄ VASTUU 
AHLSTRÖM CAPITAL -KONSERNISSA vastuulli-
suus nähdään yritysvastuun perinteisen 
kolmijaon mukaisesti: taloudellisena, sosi- 
aalisena ja ympäristöön liittyvänä vastuuna. 

Konsernin omissa toiminnoissa talou-
dellinen vastuu tarkoittaa Ahlström Ca-
pitalin kannattavuuden turvaamista, jotta 
yhtiö voi luoda pitkäaikaista arvoa osak-
keenomistajilleen, muille sidosryhmilleen 
ja koko yhteiskunnalle. Ahlström Capita-
lille kannattavuus on erityisen olennaista, 
sillä sen turvin portfolioyhtiöitä voidaan 
kehittää vastuullisesti myös taloudellisesti 
haastavina aikoina. 

SOSIAALINEN VASTUU tarkoittaa Ahlström 
Capitalin henkilöstön turvallisuutta ja hy-

vinvointia, eettisesti toimivien liikekump-
panien ja portfolioyhtiöiden valintaa sekä 
Ahlströmin suvun arvojen noudattamista 
kaikessa toiminnassa. 

AHLSTRÖM CAPITALILLE ympäristövastuu tar-
koittaa muun muassa toiminnan ympäris-
tövaikutusten minimoimista, uusiutuviin 
energialähteisiin perustuvien ratkaisujen 
tutkimista, metsien biologisen monimuo-
toisuuden ylläpitämistä sekä hakkuiden 
suorittamista vastuullisella tavalla. 

Nämä painopistealueet vaikuttavat 
toisiinsa ja tukevat toisiaan luonnollisesti. 
Esimerkiksi cleantech-yhtiöihin tehtävät 
sijoitukset tarjoavat kaupallisia mahdolli-
suuksia ympäristöhaasteiden ratkaisemi-
sen kautta.

AHLSTRÖM CAPITAL VASTUULLISENA 
OMISTAJANA
PORTFOLIOYHTIÖILLE Ahlström Capital 
omistajana on takuu siitä, että niitä 

omistetaan ja kehitetään vastuullises-
ti. Portfolioyhtiöt pitävät haastattelujen 
perusteella Ahlström Capitalia vakaana 
ja pitkäaikaisena omistajana, joka tukee 
ja kehittää yhtiöitään myös haastavina 
aikoina. Ahlström Capitalia kuvaillaan 
myös maksukykyiseksi ja luotettavak-
si omistajaksi, jolla on vahvaa teollista 
asiantuntemusta ja motivaatiota kehittää 
liiketoimintaa yhdessä portfolioyhtiöi-
den kanssa. 

PORTFOLIOYHTIÖILLE Ahlström Capitalin 
vastuullinen omistajuus näkyy aktiivisena 
osallistumisena hallituksen työskentelyyn 
ja neuvojen antamisena. Portfolioyhtiöt 
arvostavat myös Ahlström Capitalin pitkää 
sijoitushorisonttia. Portfolioyhtiöiden mie-
lestä Ahlström Capital tukee niitä johdon-
mukaisesti vastuullisuuden kehittämises-
sä, ja ne toivovat samanlaista tukea myös 
tulevaisuudessa.
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Vuonna 2015 yhtiön 
hallinnoinnin painopisteenä 

oli riskienhallinnan 
kehittäminen.
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Hallinnointi ja
johtaminen

A HLSTRÖM CAPITAL OY (”Ahlström 
Capital” tai ”yhtiö”) on Suomessa 
rekisteröity yksityinen osakeyhtiö. 

Se on sitoutunut noudattamaan hyvää hal-
linnointitapaa Suomen osakeyhtiölain, yh-
tiön yhtiöjärjestyksen ja Suomen listayhti-
öiden hallinnointikoodin periaatteiden 
mukaisesti. Suomen listayhtiöiden hallin-
nointikoodi on luettavissa verkossa osoit-
teessa www.cgfinland.fi. Yhtiö noudattaa 
hallituksensa hyväksymiä sisäpiirisääntöjä 
ja ylläpitää projektikohtaista sisäpiirirekis-
teriään Euroclear Finland Oy:n SIRE-järjes-
telmässä.

Ahlström Capital Oy on Ahlström Capi-
tal -konsernin (”konserni”) emoyhtiö, jonka 
hallinto- ja päätöselimet ovat yhtiökokous, 

hallitus, hallituksen tarkastus-, nimitys- ja 
palkitsemisvaliokunta, toimitusjohtaja sekä 
johtoryhmä. 

Ahlström Capital vastaa konsernin toi-
minnan kehittämisestä ja hoitaa konsernin 
taloudellisen raportoinnin, tuottaa kon-
serni- ja osakkuusyhtiöille riskienhallinta-, 
rahoitus-, talous-, laki- ja hallintopalveluita 
sekä neuvontaa strategisissa ja investoin-
teihin liittyvissä kysymyksissä.

KONSERNI MUODOSTUU useista itsenäisis-
tä yhtiöistä, alakonserneista ja erillisis-
tä osakkuusyhtiöistä. Näiden yhtiöiden 
toimintaa koskevat päätökset tehdään 
niiden omissa päättävissä elimissä. Yhtiö 
toteuttaa omistajuuttaan tytär- ja osak-
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kuusyhtiöissä hallituksensa näiden päät-
täviin elimiin vuosittain ehdottamien 
edustajien kautta. 

Yhtiön osakkeet on liitetty Euroclear 
Finland Oy:n ylläpitämään Suomen ar-
vo-osuusjärjestelmään. Ahlström Capitalin 
kotipaikka on Helsinki.

Yhtiö antaa säännöllisesti tietoja 
osakkeenomistajille, työntekijöille ja 
julkisuuteen. Myös yhtiön kotisivulla  
www.ahlstromcapital.com on tietoja yhti-
östä ja sen toiminnasta.

YHTIÖKOKOUS
AHLSTRÖM CAPITAL OY:N YLINTÄ päätösval-
taa käyttävät osakkeenomistajat yhtiö-
kokouksessa. Varsinainen yhtiökokous 
päättää hallituksen jäsenten lukumäärästä 
ja valitsee hallituksen jäsenet sekä päät-
tää hallituksen jäsenille ja tilintarkastajille 
maksettavista palkkioista. Tämän lisäksi 
yhtiökokouksen yksinomaiseen toimival-
taan kuuluu muun muassa yhtiöjärjes-
tyksen muuttaminen, tilinpäätöksen vah-
vistaminen, osingonjaosta päättäminen, 
vastuuvapauden myöntäminen hallituk-
selle ja toimitusjohtajalle sekä tilintarkas-
tajien valinta.

Yhtiöjärjestyksen mukaisesti kutsu yh-
tiökokoukseen joko toimitetaan osakkaille 
kirjattuna kirjeenä tai julkaistaan Virallises-
sa lehdessä aikaisintaan kaksi kuukautta ja 
viimeistään viikkoa ennen yhtiökokouksen 
täsmäytyspäivää. Osallistuminen yhtiöko-
koukseen edellyttää etukäteisilmoitusta 
viimeistään kokouskutsussa mainittuna 
päivänä, joka voi olla aikaisintaan 10 päi-
vää ennen kokouspäivää. Yhtiökokoukset 
pidetään yhtiön rekisteröidyssä kotipai-
kassa tai Noormarkussa, Porissa.

Vuonna 2015 varsinainen yhtiökokous 
pidettiin 24. maaliskuuta Helsingissä.

HALLITUS
YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUKAISESTI hallituk-
seen kuuluu vähintään viisi ja enintään 
seitsemän varsinaista jäsentä. Hallituksen 
jäsenet valitaan varsinaisessa yhtiöko-
kouksessa ajaksi, joka päättyy seuraavan 
varsinaisen yhtiökokouksen lopussa. Hal-

litus valitsee keskuudestaan puheenjohta-
jan ja, jos niin tarpeelliseksi katsoo, vara-
puheenjohtajan.

Hallitus edustaa yhtiön omistajia. Sen 
tehtävät ja vastuut määräytyvät osakeyh-
tiölain ja muun sovellettavan lainsää-
dännön, yhtiöjärjestyksen ja hallituksen 
työjärjestyksen pohjalta. Hallituksella on 
yleistoimivalta kaikissa niissä asioissa, joi-
ta ei lain tai yhtiöjärjestyksen mukaan ole 
määrätty toisten toimielinten päätettäväk-
si tai suoritettavaksi.

Hallitus huolehtii yhdessä toimitusjoh-
tajan kanssa sisäisestä valvonnasta, johon 
kuuluu myös riskienhallinta. Riskienhal-
lintaa toteutetaan pääasiallisesti tytär- ja 
osakkuusyhtiöissä eli siellä, missä riskejä 
voi syntyä. Hallitus vahvistaa yhtiön ja kon-
sernin yleiset tavoitteet ja strategian sekä 
hyväksyy vuosisuunnitelman.

HALLITUS VOI PÄÄTTÄÄ uusien valiokuntien 
perustamisesta valmistelemaan hallituk-
sen vastuulle kuuluvia asioita. Valiokuntien 
jäsenet valitsee hallitus vuosittain varsinai-
sen yhtiökokouksen jälkeen. Vuonna 2015 
hallituksella oli nimitys- ja palkitsemisva-
liokunta 24. maaliskuuta saakka. Hallitus 
päätti 29. huhtikuuta perustaa erilliset pal-
kitsemis- ja tarkastusvaliokunnat. Nimitys-
valiokunta perustettiin 26. lokakuuta. Halli-
tus on vahvistanut valiokuntien tehtävät ja 
velvollisuudet.

Työjärjestyksen mukaisesti hallituksen 
jäsenten tulee olla riippumattomia yhti-
ön ja konsernin johdosta ja työntekijöistä 
sekä kilpailijoista, merkittävistä sopimus-
kumppaneista ja Ahlström Capitalin suo-
rista sijoituskohteista.  Hallituksen jäsen ei 
edusta tiettyä osakkeenomistajaa tai osak-
keenomistajaryhmää.

Ahlström Capitalin hallitukseen kuului-
vat 1.1.–24.3. Stig Gustavson (puheenjoh-
taja), Thomas Ahlström, Mats Danielsson, 
Kaj Hedvall, Jouko Oksanen, Malin Pers-
son ja Peter Seligson. 24. maaliskuuta pi-
detyssä yhtiökokouksessa hallitukseen va-
littiin Thomas Ahlström, Mats Danielsson, 
Stig Gustavson, Mikael Lilius, Jouko Oksa-
nen, Malin Persson ja Peter Seligson. Hal-

litus valitsi järjestäytymiskokouksessaan 
Mikael Liliuksen hallituksen puheenjohta-
jaksi ja Stig Gustavsonin varapuheenjohta-
jaksi. Molemmat sukupuolet ovat edustet-
tuina hallituksessa. 

KAIKKI HALLITUKSEN JÄSENET ovat riippumat-
tomia Ahlström Capitalista. Hallituksen 
jäsenet ovat riippumattomia suurimmis-
ta osakkeenomistajista, paitsi Thomas 
Ahlström, joka on Antti Ahlström Perilliset 
Oy:n toimitusjohtaja.

Hallitus piti vuoden 2015 aikana 15 ko-
kousta. Jäsenten keskimääräinen osallistu-
misprosentti kokouksiin oli 96. 

Hallitus suoritti myös vuonna 2015 vuo-
sittaisen itsearvioinnin.

TARKASTUSVALIOKUNTA
TARKASTUSVALIOKUNTA AUTTAA hallitusta 
varmistamaan, että Ahlström Capitalin 
kirjanpitoa ja taloushallintoa valvotaan 
asianmukaisesti ja että yhtiössä on käytös-
sä toimivat riskienhallinnan ja sisäisen val-
vonnan järjestelmät. Tarkastusvaliokunnan 
tehtävänä on myös valvoa Ahlström Capi-
tal Oy:n ulkoiseen käypään arvoon (EFV) 
liittyviä tekijöitä. 

TARKASTUSVALIOKUNTA perustettiin 29. 
huhtikuuta. Vuonna 2015 tarkastusvalio-
kunnan puheenjohtajana on ollut Mats 
Danielsson ja jäseninä Thomas Ahlström 
sekä Jouko Oksanen. Tarkastusvaliokunta 
kokoontui vuonna 2015 neljä kertaa. Va-
liokunnan jäsenten osallistumisprosentti 
kokouksiin oli 100. Tilintarkastajan tulee 
osallistua vuosittain vähintään kahteen 
tarkastusvaliokunnan kokoukseen.  

NIMITYS- JA PALKITSEMISVALIOKUNTA
(24.3. SAAKKA)
NIMITYS- JA PALKITSEMISVALIOKUNNAN pu-
heenjohtajana toimi 1.1.–24.3. Stig Gus-
tavson ja jäseninä olivat Thomas Ahlström 
sekä Jouko Oksanen. Valiokunta kokoon-
tui neljä kertaa (osallistumisprosentti oli 
100). Hallitus päätti vuonna 2015 perustaa 
erilliset valiokunnat palkitsemis- ja nimitys-
asioita varten.
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PALKITSEMISVALIOKUNTA
PALKITSEMISVALIOKUNTA TEKEE valmistelu-
ja ja arviointeja sekä neuvoo hallitusta 
asioissa, jotka liittyvät toimitusjohtajan ja 
muun ylemmän johdon palkitsemiseen, 
osakepohjaisiin järjestelyihin ja kannus-
tinjärjestelmiin, hallitusnimityksiin, pal-
kitsemiskäytäntöjen periaatteisiin sekä 
palkitsemisjärjestelmien kehittämiseen 
kansainvälisesti Ahlström Capital Oy:n 
kannalta tärkeissä liiketoiminnoissa. Valio-
kunnalla on puheenjohtaja ja kaksi jäsen-
tä, jotka hallitus nimittää vuosittain.

Palkitsemisvaliokunta perustettiin 29. 
huhtikuuta. Palkitsemisvaliokunta kokoon-
tui vuonna 2015 kerran (osallistumispro-
sentti oli 100). Puheenjohtajana toimi Mi-
kael Lilius ja jäseninä olivat Stig Gustavson 
sekä Peter Seligson. 

NIMITYSVALIOKUNTA
NIMITYSVALIOKUNNAN TEHTÄVÄNÄ on valmis-
tella ehdotukset hallituksen ja sen valio-
kuntien sekä nimitysvaliokunnan jäsenten 
palkkioista, laatia ehdotus hallituksen jä-
senten lukumäärästä ja hallituksen jäse-
nistä sekä etsiä hallituksen jäsenille mah-
dollisia seuraajaehdokkaita. 

Nimitysvaliokunta perustettiin 26. loka-
kuuta. Vuonna 2015 nimitysvaliokunnan 
puheenjohtajana on ollut Mikael Lilius 
ja jäseninä ovat olleet Robin Ahlström, 
Thomas Ahlström sekä Mats Danielsson. 
Robin Ahlström ei ole Ahlström Capital 
Oy:n hallituksen jäsen, vaan hän edustaa 
nimitysvaliokunnassa osakkeenomista-
jia. Nimitysvaliokunta kokoontui vuonna 
2015 kolme kertaa (osallistumisprosentti 
oli 100).

TOIMITUSJOHTAJA
AHLSTRÖM CAPITALIN TOIMITUSJOHTAJAN va-
litsee hallitus. Toimitusjohtaja suunnitte-
lee ja johtaa yhtiön ja konsernin toimintaa 
sekä vastaa yhtiön ja konsernin operatii-
visesta hallinnosta hallituksen ohjeiden 
ja päätösten mukaisesti. Hän valvoo ja 
johtaa potentiaalisten sijoituskohteiden 
analysointia ja arviointia sekä omistusten 
kehittämistä ja myyntiä.

Yhtiön toimitusjohtaja KTM Panu Routila 
ilmoitti heinäkuussa 2015 eroavansa yhti-
ön palveluksesta. Routila jätti tehtävänsä 
1.11.2015, ja virkaa tekeväksi toimitusjoh-
tajaksi nimitettiin sijoitusjohtaja Jacob af 
Forselles. Hallitus nimitti yhtiön uudeksi 
toimitusjohtajaksi DI, KTM Hans Sohlströ-
min, joka aloitti tehtävässään 1. helmikuu-
ta 2016.

Toimitusjohtajan aseman ehdot mää-
ritellään kirjallisessa sopimuksessa, jonka 
hallitus vahvistaa. Jos Ahlström Capital 
päättää sopimuksen, toimitusjohtajalle 
maksetaan kahdentoista kuukauden palk-
kaa vastaava eroraha. Hans Sohlströmillä 
on oikeus eläkkeeseen 63-vuotiaana.

JOHTORYHMÄ
JOHTORYHMÄ PERUSTETTIIN vuonna 2015. 
Sen tehtävänä on avustaa toimitusjohtajaa 
strategisten asioiden valmistelussa, yhtiön 
toiminnan koordinoinnissa sekä merkit-
tävien operatiivisten hankkeiden valmis-
telussa ja toteuttamisessa. Johtoryhmä 
valmistelee ehdotuksia hallituksen tarkas-
teltavaksi ja päätettäväksi. 

Vuoden 2015 lopussa johtoryhmän 
puheenjohtajana toimi Jacob af Forselles 
(virkaa tekevä toimitusjohtaja) ja jäseninä 
olivat Sebastian Burmeister (talousjohta-
ja), Ulla Palmunen (lakiasiainjohtaja) sekä 
Tero Telaranta (johtaja, teollisuussijoituk-
set).

HENKILÖSTÖ
YHTIÖN PALVELUKSESSA OLI vuoden 2015 lo-
pulla 13 henkilöä. Heidän tehtävänään on 
toimitusjohtajan avustaminen, toiminnan 
aktiivinen seuraaminen ja yhtiön kehittä-
minen asetettujen tavoitteiden mukaisesti, 
raportointi sekä investointi- ja myyntipää-
tösten valmistelu johtoryhmän ja yhtiön 
sekä sen osakkuus- ja tytäryhtiöiden halli-
tusten käsittelyä varten.

PALKKIOT JA PALKITSEMINEN
YHTIÖKOKOUS VAHVISTAA hallituksen jäsen-
ten palkkiot. Vuoden 2015 yhtiökokouk-
sen päätöksen mukaisesti puheenjohtajal-
le maksetaan 100 000 euroa ja hallituksen 

jäsenelle 40 000 euroa vuodessa. Hal-
lituksen kokouksista ei makseta erillistä 
kokouspalkkiota. Valiokuntien kokouksista 
nimitysvaliokuntaa lukuun ottamatta mak-
setaan kokouspalkkiona 800 euroa ko-
kousta kohti. 

HALLITUS PÄÄTTÄÄ toimitusjohtajan palkas-
ta ja muista eduista sekä vahvistaa muun 
johdon palkat, kannustimet ja edut. Joh-
toryhmän jäsenillä on oikeus lisäeläkejär-
jestelyyn vuoden kestäneen johtoryhmän 
jäsenyyden jälkeen. Yhtiön toimihenkilöil-
lä on oikeus kannustinpalkkioon yhtiön 
kannustinpalkkiokäytännön mukaisesti. 
Kannustinpalkkio määräytyy yhtiön arvon-
kehityksen perusteella.

TILINTARKASTUS
TILINTARKASTAJAT ANTAVAT yhtiön osakkeen-
omistajille lain edellyttämän tilintarkastus-
kertomuksen vuositilinpäätöksen yhtey-
dessä. Lisäksi tilintarkastajat raportoivat 
havainnoistaan yhtiön hallitukselle.

Vuoden 2015 varsinainen yhtiökokous 
valitsi yhtiön uudeksi tilintarkastajaksi 
KPMG Oy Ab:n. Päävastuullisena tilintar-
kastajana toimii KHT Virpi Halonen. 

Konsernin tilintarkastuskulut vuonna 
2015 olivat 688 tuhatta euroa (887). Lisäk-
si tilintarkastajalle maksettiin 437 tuhatta 
euroa (455) tilintarkastukseen liittymättö-
mistä palveluista.
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Keskeiset luottamustehtävät
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Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan 
jäsen 29.8.2005–24.3.2015 
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29.4.2015–

s. 1951, KTM
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Eläke Varma, talousjohtaja, CIO, 
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Keskeiset luottamustehtävät 
Hallituksen puheenjohtaja: 
F-Musiikki Oy, Kyllikki ja Uolevi 
Lehikoisen Säätiö, Suomen 
Kansallisteatterin Näyttelijäin 
Eläkekassa, Hilda ja Aapo  
Pihlajamäen Säätiö
Hallituksen varapuheenjohtaja: 
Diabetestutkimussäätiö
Hallituksen jäsen: HYKSin kliiniset 
palvelut Oy, If Skadeförsäkring 
AB (publ.), Steveco Oy

Thomas Ahlström  
Hallituksen jäsen 22.8.2013–  
Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan 
jäsen 28.6.2012–24.3.2015 



VUOSIKERTOMUS 2015   |    44

Vasemmalta oikealle: Mikael Lilius, Stig Gustavson, Jouko Oksanen, 
Thomas Ahlström, Malin Persson, Peter Seligson ja Mats Danielsson.

Tarkastusvaliokunnan jäsen 
29.4.2015– 
Nimitysvaliokunnan jäsen 
26.10.2015–

s. 1958, KTM

Keskeinen työkokemus
Antti Ahlström Perilliset Oy, toimi-
tusjohtaja 2011– 
Helmi Capital Oy, perustaja 
2007–2011 
SEB 1991–2007: useita ylemmän 
tason johtotehtäviä Lontoossa ja 
Helsingissä, mm. toimitusjohtaja 
SEB Merchant Banking, Suomi 
Scandinavian Bank plc, Lontoo 
1985–1990

Keskeiset luottamustehtävät
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s. 1969, KTM
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Martela Oyj, talousjohtaja, 
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Delphi Finanz AG, Managing 
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Keskeinen työkokemus
Rettig Group Oy Ab, 
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A HLSTRÖM CAPITAL ON yksityinen 
sijoitusyhtiö, joka sijoittaa teolli-
suusyhtiöihin ja kiinteistöomai-

suuteen. Ahlström Capital on aktiivinen, 
ammattitaitoinen, kunnianhimoinen ja 
vastuullinen omistaja, joka kehittää sijoi-
tuksiaan jatkuvasti luodakseen pitkäaikais-
ta omistaja-arvoa.

Ahlström Capital -konsernin liikevaihto 
vuonna 2015 oli 1,5 miljardia euroa (1,1) 
ja taseen loppusumma 1,3 miljardia euroa 
(1,3). Konserni työllisti keskimäärin 6 828 
henkeä (6 329).

Yhtiön tavoitteena on, että ulkoinen 
käypä arvo kasvaa pitkällä aikavälillä keski-
määrin 6–10 prosenttia vuosittain. Jatkuva 
arvon kasvattaminen vaatii portfolio-omis-
tusten aktiivista uudistamista. Tavoiteltu 
osinkotuotto on 3–5 prosenttia ulkoisesta 
käyvästä arvosta.

AHLSTRÖM CAPITALIN OSAKKEEN 
ULKOINEN KÄYPÄ ARVO (EFV)
AHLSTRÖM CAPITALIN KALTAISELLE sijoitusyhti-
ölle keskeisin pitkän aikavälin menestymi-
sen mittari on osakkeen ulkoisen käyvän 
arvon kehitys. Ulkoinen käypä arvo on 
myös tarkin mittari sijoitusten arvon kehit-
tymisen seuraamiseksi ja mittaamiseksi. 
Ulkoinen käypä arvo (EFV) voidaan mää-
ritellä yhtiön omaisuuserien yhteenlaske-
tuksi markkina-arvoksi velkojen jälkeen. 
Ahlström Capital noudattaa omistuksien-
sa arvonmäärityksessä yleisesti hyväk-
syttyjä käytäntöjä, kuten IPEV-ohjeistusta 

yksityisissä pääomasijoituksissa, EPRA-oh-
jeistusta kiinteistösijoituksissa, IFRS-stan-
dardia metsäsijoituksissa sekä listattujen 
yhtiöiden kohdalla pörssikursseja. Ulkoi-
nen käypä arvo realisoituu sijoituksesta 
irtautumisessa, ja tällöin omistuksen kir-
janpidollinen tasearvo on sama kuin sen 
ulkoinen käypä arvo.

Vuoden 2015 lopussa Ahlström Ca-
pitalin portfolion ulkoinen käypä arvo oli 
743,7 miljoonaa euroa (634,0). Arvonnou-
su vuonna 2015 oli 21,4 prosenttia (15,5) 
mukaan lukien tilikauden aikana maksetut 
osingot ja annetut lahjoitukset, yhteensä 
26,2 miljoonaa euroa (13,9). Vuoden 2015 
lopussa Ahlström Capital Oy:n osakkeen 
ulkoinen käypä arvo oli 1 182,57 euroa 
(1 008,14).

SIJOITUKSET JA PORTFOLION KEHITYS
ERITTÄIN AKTIIVISEN VUODEN 2014 jälkeen 
Ahlström Capital jatkoi sijoitusstrategi-
ansa toteuttamista vuonna 2015 ilman 
merkittäviä muutoksia. Ahlström Capital 
arvioi vuoden mittaan aktiivisesti useita 
uusia sijoitusmahdollisuuksia. Konsernin 
merkittävin sijoitus vuonna 2015 oli ÅR 
Packagingin toteuttama MeadWestvacon 
Euroopan pakkaustoimintojen hankinta. 
Kiinteistösijoitusten kehittämistä jatkettiin 
myymällä sijoitusstrategiaan kuulumatto-
mia kiinteistöjä ja kehittämällä strategian 
mukaisia kohteita. 

Vuoden lopussa noteeratut osakkeet 
muodostivat Ahlström Capitalin ulkoises-

ta käyvästä arvosta 20,1 prosenttia (24,2), 
sijoitukset noteeraamattomiin yhtiöihin 
38,3 prosenttia (32,5), kiinteistöt 21,3 
prosenttia (22,6), metsät 12,6 prosenttia 
(13,3) sekä likvidit ja muut varat 7,7 pro-
senttia (7,4).

SIJOITUKSET
ÅR PACKAGING ILMOITTI tammikuussa 2015 
hankkivansa MeadWestvacon pakkaustoi-
minnot Euroopassa. Kauppa oli arvoltaan 
yhteensä 75,2 miljoonaa euroa, ja se saa-
tiin päätökseen 30. huhtikuuta 2015.

Ahlström Capital kasvatti vuoden aika-
na omistusosuuttaan Munksjössä 11,05 
prosentista 14,49 prosenttiin. 

Ahlström Capital perusti yhteistyö-
kumppaninsa kanssa Kiinteistö Oy Kasar-
mikatu 21:n. Tarkoituksena on rakentaa 
uusi toimistorakennus Kasarmikatu 21:n 
tontille.

IRTAUTUMISET
AHLSTRÖM CAPITAL MYI vuoden 2015 ensim-
mäisellä neljänneksellä jäljellä olevat Ou-
tokummun osakkeensa. Ennen myyntiä 
Ahlström Capitalin omistusosuus oli 3,1 
prosenttia. 

Ahlström Capital myi myös osuutensa 
Mint Capital II -rahastosta. 

PÖRSSIYHTIÖT
Ahlstrom (10,98 %:n osakeomistus) 
AHLSTROM ON KORKEALAATUISIA kuituma-
teriaaleja valmistava yritys, joka tekee 
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yhteistyötä alansa johtavien yritysten 
kanssa eri puolilla maailmaa ja auttaa 
niitä säilyttämään kilpailuasemansa. Ahl- 
stromin pääkonttori sijaitsee Helsingissä. 
Yhtiön tavoitteena on kasvaa puhtaaseen 
ja terveeseen elinympäristöön tähtäävän 
tuotevalikoiman avulla. Ahlstromin kuitu-
materiaaleja käytetään monissa arkipäi-
vän tuotteissa, kuten suodattimissa, ter-
veydenhuollon kankaissa, laboratorio- ja 
bioteknologiasovelluksissa, tapeteissa ja 
elintarvikepakkauksissa. Yhtiöllä on 3 300 
työntekijää 22 maassa neljällä eri mante-
reella. Ahlstromin osake on noteerattu 
NASDAQ OMX Helsingissä, ja sen markki-
na-arvo oli 336,8 miljoonaa euroa (327,6) 
vuoden 2015 lopussa.

VUONNA 2015 AHLSTROMIN liikevaihto kas-
voi vertailukaudesta 7,4 prosenttia ja oli 
1 074,7 miljoonaa euroa (1 001,1). Ver-
tailukelpoinen liikevaihto kiinteillä valuut-
takursseilla laskettuna kuitenkin laski 0,7 
prosenttia edellisvuotisesta. Negatiivinen 
vaikutus Ahlstromin liikevaihtoon johtui 
kysynnän hidastumisesta joillakin yhtiön 
avainmarkkinoista vuoden 2015 kahdella 
viimeisellä neljänneksellä. Tämä näkyi sel-
keimmin Filtration-liiketoiminta-alueella. 
Ahlstromin liikevoitto ilman kertaluontei-
sia eriä oli 47,5 miljoonaa euroa (28,6) ja 
käyttökateprosentti 4,4 (2,9). Kertaluon-
teisten erien vaikutus liikevoittoon oli 
yhteensä -25,6 miljoonaa euroa (-32,3). 
Merkittävimmät kertaluonteiset erät olivat 
17,2 miljoonan euron arvonalentumistap-
piot, jotka liittyivät Building and Energy 
-liiketoiminta-alueeseen kuuluvan Ahlst-
rom Osnabrück GmbH:n pitkäaikaisiin va-
roihin sekä Food and Medical -liiketoimin-
ta-alueeseen kuuluvan Chirnsiden tehtaan 
tuotantolinjaan Isossa-Britanniassa. Yksi 
merkittävimmistä kertaluonteisista eristä 
oli lisäksi Aasian tuotekehitystoimintoihin 
liittyvät 2,1 miljoonan euron uudelleen-
järjestelykulut. Tulos ennen veroja oli 22,6 
miljoonaa euroa (-9,4) sisältäen Munksjö 
Oyj:n osakkeiden myynnistä kirjatun 20,3 
miljoonan euron voiton.

Ahlstromin hallitus ehdottaa varsinai-
selle yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 
2015 maksetaan osinkoa 0,31 euroa osak-
keelta.

Ahlstrom odottaa vuoden 2016 liikevaih-
don olevan 950–1 050 miljoonaa euroa. 
Liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä odo-
tetaan olevan 4,2–5,2 prosenttia liikevaih-
dosta. 

Munksjö (14,49 %:n osakeomistus) 
MUNKSJÖ ON YKSI MAAILMAN suurimmista 
erikoispaperiyhtiöistä, ja sen pääkonttori 
sijaitsee Helsingissä. Yhtiö valmistaa eri-
koispapereita, jotka ovat sen asiakkaiden 
muotoilu- ja valmistusprosesseille keskei-
siä elementtejä. Yhtiön ainutlaatuiseen 
tuotevalikoimaan kuuluvat esimerkiksi 
koristepaperit, irrokepaperit, elektrotek-
niset paperit, hiomapapereiden pohjama-
teriaalit, graafiset ja teolliset paperit sekä 
väliarkkipaperit. Erilaisia paperituotteita 
käytetään useissa teollisissa sovelluksis-
sa ja kuluttajalähtöisissä tuotteissa, kuten 
huonekaluteollisuudessa ja sisustusalalla, 
sekä kestävämpien energiahuoltojärjes-
telmien kehittämisessä. Munksjöllä on 
noin 2 900 työtekijää, 15 tuotantolaitosta 
sekä maailmanlaajuinen palveluorgani-
saatio. Yhtiön osake on noteerattu NAS-
DAQ OMX Helsingissä, ja sen markki-
na-arvo oli 436,5 miljoonaa euroa (457,0) 
vuoden 2015 lopussa.

VUONNA 2015 MUNKSJÖN liikevaihto oli  
1 130,7 miljoonaa euroa (1 137,3). Kerta-
luonteisilla erillä oikaistu käyttökate laski 
93,6 miljoonaan euroon (105,0) korkeam-
pien raaka-ainekustannusten seurauksena 
ja oikaistu käyttökatemarginaali oli 8,3 
prosenttia (9,2). Munksjön kertaluonteisil-
la erillä oikaistu liiketulos oli 40,0 miljoo-
naa euroa (51,0). Liiketulos oli 32,7 miljoo-
naa euroa (45,4) ja tilikauden tulos 22,8 
miljoonaa euroa (7,7). 

Lyhytkuituisen ja pitkäkuituisen sellun 
hintaero kutistui ennätyksellisen pieneksi 
vuoden 2015 aikana. Munksjö on kuronut 
kannattavuuskuilua umpeen hinnanko-
rotuksissa kahdella suurimmalla liiketoi-
minta-alueellaan. Hinnankorotuksissa oli 
odotettu täysimääräinen vaikutus neljän-
nen neljänneksen alusta alkaen, mutta 
ne eivät ole vielä vuositasolla kumonneet 
raaka-ainekustannusten nousun negatii-
vista tulosvaikutusta. Munksjö aikoo kuroa 
kuilun umpeen Release Liners -liiketoimin-

ta-alueen Euroopan paperiliiketoiminnas-
sa jäljellä olevien toimitusmäärien osalta 
vuoden 2016 alussa, kun jo sovitut hinta-
ehdot astuvat voimaan.

Munksjö Oyj:n hallitus ehdottaa, että 
yhtiökokous päättäisi varojen jakamisesta 
sijoitetun vapaan oman pääoman rahas-
tosta pääoman palautuksena siten, että 
pääoman palautuksen määrä on 0,30 eu-
roa osaketta kohden. 

Munksjön erikoispaperituotteiden ky-
synnän odotetaan pysyvän vuonna 2016 
vakaana ja heijastavan kausivaihteluja.

Suominen (26,83 %:n osakeomistus) 
SUOMINEN ON PYYHINTÄÄN tarkoitettujen 
kuitukankaiden globaali markkinajohtaja. 
Yhtiön pääkonttori sijaitsee Helsingissä. 
Suominen valmistaa kuitukankaita rul-
latavarana pyyhintä- ja hygieniatuottei-
siin sekä terveydenhuollon sovelluksiin. 
Suomisen kuitukankaista valmistettuihin 
lopputuotteisiin lukeutuvat esimerkiksi 
kosteuspyyhkeet, terveyssiteet ja haava-
taitokset. Yhtiöllä on noin 600 työntekijää 
Euroopassa sekä Pohjois- ja Etelä-Ameri-
kassa, ja sen osake on listattu NASDAQ 
OMX Helsingissä. Suomisen markkina-ar-
vo oli 311,9 miljoonaa euroa (200,8) vuo-
den 2015 lopussa.

Vuonna 2015 Suomisen liikevaihto 
kasvoi 10,5 prosenttia vertailukaudesta ja 
oli 444,0 miljoonaa euroa (401,8). Liike-
vaihdon positiiviseen kehitykseen vaikutti 
pääasiassa Yhdysvaltain dollarin vahvis-
tuminen euroa vastaan. Liikevoitto ilman 
kertaluonteisia eriä oli 31,2 miljoonaa 
euroa (26,9) ja kasvoi 16 prosenttia ver-
tailujaksoon nähden Yhdysvaltain dollarin 
vahvistumisen vuoksi. Tilikauden voitto 
jatkuvista toiminnoista oli 17,0 miljoonaa 
euroa (10,2). 

Suomisen hallitus ehdottaa varsinaisel-
le yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2015 
maksetaan osinkoa 0,02 euroa osakkeelta. 

Suominen tiedotti syyskuussa 2015 
laajentavansa kasvuinvestointiohjelmaan-
sa noin 60 miljoonaan euroon. Aiemmin 
yhtiö oli arvioinut käyttävänsä kasvuinves-
tointeihin 30–50 miljoonaa euroa strate-
giakaudella 2015–2017.

Suominen arvioi, että tilikaudella 2016 
yhtiön liikevaihto ja liikevoitto ilman kerta-
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luonteisia eriä ovat paremmat kuin tilikau-
della 2015. 

NOTEERAAMATTOMAT YHTIÖT
ÅR Packaging (65,0 %:n omistusosuus) 
ÅR PACKAGING ON Euroopan johtavia pak-
kausalan yrityksiä, jonka ydinmarkkinoita 
Euroopassa ovat taivekartonki ja jousto-
pakkaukset. Yhtiön pääkonttori sijaitsee 
Ruotsin Lundissa, ja sen palveluksessa on 
yli 2 200 työntekijää 17 tehtaassa yhdek-
sässä maassa.

ÅR Packaging allekirjoitti tammikuus-
sa 2015 sopimuksen MeadWestvacon 
(MWV) pakkaustoimintojen ostamisesta 
Euroopassa. Kauppa saatiin päätökseen 
huhtikuussa 2015. Kauppaan sisältyivät 
yhtiön Branded Products -liiketoiminta 
ja muut kuluttajatuotepakkaustoimin-
not. Hankinta vahvistaa entisestään ÅR 
Packagingin asemaa Euroopan taivekar-
tonkimarkkinoilla. ÅR Packaging rahoitti 
hankinnan käteisvaroilla, laskemalla liik-
keeseen 35 miljoonan euron joukkovelka-
kirjan lisäannin sekä 15 miljoonan euron 
vakuudettomalla juniorilainalla.

Vuonna 2015 ÅR Packagingin liikevaih-
to oli 513,5 miljoonaa euroa (404,3), jos-
ta MWV:n Euroopan pakkaustoimintojen 
osuus oli 105,7 miljoonaa euroa, ja liike-
voitto ilman kertaluonteisia eriä oli 44,8 
miljoonaa euroa (27,4). Tilikauden tulos oli 
20,0 miljoonaa euroa. ÅR Packagingin lii-
kevoitto kehittyi hyvin vuonna 2015 onnis-
tuneen strategiamuutoksen seurauksena. 

Destia (100,0 %:n osakeomistus) 
DESTIA ON SUOMALAINEN infra- ja rakennus-
alan palveluyritys, jonka pääkonttori sijait-
see Vantaalla. Destia rakentaa, ylläpitää 
ja suunnittelee nykyaikaisia liikenne- ja  
teollisuusympäristöjä sekä kokonaisia elin- 
ympäristöjä. Destian palvelut ulottuvat 
kattavasta maanpäällisestä toiminnasta 
aina maanalaiseen rakentamiseen. 

Vuonna 2015 Destian liikevaihto oli 
462,8 miljoonaa euroa (431,5). Yhtiö pys-
tyi haastavassa markkinatilanteessa kas-
vattamaan liikevaihtoaan edellisvuoteen 
verrattuna. Liikevoitto oli 12,9 miljoonaa 
euroa (15,1). Kannattavuus heikkeni vuo-
teen 2014 verrattuna joidenkin yksittäis-
ten epäonnistuneiden hankkeiden vuoksi. 

Tilikauden tulos oli 6,7 miljoonaa euroa 
(10,5). Tilauskanta kehittyi positiivisesti ja 
oli vuoden lopussa 717,4 miljoonaa euroa 
(628,2).

Destia sai vuoden 2015 lopussa pää-
tökseen mittaus-, kairaus- ja laboratorio-
palvelujensa myynnin Mitta Oy:lle. Yhtiön 
liikevoittoa paransi tästä liiketoimintakau-
pasta sekä joidenkin kiinteistöjen myyn-
nistä saadut voitot. 

SUOMEN TALOUDEN edelleen heikentynyt ti-
lanne vaikutti infra-alaan ja koko rakennus-
alan toimintaympäristöön vuonna 2015.  
Haastavassa markkinatilanteessa kilpailu 
hankkeista oli tiukkaa ja tarjoushinnat 
poikkeuksellisen alhaisia.

Infrastruktuurisektorin ja koko raken-
nusalan toimintaympäristö pysyy haasta-
vana myös vuonna 2016, ja kilpailu hank-
keista jatkuu tiukkana. Destian tilauskanta 
ja asiakastyön sekä projektinhallinnan pa-
rantamiseksi tehdyt toimet luovat vakaan 
perustan kannattavuuden ja kassavirran 
säilymiselle hyvällä tasolla.  

Enics (99,0 %:n osakeomistus) 
ENICS ON YKSI JOHTAVISTA teollisuuden am-
mattielektroniikan sopimusvalmistajista. 
Yhtiön pääkonttori sijaitsee Zürichissä, 
Sveitsissä. Enics palvelee asiakkaitaan 
kuljetus-, rakennusautomaatio-, energia-, 
teollisuusautomaatio- ja -laitteistotoimi-
aloilla pyrkimyksenään optimoida asiak-
kaidensa arvoketjuja ja siten parantaa nii-
den kilpailukykyä.

Vuonna 2015 yhtiön liikevaihto oli yh-
teensä 505,3 miljoonaa euroa (451,1) ja 
liikevoitto 18,1  miljoonaa euroa (19,9). 
2015 oli kasvun näkökulmasta vahva 
vuosi, ja liikevaihto kehittyi hyvin. Kannat-
tavuutta puolestaan heikensivät materi-
aalikustannukset, jotka eivät kehittyneet 
odotetusti pääasiassa Yhdysvaltain dolla-
rin vahvistumisen vuoksi. Lisäksi joillakin 
alueilla tuottavuuden paraneminen jäi jäl-
keen odotuksista.

Vuonna 2016 yhtiön painopistealuei-
ta ovat kannattavuuden parantaminen, 
kasvun jatkuminen, tuottavuuden ja jous-
tavuuden lisääminen sekä tuottojen ja 
kassavirran luominen. Enicsin strategian 
ja tulevaisuuden menestyksen kulmakiviä 

ovat vahva keskittyminen ja sitoutuminen 
teollisuuselektroniikkaan ja asiakastyy-
tyväisyyteen. Tämä mahdollistaa kasvun 
haastavassakin markkinatilanteessa, kun 
uusia tilauksia voidaan saada lisää niin ny-
kyisiltä kuin uusiltakin asiakkailta.

CLEANTECH-PORTFOLIO
VUONNA 2010 PERUSTETTU AC Cleantech 
Growth Fund I Ky sijoittaa kiinnostaviin 
cleantech-toimialan kohteisiin. Ahlström 
Capitalin lisäksi myös Varma, Sitra ja Stif-
telsen för Åbo Akademi ovat sijoittaneet 
rahastoon. Kaikki kerätyt varat on sijoi-
tettu. Ahlström Capitalin omistusosuus 
rahastosta on 29 prosenttia, ja se konso-
lidoidaan Ahlström Capital -konsernin 
osakkuusyhtiönä.

Tällä hetkellä cleantech-portfolioon 
kuuluvat Ripasso Energy AB, Scandinavian 
Biogas Fuels International AB ja Frangib-
le Safety Posts Ltd. Cleantech-portfolio-
yhtiöiden kehittämistä jatkettiin vuonna 
2015. Pääpaino oli Ripasso Energy AB:ssa 
ja Scandinavian Biogas Fuels International 
AB:ssa. Vuonna 2015 ei tehty uusia sijoi-
tuksia.

KIINTEISTÖT
AHLSTRÖM CAPITALIN KIINTEISTÖOMISTUKSET 

koostuvat pääasiassa Eteläesplanadin 
kiinteistöstä sekä asuin-, teollisuus- ja lii-
kekiinteistöistä Etelä-Suomessa. Vuoden 
2013 alusta lähtien useita asunto-osa-
keyhtiöitä ja asuintaloja on myyty, minkä 
seurauksena vuokrasopimusten määrä 
Ahlström Capitalin portfoliossa pieneni 
1 228:sta 355:een vuoden 2015 loppuun 
mennessä.

Lahdessa Ahlström Capital on mukana 
Lahden Kulmalan kiinteistöhankkeessa. 
Urakoitsija luovutti funkistalon remontoi-
dut asunnot ja liiketilat kesäkuussa 2015. 
Vuoden lopussa 59 % uusista asunnoista 
oli myyty. Myymälätilojen vuokramark-
kinat pysyivät haastavina vuonna 2015, 
mikä johtui suurelta osin yleisestä talous-
tilanteesta.

Eteläesplanadin kiinteistö Helsingis-
sä oli kokonaisuudessaan vuokrattuna 
läpi vuoden 2015, ja liiketoiminta jatkui 
entisellään. Lönnrotinkadun kiinteistön 
peruskorjaus Helsingissä saatiin päätök-
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seen. Kaikki jäljellä olevat asunnot myytiin 
vuoden loppuun mennessä. Rakennusyh-
tiön kanssa tehdyn lopullisen sopimuk-
sen mukaisesti Ahlström Capital osti 50 
prosentin osuuden kehityskumppaniltaan 
projektissa. 

HELSINGISSÄ KASARMIKATU 21:SSÄ sijaitsevan 
kiinteistön kehittämistä jatkettiin. Lopul-
linen hyväksyntä tontin ostolle saatiin ke-
säkuussa 2015, ja poikkeuslupa kaavasta 
saatiin marraskuussa. Suunnitelmana on 
purkaa nykyinen rakennus ja rakentaa 
tontille uusi toimistorakennus. Rakennus-
töiden arvioidaan pääsevän alkuun ke-
väällä 2016 ja valmistuvan vuoden 2017 
loppuun mennessä.

Romanian Bragadirun kiinteistöhank-
keet etenivät aikataulussa vuonna 2015. 
Kaikki asunnot aiemmin valmistuneista 
neljästä rakennuksesta on myyty. Viides 
rakennus valmistui kesäkuussa 2015, ja 
kuudennen rakennuksen rakennustyöt 
on jo aloitettu. Ahlström Capital myi 
vuoden 2015 jälkipuoliskolla ensimmäi-
sen projektin kuudenteen eli viimeiseen 
osaan liittyvän maa-alueen ja kesken 
olevan rakennuksen paikalliselle kump-
panilleen. Lisäksi Ahlström Capital myi 
paikalliselle kumppanilleen osuutensa 
toisesta asuinrakennusprojektista Roma-
niassa ja on siten irtautunut omistuksis-
taan Romanian kiinteistökehitysprojek-
teissa. 

METSÄT
AHLSTRÖM CAPITALIN METSÄSIJOITUKSET sijait-
sevat pääosin Länsi-Suomessa Satakun-
nassa sekä Keski- ja Itä-Suomessa. Tällä 
hetkellä Ahlström Capitalin omistuksessa 
on noin 32 000 hehtaaria metsää. Vuonna 
2015 puuta hakattiin suunnitelmien mu-
kaisesti. Ahlström Capital toimitti vuonna 
2015 puuta 29 000 m3 pystykauppana, 
95 300 m3 toimituskauppana ja 16 800 m3 
energiapuukauppana.

KONSERNIN RAKENNE
AHLSTRÖM CAPITAL -KONSERNI KOOSTUU suo-
malaisesta emoyhtiöstä Ahlström Capital 
Oy:stä sekä 83 tytäryhtiöstä, jotka sijaitse-
vat 19 maassa. Teollisuussijoitukset sekä 
noteerattuihin että noteeraamattomiin 

yhtiöihin on nyt keskitetty pääasiassa 
Alankomaihin Ahlstrom Capital B.V.:hen. 
Rakenteen ansiosta konserni pystyy jär-
jestelemään tehokkaasti rahoitusta ja 
riskejä sijoitusten välillä kansainvälisessä 
ympäristössä. Suomalainen holding-yhtiö 
AC Infra Oy vastaa Destia-sijoituksesta. 
Eteläesplanadin kiinteistöä lukuun otta-
matta kiinteistösijoituksista vastaavat AC 
Real Estate B.V. ja A. Ahlström Kiinteistöt 
Oy. Ahlström Konsernipalvelut Oy tar-
joaa kirjanpito-, tietotekniikka- ja henki-
löstöpalveluita osalle konserniyhtiöistä. 
Suominen Oyj, Ahlstrom Oyj ja Munk-
sjö Oyj ovat konsernin osakkuusyhtiöitä. 
AC Cleantech Management Oy on AC 
Cleantech Growth Fund I Ky:n hallinto-
yhtiö. Cleantech-rahasto ja sen muodos-
tama juridinen konserni konsolidoidaan 
Ahlström Capital -konserniin osakkuusyh-
tiönä.

KONSERNIN TULOS VUONNA 2015
VUODEN 2014 JA 2015 LUVUT eivät ole täysin 
vertailukelpoisia konsernissa näinä vuo-
sina tapahtuneiden merkittävien muu-
tosten vuoksi. Vacon oli osakkuusyhtiö 
vuoden 2014 kolmanteen neljännek-
seen asti. A. Ahlström Kiinteistöt Oy ty-
täryhtiöineen on sisältynyt konsernin lu-
kuihin kesäkuusta 2014 alkaen ja Destia 
vuoden 2014 kolmannesta kvartaalista 
alkaen. ÅR Packagingin MWV:ltä ostamat 
toiminnot on konsolidoitu toukokuusta 
2015 lähtien.

AHLSTRÖM CAPITAL -KONSERNIN liikevaihto oli 
1 529,5 miljoonaa euroa (1 149,1), josta 
elektroniikan sopimusvalmistuksen (EMS) 
osuus oli 505,3 miljoonaa euroa (451,1), 
pakkausliiketoiminnan osuus 513,5 mil-
joonaa euroa (404,3), infra- ja rakennus-
palveluiden osuus 462,8 miljoonaa euroa 
(261,8), kiinteistöliiketoiminnan osuus 
39,6 miljoonaa euroa (27,9), metsäliike-
toiminnan osuus 6,5 miljoonaa euroa (2,9) 
ja muiden liiketoimintojen osuus 1,8 mil-
joonaa euroa (1,1). Liiketoiminnan muut 
tuotot olivat 95,9 miljoonaa euroa (145,8). 
Ne koostuivat pääasiassa irtautumisiin liit-
tyvistä myyntivoitoista. Ahlström Capitalin 
osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista oli 6,5 
miljoonaa euroa (0,6).

Ahlström Capital -konsernin liikevoitto 
(EBIT) oli 151,3 miljoonaa euroa (186,6), 
josta operatiivisen toiminnan osuus oli 
79,7 miljoonaa euroa (53,1).

SIJOITETUN PÄÄOMAN TUOTTO oli 17,1 pro-
senttia (29,5). Rahoitustuotot olivat 11,7 
miljoonaa euroa (6,5). Rahoituskulut oli-
vat 35,1 miljoonaa euroa (26,6). Ahlström 
Capital Oy:n ja holding-yhtiöiden hallin-
non kustannukset olivat tilikaudella 12,4 
miljoonaa euroa (11,0) eli keskimäärin 
1,7 (1,7) prosenttia konsernin ulkoisesta 
käyvästä arvosta. Tulos ennen veroja oli 
127,9 miljoonaa euroa (166,5). Tilikaudel-
le kirjatut verot olivat 16,5 miljoonaa eu-
roa (7,2). Konsernin emoyhtiön omistajille 
kohdistuva nettotulos oli 104,9 miljoonaa 
euroa (153,2).

TALOUDELLINEN ASEMA JA RAHOITUS
AHLSTRÖM CAPITALIN TALOUDELLINEN asema 
pysyi tilikaudella vahvana Outokummun 
osakkeiden myynnin sekä aikaisempaa 
paremman operatiivisen tuloksen ja kas-
savirran ansiosta. Konsernin oma pääoma 
oli vuoden lopussa 593,3 miljoonaa eu-
roa (541,5). Omavaraisuusaste vuoden 
lopussa oli 46 prosenttia (44) ja EFV-oi-
kaistu nettovelkaantumisaste oli 17 pro-
senttia (29). Yhtiön oman pääoman tuot-
to (ROE) oli 20 prosenttia (44). Korolliset 
velat olivat joulukuun 2015 lopussa 313,7 
miljoonaa euroa (339,4) ja likvidit varat 
185,5 miljoonaa euroa (152,4). Konser-
nin nettovelka oli 128,2 miljoonaa euroa 
(187,0). Ahlström Capital Oy:n tytär- tai 
portfolioyhtiöidensä puolesta antamien 
takaussitoumusten määrä 31.12.2015 oli 
4,0 miljoonaa euroa (16,8). Liiketoimin-
nan nettorahavirta (rahavirta nettorahoi-
tustuottojen, maksettujen verojen ja net-
tokäyttöpääoman muutoksen jälkeen) oli 
100,0 miljoonaa euroa (71,6). Käyttöomai-
suusinvestointeihin ja uusiin sijoituksiin 
käytettiin 123,1 miljoonaa euroa (240,5), 
ja käyttöomaisuuden sekä muiden sijoi-
tusten myynnistä saatiin 113,4 miljoo-
naa euroa (180,9). Rahoitustoimintojen 
nettorahavirta oli -55,9 miljoonaa euroa 
(38,2). Varsinaisen yhtiökokouksen pää-
töksellä maksettiin 628 876 osakkeelle 
osinkoa 40,00 euroa osakkeelta, yhteensä 
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25 155 040,00 euroa. Osinkotuotto oli 4,0 
prosenttia ulkoisesta käyvästä arvosta.

TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERUSTEET
AHLSTRÖM CAPITALIN konsernitilinpäätös 
vuodelta 2015 on laadittu kansainvälisten 
tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaisesti.  

RISKIENHALLINTA
RISKIEN HALLITSEMISEKSI Ahlström Capital 
arvioi riskiasemansa vuosittain ja suorittaa 
joka vuosineljänneksellä omistuksiinsa 
liittyvän riskitason kvantitatiivisen ana-
lyysin. Viimeisin riskiaseman arviointi toi 
esiin viisi avainaluetta, joihin tullaan kiin-
nittämään erityistä huomiota: heikompi 
taloudellinen kehitys ja tavoitteista jäämi-
nen; heikentynyt kyky toteuttaa sijoituksia 
ja irtautumisia suunnitellun mukaisesti; 
korkeammat korot ja riskipreemiot, jot-
ka yhdessä alentavat Ahlström Capitalin 
omistusten arvoa; maine-, ympäristö-, 
hallinnointi- ja sääntelyriskit; sekä henki-
löstöön liittyvät riskit.

YLLÄ MAINITTUJEN RISKIEN hallitsemisek-
si Ahlström Capital soveltaa seuraavia 
lähestymistapoja: yleinen nopealiikkei-
syys toiminnassa (laadukas suunnittelu, 
valvonta ja raportointi; tasapainoinen ja 
järkevästi hajautettu portfolio); joustavat 
irtautumissäännöt (pitäen mielessä oma 
kokemuksemme; hyvän, ulkoisen verkos-
ton tukema organisaatiomme); monipuo-
linen portfolio; monipuoliset pankkialan 
kontaktit ja hyvä maine joukkovelkakir-
jamarkkinoilla; vahva tase kohtuullisella 
velkaantumisasteella; Ahlström Capitalin 
johtamista ja tiukkaa valvontaa edistävät 
linjaukset; sekä kehittyminen organisaa-
tiona.

Näiden itse suoritettavien riskianalyy-
sien ja -valvonnan lisäksi Ahlström Ca-
pital edistää ja valvoo tytäryhtiöidensä 
sisäisiä riskienhallintamenetelmiä. Riski-
en rajoittamiseksi yhtiö pyrkii rajaamaan 
tytäryhtiöidensä velkavastuut, ja lisäksi 
Ahlström Capital osallistuu kaikkiin kon-
serniyhtiöiden rahoitusneuvotteluihin. 
Yhtiö on käyttänyt listattujen osakkeiden 
omistuksiaan rahoitusinstrumenttiensa 
vakuuksina, mikä aiheuttaa riskin lisäva-
kuuksien vaatimisesta osakkeiden arvon 

laskun seurauksena. Ahlström Capital val-
voo näihin rahoitusinstrumentteihin liitty-
vien osakkeiden ja annettujen vakuuksien 
arvon kehitystä tiiviisti hallitakseen lisäva-
kuuksien vaatimiseen liittyvää riskiä. Näitä 
rahoitusinstrumentteja käytetään pää-
asiassa täydentävänä rahoitusmuotona, 
ei viimeisenä keinona, jotta saavutettaisiin 
kokonaisuudessaan kustannustehokas ra-
hoitusrakenne.

TUTKIMUS JA TUOTEKEHITYS
AHLSTRÖM CAPITALIN SIJOITUSSALKUSSA ole-
villa teollisuusyrityksillä on omia tuoteke-
hitys- ja muita tutkimusyksiköitään, mutta 
konsernitasolla kyseisen kaltaisia toimin-
toja ei ole.

HENKILÖSTÖ, HALLINTO JA TILINTARKASTAJAT
AHLSTRÖM CAPITAL -KONSERNIN henkilöstön 
määrä oli tilikauden aikana keskimäärin 
6 828 (6 329). Palkkoja ja palkkioita mak-
settiin 283,0 miljoonaa euroa (216,1). 
Emoyhtiön henkilöstön määrä oli vuoden 
lopussa 13.

Vuoden aikana Ahlström Capital Oy:n 
hallitukseen ovat kuuluneet Mikael Lilius 
(puheenjohtaja huhtikuusta lähtien), Tho-
mas Ahlström, Mats Danielsson, Stig Gus-
tavson (puheenjohtaja huhtikuuhun asti ja 
varapuheenjohtaja siitä lähtien), Kaj Hed-
vall (huhtikuuhun asti), Jouko Oksanen, 
Malin Persson ja Peter Seligson.

AHLSTRÖM CAPITAL OY:N toimitusjohtaja 
Panu Routila jätti tehtävänsä 1. marraskuu-
ta 2015. Sijoitusjohtaja Jacob af Forselles 
nimitettiin samasta päivästä lukien virkaa 
tekeväksi toimitusjohtajaksi. Ahlström Ca-
pital Oy nimitti 18. joulukuuta 2015 Hans 
Sohlströmin uudeksi toimitusjohtajakseen 
1. helmikuuta 2016 lähtien. Virkaa teke-
vänä toimitusjohtajana toimi siihen asti 
Jacob af Forselles. Hallitus arvostaa Panu 
Routilan menestyksekästä kahdeksanvuo-
tiskautta yhtiön johdossa.

Tilintarkastajana on toiminut tilintarkas-
tusyhteisö KPMG Oy Ab päävastuullisena 
tilintarkastajanaan KHT Virpi Halonen.

Ahlström Capitalin hallitus perusti 
kolme uutta valiokuntaa: tarkastusvalio-
kunnan, palkitsemisvaliokunnan ja nimi-
tysvaliokunnan. Tarkastusvaliokunnan jä-

seniksi hallitus nimitti Mats Danielssonin 
(puheenjohtaja), Thomas Ahlströmin ja 
Jouko Oksasen, palkitsemisvaliokunnan 
jäseniksi Mikael Liliuksen (puheenjohta-
ja), Stig Gustavsonin ja Peter Seligsonin 
ja nimitysvaliokunnan jäseniksi Mikael 
Liliuksen (puheenjohtaja), Robin Ahlströ-
min, Thomas Ahlströmin ja Mats Daniels-
sonin.

OIKEUDENKÄYNNIT JA RIITA-ASIAT
AHLSTRÖM CAPITAL OY ON KANTAJANA oi-
keusjutussa, joka koskee Suomen raaka-
puumarkkinoilla 1997–2004 vallinnutta 
hintakartellia. Valmistelevat työt jatkuvat 
ennen oikeudenkäyntiä Helsingin käräjä-
oikeudessa.

Velkaa koskeva kiista Savcor Group 
Oy:n kanssa on tulossa päätökseen. Alan-
komaissa järjestetty oikeudenkäynti on 
päättynyt Ahlstrom Capital B.V.:n eduksi. 
Suomessa Savcor Group Oy:n uudelleen-
järjestely saadaan pian valmiiksi. 

OSAKKEENOMISTAJAT
VUODEN 2015 LOPUSSA Ahlström Capital 
Oy:lla oli 238 (235) osakkeenomistajaa. 
Suurin yksittäinen osakkeenomistaja on 
Antti Ahlström Perilliset Oy (6,1 %). Yhden-
kään muun osakkeenomistajan omistus ei 
ylitä viittä prosenttia osakkeista.

TILIKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT
AHLSTRÖM CAPITAL OY NIMITTI uudeksi toi-
mitusjohtajakseen Hans Sohlströmin, joka 
aloitti tehtävässään 1. helmikuuta 2016.

ÅR Packaging on nimittänyt taloudelli-
sen neuvonantajan arvioimaan strategisia 
vaihtoehtoja liittyen mahdolliseen listau-
tumiseen Tukholman Nasdaq-pörssiin. 
Mitään tähän liittyviä päätöksiä ei ole vielä 
tehty ja yhtiö tulee tiedottamaan mark-
kinoita, jos ja kun sellaisia päätöksiä teh-
dään.

VUODEN 2016 NÄKYMÄT
ODOTAMME OPERATIIVISEN toiminnan vertai-
lukelpoisen tuloksen ilman rakenteellisia 
muutoksia pysyvän edellisvuoden tasolla.

 
HALLITUKSEN EHDOTUS VOITONJAOSTA
HALLITUS EHDOTTAA, että vuodelta 2015 
maksetaan osinkoa 42,00 euroa / osake.
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Tunnuslukujen laskentaperusteet

Nettovelka Korolliset velat - Rahat ja pankkisaamiset

Omavaraisuusaste Oma pääoma yhteensä
Taseen loppusumma - Saadut ennakot

Nettovelkaantumisaste Korolliset velat - Rahat ja pankkisaamiset
Oma pääoma yhteensä

Nettovelkaantumisaste, EFV -oikaistu Korolliset velat - Rahat ja pankkisaamiset
Ulkoinen käypä arvo

Tulos / osake Tilikauden tulos - Määräysvallattomien omistajien osuus
Osakkeiden lukumäärä tilikauden lopussa

Oma pääoma / osake Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
Osakkeiden lukumäärä tilikauden lopussa

Ulkoinen käypä arvo / osake Ulkoinen käypä arvo
Osakkeiden lukumäärä tilikauden lopussa

Sijoitetun pääoman tuotto Liikevoitto + Korkotuotot ja muut rahoitustuotot
Taseen loppusumma - Korottomat velat (keskimäärin tilikauden aikana)

Oman pääoman tuotto Tilikauden tulos
Oma pääoma yhteensä (keskimäärin tilikauden aikana)

Tunnusluvut

Milj. euroa 2015 2014 2013 (1 2013 2012 2011 
Liikevaihto 1 529,5 1 149,1 852,2 861,0 873,2 801,9
Liikevoitto 151,3 186,6 52,5 38,1 37,7 -2,2
Tilikauden tulos 104,9 153,2 27,5 25,3 24,9 -35,0

31.12. 2015 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011
Ulkoinen käypä arvo, EFV (milj. euroa) 743,7 634,0 339,4 339,4 301,1 260,6
Omavaraisuusaste 46 % 44 % 35 % 39 % 36 % 31 %
Nettovelkaantumisaste (net gearing) 22 % 35 % 45 % 33 % 53 % 86 %
Nettovelkaantumisaste (net gearing), EFV-oikaistu 17 % 29 % 28 % 20 % 34 % 55 %
Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE) 17,1 % 29,5% 14,9 % 11,6 % 11,0 % -0,5 %
Oman pääoman tuotto (ROE) 19,6 % 44,0 % 15,0 % 14,4 % 16,0 % -21,6 %
Nettovelka (milj. euroa) 128,2 187,0 93,5 68,9 103,9 143,9
Oma pääoma/osake, euroa 885,80 816,64 506,58 509,61 468,84 391,33
Ulkoinen käypä arvo/osake, euroa (EFV) 1 182,57 1 008,14 940,29 940,29 834,16 721,92
Tulos/osake, euroa 166,87 243,65 76,26 70,21 68,95 -96,94
Jaettu osinko/osake, euroa (3 42,00 40,00 34,08 34,08 20,85 12,50

1)  Jatkuvat toiminnot
2)  Vuosien 2011–2012 luvut perustuvat FAS:iin eivätkä ole vertailukelpoisia vuosien 2013–2015 IFRS-lukuihin.
3)  Vuoden 2015 luku on hallituksen ehdotus. Vuoden 2013 luku muodostuu 28,20 euron osingosta 360 191 osakkeelle ja ylimääräisestä 5,88 euron osingosta 628 876 osakkeelle. 

IFRS FAS (2

IFRS FAS (2
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Konsernin tuloslaskelma

TEUR Liitetieto 2015 2014

Liikevaihto 8 1 529 480 1 149 052

Liiketoiminnan muut tuotot 9 95 932 145 830
Materiaalit ja palvelut 11 -983 159 -711 435
Poistot ja arvonalentumiset 22, 26 -47 603 -34 094
Henkilöstökulut 17 -283 045 -216 067
Liiketoiminnan muut kulut 12 -166 816 -147 280

-1 384 690 -963 045

Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta 27 6 497 614

Liikevoitto 151 288 186 621

Rahoitustuotot 15 11 696 6 487
Rahoituskulut 16 -35 083 -26 617
Voitto ennen veroja 127 901 166 491

Tuloverot 20 -16 455 -7 248

Tilikauden voitto 111 446 159 243

Tilikauden voiton jakautuminen:
Emoyhtiön omistajille 104 940 153 227
Määräysvallattomille omistajille 6 506 6 016

111 446 159 243
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Konsernin laaja tuloslaskelma

TEUR Liitetieto 2015 2014

Tilikauden voitto 111 446 159 243

Muut laajan tuloksen erät
Erät, joita ei myöhemmin siirretä tulosvaikutteisiksi:
Etuuspohjaisten omaisuuserien (nettovelan) uudelleen määrittämisestä johtuvat erät -2 543 -5 647
Verot eristä, joita ei myöhemmin siirretä tulosvaikutteisiksi 571 1 061
Osuus osakkuusyhtiöiden muista laajan tuloksen eristä -206 -2 293

-2 178 -6 878

Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi:
Ulkomaisten yksikköjen valuuttojen muuntoerot 3 175 331

3 175 331

Myytävissä olevat rahoitusvarat – käyvän arvon nettomuutos 27 391 75 411
Myytävissä olevat rahoitusvarat – tulosvaikutteisiksi siirrettävät -61 788 -39 235
Verot eristä, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi 589 -952

-33 808 35 224

Rahavirran suojaukset – käyvän arvon nettomuutos 446 -3 220
Rahavirran suojaukset – tulosvaikutteisiksi siirrettävät 698 0
Verot eristä, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi -229 644

915 -2 576

Osuus osakkuusyhtiöiden muista laajan tuloksen eristä -3 149 1 567
-3 149 1 567

Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi, netto -32 867 34 546

Tilikauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen 34 -35 045 27 668

Tilikauden laaja tulos verojen jälkeen 76 401 186 911

Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen:
Emoyhtiön omistajille 69 369 182 464
Määräysvallattomille omistajille 7 033 4 447

76 401 186 911



57   |    VUOSIKERTOMUS 2015

Konsernitase

TEUR Liitetieto 31.12.2015 31.12.2014

Varat
Pitkäaikaiset varat
Liikearvo 22, 23 98 100 98 020
Muut aineettomat hyödykkeet 22 13 468 9 966
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 26 229 428 195 552
Sijoituskiinteistöt 24 153 424 149 475
Biologiset hyödykkeet 25 93 257 92 982
Osuudet osakkuus- ja yhteisyrityksissä 27 134 986 120 923
Pitkäaikaiset rahoitusvarat 31 14 570 78 720
Pitkäaikaiset saamiset 31 4 627 2 918
Laskennalliset verosaamiset 21 30 249 29 296

772 107 777 852

Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus 28 169 527 171 964
Myyntisaamiset ja muut saamiset 29 190 091 170 534
Tuloverosaamiset 2 746 1 527
Rahavarat 30 185 488 152 425

547 852 496 451

Varat yhteensä 1 319 960 1 274 303

Oma pääoma ja velat
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma 34
Osakepääoma 38 771 38 771
Ylikurssirahasto 12 774 12 774
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 104 336 104 336
Muut rahastot 742 34 357
Muuntoerot 537 -645
Kertyneet voittovarat 399 896 323 970

557 057 513 563

Määräysvallattomien omistajien osuus 36 288 27 911
Oma pääoma yhteensä 593 346 541 474

Pitkäaikaiset velat
Korolliset lainat ja vieras pääoma 31 254 043 252 892
Työsuhde-etuuksiin liittyvät velvoitteet 19 43 922 36 620
Varaukset 35 22 818 21 410
Laskennalliset verovelat 21 40 208 36 258
Muut velat 31 5 069 2 665

366 061 349 844
Lyhytaikaiset velat
Korolliset lainat ja vieras pääoma 31 59 637 86 527
Ostovelat ja muut velat 36 291 081 276 245
Varaukset 35 6 864 15 645
Tuloverovelat 2 972 4 568

360 554 382 985

Velat yhteensä 726 614 732 829

Oma pääoma ja velat yhteensä 1 319 960 1 274 303
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Konsernin rahavirtalaskelma

TEUR Liitetieto 2015 2014
Liiketoiminnan rahavirta
Tilikauden voitto 111 446 159 243
Oikaisuerät:

Poistot ja arvonalentumiset 47 603 34 094
Käyttöomaisuuden ja muiden pitkäaikaisten omaisuuserien luovutusvoitot ja -tappiot -77 998 -137 874
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta -6 497 -614
Sijoituskiinteistöjen ja biologisten hyödykkeiden käyvän arvon muutokset -10 892 -2 096
Realisoitumattomat valuuttakurssivoitot ja -tappiot -792 1 565
Rahoitustuotot ja -kulut 23 841 19 063
Tuloverot 16 455 7 248
Muut oikaisut 37

Käyttöpääoman muutokset:
Myyntisaamisten ja muiden saamisten muutos 4 409 -311
Vaihto-omaisuuden muutos 21 822 -341
Ostovelkojen ja muiden velkojen muutos 2 033 18 019
Varausten muutos -5 910 -2 192

Maksetut korot -15 414 -15 770
Saadut osingot 3 647 2 230
Saadut korot 286 944
Muut rahoituserät -317 -5 196
Maksetut tuloverot -13 719 -6 449
Liiketoiminnan nettorahavirta 100 040 71 563

Investointien rahavirta
Tytäryhtiöiden hankinta vähennettynä hankintahetken rahavaroilla 6 -70 677 -98 549
Tytäryhtiöiden myynti vähennettynä myyntihetken rahavaroilla 2 472 7 616
Osakkuusyhtiöiden hankinta -15 596 -57 128
Osakkuusyhtiöiden myynti 3 514 108 164
Muiden sijoitusten hankinta -417 -46 665
Muiden sijoitusten myynti 96 568 63 276
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -36 788 -38 162
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden myynnit 10 825 1 836
Myönnetyt lainat -3 383 -2 796
Lainasaamisten takaisinmaksut 2 691 719
Investointien nettorahavirta -10 791 -61 689

Rahoituksen rahavirta
Lainojen nostot 116 791 150 451
Lainojen takaisinmaksut -139 081 -95 655
Määräysvallattomien omistajien osuuksien hankinta -1 208 -5 863
Rahoitusleasingmaksut -7 283 3 139
Maksetut osingot -25 155 -13 876
Rahoituksen nettorahavirta -55 936 38 196

Rahavarojen nettomuutos 33 313 48 070
Rahavarat 1.1. 152 425 103 565
Valuuttakurssien nettomuutosten vaikutus -250 790
Rahavarat 31.12. 30 185 488 152 425
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TEUR
Osake-

pääoma
Ylikurssi-

rahasto

Sijoitetun  
vapaan oman 

pääoman 
rahasto

Myytävissä 
olevat 

rahoitus-
varat

Rahavirran 
suojaukset

Vara-
rahasto

Muunto-
erot

Kertyneet 
voittovarat Yhteensä

Määräys-
vallattomien 

omistajien 
osuus

Oma 
pääoma 

yhteensä
1.1.2015 38 771 12 774 104 336 35 105 -3 051 2 303 -645 323 970 513 563 27 911 541 474
Tilikauden voitto 104 940 104 940 6 506 111 446
Muut laajan tuloksen erät -35 671 1 196 1 182 -2 279 -35 572 527 -35 045
Tilikauden laaja tulos -35 671 1 196 1 182 102 661 69 369 7 033 76 401

Maksetut osingot -25 155 -25 155 -25 155
Määräysvallattomien omistajien 
osuuden muutos -928 -928 662 -266
Muut muutokset 860 -653 208 683 891
31.12.2015 38 771 12 774 104 336 -566 -1 855 3 163 537 399 895 557 057 36 288 593 346

TEUR
Osake-

pääoma
Ylikurssi-

rahasto

Sijoitetun 
vapaan oman 

pääoman 
rahasto

Myytävissä 
olevat 

rahoitus-
varat

Rahavirran 
suojaukset

Vara-
rahasto

Muunto-
erot

Kertyneet 
voittovarat Yhteensä

Määräys-
vallattomien 

omistajien 
osuus

Oma 
pääoma 

yhteensä
1.1.2014 36 092 12 774 -1 128 -462 3 055 -1 485 133 987 182 833 27 238 210 071
Tilikauden voitto 153 227 153 227 6 016 159 243
Muut laajan tuloksen erät 36 233 -2 589 840 -5 247 29 237 -1 569 27 668
Tilikauden laaja tulos 36 233 -2 589 840 147 980 182 464 4 447 186 911

Osakeanti 2 679 -2 679
Maksetut osingot -13 876 -13 876 -13 876
Liiketoimintojen yhdistäminen 104 336 64 214 168 550 168 550
Muut muutokset -752 -5 656 -6 408 -3 774 -10 182
31.12.2014 38 771 12 774 104 336 35 105 -3 051 2 303 -645 323 970 513 563 27 911 541 474

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma

Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista
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1. Tietoja konsernista
Ahlström Capital Oy on vuonna 2001 perustettu perheomistei-
nen sijoitusyhtiö. Yhtiö sijoittaa noteerattuihin ja noteeraamat-
tomiin yrityksiin sekä kiinteistöihin ja metsiin. Ahlström Capital 
on aktiivinen ja vastuullinen omistaja, joka kehittää sijoituksiaan 
luodakseen pitkäaikaista omistaja-arvoa (katso liitetieto 33). 
Ahlström Capital Oy:n kotipaikka on Suomi, ja sen virallinen osoi-
te on Eteläesplanadi 14, Helsinki.

Ahlström Capital Oy:n (emoyhtiö) ja sen tytäryhtiöiden (jäl-
jempänä yhdessä ’konserni’) konsernitilinpäätös 31.12.2015 
päättyneeltä tilikaudelta hyväksyttiin julkistettavaksi hallituksen 
17.2.2016 tekemän päätöksen mukaisesti. Osakeyhtiölain mukai-
sesti osakkeenomistajat voivat joko hyväksyä tai hylätä tilinpää-
töksen sen julkistamista seuraavassa yhtiökokouksessa. Yhtiöko-
kous voi myös päättää tilinpäätökseen tehtävistä muutoksista. 

Konsernitilinpäätös on nähtävissä internetosoitteessa www.
ahlstromcapital.com sekä emoyhtiön pääkonttorissa osoitteessa 
Eteläesplanadi 14, Helsinki.

Tietoja konsernin rakenteesta on liitetiedossa 5. Konsernin lä-
hipiirisuhteita koskevat tiedot ovat liitetiedossa 38.

2. Konsernitilinpäätöksen laadintaperusteet  
ja muut merkittävät tilinpäätöksen 
laatimisperiaatteet

2.1 Laadintaperusteet
Konsernitilinpäätös on laadittu kansainvälisten tilinpäätös- 
standardien (International Financial Reporting Standards, IFRS) 
mukaisesti soveltamalla IAS- ja IFRS-standardeja sekä niiden 
31.12.2015 mennessä voimaan tulleita SIC- ja IFRIC-tulkintoja. 
Kansainväliset tilinpäätösstandardit tarkoittavat standardeja ja 
niiden tulkintoja, jotka on hyväksytty käyttöön Euroopan unionin 
alueella Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) 
N:o 1606/2002 säädettyjen menettelyjen mukaisesti ja jotka si-
sältyvät Suomen tilinpäätöslainsäädäntöön sekä sen nojalla sää-
dettyihin asetuksiin. Konsernitilinpäätöksen liitetiedot noudatta-
vat myös Suomen tilinpäätös- ja yhtiölainsäädäntöä.

31.12.2014 päättyneen tilikauden tilinpäätös oli konsernin 
ensimmäinen IFRS-tilinpäätös.

Konsernitilipäätös perustuu hyödykkeiden alkuperäiseen 
hankintamenoon lukuun ottamatta sijoituskiinteistöjä, joh-
dannaissopimuksia, myytävissä olevia rahoitusvaroja, ehdolli-
sia vastikkeita ja metsiä, jotka on arvostettu käypään arvoon. 
Konsernitilinpäätös on esitetty euromääräisenä (EUR), joka on 
myös emoyhtiön toimintavaluutta. Kaikki arvot on pyöristetty 
lähimpään tuhanteen (TEUR), ellei toisin ole ilmoitettu.

2.2 Konsernitilinpäätöksen yhdistelyperiaatteet
Konsernitilinpäätös sisältää konsernin ja sen tytäryhtiöiden tilin-
päätökset per 31.12.2015. Konsernissa määräysvalta muodos-
tuu silloin, kun konserni saa tai sillä on oikeus sijoituskohteesta 
saataviin erilaisiin tuottoihin ja sillä on mahdollisuus vaikuttaa 
näihin tuottoihin sijoituskohteeseen kohdistuvan valtansa kautta. 
Yleensä määräysvalta syntyy, kun yhteisöllä on 50 % (tai suurempi 
osa) äänivallasta. Konsernilla on määräysvalta sijoituskohteeseen 
erityisesti, jos ja vain niissä tapauksissa, kun

• sillä on sijoituskohdetta koskeva valta (eli oikeudet, joiden 
nojalla se voi ohjata sijoituskohteen relevantteja toimintoja

• olemalla osallisena sijoituskohteessa se altistuu sijoituskoh-
teen muuttuvalle tuotolle tai on oikeutettu sen muuttuvaan 
tuottoon ja 

• se pystyy käyttämään sijoituskohdetta koskevaa valtaansa ja 
näin vaikuttamaan saamansa tuoton määrään.

Jos konsernilla on alle puolet sijoituskohteen äänivallasta, sen on 
otettava huomioon kaikki tosiseikat ja olosuhteet arvioidessaan, 
onko sillä määräysvalta sijoituskohteessa. Näitä seikkoja ovat:

• sijoituskohteen muiden äänioikeutettujen omistajien kanssa 
tehdyt sopimusjärjestelyt

• muista sopimusjärjestelyistä seuraavat oikeudet ja
• konsernin äänioikeudet ja mahdolliset äänioikeudet.

Konserni arvioi uudelleen sijoituskohteeseen kohdistuvaa mää-
räysvaltaansa, jos tosiseikat ja olosuhteet osoittavat, että mää-
räysvallan kolmesta tekijästä yhdessä tai useammassa on tapah-
tunut muutoksia. Tytäryhtiön yhdistely alkaa, kun konserni saa 
määräysvallan tytäryhtiössä, ja se päättyy määräysvallan menet-
tämisen seurauksena. Vuoden aikana hankitun tai luovutetun 
tytäryhtiön varat, velat, tuotot ja kulut sisältyvät konsernitilinpää-
tökseen siitä päivästä lukien, jona konserni saa määräysvallan ty-
täryhtiössä. Tytäryhtiön yhdistely jatkuu siihen päivään asti, jona 
kyseinen määräysvalta lakkaa.

Voitto tai tappio ja kaikki muut laajan tuloksen erät koh-
distetaan konsernin emoyhtiön osakkeenomistajien ja mää-
räysvallattomien omistajien osuuksille, vaikka tämä johtaisikin 
siihen, että määräysvallattomien omistajien osuudet olisivat 
saldoltaan negatiivisia. Tarvittaessa tytäryhtiöiden tilinpäätök-
siin tehdään oikaisuja, jotta niiden tilinpäätöksen laatimispe-
riaatteet saadaan konsernin laatimisperiaatteiden mukaisiksi. 
Kaikki konsernin sisäiset varat ja velat, oma pääoma, tuotot, 
kulut ja rahavirrat, jotka koskevat konserniyritysten välisiä 
liiketapahtumia, eliminoidaan täysimääräisesti konsernitilin-
päätöksessä.

Tytäryhtiön omistusosuudessa tapahtunut muutos, josta ei 
seuraa määräysvallan menettämistä, kirjataan oman pääoman 

Konsernitilinpäätöksen liitetiedot
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transaktioksi. Jos konserni menettää määräysvaltansa tytäryh-
tiössä, se

• kirjaa tytäryhtiön varat (mukaan lukien liikearvo) ja velat pois 
taseesta

• kirjaa mahdollisten määräysvallattomien omistajien osuuk-
sien kirjanpitoarvon pois taseesta

• kirjaa omaan pääomaan kirjatut kertyneet muuntoerot pois 
taseesta

• merkitsee saadun vastikkeen käyvän arvon taseeseen
• merkitsee mahdollisesti konserniin jääneen sijoituksen käy-

vän arvon taseeseen
• merkitsee tuloslaskelmaan mahdollisen voiton tai tappion ja
• tilanteen mukaan luokittelee uudelleen emoyhtiön osuu-

den aiemmin laajassa tuloslaskelmassa olevista osuuksis-
ta tuloslaskelmaan tai kertyneiksi voittovaroiksi siten kuin 
olisi tarpeen tehdä, mikäli konserni olisi suoraan luopunut 
asianomaisista varoista tai veloista.

2.3 Yhteenveto merkittävistä tilinpäätöksen laatimisperiaatteista

Liiketoimintojen yhdistäminen ja liikearvo
Liiketoimintojen yhdistäminen kirjataan hankintamenetelmällä. 
Hankintameno muodostuu käypään arvoon arvostetun siirretyn 
vastikkeen ja mahdollisten määraysvallattomien osuuksien yh-
teissummasta. Kussakin liiketoimintojen yhdistämisessä konserni 
päättää erikseen, kirjaako se määräysvallattoman osuuden han-
kinnan kohteeseen käypään arvoon vai suhteellisena osuutena 
hankinnan kohteen yksilöitävissä olevista nettovaroista. Hankin-
taan liittyvät kustannukset kirjataan sellaisinaan kuluiksi hallinnon 
kuluihin.

Kun konserni hankkii uuden liiketoiminnan, se arvioi hankitut 
rahoitusvarat ja -velat voidakseen luokitella ja nimetä ne hankin-
ta-ajankohtana vallitsevien sopimusehtojen, taloudellisen tilan-
teen ja asiaan vaikuttavien olosuhteiden mukaisesti. 

Jos liiketoimintojen yhdistäminen tapahtuu vaiheittain, aiem-
min omistettu oman pääoman ehtoinen osuus arvostetaan uu-
destaan hankinta-ajankohdan käypään arvoon ja tästä seuraava 
voitto tai tappio kirjataan tulosvaikutteisesti.

Liiketoimintojen yhdistämiseen mahdollisesti liittyvä ehdolli-
nen vastike (lisäkauppahinta) arvostetaan hankinta-ajankohdan 
käypään arvoon ja luokitellaan velaksi tai omaksi pääomaksi. 
Velaksi luokiteltu ehdollinen vastike arvostetaan käypään arvoon 
kunkin raportointikauden päättymispäivänä, ja syntyvä tappio tai 
voitto kirjataan muihin laajan tuloksen eriin. Omaksi pääomaksi 
luokiteltua ehdollista vastiketta ei arvosteta uudelleen.

Liikearvona kirjataan aluksi hankintamenosta se määrä, jolla 
suoritetun vastikkeen ja määräysvallattomien omistajien osuuk-
sien summa ylittää yksilöitävissä olevien hankittujen omaisuus- 

erien ja vastattavaksi otettujen velkojen erotuksen. Mikäli han- 
kittujen nettovarojen käypä arvo ylittää suoritetun vastikkeen 
kokonaismäärän, konserni arvioi uudelleen, onko se yksilöinyt 
oikein kaikki hankitut varat ja vastattaviksi otetut velat sekä tar-
kastelee uudestaan hankinta-ajankohtana kirjattavaksi tulevien 
summien arvostusmenettelyjä. Jos uudelleenarviointi antaa yhä 
tulokseksi sen, että hankittujen nettovarojen käypä arvo ylittää 
suoritetun vastikkeen kokonaismäärän, voitto kirjataan tulosvai-
kutteisesti. Alkuperäisen kirjaamisen jälkeen liikearvo arvoste-
taan hankintamenoon, josta on vähennetty mahdolliset kertyneet 
arvonalentumistappiot. Arvonalentumisen testaamista varten 
liiketoimintojen yhdistämisessä muodostunut liikearvo jaetaan 
hankinta-ajankohdasta lähtien kaikille konsernin rahavirtaa tuot-
taville yksiköille, joiden odotetaan hyötyvän yhdistämisestä, riip-
pumatta siitä, siirretäänkö muita hankinnan kohteen varoja tai 
velkoja näille yksiköille.

Mikäli liikearvoa on kohdistettu yksittäiselle rahavirtaa tuot-
tavalle yksikölle ja osasta kyseisen yksikön toimintaa luovutaan, 
luovutettuun toimintaan liittyvä liikearvo sisällytetään toiminnan 
kirjanpitoarvoon luovutusvoiton tai -tappion määrittelyssä. Näis-
sä tapauksissa luovutettu liikearvo lasketaan luovutetun toimin-
nan ja säilytetyn rahavirtaa tuottavan yksikön osuuden suhteellis-
ten arvojen perusteella.

Ahlström Capital sovelsi IFRS-standardeja ensimmäisen ker-
ran 31.12.2014 päättyneenä tilivuonna ja hyödynsi tuolloin va-
pautusta IFRS 3 -standardin takautuvasta soveltamisesta. Tämä 
tarkoittaa sitä, että vain 1.1.2013 jälkeen toteutuneet tapahtumat 
arvostetaan IFRS 3:n mukaisesti.

Osakkuusyhtiö- ja yhteisyrityssijoitukset
Osakkuusyhtiö on yhtiö, jossa konsernilla on huomattava vaiku-
tusvalta. Huomattava vaikutusvalta merkitsee oikeutta osallistua 
sijoituskohteen rahoitusta ja operatiivista toimintaa koskevaan 
päätöksentekoon, mikä ei kuitenkaan tarkoita niitä koskevaa 
määräysvaltaa tai yhteistä määräysvaltaa. Ahlström Capitalin 
edellytyksenä ja osana strategiaa sen sijoittaessa noteerattuihin 
yhtiöihin on saavuttaa 10–30 % suora omistusosuus ja ainakin yksi 
hallituspaikka sekä paikka nimitysvaliokunnasta. Ahlström Capita-
lin tarkoituksena on toimia aktiivisena ja vastuullisena sijoittajana 
sekä kehittää sijoituksiaan luodakseen pitkäaikaista omistaja-ar-
voa. Edellä mainittujen seikkojen perusteella Ahlström Capital 
katsoo, että sillä on joissakin tapauksissa merkittävä vaikutusvalta 
noteeratuissa yhtiöissä, vaikka suora omistusosuus olisikin alle 20 
prosenttia.

Yhteisyritys (joint venture) on tietyntyyppinen yhteisjärjestely, 
jossa yhteistä määräysvaltaa harjoittavilla järjestelyn osapuolilla 
on oikeuksia yhteisyrityksen nettovaroihin. Yhteinen määräysval-
ta tarkoittaa yhteisjärjestelyn määräysvallan jakamista sopimus-
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perusteisesti ja se on olemassa vain, kun asianomaisia toimintoja 
koskevat päätökset edellyttävät osapuolten yksimielistä päätös-
tä. Olennaiset seikat huomattavan vaikutusvallan tai yhteisen 
määräysvallan määrittämisessä ovat samoja, jotka on tarpeen 
huomioida määriteltäessä tytäryhtiöitä koskevaa määräysvaltaa. 
Konsernin osakkuusyhtiö- ja yhteisyrityssijoitukset kirjataan pää-
omaosuusmenetelmällä.

Pääomaosuusmenetelmässä osakkuusyhtiö- ja yhteisyritys-
sijoitukset kirjataan aluksi hankintamenoon. Sijoituksen kirjan-
pitoarvoa oikaistaan, mikäli konsernin osuus osakkuusyhtiön tai 
yhteisyrityksen nettovaroista muuttuu hankinta-ajankohdan jäl-
keen. Osakkuusyhtiöön tai yhteisyritykseen liittyvä liikearvo sisäl-
tyy sijoituksen kirjanpitoarvoon, eikä sitä kirjata kuluksi tai testata 
erikseen arvonalentumisen osalta.

Tuloslaskelmassa esitetään konsernin osuus osakkuusyhtiön 
tai yhteisyrityksen operatiivisesta tuloksesta. Vastaavasti kaikki 
näiden sijoituskohteiden laajassa tuloslaskelmassa raportoidut 
muutokset esitetään osana konsernin laajaa tuloslaskelmaa. Li-
säksi jos osakkuusyhtiön tai yhteisyrityksen omaan pääomaan 
on kirjattu muutos, konserni kirjaa oman osuutensa kaikista 
muutoksista soveltuvin osin konsernin oman pääoman muu-
toksena. Konsernin sekä osakkuusyhtiön tai yhteisyrityksen 
välisten liiketapahtumien realisoitumattomat voitot tai tappiot 
eliminoidaan osakkuusyhtiön tai yhteisyrityksen omistusosuu-
den mukaisesti.

Konsernin yhteenlaskettu osuus osakkuusyhtiön tai yhteisyri-
tyksen tuloksesta esitetään tuloslaskelmassa osana liikevoittoa, 
ja se perustuu voittoon tai tappioon verojen ja osakkuusyhtiön 
tai yhteisyrityksen tytäryhtiöiden määräysvallattomien osuuksien 
vähentämisen jälkeen.  

Osakkuusyhtiön tai yhteisyrityksen tilinpäätökset noudattavat 
samaa tilikautta kuin konsernin tilinpäätös. Osakkuusyhtiöt ja yh-
teisyritykset raportoivat konsernille IFRS-tilinpäätösstandardien 
mukaisesti. Oikaisut tehdään tarpeen mukaan konsernitasolla 
konsernitilinpäätöksen laadinnan yhteydessä.

Konserni määrittelee jokaisena raportointikauden päätty-
mispäivänä, onko olemassa objektiivista näyttöä osakkuusyh-
tiön tai yhteisyritysinvestoinnin arvonalentumisesta. Jos tästä 
on näyttöä, konserni testaa arvonalentumisen määrän, joka on 
osakkuusyhtiön tai yhteisyrityksen kerrytettävissä olevan raha-
määrän ja sen kirjanpitoarvon erotus, ja kirjaa sitten tappion 
tuloslaskelman erään osuus osakkuusyhtiön tai yhteisyrityksen 
voitosta.

Jos huomattava vaikutusvalta osakkuusyhtiössä tai yhteinen 
määräysvalta yhteisyrityksessä menetetään, konserni arvostaa 
ja kirjaa mahdollisen jäljelle jääneen sijoituksen käypään ar-
voon. Osakkuusyhtiön tai yhteisyrityksen huomattavan vaiku-
tusvallan tai yhteisen määräysvallan menettämisen jälkeisen 

kirjanpitoarvon ja jäljelle jääneen sijoituksen käyvän arvon 
erotus sekä luovutuksesta saatavat tuotot kirjataan tulosvaikut-
teisesti.

Luokittelu lyhyt- ja pitkäaikaisiin eriin
Konsernin varat ja velat esitetään taseessa erien lyhyt- ja pitkä-
aikaisuutta koskevan luokittelun perusteella. Varallisuuserä luoki-
tellaan lyhytaikaiseksi, kun

• sen odotetaan tulevan realisoiduksi tai se aiotaan myydä tai 
kuluttaa normaalin toimintajakson aikana

• se on ensisijaisesti tarkoitettu kaupankäyntiä varten
• sen odotetaan tulevan realisoiduksi 12 kuukauden kuluessa 

tilikauden päättymisestä tai
• se on käteis- tai muita rahavaroja, ellei siihen kohdistu vähin-

tään 12 kuukauden ajan tilikauden päättymisestä vaihtora-
joitus tai rajoitus käyttää sitä velan suorittamiseksi.

Kaikki muut varat luokitellaan pitkäaikaisiksi.

Velka luokitellaan lyhytaikaiseksi, kun
• sen odotetaan tulevan suoritetuksi normaalin toimintajak-

son kuluessa
• se on ensisijaisesti tarkoitettu kaupankäyntiä varten
• se erääntyy suoritettavaksi 12 kuukauden kuluessa tilikau-

den päättymisestä tai
• ei ole ehdotonta oikeutta lykätä velan suoritusta vähintään 

12 kuukauden ajan tilikauden päättymisestä.

Kaikki muut velat luokitellaan pitkäaikaisiksi. Suojauslaskentaan 
kuulumattomien johdannaisinstrumenttien käyvät arvot esite-
tään lyhytaikaisina. Laskennalliset verosaamiset ja -velat luokitel-
laan pitkäaikaisiksi varoiksi ja veloiksi.

Käyvän arvon määrittäminen
Konserni arvostaa rahoitusinstrumentit, kuten johdannaiset ja 
rahoitusvaroihin kuulumattomat omaisuuserät esimerkiksi si-
joituskiinteistöt, käypään arvoon raportointikauden päättymis-
päivänä. 

Käypä arvo on hinta, joka saataisiin varallisuuserän myynnistä 
tai maksettaisiin siirrettäessä velka tavanmukaisella markkinaosa-
puolten välisellä liiketoimella arvostuspäivänä. Konserni käyttää 
olosuhteisiin soveltuvia arvostusmenetelmiä, joita varten on saa-
tavissa riittävästi tietoa käyvän arvon määrittämiseen. Näissä ar-
vostusmenetelmissä käytetään mahdollisimman paljon merkityk-
sellisiä, havainnoitavissa olevia tietoja ja mahdollisimman vähän 
muita kuin havainnoitavissa olevia tietoja.

Kaikki varat ja velat, joiden käypä arvo määritellään tai esite-
tään tilinpäätöksessä, on luokiteltu käypien arvojen hierarkian 
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mukaisesti. Luokittelu perustuu käyvän arvon määrittämiseen 
käytettävien arvostusmenetelmien syöttötietoihin:

• Taso 1 – Toimivilta markkinoilta saatavissa olevat samanlais-
ten varojen tai velkojen oikaisemattomat hintanoteeraukset.

• Taso 2 – Arvostusmenetelmät, joissa käyvän arvon määrittä-
misessä käytettävät alimman tason syöttötiedot perustuvat 
suoraan tai epäsuorasti havainnoitavissa olevaan markkina-
tietoon.

• Taso 3 – Arvostusmenetelmät, joissa käyvän arvon määrittä-
misessä käytettävät alimman tason syöttötiedot eivät perus-
tu havainnoitavissa olevaan markkinatietoon.

Tilinpäätöksessä toistuvasti esitettyjen varojen ja velkojen koh-
dalla konsernin on määritettävä, onko hierarkiatasojen välillä 
tapahtunut siirtymistä. Tämä tehdään arvioimalla luokittelu uu-
destaan (sen alimman tason syöttötiedon perusteella, joka on 
merkittävä käyvän arvon määrittelemiselle kokonaisuudessaan) 
kunkin tilikauden lopussa.

Tuloutus
Tuloutus tehdään, kun on todennäköistä, että konserniin tulee 
taloudellista etua ja liikevaihto pystytään luotettavasti määrittä-
mään riippumatta siitä, milloin maksu tapahtuu. Liikevaihto ar-
vostetaan saadun tai saatavan vastikkeen käypään arvoon ottaen 
huomioon sopimuksessa määritellyt maksuehdot ja vähentäen 
verot tai maksut.

Myös alla kuvattujen kirjaamisedellytysten tulee täyttyä,  
ennen kuin liikevaihto kirjataan.

Tuotot tavaroiden myynnistä kirjataan, kun tavaroiden omis-
tamiseen liittyvät merkittävät riskit, edut ja määräysvalta ovat siir-
tyneet ostajalle. Yleensä tämä tapahtuu tuotteiden luovutuksen 
yhteydessä.

Pitkäaikaishankkeiden liikevaihto kirjataan  valmistusasteen 
mukaisesti, kun hankkeen lopullinen taloudellinen tulos pysty-
tään arvioimaan luotettavasti. Valmistusaste määritellään kunkin 
hankkeen osalta tarkastelupäivään mennessä kertyneiden kus-
tannusten osuutena koko hankkeen arvioiduista kokonaiskus-
tannuksista. Jos menot liittyvät hankkeeseen, josta ei ole vielä 
tuottokirjausta, ne kirjataan vaihto-omaisuuteen keskeneräisenä 
pitkäaikaishankkeena. Jos syntyneet menot ja kirjatut voitot ovat 
suuremmat kuin hankkeesta laskutettu määrä, erotus esitetään 
taseen erässä myyntisaamiset ja muut saamiset. Jos syntyneet 
menot ja kirjatut voitot ovat pienemmät kuin hankkeen laskutus, 
erotus esitetään erässä ostovelat ja muut velat. Silloin kun pitkäai-
kaishankkeen lopputulosta ei voida arvioida luotettavasti, hank-
keesta johtuvat menot kirjataan kuluiksi samalla kaudella, jolla ne 
ovat syntyneet ja hankkeesta saatavia tuottoja kirjataan vain sii-
hen määrään asti, kuin toteutuneita menoja vastaava rahamäärä 

on saatavissa Jos on todennäköistä, että hankkeen loppuunsaat-
tamisesta koituvat kokonaiskulut tulevat ylittämään sen kokonais-
tuotot, odotettu tappio kirjataan kuluna.

Sijoituskiinteistöjen vuokrasopimusten mukaiset vuokratuotot 
kirjataan tulosvaikutteisesti tasaerinä vuokrakausien kuluessa, ja 
ne sisältyvät tuloslaskelmassa liikevaihtoon.

Korkotuotot rahoitusinstrumenteista, jotka arvostetaan jak-
sotettuun hankintamenoon, ja korollisiin rahoitusvaroihin kuulu-
vat erät, jotka luokitellaan myytävissä oleviksi, kirjataan käyttäen 
efektiivistä korkoa (EIR). Korkotuotot sisältyvät tuloslaskelman 
rahoitustuottoihin.

Osinkotuotot tuloutetaan, kun konsernille syntyy oikeus saada 
osinkomaksuja, tavallisesti silloin, kun osakkeenomistajat hyväk-
syvät osingon määrän.

Julkiset avustukset
Julkiset avustukset tuloutetaan systemaattisesti eri kausille siten, 
että ne tulevat kohdistetuiksi niihin menoihin, joita ne on tarkoi-
tettu kattamaan. Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden ja ai-
neettomien hyödykkeiden hankintaan liittyvät julkiset avustukset 
vähennetään taseessa kyseisen omaisuuserän hankintamenosta 
ja tuloutetaan systemaattisesti kohteena olevan omaisuuserän ta-
loudellisena vaikutusaikana pienentyneiden poistojen muodossa.

Tuloverot
Konsernin tuloslaskelmassa näkyvät verot sisältävät paikallisten 
verolainsäädäntöjen nojalla maksettavia tuloveroja, edellisiä 
vuosia koskevia veronoikaisuja sekä laskennallisten verovelko-
jen ja -saamisten vuotuisen muutoksen vaikutuksen. Laskennal-
liset verovelat ja -saamiset lasketaan kaikista veron perusteen 
ja varojen ja velkojen kirjanpitoarvon välille syntyvistä väliaikai-
sista eroista. Laskennallista veroa ei kirjata vähennyskelvotto-
masta liikearvon alkuperäisestä kirjauksesta ja tytäryhtiöihin 
tehtyjen sijoitusten väliaikaisista eroista siltä osin kuin ne eivät 
todennäköisesti muutu ennakoitavissa olevassa tulevaisuu-
dessa. Tärkeimmät väliaikaiset erot syntyvät käyttämättömistä 
verotuksellisista tappioista, aineettomista hyödykkeistä, aineel-
lisista käyttöomaisuushyödykkeistä, biologisista hyödykkeistä, 
sijoituskiinteistöistä, varauksista, etuuspohjaisista eläkejärjes-
telyistä, konserniyhtiöiden välisen sisäisen varaston katteesta 
ja johdannaisinstrumenttien käypään arvoon arvostamisesta. 
Laskennalliset verosaamiset kirjataan siinä laajuudessa kuin 
niiden käyttö on todennäköistä.

Tarkastelukauden lyhytaikaiset tuloverosaamiset ja -velat ar-
vostetaan siihen määrään, joka odotetaan saatavan palautuksina 
veroviranomaisilta tai tulevan maksettavaksi. Summan laskemi-
sessa käytetään niitä verokantoja ja -lakeja, jotka ovat voimassa 
tai käytännössä voimassa tilinpäätöspäivänä maissa, joissa kon-
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serni toimii ja tuottaa verotettavia tuloja. Oman pääoman eriin 
kohdistuva lyhytaikainen tulovero kirjataan omaan pääomaan 
eikä tuloslaskelmaan. Konserni arvioi kunakin raportointipäivänä 
veroilmoituksissa raportoituja eriä tilanteissa, joissa sovellettavat 
verosäännökset ovat tulkinnanvaraisia, ja tekee tarpeen mukaan 
varauksia.

Laskennallinen vero määritellään raportoinnissa käyttämällä 
velkamenetelmää varojen ja velkojen veroperusteiden ja niiden 
raportointikauden päättymispäivän kirjanpitoarvon väliaikaisen 
eron laskemiseen.

Laskennallisia verovelkoja ovat kaikki veronalaiset väliaikaiset 
erot paitsi silloin, jos verovelka on syntynyt liikearvon alkuperäi-
sestä kirjaamisesta tai varojen tai velkojen kirjaamisesta sellaisen 
liiketapahtuman kohdalla, jossa ei ole kyse liiketoimintojen yh-
distämisestä ja joka kyseisen liiketapahtuman aikaan ei ole vai-
kuttanut kirjanpidolliseen voittoon tai verotettavaan voittoon tai 
tappioon.

Laskennallisten verosaamisten kirjanpitoarvoa tarkastellaan 
jokaisena raportointipäivänä ja sitä vähennetään siltä osin, kun 
ei ole enää todennäköistä, että saadaan riittävästi verotettavaa 
tuloa, jonka turvin laskennallinen verosaaminen tai osa siitä voi-
daan käyttää. Taseeseen merkitsemättömät laskennalliset vero-
saamiset arvioidaan uudestaan jokaisena raportointipäivänä, ja 
ne kirjataan siltä osin, kun on tullut todennäköiseksi, että tulevat 
veronalaiset tulot mahdollistavat laskennallisten verosaamisten 
takaisinsaannin.

Laskennallisten verosaamisten ja -velkojen arvostaminen ta-
pahtuu niillä verokannoilla, joita oletetaan sovellettavan sinä 
vuonna, jolloin saaminen realisoidaan tai velka suoritetaan. Saa-
misen realisointi tai velan suoritus tapahtuu niiden verokantojen 
ja verolakien mukaisesti, jotka ovat voimassa tai olennaisilta osin 
voimassa raportointipäivänä.

Laskennalliset verosaamiset ja -velat voidaan vähentää toisis-
taan, jos on olemassa täytäntöönpanokelpoinen oikeus vähen-
tää lyhytaikaiset verosaamiset ja lyhytaikaiset tuloverovelat toi-
sistaan, ja jos laskennalliset verot liittyvät samaan veronalaiseen 
yksikköön saman veroviranomaisen alaisuudessa.

Valuutat
Konsernitilinpäätös on laadittu euromääräisenä, joka on konser-
nin emoyrityksen toiminta- ja esittämisvaluutta. Jokaisen kon-
serniin kuuluvan erillisen yksikön toimintavaluutta määritetään 
konsernissa, ja erillistilinpäätöksiin sisällytettävät erät arvostetaan 
käyttämällä kyseistä toimintavaluuttaa.

Valuuttamääräiset erät
Vieraassa valuutassa olevat rahamääräiset varat ja velat muun-
netaan toimintavaluutaksi tilinpäätöspäivää edeltävän päivän 

avistakurssiin. Rahamääräisten erien muuntoerot kirjataan tu-
loslaskelmaan lukuun ottamatta niitä eriä, jotka on tarkoitettu 
konsernin ulkomaiseen yksikköön tekemän nettosijoituksen 
suojan osaksi. Nämä kirjataan muihin laajan tuloksen eriin, 
kunnes nettosijoituksesta luovutaan, jolloin kumulatiivinen 
summa luokitellaan uudelleen tulosvaikutteisesti. Valuutta-
kurssieroista johtuvat, näihin rahamääräisiin eriin liittyvät ve-
ronmaksut ja -hyvitykset kirjataan niin ikään muihin laajan tu-
loksen eriin.

Ei-rahamääräiset erät, joiden arvo määritetään ulkomaan ra-
hassa alkuperäisen hankintamenon mukaisesti, muunnetaan 
euroiksi käyttämällä alkuperäisten liiketoimien tapahtuma-ajan-
kohtina vallinneita valuuttakursseja. Ei-rahamääräiset erät, jotka 
on määritetty käypään arvoon ulkomaan rahassa, muunnetaan 
käyttäen sen päivän valuuttakurssia, jolloin käypä arvo on mää-
ritelty. Ei-rahamääräisten ja käypään arvoon määriteltyjen erien 
muuntamisesta aiheutuvaa voittoa tai tappiota käsitellään sa-
malla tavoin kuin kyseisen erän käyvän arvon muutosta (toisin 
sanoen muuntoero kirjataan vastaavasti kuin käypään arvoon 
määritetty voitto tai tappio, joko muihin laajan tuloksen eriin tai 
tuloslaskelmaan).

Ulkomaiset yksiköt
Ulkomaisten yksikköjen varat ja velat muunnetaan euroiksi tilin-
päätöspäivää edeltävän päivän kurssiin, kun taas niiden tuloslas-
kelmat muunnetaan euroiksi kauden keskikurssiin. Muunnosta 
syntyvät kurssierot kirjataan muihin laajan tuloksen eriin. Kun ul-
komaisesta yksiköstä luovutaan, kertyneet muuntoerot siirretään 
muista laajan tuloksen eristä tuloslaskelmaan.

Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät ja lopetetut 
toiminnot
Konserni luokittelee pitkäaikaiset varat ja luovutettavien erien 
ryhmät myytävänä oleviksi, jos niiden kirjanpitoarvo  tulee kerty-
mään pääosin myynnin kautta jatkuvan käytön sijasta. Nämä pit-
käaikaiset varat ja luovutettavien erien ryhmään kuuluvat ja myy-
tävinä oleviksi luokitellut erät arvostetaan joko kirjanpitoarvoon 
tai käypään arvoon, josta on vähennetty myyntiin liittyvät menot, 
sen mukaan, kumpi arvoista on alempi.

Omaisuuserä voidaan luokitella myytävänä olevaksi, kun 
myynti on erittäin todennäköinen, omaisuuserä on välittömästi 
myytävissä nykyisessä kunnossaan yleisin ja tavanomaisin eh-
doin, johto on sitoutunut myyntiin ja myynnin odotetaan toteutu-
van vuoden kuluessa luokittelusta.

Aineellisia käyttöomaisuushyödykkeitä ja aineettomia hyö-
dykkeitä ei poisteta sen jälkeen, kun ne on luokiteltu myytävänä 
oleviksi. Myytävänä oleviksi luokitellut varat ja velat on esitetty 
taseessa erillisinä lyhytaikaisina erinä.



65   |    VUOSIKERTOMUS 2015

Lopetettuja toimintoja ei sisällytetä jatkuvien toimintojen tulok-
seen, vaan ne esitetään lopetettujen toimintojen verojen jälkeise-
nä yksittäisenä voitto- tai tappioeränä tuloslaskelmassa.

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet on arvostettu hankinta-
menoon vähennettynä kertyneillä poistoilla ja arvonalentumisilla. 
Hankintamenoon voidaan sisällyttää välittömästi aineellisen käyt-
töomaisuuserän hankinnasta aiheutuvat menot ja pitkäaikaisten 
rakennushankkeiden vieraan pääoman menot, mikäli kirjaamis- 
edellytykset täyttyvät. Kaikki muut korjaus- ja huoltokustannukset 
kirjataan tuloslaskelmaan niiden syntyhetkellä. Saadut avustuk-
set kirjataan kulujen vähennykseksi. Hankittujen tytäryhtiöiden 
aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet kirjataan käypään arvoon 
hankinta-ajankohtana. Omaisuuserän käytöstä poistamisesta ja 
purkamisesta johtuvien odotettujen kustannusten nykyarvo si-
sällytetään asianomaisen omaisuuserän hankintamenoon, mikäli 
varausta koskevat kirjaamiskriteerit täyttyvät.

Poistot lasketaan tasapoistoina. Arvioidut taloudelliset vaiku-
tusajat ovat seuraavat:

• Rakennukset   25–50 vuotta
• Raskaat koneet ja kalusto  10–20 vuotta
• Muut koneet ja kalusto  3–10 vuotta

Maa-alueista ei tehdä poistoja, sillä niiden taloudellisen vaiku-
tusajan katsotaan olevan rajaton. Arvioitua taloudellista vaikutus-
aikaa ja jäännösarvoja tarkistetaan vähintään kunkin tilikauden 
lopussa. Jos ne poikkeavat aiemmista arvioista merkittävästi, 
poistokausia oikaistaan vastaavasti. Aineellisista käyttöomaisuus-
hyödykkeistä ei enää kirjata poistoja, kun kyseinen omaisuuserä 
luokitellaan myytävänä olevaksi.

Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden myynnistä syntyvä 
voitto tai tappio kirjataan tuloslaskelmassa liiketoiminnan muihin 
tuottoihin tai kuluihin.

Vuokrasopimukset
Aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin liittyvät vuokrasopi-
mukset, joissa kaikki vuokratun omaisuuserän omistukseen liitty-
vät olennaiset edut ja riskit ovat siirtyneet konsernille, luokitellaan 
rahoitusleasingsopimuksiksi. Kun konserni toimii vuokralle ottaja-
na, rahoitusleasingsopimukset kirjataan sopimuksen aloituspäi-
vänä vuokratun omaisuuserän käypään arvoon tai sitä alempaan 
vähimmäisvuokrien nykyarvoon. Rahoitusleasingsopimukset 
ovat järjestelyjä, joilla käytännössä kaikki vuokratun omaisuus- 
erän omistukseen liittyvät riskit ja edut siirtyvät konsernille. Vuokrat  
jaetaan rahoitusmenoihin ja velan vähennykseen vuokra-aikana 
siten, että koron osuus määräytyy kiinteän korkoprosentin perus-

teella kullakin kaudella jäljellä olevalle velkapääomalle. Rahoitus-
menot kirjataan tuloslaskelmaan rahoituskuluihin.

Vuokrattu omaisuuserä poistetaan sen taloudellisen vaikutus-
ajan kuluessa. Jos ei kuitenkaan ole kohtuullista varmuutta siitä, 
että konserni saa omaisuuserän omistukseensa vuokra-ajan päät-
tyessä, omaisuuserä poistetaan vuokra-aikana, jos se on lyhyem-
pi kuin taloudellinen vaikutusaika.

Vuokrasopimuksia, jotka eivät täytä rahoitusleasingsopimusten 
kriteerejä, käsitellään muina vuokrasopimuksina. Muiden vuokra-
sopimusten perusteella suoritettavat vuokrat kirjataan liiketoimin-
nan kuluiksi tuloslaskelmaan tasaerinä vuokra-ajan kuluessa.

Vieraan pääoman menot
Jos omaisuuserän valmistuminen suunniteltuun käyttötarkoituk-
seen tai myyntiin vaatii välttämättä huomattavan pitkän ajan, ak-
tivoidaan sen hankkimisesta, rakentamisesta tai valmistamisesta 
välittömästi johtuvat vieraan pääoman menot taseeseen osana 
kyseisen hyödykkeen hankintamenoa. Kaikki muut vieraan pää-
oman menot kirjataan kuluiksi tilikaudella, jolla ne syntyvät.

Biologiset hyödykkeet
Konsernin metsävarallisuus on jaoteltu kasvaviin metsiin ja 
maa-alueisiin. Metsäalueet kirjataan biologisina hyödykkeinä 
käypään arvoon vähennettynä myyntiin liittyvillä kustannuksilla. 
Myös maa-alueet arvostetaan käypään arvoon, mutta ne esi-
tetään sijoituskiinteistöissä. Konsernin mittavien metsävarojen 
arvostamiseen käypään arvoon ei ole olemassa toimivia mark-
kinoita. Tästä syystä arvon määritys tehdään diskontattujen tu-
levien rahavirtojen avulla. Rahavirrat perustuvat konsernin met-
sänhoito- ja hakkuusuunnitelmaan, jonka laskenta-aikajana on 
80 vuotta, mikä vastaa konsernin metsien arvioitua hakkuusykliä. 
Arvostuksessa käytetty diskonttauskorko on metsille laskettu pai-
notettu keskimääräinen pääomakustannus. Diskonttauskorkoa 
tarkistetaan tilinpäätöshetkellä. Arvioidut myyntihinta- ja metsän-
hoitokustannusennusteet perustuvat lähtökohtaisesti nykyisiin 
hinta- ja kustannustasoihin.

Sijoituskiinteistöt
Sijoituskiinteistöt arvostetaan tilinpäätöspäivän markkinaperus-
teisia ehtoja heijastelevaan käypään arvoon. Tilkauden aikana 
tapahtuneista sijoituskiinteistöjen käypien arvojen muutoksista 
aiheutuvat voitot tai tappiot kirjataan tulosvaikutteisesti mukaan 
lukien niitä vastaavat verovaikutukset.

Rakenteilla olevat sijoituskiinteistöt arvostetaan hankintame-
noon siihen asti, kunnes ne valmistuvat ja niiden käypä arvo on 
luotettavasti määritettävissä. Kun rakenteilla olevat sijoituskiin-
teistöt valmistuvat, ne tullaan uudelleen luokittelun kautta rapor-
toimaan osana sijoituskiinteistöjä.

Konsernitilinpäätöksen liitetiedot



VUOSIKERTOMUS 2015   |    66

Yksittäisten, merkittävien sijoituskiinteistöjen käyvät arvot mää-
ritetään vuosittain perustuen riippumattoman auktorisoidun 
arvioijan suorittamaan arviointiin. Konsernin muiden sijoituskiin-
teistöjen käyvät arvot perustuvat arvioitujen tulevien rahavirtojen 
diskontattuihin laskelmiin.

Sijoituskiinteistöt poistetaan taseesta joko silloin, kun niistä 
luovutaan tai kun ne poistetaan pysyvästi käytöstä. Nettoluovu-
tusvoiton ja omaisuuserän kirjanpitoarvon välinen ero kirjataan 
tuloslaskelmaan taseesta poiskirjaamista vastaavalla tilikaudella.

Sijoituskiinteistöihin (tai -kiinteistöistä) tehdään omaisuuserä-
siirtoja vain, kun käyttötarkoitus muuttuu. Kun sijoituskiinteistöstä 
tehdään siirto omassa käytössä oleviin kiinteistöihin, oletushan-
kintameno tulevassa laskennassa on käyttötarkoituksen muutos-
päivän käypä arvo. Jos omassa käytössä olevasta kiinteistöstä tu-
lee sijoituskiinteistö, konserni kirjaa tämän kiinteistön noudattaen 
aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin sovellettavia periaattei-
ta käyttötarkoituksen muutospäivään asti.

Aineettomat hyödykkeet
Erikseen hankitut aineettomat hyödykkeet kirjataan alun perin 
hankintamenoperusteisesti. Liiketoimintojen yhdistämisen yh-
teydessä hankitut aineettomat hyödykkeet arvostetaan käypään 
arvoon hankinta-ajankohtana. Jatkossa aineettomat hyödykkeet 
kirjataan hankintamenoon, josta vähennetään kertyneet poistot 
ja kertyneet arvonalentumistappiot. Sisäisesti aikaansaatuja ai-
neettomia hyödykkeitä (pois lukien aktivoitavissa olevat kehitys-
menot) ei aktivoida ja niistä aiheutuvat menot kirjataan kuluksi 
silloin, kun ne syntyvät.

Aineettomien hyödykkeiden taloudellinen vaikutusaika arvi-
oidaan joko rajalliseksi tai rajoittamattomaksi. Aineettomat hyö-
dykkeet, joilla on rajallinen taloudellinen vaikutusaika, poistetaan 
tasaerinä niiden vaikutusaikana (3–5 vuotta), ja niiden arvonalen-
tuminen arvioidaan aina, jos on viitteitä siitä, että kyseisen aineet-
toman hyödykkeen arvo saattaa olla alentunut. Jos aineettomalla 
hyödykkeellä on rajallinen taloudellinen vaikutusaika, sen poisto-
aika ja -menetelmä tarkistetaan vähintään kerran vuodessa.

Yrityshankintojen yhteydessä saadut sopimuksiin perustuvat 
muut aineettomat hyödykkeet, kuten asiakassuhteet, kirjataan 
käypään arvoon hankinta-ajankohtana. Niiden taloudellinen vai-
kutusaika on rajallinen ja ne kirjataan hankintamenoon vähen-
nettynä kertyneillä tasapoistoilla niiden taloudellisena vaikutus-
aikana.

Aineettomien hyödykkeiden luovutuksista syntyvät myyntivoi-
tot tai -tappiot kirjataan liiketoiminnan muihin tuottoihin tai kului-
hin tuloslaskelmassa.

Aineettomasta hyödykkeestä, jolla on rajoittamaton taloudel-
linen vaikutusaika, ei tehdä poistoja. Niiden arvon alentuminen 
testataan vähintään kerran vuodessa joko yksittäisen hyödyk-

keen tai yhtenäistä rahavirtaa tuottavan yksikön tasolla, mikäli 
arvonalentumisesta on viitteitä.

Tutkimusmenot kirjataan kuluiksi suoriteperusteisesti. Yksittäi-
sen hankkeen kehitysmenot kirjataan aineettomaksi hyödykkeeksi

• kun konserni voi osoittaa, että aineettoman hyödykkeen to-
teutus on teknisesti käyttökelpoinen ja omaisuuserä on val-
mis käyttöön tai myytäväksi

•  kun konsernin pyrkimyksenä on saattaa omaisuuserä val-
miiksi ja käyttää sitä tai myydä se

• kun konserni pystyy esittämään, kuinka omaisuuserä tulee 
tuottamaan vastaista taloudellista hyötyä

• kun käytettävissä on riittävästi teknisiä, taloudellisia ja muita 
voimavaroja kehittämistyön loppuun saattamiseen ja aineet-
toman hyödykkeen käyttämiseen ja myymiseen

• kun konserni pystyy luotettavasti arvioimaan kehitystyön ai-
kaiset menot ja

• kun konserni pystyy käyttämään näin luotua aineetonta hyö-
dykettä.

Aktivoidut kehittämismenot kirjataan jatkossa hankintamenoon-
sa, josta vähennetään kertyneet poistot ja arvonalentumistap-
piot. Poistojen tekeminen aloitetaan, kun omaisuuserä on valmis 
käytettäväksi, eli se on sellaisessa kunnossa, että se pystyy toimi-
maan tarkoitetulla tavalla. Poistot tehdään sen ajan kuluessa, jona 
omaisuuserästä odotetaan saatavan taloudellista etua.  Tuoteke-
hitysvaiheessa omaisuuserän mahdollinen arvonalentuminen 
testataan vuosittain.

Rahoitusvarat
Rahoitusvaroihin kuuluvat erät luokitellaan käypään arvoon tulos-
vaikutteisesti kirjattaviin rahoitusvaroihin, lainoihin ja muihin saa-
misiin, eräpäivään asti pidettäviin sijoituksiin, myytävissä oleviin 
rahoitusvaroihin tai tehokkaiksi suojausinstrumenteiksi tarkoitet-
tuihin johdannaisiin. Kaikki rahoitusvarat kirjataan alun perin käy-
pään arvoon. Jos kyseessä on rahoitusvaroihin kuuluva erä, jota 
ei arvosteta tulosvaikutteisesti käypään arvoon, sen hankintaan 
kohdistuvat transaktiomenot sisällytetään alkuperäiseen kirjanpi-
toarvoon.

Sellaisten rahoitusvarojen ostot tai myynnit, jotka edellyttävät 
varojen luovuttamista markkinapaikan säätelyn tai sopimuksen 
mukaisella aikataululla (seuraavana päivänä järjestettävät pörssi-
kaupat), kirjataan kaupantekopäivänä eli päivänä, jona konserni 
sitoutuu ostamaan tai myymään kyseisen omaisuuserän.

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat 
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat sisäl-
tävät kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät rahoitusvarat sekä 
ne erät, jotka alun perin kirjataan käypään arvoon tulosvaikuttei-
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sesti. Rahoitusvaroihin kuuluvat varat luokitellaan kaupankäynti-
tarkoituksissa pidettäviksi, jos ne on hankittu myytäviksi tai uudel-
leen ostettaviksi lyhyen ajan kuluessa. Johdannaiset luokitellaan 
kaupankäyntitarkoituksessa pidettäviksi, ellei niitä ole tarkoitettu 
IAS 39:n mukaisiksi suojausinstrumenteiksi. Käypään arvoon tu-
losvaikutteisesti kirjatut rahoitusvarat merkitään taseeseen käy-
pään arvoon siten, että arvon nettomuutokset esitetään rahoitus- 
erinä (käyvän arvon negatiiviset tai positiiviset nettomuutokset) 
tuloslaskelmassa.

Lainat ja muut saamiset
Lainat ja muut saamiset ovat johdannaisvaroihin kuulumattomia 
rahoitusvaroja, joilla on kiinteät tai määriteltävissä olevat maksu- 
erät ja joita ei ole noteerattu toimivilla markkinoilla. Alkuperäisen 
arvostamisen jälkeen näiden rahoitusvarojen arvo määritetään 
jatkossa jaksotettuun hankintamenoon käyttämällä efektiivisen 
koron (EIR) menetelmää ja vähentämällä mahdollinen arvon-
alentuminen. Jaksotettu hankintameno lasketaan ottamalla huo-
mioon kaikki hankintahinnan alennukset tai nousut sekä palkkiot 
tai menot, jotka ovat EIR:n oleellinen osa. EIR:n mukaiset poistot 
sisältyvät tuloslaskelman rahoitustuottoihin. Arvonalentumisesta 
johtuvat tappiot kirjataan tuloslaskelmaan, lainojen osalta rahoi-
tuskuluihin ja saamisten osalta materiaaleihin ja palveluihin tai 
muihin toiminnan kuluihin. 

Myyntisaamiset ja muut saamiset kuuluvat normaalisti tähän 
kategoriaan. Myyntisaamiset kirjataan ennakoituun realisointiar-
voonsa eli alkuperäiseen laskutettuun summaan vähennettynä 
arvioidulla arvonalentumisvarauksella Myyntisaamiset arvoste-
taan erikseen. Luottotappiot kirjataan kuluksi välittömästi, kun on 
viitteitä siitä, että konserni ei pysty perimään myyntisaamisiaan 
alkuperäisten sopimusten mukaisesti. Myyntisaamisia voidaan 
myydä muille rahoitusyhtiöille.

Myytävissä olevat rahoitusvarat
Myytävissä oleviin (AFS) rahoitusvaroihin luokitellaan oman pää-
oman ehtoiset instrumentit ja vieraan pääoman ehtoiset instru-
mentit. Myytävissä oleviksi luokitellut oman pääoman ehtoiset 
instrumentit ovat sellaisia, jotka eivät kuulu kaupankäyntitarkoi-
tuksessa pidettäviin tai joita ei ole määritelty tulosvaikutteisesti 
käypään arvoon. Tässä ryhmässä vieraan pääoman ehtoiset 
instrumentit ovat sijoituksia, joita on tarkoitus pitää määräämät-
tömän ajan ja jotka voidaan myydä rahoitustarpeen tai markkina-
tilanteen mukaan.

Alkuperäisen arvostamisen jälkeen myytävissä olevien rahoi-
tusvarat arvostetaan käypään arvoon ja realisoitumattomat voi-
tot tai tappiot kirjataan muihin laajan tuloksen eriin ja esitetään 
käyvän arvon rahastossa. Kertyneet käyvän arvon muutokset siir-
retään käyvän arvon rahastosta tulosvaikutteisiksi liiketoiminnan 

muihin tuottoihin tai kuluihin, mikäli sijoitus myydään tai arvon-
alentumistappiona rahoituskuluihin, mikäli sijoituksen arvo kat-
sotaan alentuneeksi. 

Rahoitusvaroihin kuuluvan erän kirjaaminen pois taseesta
Rahoitusvaroihin kuuluva erä (tai tilanteen mukaan sen osa tai 
samanlaisten erien ryhmän osa) poistetaan taseesta pääosin sil-
loin, kun

• oikeus saada rahavirtaa omaisuuserästä on päättynyt tai
• konserni on siirtänyt oikeutensa omaisuuserän rahavirtoihin 

toiselle osapuolelle tai on ottanut kantaakseen velvollisuuden 
maksaa saamansa rahasummat täysimääräisinä ilman olen-
naista viivytystä kolmannelle osapuolelle ”läpikulkujärjestelyn” 
muodossa; ja (a) konserni on luopunut olennaisilta osin kaikis-
ta omaisuuserään liittyvistä riskeistä ja eduista, tai (b) konserni 
ei ole luopunut edellä mainituista riskeistä ja eduista eikä ole 
myöskään pitänyt niitä, vaan on luopunut omaisuuserään liitty-
västä määräysvallasta.

Kun konserni on luopunut oikeudesta saada rahavirtoja omai-
suuserästä tai on tehnyt läpikulkua koskevan järjestelyn, se ar-
vioi, missä määrin sille on jäänyt omistamiseen liittyviä riskejä 
ja etuja. Kun konserni ei ole luopunut olennaisilta osin kaikista 
omaisuuserään liittyvistä riskeistä ja eduista eikä myöskään 
luopunut omaisuuserään liittyvästä määräysvallasta, se jatkaa 
asianomaisen omaisuuserän kirjaamista siinä määrin kuin kon-
sernilla on säilyvää intressiä. Siinä tapauksessa konserni kirjaa 
myös tähän liittyvät velat. Luovutettu omaisuuserä ja siihen liitty-
vä velka kirjataan tavalla, joka vastaa konsernille jääviä oikeuksia 
ja velvoitteita.

Konserni arvioi jokaisena raportointikauden päättymispäivä-
nä, onko olemassa objektiivista näyttöä rahoituserän tai rahoi-
tusvaroihin kuuluvan omaisuuseräryhmän arvonalentumisesta. 
Arvonalentumista on syntynyt siinä ja vain siinä tapauksessa, että 
arvonalentumisesta on objektiivista näyttöä yhden tai useamman, 
omaisuuserän alkuperäisen kirjaamisen jälkeen toteutuneen ta-
pahtuman (”tappion synnyttävä tapahtuma”) seurauksena ja että 
tappion synnyttävällä tapahtumalla on luotettavasti arvioitavissa 
oleva vaikutus rahoitusvaroihin kuuluvan erän tai erien ryhmän 
arvioituihin vastaisiin rahavirtoihin.

Konserni arvioi myytävissä olevia rahoitusvaroja jokaisena ra-
portointipäivänä todetakseen, onko olemassa objektiivista näyt-
töä kyseisen sijoituksen tai sijoitusryhmän arvonalentumisesta.

Jos on kyse myytävissä olevasta oman pääoman ehtoises-
ta instrumentista, tällainen objektiivinen näyttö olisi esimerkiksi 
merkittävä tai pitkäaikainen sijoituksen käyvän arvon lasku alle 
sen hankintamenon. Sitä, onko arvonalentuminen ollut merkit-
tävä, voidaan arvioida sijoituksen alkuperäisen hankintamenon 
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perusteella. Pitkäaikainen koskee sitä aikaa, jolloin käypä arvo on 
ollut alle alkuperäisen hankintamenon. Konserni on määritellyt 
tämän siten, että arvonalentuminen kirjataan, mikäli konsernin 
kannalta olennaisen sijoituksen arvo on alentunut yhtäjaksoises-
ti yli 12 kuukautta. Kun arvonalentumisesta on näyttöä, kumu-
latiivinen tappio – joka määritetään hankintamenon ja käyvän 
nykyarvon väliseksi eroksi, josta vähennetään kaikki aiemmin 
tuloslaskelmassa esitetyt asianomaisen sijoitukseen liittyvät ar-
vonalentumistappiot – poistetaan muista laajan tuloksen eristä 
ja kirjataan tuloslaskelmaan. Oman pääoman ehtoisiin instru-
mentteihin liittyviä arvonalentumistappioita ei peruta tulosvai-
kutteisesti; niiden käyvän arvon nousu arvon alentumisen jälkeen 
kirjataan laajaan tuloslaskelmaan. Jos myytävissä olevien rahoi-
tusvarojen erä myydään, sen laajassa tuloslaskelmassa esitetty 
käypä arvo kirjataan tulosvaikutteisesti.

Kun on kyse myytävissä oleviin rahoitusvaroihin luokitelluista 
vieraan pääoman ehtoisista instrumenteista, arvon alentumista 
arvioidaan samoilla kriteereillä kuin jaksotetun hankintamenon 
mukaisesti kirjattuja rahoitusvaroja. Arvonalentuminen kirjataan 
jaksotetun hankintamenon ja käyvän nykyarvon erotuksena, josta 
vähennetään aiemmin jo tuloslaskelmaan kirjattu asianomaisen 
sijoituksen arvonalentumistappio.

Jos seuraavilla tilikausilla velkainstrumentin käypä arvo nou-
see ja asianomainen nousu voidaan objektiivisesti liittää tuloslas-
kelmaan kirjatun arvonalentumistappion jälkeiseen tapahtu-
maan, arvonalentumistappio perutaan tulosvaikutteisesti.

Rahoitusvelat
Konsernin rahoitusvelkoihin kuuluvat käypään arvoon tulosvai-
kutteisesti arvostettavat rahoitusvelat, ostovelat ja muut velat, 
lainat ja muut rahoitusvelat, mukaan lukien luotolliset tilit ja suo-
jauslaskentaan kuuluvat johdannaisinstrumentit.

Rahoitusvelat kirjataan alun perin kirjanpitoon käypään ar-
voon. Lainoihin, muihin rahoitusvelkoihin ja ostovelkoihin liitty-
vät transaktiomenot sisällytetään jaksotettuun hankintamenoon 
arvostettavien rahoitusvelkojen alkuperäiseen kirjanpitoarvoon.

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvelat
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvelat sisäl-
tävät kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät rahoitusvelat sekä 
ne erät, jotka alun perin kirjataan käypään arvoon tulosvaikut-
teisesti. Rahoitusvelat  luokitellaan kaupankäyntitarkoituksissa 
pidettäviksi, jos ne on otettu tarkoituksena lunastaa ne takaisin 
lyhyen ajan kuluessa. Tähän ryhmään kuuluvat myös johdannais-
sopimukset, joita ei ole tarkoitettu suojausinstrumenteiksi IAS 
39:ssä määritellyllä tavalla.

Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävistä veloista syntyvät voi-
tot tai tappiot kirjataan tuloslaskelmaan, samoin johdannaisten 

käyvän arvon muutoksista aiheutuvat realisoituneet ja realisoitu-
mattomat voitot sekä tappiot.

Jaksotettuun hankintamenoon kirjattavat rahoitusvelat
Alkuperäisen kirjaamisen jälkeen korollisten velkojen arvo mää-
ritetään jaksotettuun hankintamenoon käyttämällä efektiivisen 
koron (EIR) menetelmällä. Voitot ja tappiot kirjataan tulosvaikut-
teisesti, kun kyseiset velat poistetaan taseesta niin ikään käyttä-
mällä EIR-poistomenetelmää. Jaksotettu hankintameno laske-
taan ottamalla huomioon kaikki hankintahinnan alennukset tai 
nousut sekä palkkiot tai menot, jotka ovat EIR:n oleellinen osa. 
EIR:n mukaiset poistot sisältyvät tuloslaskelman rahoituskuluihin.

Tähän ryhmään kuuluvat tavallisesti korolliset velat. Katso tar-
kemmin liitetieto 31.

Konsernin antamat takaussitoumukset ovat sopimuksia, jotka 
on annettu korvaamaan takauksen haltijan tappiot, jollei sopi-
muksen osapuolena oleva velallinen suorita erääntyneitä mak-
sujaan velkainstrumentin ehtojen mukaisesti. Takaussopimukset 
edellyttävät tässä tapauksessa maksun suorittamista velallisen 
puolesta. Takaussopimukset kirjataan alun perin käypään arvoon 
velkana, jota oikaistaan suoraan takauksen antamiseen koh-
distuvilla menoilla. Tämän jälkeen velan arvo määritetään joko 
asianomaisen velan maksamiseen tilinpäätöspäivänä tarvittavis-
ta menoista tehdyn parhaan arvion perusteella tai kumulatiivisilla 
poistoilla vähennetyn kirjaussumman nojalla sen mukaan, kumpi 
näistä on korkeampi.

Rahoitusvelka poistetaan taseesta, kun sen taustalla oleva vel-
voite poistuu, se perutaan tai raukeaa. Kun olemassa oleva rahoi-
tusvelka korvataan toisella samalta lainanantajalta saatavalla ve-
lalla olennaisesti eri ehdoilla tai jos olemassa olevan velan ehtoja 
muutetaan olennaisilta osilta, tällaista vaihtoa tai muutosta käsitel-
lään alkuperäisen velan poiskirjaamisena ja uuden velan kirjauk-
sena. Kyseisten kirjanpitoarvojen ero kirjataan tuloslaskelmaan.

Johdannaisinstrumentit ja suojauslaskenta
Konserni käyttää johdannaisinstrumentteja, kuten valuuttater-
miinejä ja koronvaihtosopimuksia, ulkomaan rahan määräisten 
erien ja korkoriskien suojaamiseksi. Nämä johdannaisinstrumen-
tit kirjataan alun perin käypään arvoon johdannaissopimuksen 
laadintahetkellä, ja arvostetaan myöhemmin käypään arvoon. 
Johdannaiset kirjataan rahoitusvaroihin, jos niiden käypä arvo 
on positiivinen, ja rahoitusvelkoihin niiden käyvän arvon ollessa 
negatiivinen.

Kaikki johdannaisten käyvän arvon muutoksista seuraavat voi-
tot tai tappiot kirjataan suoraan tulosvaikutteisesti, paitsi rahavir-
ran suojauksen tehokas osa, joka kirjataan muihin laajan tuloksen 
eriin ja myöhemmin tulosvaikutteisestei, kun myös itse suojauk-
sen kohteella on vaikutusta tuloslaskelmaan.
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Suojauslaskennan näkökulmasta suojaus luokitellaan rahavirran 
suojaukseksi silloin, 

• kun suojaudutaan rahavirran vaihtelulta, joka liittyy tasee-
seen kirjattuun omaisuus- tai velkaerään liittyvään erityiseen 
riskiin

• kun suojaus liittyy erittäin todennäköiseen ennakoituun liike-
toimeen tai

• tai kun suojaudutaan kiinteäehtöiseen sitoumukseen liitty-
vältä valuuttariskiltä. 

Suojaussuhteen alussa konserni määrittää ja dokumentoi muo-
dollisesti sen suhteen, johon se haluaa soveltaa suojauslas-
kentaa, sekä riskinhallintatavoitteensa ja suojaukseen liittyvän 
strategiansa. Dokumentaatiossa kuvataan suojausinstrumentti, 
suojauskohde tai suojattava liiketoimi, asianomaisen riskin luon-
ne ja se, miten yksikkö arvioi suojausinstrumentin käyvän arvon 
muutosten toimivuutta sen suhteen, miten ne vähentävät suo-
jauskohteiden tai suojauksen kohteena olevasta riskistä johtu-
vien rahavirrassa tapahtuvien muutosten vaikutusta. 

Suojausinstrumentista tulevan voiton tai tappion tehokas osa 
kirjataan muihin laajan tuloksen eriin rahavirran suojausrahas-
toon, kun taas tehoton osa kirjataan välittömästi tuloslaskelmaan 
liiketoiminnan muihin kuluihin.

Konserni käyttää valuuttatermiinejä suojautuakseen ennakoi-
duissa liiketoimissa ja kiinteäehtoisissa sitoumuksissa olevilta ul-
komaan rahaan liittyviltä riskeiltä. Valuuttatermiinien tehoton osa 
kirjataan niiden luonteen mukaisesti joko liiketoiminnan tuottoi-
hin ja kuluihin tai rahoitustuottoihin ja -kuluihin.

Muihin laajan tuloksen eriin kirjatut summat siirretään tulos-
vaikutteisiksi, kun suojattu liiketoimi vaikuttaa tuloslaskelmaan 
kuten esimerkiksi silloin, kun suojattu rahoitustuotto tai -kulu kir-
jataan tai kun ennakoitu myynti toteutuu.

Jos suojausinstrumentin voimassaolo lakkaa tai se myydään, 
päätetään tai käytetään sitä korvaamatta tai sen voimassaoloa 
pidentämättä (osana suojausstrategiaa) tai suojaus perutaan 
tai jos suojaus ei enää täytä suojauslaskennan kriteereitä, kaikki 
aiemmin muihin laajan tuloksen eriin kirjatut kumulatiiviset voi-
tot tai tappiot jäävät erikseen omaan pääomaan, kunnes enna-
koitu liiketoimi toteutuu tai ulkomaan rahan määräinen kiinteä-
ehtoinen sitoumus täyttyy.

Vaihto-omaisuus
Vaihto-omaisuus arvostetaan joko hankintamenoon tai nettorea-
lisointiarvoon sen mukaan, kumpi on alhaisempi. Kunkin tuot-
teen nykyiseen paikkaan ja tilaan saattamisesta koituneet menot 
kirjataan seuraavasti:

• raaka-aineet: ostot hankintamenoon first-in, first-out -mene-
telmällä tai painotettua keskihintaa käyttäen ja

• valmiit ja keskeneräiset tuotteet: suorat materiaalikustan-
nukset, työvoima ja osa tuotannon yleismenoista normaalin 
toiminta-asteen mukaisesti, pois lukien vieraan pääoman 
menot.

Nettorealisointiarvo on tavanomaisessa liiketoiminnassa saatava 
arvioitu myyntihinta, josta vähennetään arvioidut vaihto-omai-
suuden loppuun saattamisen vaatimat menot sekä myynnin to-
teutumiseen tarvittavat arvioidut menot.

Tavanomaisessa liiketoiminnassa myytäväksi rakennetut kiin-
teistöt raportoidaan ja kirjataan vaihto-omaisuutena, ja niiden 
arvo määritellään joko hankintamenona tai nettorealisointiarvo-
na sen mukaan, kumpi on alhaisempi. 

Rahoitusvaroihin kuulumattomien omaisuuserien 
arvon alentuminen
Konserni arvioi jokaisen raportointikauden päättymispäivänä, 
onko viitteitä siitä, että omaisuuserän arvo olisi alentunut. Jos täl-
laisia viitteitä on tai kun edellytetään omaisuuserän vuotuista ar-
vonalentumistestausta, konserni arvioi, mikä on kyseisestä erästä 
kerrytettävissä oleva rahamäärä. Omaisuuserästä kerrytettävissä 
oleva rahamäärä on omaisuuserän tai rahavirtaa tuottavan yksi-
kön (CGU) käypä arvo vähennettynä luovutuksesta johtuvilla me-
noilla tai sen käyttöarvo sen mukaan, kumpi on korkeampi. Kerry-
tettävissä oleva rahamäärä määritetään omaisuuseräkohtaisesti, 
ellei erä tuota tulevaa rahavirtaa, joka on suurelta osin riippu-
maton muiden omaisuuserien tai omaisuuseräryhmien tulevista 
rahavirroista. Kun omaisuuserän tai rahavirtaa tuottavan yksikön 
kirjanpitoarvo ylittää siitä kerrytettävissä olevan rahamäärän, 
omaisuuserän arvon katsotaan alentuneen, ja sen kirjanpitoarvo 
alennetaan siitä kerrytettävissä olevan rahamäärän suuruiseksi.

Kun arvioidaan käyttöarvoa, arvioidut vastaiset rahavirrat 
diskontataan nykyarvoon käyttäen veroja edeltävää diskont-
tauskorkoa, joka heijastaa nykyisiä markkinoiden arvioita rahan 
aika-arvosta ja riskistä kyseisen omaisuuserän kohdalla. Kun 
määritetään käypä arvo vähennettynä luovutuksesta johtuvilla 
menoilla, viimeaikaiset markkinoilla toteutuneet liiketapahtumat 
huomioidaan. Jos sellaisia ei pystytä löytämään, käytetään asian-
mukaista arvonmäärittämismallia. Nämä laskelmat vahvistetaan 
arvonmäärittämiseen liittyvien kertoimien, julkisen kaupankäyn-
nin kohteena olevien yritysten osakekurssien tai muiden käytet-
tävissä olevien käyvän arvon indikaattorien avulla.

Konsernin arvonalentumista koskevat laskelmat perustuvat yk-
sityiskohtaisiin budjetteihin ja ennustelaskelmiin, jotka laaditaan 
erikseen kutakin konsernin rahavirtaa tuottavaa yksikköä varten, 
joihin yksittäiset omaisuuserät on allokoitu. Nämä budjetit ja en-
nustelaskelmat kattavat yleensä viiden vuoden jakson. Pidemmil-
le kausille lasketaan pitkän aikavälin kasvuprosentti, jota sovel-
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letaan vastaisten rahavirtojen ennustamiseen viidennen vuoden 
jälkeen. Jatkuvien toimintojen arvonalentumisesta johtuvat tap-
piot, mukaan lukien vaihto-omaisuuden arvon alentuminen, kir-
jataan tuloslaskelmaan niihin menoluokkiin, jotka ovat kyseisten 
arvoltaan alentuneiden omaisuuserien tehtävän mukaisia.

Muista omaisuuseristä liikearvoa lukuun ottamatta tehdään 
arvio jokaisena raportointikauden päättymispäivänä sen määrit-
tämiseksi, onko viitteitä siitä, että aiemmin kirjattuja arvon alentu-
misesta johtuvia tappioita ei enää olisi tai ne olisivat vähentyneet. 
Jos viitteitä tästä on, konserni arvioi asianomaisesta omaisuus- 
erästä tai rahavirtaa tuottavasta yksiköstä kerrytettävissä olevan 
rahamäärän. Aiemmin kirjattu arvonalentumistappio perutaan 
ainoastaan, jos on tapahtunut muutosta niissä oletuksissa, joilla 
on määritelty omaisuuserän kerrytettävissä oleva rahamäärä vii-
meisimmän arvonalentumistappion kirjaamisen jälkeen. Peru-
minen on rajattu siten, että omaisuuserän kirjanpitoarvo ei ylitä 
sen kerrytettävissä oleva rahamäärää tai ylitä sitä kirjanpitoarvoa, 
johon olisi päädytty poistojen jälkeen, jos aiempina vuosina ei 
olisi kirjattu mitään ao. omaisuuserän arvonalentumistappiota. 
Peruminen kirjataan tulosvaikutteisesti, ellei omaisuuserää ole 
kirjattu sen uudelleenarvostukseen perustuvaan arvoon, jolloin 
perumista käsitellään uudelleenarvostuksen lisäyksenä.

Seuraaviin omaisuuseriin liittyy erityisiä arvonalentumisen tes-
tauksen piirteitä:

• Liikearvon arvonalentumistestaus suoritetaan vuosittain ja 
aina, jos olosuhteet antavat aihetta olettaa, että kirjanpito-
arvo saattaa olla alentunut. Liikearvon alentuminen määri-
tellään arvioimalla kerrytettävissä oleva rahamäärä kunkin 
liikearvoon liittyvän rahavirtaa tuottavan yksikön (tai yksikkö-
ryhmän) osalta. Kun rahavirtaa tuottavan yksikön kerrytettä-
vissä oleva rahamäärä on pienempi kuin sen kirjanpitoarvo, 
kirjataan arvonalentumistappio. Liikearvoon liittyviä arvon-
alentumistappioita ei voi perua tulevilla tilikausilla.

• Taloudelliselta vaikutusajaltaan rajoittamattomat aineetto-
mat hyödykkeet testataan arvonalentumisen varalta silloin, 
kun olosuhteet antavat aiheen olettaa, että niiden kirjanpi-
toarvo saattaa olla alentunut.

Rahavarat ja lyhytaikaiset talletukset
Taseessa olevat rahavarat ja lyhytaikaiset talletukset sisältävät 
pankkitalletukset ja käteisvarat sekä lyhytaikaiset talletukset, joi-
den erääntymisaika on korkeintaan kolmen kuukauden päässä. 
Konsernin rahavirtalaskelmassa rahavarat sisältävät niin ikään 
edellä mainitut erät.

Varaukset
Varaukset kirjataan, kun konsernilla on aikaisemman tapahtuman 
seurauksena oikeudellinen tai tosiasiallinen velvoite, maksuvel-

voitteen toteutuminen on todennäköistä ja velvoitteen suuruus 
on arvioitavissa luotettavasti. Kun konserni voi olettaa joko koko 
varauksen määrän tai osan siitä tulevan korvattavaksi, esimerkik-
si vakuutussopimuksen nojalla, korvaus kirjataan erillisenä eränä, 
mutta vasta sitten, kun se on käytännössä varma. Varaukseen liit-
tyvä kulu esitetään tuloslaskelmassa ilman mahdollisia korvauksia.

Takuukuluja koskevat varaukset kirjataan, kun tuote myy-
dään tai palvelu toimitetaan asiakkaalle. Takuuvarauksen mää-
rä perustuu kokemusperäiseen tietoon takuumenojen toteutu-
misesta. Alkuperäinen takuukuluarvio tarkistetaan vuosittain.

Uudelleenjärjestelyvaraukset kirjataan, kun varausten kir-
jaamisedellytykset täyttyvät. Konsernilla on tähän tosiasiallinen 
velvoite, kun konserni on laatinut virallisen suunnitelman, josta 
käy ilmi kohteena oleva liiketoiminta tai sen osa, niiden työnte-
kijöiden sijainti ja määrä, joita suunnitelma koskee, yksityiskoh-
tainen kuluarvio sekä aikataulu. Lisäksi asianomaisille työnteki-
jöille on kerrottava suunnitelman pääpiirteet.

Jos rahan aika-arvo on olennainen, varaukset diskontataan 
käyttäen lyhytaikaista diskonttauskorkoa ennen veroja, joka 
tilanteen mukaan heijastelee velalle ominaista riskiä. Kun dis-
konttausta käytetään, varauksen lisäys ajan myötä kirjataan ra-
hoituskuluksi.

Ehdolliset velat
Ehdolliset velat ovat olemassa olevia velvoitteita, jotka ovat syn-
tyneet aikaisempien tapahtumien seurauksena. Näitä voivat olla 
esimerkiksi vuokrasopimukset, tavanomaisen liiketoiminnan yh-
teydessä tapahtuvat mahdolliset virheet toimituksissa, joista kon-
sernilla on takuusitoumuksia, sekä myyntisaamisten myynnit fac-
toring-sopimusten nojalla. Ehdollisia velkoja ei kirjata taseeseen, 
koska ei ole todennäköistä, että näiden velvoitteiden hoitaminen 
vaatisi rahallista panostusta. Koska ei kuitenkaan ole täysin mah-
dotonta, että rahallista panostusta tarvitaan velvoitteiden hoita-
miseksi, konserni esittää nämä ehdolliset velat erikseen. 

Eläkkeet ja muut työsuhteen päättymisen jälkeiset etuudet
Konsernilla on eräissä Euroopan maissa käytössä etuuspohjaisia 
eläkejärjestelyjä, jotka edellyttävät maksujen suorittamista erik-
seen hallinnoituun rahastoon. Suurin osa konsernin eläkejärjes-
telyistä on luonteeltaan maksupohjaisia järjestelyjä (DCP). Mak-
supohjaiset eläkejärjestelyt ovat työsuhteen päättymisen jälkeisiä 
etuusjärjestelyitä, joissa yhtiö suorittaa kiinteitä maksuja erilliseen 
yksikköön (rahastoon). Yhtiöllä ei ole mitään oikeudellista tai tosi-
asiallista velvoitetta lisämaksujen suorittamiseen, mikäli rahastossa 
ei ole riittävästi varoja työntekijöiden nykyisen tai edeltävien tilikau-
sien työsuorituksiin perustuvien eläke-etuuksien maksamiseen. 

Etuuspohjaisissa etuusjärjestelyissä (DBP) taseeseen kirjattu 
velka vastaa etuuspohjaisen velvoitteen nykyarvoa, josta on vä-
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hennetty järjestelyyn liittyvien varojen käypä arvo tilinpäätöshet-
kellä. Vakuutusmatemaattiset voitot ja tappiot kirjataan konsernin 
muihin laajan tuloksen eriin uudelleen määriteltyinä erinä niiden 
toteutuessa. Muihin laajan tuloksen eriin kirjattuja uudelleen 
määriteltyjä eriä ei kirjata uudelleen tulosvaikutteisesti seuraavil-
la tilikausilla. Aiempaan työsuoritukseen perustuva meno kirja-
taan tuloslaskelmaan sillä tilikaudella, jolla järjestelyä muutetaan. 
Nettokorko lasketaan käyttämällä diskonttauskorkoa nettomää-
räiseen velka- tai varallisuuserään. Konserni esittää työsuorituk-
seen perustuvat menot, aiempaan työsuoritukseen perustuvat 
menot, työsuhde-etuusjärjestelyn supistamisesta ja täyttämisestä 
johtuvat voitot ja tappiot sekä nettokorkokulut tai -tuotot työsuh-
de-etuuskuluina. 

Riippumattomat vakuutusmatemaatikot laskevat etuuspohjai-
sen velvoitteen määrän käyttämällä ennakoituun etuusoikeusyk-
sikköön perustuvaa menetelmää (Projected Unit Credit Method, 
PUCM).

Arvon uudelleen määrittäminen, johon sisältyvät vakuutus-
matemaattiset voitot ja tappiot, omaisuuserän enimmäismäärän 
vaikutus ilman nettokorkoa (ei sovelleta konserniin) ja järjestelyyn 
kuuluvien varojen tuotto (ilman nettokorkoa), kirjataan suoraan 
taseeseen ja vastaava debet- tai kreditkirjaus tehdään kertynei-
siin voittovaroihin muiden laajan tuloksen erien kautta niiden 
toteutumiskaudella. Arvon uudelleen määrittämistä ei luokitella 
uudelleen tulosvaikutteisesti seuraavilla tilikausilla.

Aiempaan työsuoritukseen perustuvat menot kirjataan tulos-
vaikutteisesti sinä päivänä, joka on seuraavista aikaisempi:

• työsuhde-etuusjärjestelyn muuttamis- tai supistamispäivä ja
• päivä, jona konserni kirjaa uudelleenjärjestelyyn liittyvät 

menot.

Nettokorko lasketaan käyttämällä diskonttauskorkoa etuuspoh-
jaiseen nettovelkaan tai nettovaroihin. Konserni kirjaa seuraavat 
etuuspohjaiset nettovelvoitteet (toiminnoittain) myynnin, hallin-
non ja jakelun kuluihin tulosvaikutteisesti:

• työsuoritukseen perustuvat menot, joihin sisältyvät nykyiset 
ja aiemmat työsuorituksiin perustuvat menot sekä työsuh-
de-etuusjärjestelyjen supistamisesta ja muista kuin rutiinin-
omaisista suorituksista johtuvat voitot ja tappiot ja

• nettokorkokulut tai -tuotot.

Osakeperusteiset maksut
Osakeperusteiset maksut ovat yksikön ja toisen osapuolen välisiä 
sopimuksia, jotka oikeuttavat toisen osapuolen saamaan käteis-
varoja tai muita yksikön varoja määrinä, jotka perustuvat yksikön 
tai toisen konserniyksikön oman pääoman ehtoisten instrument-
tien hintaan, tai yksikön tai toisen konserniyksikön oman pää-
oman ehtoisiin instrumentteihin sillä edellytyksellä, että mahdol-
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liset yksilöidyt oikeuden syntymisehdot täyttyvät. Liitetiedossa 18 
käsitellään asiaa laajemmin.

3. Merkittävät kirjanpidolliset harkintaan  
     perustuvat päätökset, arviot ja oletukset
Konsernitilinpäätöksen laadinta edellyttää toimivalta johdolta 
sellaisten harkintaan perustuvien ratkaisujen, arvioiden ja oletus-
ten tekemistä, jotka vaikuttavat raportoitavaan liikevaihtoon, ku-
luihin, varoihin ja velkoihin sekä tilinpäätöksen liitetietoihin ja vas-
tuusitoumuksiin. Näitä oletuksia ja arvioita koskeva epävarmuus 
voi johtaa tilanteisiin, joissa tarvitaan asianomaisten varojen ja 
velkojen kirjanpitoarvon olennainen oikaisu tulevilla tilikausilla.

Soveltaessaan konsernin tilinpäätöksen laatimisperiaatteita 
toimiva johto on tehnyt seuraavat harkintaan perustuvat ratkai-
sut, jotka vaikuttavat eniten konsernitilinpäätökseen. Tulevaisuut-
ta koskevat ja muut arvioihin liittyvät keskeiset tilinpäätöspäivän 
epävarmuustekijät, joilla on merkittävä riski aiheuttaa tarvetta va-
rojen ja velkojen kirjanpitoarvojen olennaisiin oikaisuihin seuraa-
van tilikauden aikana, on mainittu myöhemmin tässä asiakirjassa. 
Konserni on perustanut oletuksensa ja arvionsa niihin paramet-
reihin, jotka olivat saatavissa konsernitilinpäätöstä laadittaessa. 
Nykyiset olosuhteet ja oletukset tulevasta kehityksestä voivat 
kuitenkin muuttua konsernista riippumattomien, markkinoilla tai 
olosuhteissa tapahtuvien muutosten takia. Nämä muutokset hei-
jastuvat oletuksiin niiden tapahtuessa. Alla on kuvattu ne alueet, 
joilla harkintaan perustuvat ratkaisut, oletukset ja arviot ovat mer-
kittävimpiä konsernin kannalta ja jotka muuttuessaan vaikuttavat 
tilinpäätökseen.

Sijoituskiinteistöjen käyvän arvon määrittäminen
Konserni kirjaa sijoituskiinteistönsä käypään arvoon, ja niiden 
muutokset kirjataan tulosvaikutteisesti. Käyvät arvot perustuvat 
lukuisiin eri arviointimenetelmiin. Suurimpien yksittäisten omai-
suuserien arvo perustuu ulkopuolisiin arvonmääritysraportteihin, 
joissa on käytetty tuotto- ja markkinalähestymistapojen yhdistel-
mää, kun taas pienempien yksikköjen arvo määritetään sisäisesti 
käyttämällä etenkin tuottoihin perustuvaa, mutta tilanteen mu-
kaan myös markkinahintaperusteista lähestymistapaa. Liitetie-
dossa 24 käsitellään asiaa laajemmin.

Biologiset hyödykkeet
Konsernin arvio on, että ei ole saatavissa asianmukaista markki-
nahintatietoa, jota voitaisiin käyttää niin laajan metsäomaisuuden 
arvioimiseen kuin Ahlström Capitalilla on. Arviointi tehdään siitä 
syystä laskemalla kasvavista metsistä tulevaisuudessa odotetun 
rahavirran nykyarvo. Olennaisimmat arviot liittyvät tuleviin hak-
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kuusuunnitelmiin, sellupuun ja puutavaran hinnoissa tapahtuviin 
muutoksiin sekä käytettyyn diskonttauskorkoon. Liitetiedossa 25 
esitetään herkkyysanalyysi näihin arvioihin liittyvistä arvonmääri-
tysten muutoksista.

Osakeperusteiset maksut
Konserni määrittää omana pääomana työntekijöille makset-
tavien palkkioiden kustannukset käyttämällä oman pääoman 
ehtoisten instrumenttien käypää arvoa osakkeiden myöntämis-
päivänä. Määritettäessä käypää arvoa osakeperusteisesti mak-
settaville palkkioille on päätettävä, mikä on parhaiten soveltuva 
arviointimalli, joka ottaisi huomioon myöntämisessä sovelletta-
vat ehdot. Arvio edellyttää myös arviointimalliin parhaiten sopi-
vien syöttötietojen määrittämistä ja niistä tehtäviä olettamuksia. 
Näitä tietoja ovat esimerkiksi osakeoption odotettavissa oleva 
voimassaoloaika, volatiliteetti ja osinkotuotto. Oletukset ja mal-
lit, joita on käytetty osakeperusteisesti maksettavien liiketoimien 
käyvän arvon arvioimiseksi, on esitetty liitetiedossa 18.

Tuloverot
Monimutkaisten verosäädösten tulkintaan, verolakien muutok-
siin sekä tulevan verotettavan tulon määrään ja ajoitukseen liittyy 
epävarmuutta. Kun otetaan huomioon laajat kansainväliset liike-
suhteet ja olemassa olevien sopimusjärjestelyiden pitkäaikaisuus 
ja monimutkaisuus, todellisten tulosten ja oletusten väliset erot 
tai tulevat muutokset näissä oletuksissa edellyttävät mahdollises-
ti verotettavan tulon ja kulujen oikaisemisesta sen jälkeen, kun ne 
on jo kirjattu.

Laskennalliset verosaamiset kirjataan käyttämättöminä vero-
tuksellisina tappioina siinä määrin kuin on todennäköistä, että 
konsernissa tulee olemaan verotettavaa voittoa, josta tappioita 
voidaan vähentää. Toimivalta johdolta edellytetään merkittävää 
harkintaan perustuvaa päätöstä sen määrittämiseksi, miten pal-
jon laskennallisia verosaamisia voidaan kirjata tulevien verotetta-
vien voittojen todennäköisen ajoituksen ja tason nojalla. Liitetie-
dossa 20 esitetään tarkempia yksityiskohtia.

Eläke-etuudet
Etuuspohjaisten eläkejärjestelyjen ja muiden työsuhteen päät-
tymisen jälkeisten etuuksien kustannus sekä eläkevelvoitteen 
nykyarvo määritetään vakuutusmatemaattisten laskelmien 
avulla. Vakuutusmatemaattisiin laskelmiin liittyy monia ole-
tuksia, jotka saattavat poiketa tulevaisuuden todellisesta ke-
hityksestä. Näitä ovat muun muassa diskonttokoron määritys, 
muutokset terveydenhuoltokustannuksissa, inflaatio, tulevat 
palkankorotukset, eläköitymistahti ja kuolleisuus sekä tulevat 
eläkkeiden korotukset. Arvioinnin monimutkaisuuden, sen pe-
rusoletusten ja pitkäaikaisen tarkasteluvälin vuoksi etuuspoh-
jainen velvoite on hyvin herkkä näissä oletuksissa tapahtuville 

muutoksille. Kaikki oletukset tarkistetaan jokaisen raportointi-
kauden päättymispäivänä.

Kuolleisuus perustuu julkisesti saatavilla oleviin kunkin maan 
kuolleisuustaulukoihin. Tulevat palkan ja eläkkeiden korotukset 
perustuvat kunkin maan odotettavissa oleviin inflaatioprosent-
teihin. Näitä oletuksia ja herkkyysanalyysia käsitellään tarkem-
min liitetiedossa 19.

Rahoitusvarojen ja -velkojen käyvän arvon määrittäminen
Kun taseessa olevien rahoitusvaroihin ja -velkoihin kuuluvien 
erien käypää arvoa ei voida määrittää toimivilla markkinoilla no-
teerattujen hintojen perusteella, niiden käypä arvo määritetään 
käyttämällä arvostusmenetelmiä, joista yksi on diskontatun kas-
savirran malli (DCF). Näiden mallien syöttötiedot otetaan mah-
dollisuuksien mukaan havainnoitavissa olevilta markkinoilta, 
mutta jos tämä ei ole mahdollista, tarvitaan tietty määrä harkintaa 
käypien arvojen määrittämisessä. Harkinta sisältää maksuval-
miusriskin, luottoriskin ja volatiliteetin tapaisten syöttötietojen 
pohtimista. Muutokset näitä tekijöitä koskevissa oletuksissa voi-
vat vaikuttaa rahoitusinstrumenttien raportoituun käypään ar-
voon. Asiaa on käsitelty tarkemmin liitetiedossa 32.

Pitkäaikaishankkeet
Kuten tuloutuskäytäntöjä koskevissa kohdissa on kuvattu, pitkä-
aikaishankkeiden liikevaihto ja kustannukset kirjataan tuottoina 
ja kuluina valmistusasteen mukaisesti, kun hankkeen lopullinen 
taloudellinen tulos pystytään arvioimaan luotettavasti. Valmis-
tusasteen mukainen kirjaaminen perustuu hankkeen tuottoja ja 
kuluja koskeviin arvioihin sekä luotettavaan ennusteeseen hank-
keen etenemisestä. Jos hankkeen lopullista taloudellista tulosta 
koskevat arviot muuttuvat, kirjattua tuottoa sekä voittoa tai tap-
piota oikaistaan jaksolta, jonka aikana muutoksesta on saatu tie-
tää ja jolloin sitä voidaan ensimmäistä kertaa arvioida. Hankkeista 
odotetut mahdolliset tappiot kirjataan suoraan kuluna. Asiaa on 
käsitelty tarkemmin liitetiedossa 10.

Liikearvon arvonalentumistestaus
Liikearvona kirjataan aluksi hankintamenosta se määrä, jolla suo-
ritetun vastikkeen ja määräysvallattomien omistajien osuuksien 
summa ylittää yksilöitävissä olevien hankittujen omaisuuserien 
ja vastattavaksi otettujen velkojen erotuksen. Alkuperäisen kir-
jaamisen jälkeen liikearvo arvostetaan hankintamenoon, josta 
on vähennetty mahdolliset kertyneet arvonalentumistappiot. Ar-
vonalentumisen testaamista varten liiketoimintojen yhdistämista-
pauksessa saatu liikearvo jaetaan hankinta-ajankohdasta lähtien 
kaikille konsernin rahavirtaa tuottaville yksiköille, joiden odotetaan 
hyötyvän yhdistämisestä, riippumatta siitä, siirretäänkö muita han-
kinnan kohteen varoja tai velkoja näille yksiköille. Mikäli liikearvoa 
on kohdistettu yksittäiselle rahavirtaa tuottavalle yksikölle ja osas-
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ta kyseisen yksikön toimintaa luovutaan, luovutettuun toimintaan 
liittyvä liikearvo sisällytetään toiminnan kirjanpitoarvoon luovutus-
voiton tai -tappion määrittelyssä. Näissä tapauksissa luovutettu 
liikearvo lasketaan luovutetun toiminnan ja säilytetyn rahavirtaa 
tuottavan yksikön osuuden suhteellisten arvojen perusteella.

Liikearvon arvonalentumistestaus tehdään vuosittain. Keskei-
set oletukset käyttöarvolaskelmissa ovat seuraavat: käyttöarvo 
on herkkä diskonttauskoroille ja kasvuprosenteille, joita käyte-
tään ennustekauden jälkeisten rahavirtojen ekstrapoloimiseen. 
Lisäksi yhtiöiden arvioinnin tukena käytetään tavanomaisia ar-
vonmääritysmenetelmiä, kuten viiteryhmäperusteista arviointia. 
Diskonttauskorot edustavat nykyistä markkinoiden arviota ku-
hunkin rahavirtaa kerryttävään yksikköön kohdistuvista riskeistä 
ottaen huomioon rahan aika-arvon sekä perustana olevien omai-
suuserien yksittäiset riskit, joita ei ole otettu mukaan rahavirta-ar-
vioihin. Diskonttauskorkolaskelma perustuu konsernin ja sen 
liiketoiminta-alueiden erityisolosuhteisiin, ja se on johdettu sen 
painotetusta keskimääräisestä pääomakustannuksesta (WACC). 
Kasvuennusteet perustuvat tosiasiallisiin pitkän aikavälin talous-
kasvuennusteisiin, joiden pohjana on kehittyneiden talouksien 
keskimääräinen historiallinen kasvu, joka on ollut noin 2 % vuo-
dessa. Käytetyt kasvuprosentit on saatu ulkopuolisista arvonmää-
ritysraporteista, ja ne ovat linjassa yllä esitetyn kuvauksen kanssa. 
Liitetiedossa 23 käsitellään asiaa laajemmin.

Segmentti-informaatio
IFRS-tilinpäätösnormiston mukaan yhteisön on erillistilinpäätök-
sissään tai omassa tilinpäätöksessään taikka konsernitilinpää-
töksessään annettava tietoja, joiden avulla sen tilinpäätöksen 
käyttäjät voivat objektiivisesti arvioida sen harjoittamien liiketoi-
mintojen ja taloudellisten toimintaympäristöjen luonnetta sekä 
taloudellisia vaikutuksia. IFRS 8 -standardia on sovellettava, jos 
yhteisön vieraan tai oman pääoman ehtoiset instrumentit ovat 
julkisen kaupankäynnin kohteena tai jos yhteisö toimittaa ti-
linpäätöksensä arvopaperimarkkinavalvojalle tai muulle viran-
omaistaholle tarkoituksenaan laskea liikkeeseen mihin tahansa 
luokkaan kuuluvia instrumentteja.

Segmenttitietojen esittäminen ei ole pakollista Ahlström Ca-
pital -konsernille, koska emoyhtiö Ahlström Capital Oy:llä ei ole 
julkisen kaupankäynnin kohteena oman pääoman tai vieraan 
pääoman ehtoisia instrumentteja. Tästä syystä Ahlström Capi-
tal -konserni on päättänyt olla julkaisematta segmenttitietoja 
konsernitilinpäätöksessään. Sen sijaan esitetään vapaaehtoista 
ei-segmenttitietoa.

Osakkeen ulkoinen käypä arvo (EFV)
Konsernin pääoman hallinnan ensisijaisena tavoitteena on omis-
taja-arvon eli osakkeen ulkoisen käyvän arvon kasvattaminen. 

Osakkeen ulkoinen käypä arvo (External Fair Value, EFV) on se 
odotettu markkina-arvo, joka osakkeesta odotetaan saatavan 
myytäessä se markkinaosapuolten välisessä tavanomaisessa 
kaupassa vähennettynä siitä aiheutuvilla kuluilla ja muilla velvoit-
teilla. Käytännössä tämä merkitsee sitä, että Ahlström Capitalin 
osakkeen ulkoinen käypä arvo on Ahlström Capital -konsernin 
omaisuuserien ulkoisten käypien arvojen summa vähennettynä 
niihin liittyvillä veloilla. Ahlström Capitalin osakkeen käyvän arvon 
määrittämiseksi yhtiön omistusten ulkoinen käypä arvo määrite-
tään jokaisena raportointipäivänä. Lisätietoja esitetään liitetiedon 
33 kohdassa pääoman hallinta.

4. Muutokset IFRS-tilinpäätösstandardeissa
Päättyneellä tilikaudella käyttöön otetut uudet ja muuttuneet standardit
Konserni on ottanut 1.1.2015 käyttöön seuraavat uudet ja uudis-
tuneet voimaan tulleet standardit. 

• Muutokset IAS 19:ään Työsuhde-etuudet - Defined Benefit 
Plans: Employee Contributions (sovellettava 1.7.2014 tai 
sen jälkeen alkavilla tilikausilla): Muutoksilla on selvennetty 
kirjanpitokäsittelyä, kun etuuspohjaisessa järjestelyssä edel-
lytetään työntekijöiden tai kolmansien osapuolien maksuja 
järjestelyyn. Muutoksilla ei arvioida olevan vaikutusta kon-
sernitilinpäätökseen.

• IFRS-standardien vuosittaiset parannukset (Annual Imp-
rovements to IFRSs), muutoskokoelmat 2011–2013 sekä 
2010–2012) (sovellettava 1.7.2014 tai sen jälkeen alkavilla 
tilikausilla): Annual Improvements -menettelyn kautta stan-
dardeihin tehtävät pienet ja vähemmän kiireelliset muutok-
set kerätään yhdeksi kokonaisuudeksi ja toteutetaan ker-
ran vuodessa. Hankkeeseen kuuluvat muutokset koskevat 
neljää (2011–2013) ja seitsemää (2010–2012) standardia. 
Muutosten vaikutukset vaihtelevat standardeittain, mutta ne 
eivät ole merkittäviä.

Tulevilla tilikausilla sovellettaviksi tulevat uudet ja muutetut 
standardit sekä tulkinnat
Konserni ei ole vielä soveltanut seuraavia, IASB:n jo julkistamia uu-
sia tai uudistettuja standardeja ja tulkintoja. Konserni ottaa ne käyt-
töön kunkin standardin ja tulkinnan voimaantulopäivästä lähtien, 
tai mikäli voimaantulopäivä on muu kuin tilikauden ensimmäinen 
päivä, voimaantulopäivää seuraavan tilikauden alusta lukien.

• Muutos IAS 1:een Tilinpäätöksen esittäminen: Disclosu-
re Initiative* (sovellettava 1.1.2016 tai sen jälkeen alkavil-
la tilikausilla). Muutoksilla on tarkoitus rohkaista yhteisöjä 
käyttämään harkintaa tilinpäätöksessä esitettäviä tietoja 
määritettäessä. Muutoksilla selvennetään esimerkiksi olen-

Konsernitilinpäätöksen liitetiedot
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naisuuden käsitteen soveltamista ja harkinnan käyttöä ti-
linpäätöksen liitetietojen järjestyksen ja paikan määrittämi-
sessä. Standardimuutoksilla ei arvioida olevan merkittävää 
vaikutusta konsernitilinpäätökseen.

• Muutokset IAS 16:een Aineelliset käyttöomaisuushyödyk-
keet ja IAS 38:aan Aineettomat hyödykkeet - Clarification 
of Acceptable Methods of Depreciation and Amortisation* 
(sovellettava 1.1.2016 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla): 
Muutoksilla selvennetään IAS 16:ta ja IAS 38:aa. Tuotto-
perusteisia poistomenetelmiä ei voida soveltaa aineellisiin 
käyttöomaisuushyödykkeisiin ja vain harvoin aineettomiin 
hyödykkeisiin. Standardimuutoksilla ei ole vaikutusta kon-
sernitilinpäätökseen.

• Muutokset IAS 16:een Aineelliset käyttöomaisuushyödyk-
keet ja IAS 41:ään Maatalous - Bearer Plants (sovellettava 
1.1.2016 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla): Muutetut stan-
dardit edellyttävät, että tuottavan kasvin määritelmän täyttä-
vät biologiset hyödykkeet käsitellään kirjanpidossa IAS 16:n 
soveltamisalaan kuuluvina aineellisina käyttöomaisuushyö-
dykkeinä IAS 41:n soveltamisen sijaan. Näillä muutoksilla ei 
ole vaikutusta konsernitilinpäätökseen.

• Muutokset IFRS 10:een Konsernitilinpäätös, IFRS 12:een 
Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot osuuksista muissa yhtei-
söissä ja IAS 28:aan Sijoitukset osakkuus- ja yhteisyrityksiin 
- Investment Entities: Applying the Consolidation Excepti-
on* (Muutoksia saadaan soveltaa välittömästi; sovellettava 
1.1.2016 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla): Kapea-alaiset 
muutokset IFRS 10:een, IFRS 12:een ja IAS 28 selkiyttävät 
sijoittajayhteisöjen kirjanpitoa koskevia vaatimuksia. Muu-
tokset myös tarjoavat tietyissä olosuhteissa helpotuksia, 
jotka alentavat standardin soveltamisesta aiheutuvia me-
noja. Muutoksilla ei ole vaikutusta konsernitilinpäätökseen.

• Muutokset IFRS 11:een Yhteisjärjestelyt - Accounting for 
Acquisitions of Interests in Joint Operations (sovellettava 
1.1.2016 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla): Muutoksilla on 
annettu uutta ohjeistusta IFRS 11:een siitä, miten kirjanpi-
dossa käsitellään yhteisessä toiminnossa olevan osuuden 
hankintaa, kun yhteinen toiminto muodostaa liiketoimin-
nan. Tällöin on sovellettava liiketoimintojen yhdistämisen 
kirjanpitokäsittelyä. Standardimuutoksilla ei arvioida olevan 
merkittävää vaikutusta konsernitilinpäätökseen.

• Muutokset IAS 27:ään Erillistilinpäätös – Equity Method in 
Separate Financial Statements* (sovellettava 1.1.2016 tai 
sen jälkeen alkavilla tilikausilla): Standardimuutosten myö-
tä yhteisöjen on mahdollista käsitellä tytär-, yhteis- ja osak-
kuusyrityksiin tehdyt sijoitukset erillistilinpäätöksissään pää-
omaosuusmenetelmää käyttäen. Standardimuutoksilla ei 
ole vaikutusta konsernitilinpäätökseen.

• Uusi IFRS 14 Regulatory Deferral Accounts* (sovellettava 
1.1.2016 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla): IFRS 14 on 
ensimmäinen IFRS-standardi, jossa annetaan ohjeistusta 
hintasääntelyn vaikutusten kirjanpitokäsittelyyn. Se on vä-
liaikaiseksi tarkoitettu standardi, joka koskee IFRS-tilinpää-
töksen ensilaatijoita. Ensilaatijoiden on mahdollista jatkaa 
hintasäänneltyihin toimintoihin liittyvien aiempien kirjanpi-
tokäytäntöjen soveltamista sillä aikaa kun IASB kehittää lo-
pullisen tätä osa-aluetta käsittelevän standardin. IFRS 14:n 
soveltaminen ei ole pakollista. Uudella standardilla ei ole 
vaikutusta konsernitilinpäätökseen.

• IFRS-standardien vuosittaiset parannukset (Annual Improve-
ments to IFRSs), muutoskokoelma 2012–2014* (sovellettava 
1.1.2016 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla): Annual Impro-
vements -menettelyn kautta standardeihin tehtävät pienet 
ja vähemmän kiireelliset muutokset kerätään yhdeksi koko-
naisuudeksi ja toteutetaan kerran vuodessa. Muutokset kos-
kevat neljää standardia. Muutosten vaikutukset vaihtelevat 
standardeittain, mutta ne eivät ole merkittäviä.

• Uusi IFRS 15 Myyntituotot asiakassopimuksista* (sovellet-
tava 1.1.2018 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla): IFRS 15 
luo kattavan viitekehyksen sen määrittämiseksi, voidaanko 
myyntituottoja tulouttaa, kuinka paljon ja milloin. IFRS 15 
korvaa voimassaolevan tuloutusta koskevan ohjeistuksen, 
mm. IAS 18:n Tuotot, IAS 11:n Pitkäaikaishankkeet sekä IF-
RIC 13:n Kanta-asiakasohjelmat. IFRS 15:n mukaan yhteisön 
on kirjattava myyntituotot sellaisena rahamääränä, joka ku-
vastaa vastiketta, johon yhteisö odottaa olevansa oikeutettu 
kyseisiä tavaroita tai palveluja vastaan. Konserni arvioi IFRS 
15:n vaikutuksia.

• Uusi IFRS 9 Rahoitusinstrumentit* (sovellettava 1.1.2018 tai 
sen jälkeen alkavilla tilikausilla): Standardi korvaa nykyisen 
IAS 39 Rahoitusinstrumentit: kirjaaminen ja arvostaminen 
-standardin. IFRS 9:ään sisältyy uudistettu ohjeistus rahoitus- 
instrumenttien kirjaamisesta ja arvostamisesta. Tämä kattaa 
myös uuden, odotettuja luottotappioita koskevan kirjanpi-
tokäsittelyn mallin, jota sovelletaan rahoitusvaroista kirjatta-
vien arvonalentumisten määrittämiseen. Standardin yleistä 
suojauslaskentaa koskevat säännökset on myös uudistettu. 
IAS 39:n säännökset rahoitusinstrumenttien taseeseen kir-
jaamisesta ja taseesta pois kirjaamisesta on säilytetty. Kon-
serni selvittää vielä standardin vaikutuksia.

* Kyseistä säännöstä ei ole hyväksytty sovellettavaksi EU:ssa 31.12.2015.
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Konsernitilinpäätöksen liitetiedot

Nimi Maa Toimiala 2015 2014
A. Ahlström Kiinteistöt Oy Suomi Kiinteistöt 100 100

A. Ahlström Rakennus Oy Suomi Holding 100 100
Ahlström Pihlava Oy Suomi Holding 100 100
Asunto Oy Varkauden Kommilanranta Suomi Kiinteistöt 100 100
Keskinäinen Kiinteistöosakeyhtiö Uudenmaankatu 24 Suomi Kiinteistöt 100 100
Kiinteistö Oy Egantti Suomi Kiinteistöt 100 100
Kiinteistö Oy Hämeenlinnan Taipaleentie 6 Suomi Kiinteistöt 100 100
Kiinteistö Oy Lahden Kulmala Suomi Kiinteistöt 100 100
Kiinteistö Oy Riihimäen Lasi Suomi Kiinteistöt 100 100
Morpac Oy Suomi Kiinteistöt 100 100
Rauman MO-Kiinteistö Oy Suomi Kiinteistöt 100 100
Kymiring Oy Suomi Holding 19 19

Ahlström Konsernipalvelut Oy Suomi Holding 100 100
AC Cleantech Management Oy Suomi Holding 100 100
AC Verwaltungs-GmbH Saksa Holding 100 100
AC Infra Oy Suomi Holding 100 100

Destia Group Oyj Suomi Holding 100 100
Destia Oy Suomi Holding 100 100

Destia Rail Oy Suomi Tuotanto ja myynti 100 100
Finnroad Oy Suomi Tuotanto ja myynti 100 100
Destia International Oy Suomi Tuotanto ja myynti 100 100

Zetasora Oy Suomi Tuotanto ja myynti 100 100
Destia Nesta Oy Suomi Tuotanto ja myynti 100 100

Destia Eesti AS Viro Tuotanto ja myynti 100 100
Turgel Grupp AS Viro Tuotanto ja myynti 100 100
Destia Sverige AB Ruotsi Tuotanto ja myynti 100 100

Omistusosuus (%)

5. Konsernia koskevat tiedot
Tiedot tytäryhtiöistä ja osakkuusyhtiöistä 
Konsernitilinpäätös sisältää:
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Nimi Maa Toimiala 2015 2014
Ahlstrom Capital B.V. Alankomaat Holding 100 100

ACPack B.V. Alankomaat Holding 100 100
ÅR Packaging Group AB Ruotsi Holding 65 64

Å&R Carton AB Ruotsi Holding 100 100
A&R Carton A/S Norja Myynti 100 100
A&R Carton NA Inc. Yhdysvallat Myynti 100 100
Å&R Carton Lund AB Ruotsi Tuotanto 100 100
CC Pack AB Ruotsi Tuotanto 100 100
A&R Carton Ltd Iso-Britannia Myynti 100 100
A&R Carton SA Ranska Holding 100 100

A&R Carton Cdf SA Ranska Tuotanto 100 100
A&R Carton Beteiligungen GmbH Saksa Holding 100 100

A&R Carton GmbH Saksa Tuotanto 100 100
A&R Carton Oy Suomi Tuotanto 100 100
A&R Carton Holding GmbH Saksa Holding 100 100

ZAO A&R Carton Kuban Venäjä Tuotanto 100 100
A&R Carton AS Viro Tuotanto 100 100

SP Containers Ltd Iso-Britannia Tuotanto 73 73
Flextrus Group AB Ruotsi Holding 100 100

Flextrus AB Ruotsi Tuotanto 100 100
Flextrus Halmstad AB Ruotsi Tuotanto 100 100
Flextrus Ltd Iso-Britannia Tuotanto 100 100

A&R Carton Austria GmbH Itävalta Holding 100 100
A&R Carton Graz GmbH Itävalta Tuotanto 100 -

A&R Carton Krakow sp z.o.o. Puola Tuotanto 100 -
A&R Carton Russia Holging GmbH Itävalta Holding 100 -

A&R Carton Moscow LLC Venäjä Tuotanto 100 -
DutchCo Alpha Holding B.V. Alankomaat Holding 100 100

Ahlstrom Capital Solar PVT Ltd Intia Holding 100 100
DutchCo Delta Holding B.V. Alankomaat Holding 100 100
AC Invest Two B.V. Alankomaat Holding 100 100
AC Invest Five B.V. Alankomaat Holding 100 100
AC Invest Six B.V. Alankomaat Holding 100 100
AC Invest Seven B.V. Alankomaat Holding 100 100
AC Kinnistute AS Viro Holding 100 100
ACEMS B.V. Alankomaat Holding 100 100

Enics AG Sveitsi Holding 99 99
Enics Eesti AS Viro Tuotanto ja myynti 100 100
Enics Electronics (Beijing) Ltd. Kiina Tuotanto ja myynti 100 100
Enics Electronics (Suzhou) Ltd. Kiina Tuotanto ja myynti 100 100
Enics Finland Oy Suomi Tuotanto ja myynti 100 100
Enics Hong Kong Ltd. Kiina Tuotanto ja myynti 100 100
Enics Schweiz AG Sveitsi Tuotanto ja myynti 100 100
Enics Slovakia s.r.o. Slovakia Tuotanto ja myynti 100 100
Enics Sweden AB Ruotsi Tuotanto ja myynti 100 100

AC Real Estate B.V. Alankomaat Holding 100 100
Waspel Real Estate A.S. Turkki Kiinteistöt 100 100
AC Bucharest Real Estate Holding B.V. Alankomaat Kiinteistöt 100 100

BDY Invest S.R.L Romania Kiinteistöt 100 100
Rakennus Oy Kivipalatsi Suomi Holding 100 50
Helsinki Real Estate Holding B.V. Alankomaat Holding 67 -

Kasarmi Real Estate Holding B.V.  
(earlier Kazerne Real Estate Holding B.V.) Alankomaat Kiinteistöt 100 100

Kasarmikatu Holding Oy Suomi Kiinteistöt 100 -
Kiinteistö Oy Kasarmikatu 21 Suomi Kiinteistöt 100 -

Omistusosuus (%)
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Osakkuusyhtiöt Maa Toimiala 2015 2014
Ahlstrom Oyj Suomi Production 11 11
AC Cleantech Growth Fund I Ky Suomi Holding 29 29
Munksjö Oyj Suomi Production 14 11
Suominen Oyj Suomi Production 27 27

Myynnit, purkautumiset, fuusiot Maa 2015
Asunto Oy Iittalan Kiinteistö Suomi Myyty
Asunto Oy Karhulan Karhunkatu 14 Suomi Myyty
Asunto Oy Kotkan Eskolantie 12-14 Suomi Myyty
Asunto-osakeyhtiö Varkauden Riittulanmäentie 5-9 Suomi Myyty
Asunto-osakeyhtiö Vuorimiehenkatu 5 Suomi Myyty
As Oy Helsingin Kivipalatsi Suomi Myyty
West Residential Park S.R.L Romania Myyty
AC Invest Three B.V. Alankomaat Purettu
AC Invest Four B.V. Alankomaat Purettu
EMI Corp SA Belgia Purettu
A&R Carton Frankfurt GmbH Saksa Fuusioitu
CC Pack Holding AB Ruotsi Fuusioitu
Combi Craft AB Ruotsi Fuusioitu

Omistusosuus (%)

6. Liiketoimintojen yhdistäminen ja hankinnat
Hankinnat 2015
ÅR Packaging osti 30.4.2015 MeadWestvacon Euroopan tu-
pakka-, suklaa- ja yleispakkausliiketoimintojen koko osakepää-
oman 75  166 000 eurolla ja sai määräysvallan. Kauppahinta 
suoritettiin käteisenä. Hankitut toiminnot sisältävät kolme teh-
dasta Grazissa Itävallassa, Krakovassa Puolassa ja Moskovassa 
Venäjällä sekä tietyn Svitavyssa Tšekissä toimivan kartonkiliike-
toimintakokonaisuuden koneineen. Hankitut liiketoiminnat tu-
levat toimimaan Å&R Carton -brändin alaisuudessa. Hankinta 
täydentää hyvin ÅR Packagingin nykyisiä toimintoja ja tarjoaa 

TEUR
Käteisvastike 75 166
Hankittujen yhtiöiden rahavarat -4 489
Rahavirta hankinnoista yhteensä 70 677

Hankitut varat ja vastattaviksi otetut velat 2015

Rahavirta hankinnoista:

vahvat kasvumahdollisuudet. Hankinnan odotetaan tuovan 
merkittäviä synergiaetuja, jotka liittyvät markkina-asemaan, 
ostotoimintoihin, tuotannon järkeistämiseen ja hallintokulujen 
karsimiseen. Hankitut toiminnot kerryttivät liikevaihtoa konser-
nituloslaskelmaan 30.4.2015 lähtien 105 666 TEUR. Hankittu-
jen toimintojen osuus liiketoiminnan nettovoitosta oli samalla 
jaksolla 10 546 TEUR. 

Jos toiminnot olisi konsolidoitu 1.1.2015 lähtien, konsernitu-
loslaskelmassa ÅR Packagingin pro-forma-liikevaihto olisi 561 
MEUR ja liikevoitto noin 40 MEUR. Ahlström Capital -konsernin 
pro-forma-liikevaihto olisi 1  577 MEUR ja liikevoitto noin 144 
MEUR.
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Hankintaan liittyvät kulut
Konsernituloslaskelmaan liiketoiminnan muihin kuluihin on kirjat-
tu 1 682 TEUR hankintaan liittyviä kustannuksia sekä due diligen-
ce -menettelyihin liittyviä konsulttipalkkioita.

Hankitut saamiset
Myyntisaamisten käypä arvo on 24 116 TEUR. Myyntisaamisten 
sopimukseen perustuva bruttosumma on 24  157  TEUR, josta 
41 TEUR on kirjattu epävarmaksi.

Asiakassuhteet
Asiakassuhteiden käypä arvo hankinta-ajankohtana oli 
2  599  TEUR. Kustannukset on sisällytetty muihin aineettomiin 
hyödykkeisiin.

Hankintamenolaskelmaa voidaan pitää siirretyn vastikkeen osal-
ta lopullisena, sillä lopullinen käyttöpääoman muutoksiin yms. 
liittyvä 8 836 TEUR:n käteissumma on maksettu.

Hankinnat 2014
Ahlströmin suvun omistamien Antti Ahlström Perilliset Oy:n, A. 
Ahlström Osakeyhtiön ja Ahlström Capital Oy:n osakkeenomis-
tajat päättivät 22.8.2013 pidetyissä yhtiökokouksissa järjeste-
lyistä, joiden myötä suvun yritys- ja teollisuusomaisuuden hoi-
taminen ja kehittäminen keskitettäisiin Ahlström Capital Oy:lle. 
Järjestelyiden ensimmäisessä vaiheessa A. Ahlström Osakeyhti-
ön kiinteistö- ja metsäliiketoiminta siirrettiin sen uudelle tytäryh-
tiölle A. Ahlström Kiinteistöt Oy:lle 30.9.2013. Antti Ahlström Pe-
rilliset Oy jakautui 28.5.2014, jolloin yhtiön osakkeet A. Ahlström 

TEUR
Varat
Aineettomat hyödykkeet, asiakassuhteet 2 600
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 41 156
Vaihto-omaisuus 17 788
Myyntisaamiset ja muut saamiset 31 559
Rahavarat 4 489

97 592
Velat
Ostovelat ja muut velat 21 071
Laskennalliset verovelat 1 355

22 426
Yksilöitävissä olevien nettovarojen käypä arvo 75 166

Hankinta-ajankohtana yksilöitävissä olevien varojen ja velkojen käyvät arvot olivat:

Osakeyhtiössä, Ahlstrom Oyj:ssä ja Munksjö Oyj:ssä siirtyivät 
Ahlström Capitalille. Vastikkeeksi Ahlström Capital laski liikkee-
seen 111 070 uutta osaketta. Antti Ahlström Perilliset Oy purkau-
tui järjestelyissä, ja uusi Antti Ahlström Perilliset Oy perustettiin. 
Uusi yhtiö keskittyy pääasiassa omistajaohjaukseen liittyviin 
asioihin. Viimeisenä toimenpiteenä A. Ahlström Osakeyhtiö su-
lautui Ahlström Capital Oy:hyn 30.5.2014, jolloin Ahlström Ca-
pital laski liikkeeseen 170 914 uutta Ahlström Capital Oy:n osa-
ketta.  A. Ahlström Kiinteistöt Oy:stä tuli Ahlström Capital Oy:n 
tytäryhtiö, minkä seurauksena Ahlström Capitalin portfolioon 
sisältyy myös merkittävät kiinteistö- ja metsäomaisuudet. Edel-
lä kuvattujen järjestelyjen tulosvaikutus oli yhteensä 314 TEUR. 
A. Ahlström Kiinteistöt -alakonsernin liikevaihto liiketoimintojen 
yhdistämisen jälkeen oli 10 258 TEUR ja tilikauden tappio -2 022 
TEUR.

Destia Group Oyj hankki Destia Oy:n koko osakepääoman 
osakekaupalla 1.7.2014. Destia on suomalainen infra- ja raken-
nusalan palveluyritys, joka rakentaa, ylläpitää ja suunnittelee lii-
kenneväyliä, liikenne- ja teollisuusympäristöjä sekä kokonaisia 
elinympäristöjä. Destian palvelut ulottuvat kattavasta maanpääl-
lisestä toiminnasta aina maanalaiseen rakentamiseen. Destia Oy 
tytäryhtiöineen toimii pääosin Suomessa.

Kauppa rahoitettiin laskemalla liikkeelle 65 MEUR:n jouk-
kovelkakirjalaina 19.6.2014. Tilikauden liikevoittoa rasittivat 
2,2 MEUR:n kustannukset ja tilikauden tulosta puolestaan 4,7 
MEUR:n kustannukset, jotka liittyvät hankintaan ja Destian 
osakkeita koskeneisiin rahoitusjärjestelyihin. Hankintameno-
laskelma on lopullinen, ja koko hankinnan kustannus sen netto-
varallisuuden kokonaissumman ylittävältä osalta on liikearvoa. 
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TEUR
A. Ahlström  

Kiinteistöt  -konserni
Antti Ahlström 

Perilliset Oy Destia Oy
Varat
Aineettomat hyödykkeet 504 4 107
Sijoituskiinteistöt 91 159
Biologiset hyödykkeet 92 038
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 22 699 54 145
Sijoitukset konserniyhtiöihin 2 072
Sijoitukset osakkuusyhtiöihin 732 53 701
Myytävissä olevat rahoitusvarat 10 940
Vaihto-omaisuus 2 175 22 187
Lainasaamiset 5 000
Myyntisaamiset ja muut saamiset 8 830 59 421
Laskennalliset verosaamiset 5 095 1 814
Rahavarat 1 534 50 477

240 706 55 773 192 151
Velat
Rahoitusvelat 75 230 7 467
Ostovelat ja muut velat 3 999 99 784
Varaukset 5 693 17 492
Laskennalliset verovelat 24 927 553
Pääoman palautus Suomen valtiolle 42 048

109 849 167 344
Yksilöitävissä olevien nettovarojen käypä arvo 130 857 55 773 24 807

Määräysvallattomien osuuksien käypä arvo 
Hankinnasta syntyvä liikearvo 83 154
Hankittu oma pääoma 24 807
Luovutetut vastikkeet 107 961

Liikkeelle laskettu oma pääoma 130 857 55 773

Hankinnan yhteydessä kirjattu käypä arvo

Liikearvo on 83 MEUR. Hankinnan vaikutus konsernin liikevaih-
toon oli 261 780 TEUR ja tilikauden tulokseen 5 487 TEUR.

Jos hankinta olisi tehty 1.1.2014, lisävaikutus konsernin 
liikevaihtoon olisi ollut 169 715 TEUR ja tilikauden tulokseen 
-362 TEUR.

Hankitut varat ja vastattaviksi otetut velat 2014
Hankinta-ajankohtana yksilöitävissä olevien varojen ja velkojen 
käyvät arvot olivat:
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TEUR 2015 2014
Liikevaihto 513 517 404 330
Myytyjä suoritteita vastaavat kulut -283 348 -223 594
Hallinnon kulut -193 563 -154 987
Rahoituskulut -9 910 -9 806
Voitto ennen veroja 26 696 15 943
Tuloverot -6 712 -342
Tilikauden voitto jatkuvista toiminnoista 19 984 15 601
Tilikauden laaja tulos yhteensä 21 528 10 917
Määräysvallattomien omistajien osuudet 7 712 4 032

TEUR 31.12.2015 31.12.2014
Vaihto-omaisuus sekä rahavarat ja pankkisaamiset (lyhytaikainen) 128 676 83 908
Muut lyhytaikaiset varat 75 204 63 381
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet ja muut pitkäaikaiset rahoitusvarat 104 508 76 586
Muut pitkäaikaiset varat 60 303 55 740
Ostovelat ja muut velat (lyhytaikaiset) 92 836 67 936
Muut lyhytaikaiset velat 4 227 13 736
Korolliset lainat, laskennalliset verot 170 320 118 533
Oma pääoma yhteensä 101 308 79 410
Emoyhtiön osakkeenomistajien osuus 65 583 50 028
Määräysvallattomien omistajien osuudet 35,725 29,382

TEUR 2015 2014
Liiketoiminnan nettorahavirta 67 008 32 947
Investointien nettorahavirta -81 991 -10 372
Rahoituksen nettorahavirta 40 201 -11 530
Rahavarojen nettomuutos 25 218 11 045

Nimi
Kotimaa ja 

toimipaikka 2015 2014
ÅR Packaging Group AB Ruotsi, Lund 35 % 36 %

7. Määräysvallattomat omistusosuudet
Alla on esitetty tiedot tytäryhtiöistä, joissa on olennaisia määräysvallattomia omistusosuuksia:

Alla esitetään yhteenvetona näitä tytäryhtiöitä koskevat tiedot. Tiedot perustuvat lukuihin, joista ei ole eliminoitu konserniyhtiöiden 
välisiä eriä.

Osakkeenomistajien välisten järjestelyjen myötä Ahlström Capi-
talin omistusosuus ÅR Packaging Group AB:sta kasvoi 64 prosen-
tista 65 prosenttiin vuonna 2015.

Yhteenveto laajasta tuloslaskelmasta

Yhteenveto taseesta

Yhteenveto rahavirtatiedoista

Vuonna 2015 Ahlström Capital hankki 50 % Rakennus Oy Kivi-
palatsin osakkeista ja kasvatti omistusosuutensa 100 prosenttiin.

Nimi 2015 2014
Olennaisten määräysvallattomien omistusosuuksien tasearvot 35 725 29 382
Voitto, joka kohdistuu olennaisille määräysvallattomille omistusosuuksille 7 712 4 032
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8. Liikevaihto

9. Liiketoiminnan muut tuotot
Liiketoiminnan muut tuotot sisältävät myös tuotot myytävissä 
olevien rahoitusvarojen realisoituneista voitoista.

10. Pitkäaikaishankkeet
Liikevaihto pitkäaikaishankkeista kirjataan valmistusasteen mu-
kaisella tulouttamismenetelmällä, kun hankkeen tulos voidaan 
luotettavasti määrittää. Valtaosa pitkäaikaishankkeista liittyy Des-
tiaan. Lisäksi Enicsissä on kirjattu joitakin pieniä hankkeita valmis-
tusasteen mukaisella menetelmällä. Vuonna 2014 Destia konso-
lidoitiin heinäkuusta alkaen. 

Keskeneräiset hankkeet on esitetty tuloslaskelmassa ja taseessa 
seuraavasti:

TEUR 2015 2014
Liikevaihto 1 489 869 1 121 174
Vuokratuotot 13 893 10 566
Tuotot myytäviksi rakennetuista kiinteistöistä 25 719 17 312

1 529 480 1 149 052

TEUR 2015 2014
Tuloslaskelma
Osatuloutusperiaatteella kirjattu liikevaihto 421 012 234 032

Tase
Kertyneet toteutuneet menot ja kirjatut voitot 
(tappiot vähennetty) 745 732 233 203
Keskeneräisistä hankkeista saadut  
ennakkomaksut 30 300 30 471

TEUR 2015 2014
Sijoitusten myyntivoitot 3 764 94 606
Muiden aineellisten ja aineettomien  
hyödykkeiden myyntivoitot 6 244 2 368
Myytävissä olevien rahoitusvarojen  
myyntivoitot 68 455 41 484
Sijoituskiinteistöjen ja biologisten  
hyödykkeiden käyvän arvon muutokset 10 892 2 096
Muut 6 577 5 277

95 932 145 830

TEUR 2015 2014
Suomi 596 297 383 382
Muu Eurooppa 811 282 675 418
Muu maailma 121 901 90 252

1 529 480 1 149 052

TEUR 2015 2014
Pakkausliiketoiminta 513 517 404 330
Elektroniikan sopimusvalmistus (EMS) 505 332 451 074
Infrastruktuuri- ja rakentamispalvelut 462 758 261 780
Kiinteistöt 39 611 27 897
Metsät 6 469 2 883
Muut 1 794 1 088

1 529 480 1 149 052

ÅR Packaging hankki MeadWestvacon Euroopan pakkaustoimin-
not vuonna 2015. Liikevaihto hankituista liiketoiminnoista sisältyy 
pakkausliiketoimintoihin vuoden 2015 toukokuusta lähtien. Des-
tia sisältyy infrastruktuuri- ja rakentamispalveluihin vuoden 2014 
heinäkuusta lähtien. A. Ahlström Kiinteistöt -konsernin liikevaihto 
sisältyy kiinteistö-, metsä- ja muiden liiketoimintojen liikevaih-
toon vuoden 2014 kesäkuusta lähtien.

Tuloutus

Destia 
Liikevaihto ja tuotot infrastruktuuri- ja rakennuspalveluliiketoi-
minnasta on kirjattu pääosin valmistusasteen mukaisella tuloutta-
mismenetelmällä. Destia on suomalainen infra- ja rakennusalan 
palveluyritys, joka rakentaa, ylläpitää ja suunnittelee liikenneväy-
liä, liikenne- ja teollisuusympäristöjä sekä kokonaisia elinympä-
ristöjä. Destian palvelut ulottuvat kattavasta maanpäällisestä toi-
minnasta aina maanalaiseen rakentamiseen. 

Enics
Liikevaihto ja tuotot tietyistä teknistä suunnittelua koskevista so-
pimuksista on kirjattu valmistusasteen mukaisella tulouttamisme-
netelmällä, kun hankkeen tulos voidaan luotettavasti määrittää. 
Tämä on mahdollista, kun hankkeen kokonaistuotot, kustannuk-
set ja tulokset sekä hankkeen eteneminen voidaan mitata luotet-
tavasti ja on todennäköistä, että hankkeeseen liittyvä taloudelli-
nen hyöty saadaan konserniin. 

Liikevaihdon jakautuminen alueittain

Liikevaihdon jakautuminen liiketoiminta-alueittain
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11. Materiaalit ja palvelut

12. Liiketoiminnan muut kulut

TEUR 2015 2014
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden 
varaston muutos -24 261 5 305
Ostot tilikauden aikana -692 940 -583 399
Muutos materiaalivarastoissa 426 -247
Ulkopuoliset palvelut -266 384 -133 094

-983 159 -711 435

TEUR 2015 2014
Vuokrakulut -22 574 -16 900
Ulkopuoliset palvelut -12 018 -7 819
Muut kulut -132 224 -122 561

-166 816 -147 280

Muut kulut koostuvat pääosin rahti-, energia-, matka-, markki-
nointi-, vuokratyövoima-, tietotekniikka- ja ylläpitokuluista sekä 
koneiden korjauskuluista.

TEUR 2015 2014
Tilintarkastuspalkkio -688 -887
Muut palvelut -437 -455

-1 125 -1 342

Tilintarkastajan palkkiot

13. Tutkimus- ja kehittämismenot
Tutkimus- ja kehittämismenot sisältävät ÅR Packagingin ja Des-
tian tiedot. Kehittämismenot, jotka eivät ole aktivoitavissa, on 
kirjattu kuluiksi niiden syntymiskaudella. Tutkimus- ja kehittämis-
menot liittyvät pääsin henkilöstökuluihin. 

ÅR Packagingin pakkausliiketoimintojen tutkimus ja tuote-
kehitys keskittyy sulkupakkausratkaisuihin. Destian tutkimus- ja 
kehittämismenot koostuvat tuottavuuden ja turvallisuuden pa-
rantamiseen tähtäävän menetelmä- ja kalustokehitystyön kustan-
nuksista.

Tutkimus- ja kehittämismenot tuloslaskelmassa:

TEUR 2015 2014
ÅR Packaging -1 611 -1 352
Destia -934 -482

14. Julkiset avustukset
Tuloslaskelman julkiset avustukset liittyvät pääosin vientitulojen 
kompensaatioon, sosiaaliturvakuluihin ja valtion luottovakuutuk-
seen. Vuonna 2015 aktivoidut julkiset avustukset liittyivät uuden 
moottoriurheilukeskuksen suunnitteluun. Näihin avustuksiin ei 
liity täyttämättömiä ehtoja tai vastuusitoumuksia.

TEUR 2015 2014
Vuoden aikana saadut ja tuloslaskelmaan 
kirjatut 86 95
Vuoden aikana saadut ja taseeseen kirjatut 300

386 95

15. Rahoitustuotot

16. Rahoituskulut

TEUR 2015 2014
Korkotuotot 1 188 754
Osingot 32 268
Valuuttakurssivoitot 10 410 3 129
Muut rahoitustuotot 2 2 336
Tulosvaikutteisesti kirjatut rahoitusinstrument-
tien käyvän arvon nettomuutokset 64

11 696 6 487

TEUR 2015 2014
Korkokulut rahoitusveloista -17 616 -15 476
Korkokulut rahoitusleasingsopimuksista -757 -822
Valuuttakurssitappiot -11 261 -3 795
Muut rahoituskulut -5 448 -6 271
Tulosvaikutteisesti kirjatut rahoitusinstrument-
tien käyvän arvon nettomuutokset -253

-35 083 -26 617

Käyvän arvon muutokset johdannaissopimuksista, jotka eivät täy-
tä suojauslaskennan vaatimuksia, on kirjattu tulosvaikutteisesti.

Käyvän arvon muutokset johdannaissopimuksista, jotka eivät täy-
tä suojauslaskennan vaatimuksia, on kirjattu tulosvaikutteisesti.
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17. Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut  
       ja henkilöstömäärä

TEUR 2015 2014
Palkat ja palkkiot -219 615 -167 697
Eläkekulut -20 077 -15 611
Muut työsuhteen päättymisen jälkeiset etuudet -11 -7
Muut henkilöstökulut -43 342 -32 751

Työsuhde-etuuksista aiheutuneet  
kulut yhteensä -283 045 -216 066

TEUR 2015 2014
Toimitusjohtajan palkka -1 016 -566
josta muuttuva palkan osa -600 -191
Toimitusjohtajalle maksetut osakepohjaiset 
etuudet* -1 822
Hallituksen jäsenten palkkiot -382 -284

Huom. Toimitusjohtajan ja hallituksen palkat ja palkkiot koskevat vain emoyhtiötä.

*Konserniin kohdistuva kuluvaikutus on jaettu vuosille 2012–2014. Kulu oli 306 TEUR 
vuonna 2014. 

Henkilöstön lukumäärä keskimäärin 2015 2014
Toimihenkilöt 2 442 2 236
Työntekijät 4 385 4 093

6 828 6 329

Ahlström Capital Oy:n pitkän aikavälin kannustinjärjestelmä
Ahlström Capital Oy:n (”yhtiö”) hallitus on päättänyt toteuttaa 
yhtiön johdolle suunnatun pitkän aikavälin kannustinohjelman, 
jonka tarkoituksena on yhdistää osakkeenomistajien ja johdon 
tavoitteet yhtiön arvon kasvattamiseksi pitkällä aikavälillä, si- 
touttaa johto yhtiön pitkän aikavälin liiketoimintatavoitteisiin ja 
taata johdolle kilpailukykyinen sekä vertailun kestävä palkitse-
mistaso.

Yhtiön pitkän aikavälin kannustinohjelma sisältää kolme pe-
räkkäistä ja limittäistä kolmivuotista ansaintajaksoa: 2015–2017, 
2016–2018 ja 2017–2019. Yhtiön hallitus päättää järjestelmän an-
saintakriteereistä, sen piiriin kuuluvista henkilöistä ja palkkioiden 
suuruudesta kutakin ansaintajaksoa varten erikseen. 

Ansaintajaksolla 2015–2017 hyväksytyt pääkriteerit perustu-
vat Ahlström Capital Oy:n osakkeen ulkoisen käyvän arvon (EFV) 
kehitykseen. Ensimmäisellä ansaintajaksolla palkkio on enintään 
133 % osallistujan vuosipalkasta ja maksettavissa kahtena eränä, 

50 % vuoden 2018 ensimmäisellä neljänneksellä ja 50 % saman 
vuoden kolmannella neljänneksellä.

Destia Group Oyj:n pitkän aikavälin kannustinjärjestelmä
Destia Group Oyj:n hallitus päätti 30.10.2014 uudesta pitkän 
aikavälin kannustinjärjestelmästä vuosille 2014−2018. Järjestel-
män tarkoituksena on sitouttaa tietyt avainhenkilöt yhtiöön ja 
tarjota heille kilpailukykyinen palkkiojärjestelmä. Pitkän aikavä-
lin kannustinjärjestelmästä sekä sen piiriin kuuluvista henkilöistä 
päättää hallitus. Järjestelmän piiriin kuuluu noin 75 henkilöä. An-
saintajakso on 2014–2018, ja ansaintakriteerinä on yhtiön arvon-
nousu. Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän kriteerit ovat samat 
kaikille järjestelmän piiriin kuuluville. Kriteerit ovat konsernitasoi-
sia ja poikkeavat tulospalkkiojärjestelmän kriteereistä. Ansainta-
jaksolta kertynyt palkkio maksetaan rahapalkkiona viimeistään 
vuoden 2019 aikana.

Vuonna 2015 Ahlström Capital -konsernissa otettiin käyttöön 
synteettinen optiojärjestely Destia Group Oyj:n hallituksen pu-
heenjohtajalle.

Edellä mainittujen pitkän aikavälin kannustinjärjestelmien vai-
kutus Ahlström Capital -konsernin työsuhde-etuuksista aiheutu-
viin kuluihin vuonna 2015 oli 2,6 MEUR ja niihin liittyvät vastuut 
vuoden 2015 lopussa olivat 3,7 MEUR.

18. Osakeperusteiset maksut
Ahlström Capital -konsernissa osakeperusteisia maksuohjelmia 
on käytössä Enicsissä.

Seuraavassa taulukossa on kuvattu osakeperusteisten mak-
suohjelmien yleiset ehdot:

Optioiden määrä 2015 2014
Jäljellä 1.1. 22 157 14 089
Tilikaudella myönnetty 88 500 17 000
Tilikaudella käytetty -6 297
Ostettu ohjelmien piiriin kuuluvilta -2 635
Jäljellä 31.12. 110 657 22 157
Käytetty 31.12. 110 657 22 157

Optio-ohjelma 2010
Optio-ohjelmaa muutettiin vuonna 2014. Osa myönnetyistä op-
tioista suoritettiin käteisellä joillekuille ohjelman piiriin kuuluvil-
le vuonna 2014. Vuoden 2010 optio-ohjelmaan kuuluvia jäljellä 
olevia optioita koskevia sopimuksia on muutettu. Nämä optiot 
voidaan suorittaa käteisellä aikaisintaan 31.12.2020. 
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Optio-ohjelma 2015 (Enicsin osakepalkkio-ohjelma)
Konsernilla on uusi tietyille johtoon kuuluville ja avainhenkilöil-
le suunnattu optio-ohjelma, joka tuli voimaan 1.1.2015. Optiot 
myönnetään ohjelman piiriin kuuluville vastikkeetta. Yhtiö voi os-
taa optiot ohjelman piiriin kuuluvilta henkilöiltä käypään markki-
nahintaan, josta vähennetään arvioitu toteutushinta 31.12.2018. 
Ohjelman piiriin kuuluvilla on oikeus saada sidotuista ja lunasta-
mattomista optioista käypää markkina-arvoa vastaava käteisvasti-
ke, josta on vähennetty arvioitu toteutushinta 31.12.2020. Optiot 
voidaan lunastaa jo aikaisemmin, mikäli yhtiön omistussuhteissa 
tapahtuu merkittäviä muutoksia. Arvioidun toteutushinnan voi 
määrittää hallitus, ja sitä oikaistaan suhteessa kerryttämisjaksolla 
tehtyihin pääomankorotuksiin tai pääoman jakamiseen. Toteu-
tushinta myöntämispäivänä oli 80,39 euroa.

Myönnettyihin optioihin liittyvä 1 781 TEUR:n vastuu (1 801) on 
kirjattu täysimääräisesti. Vuonna 2015 optio-ohjelman kulut olivat 
160 TEUR, ja vuonna 2014 ne olivat 992 TEUR. Vuonna 2015 yh-
tään optiota (2014: 6 297) ei konvertoitu osakkeiksi.

ÅR Packagingin osakepohjaiset kannustimet
ÅR Packaging käynnisti vuonna 2015 konsernin avainjohdolle 
suunnatun uuden pitkän aikavälin kannustinohjelman. Ohjelma 
koostuu kaikkiaan 500 000 warrantista, jotka kaikki on laskettu liik-
keelle ja merkitty. Kunkin warrantin merkintähinta on 0,74 euroa 
ja toteutushinta 20,00 euroa. Ohjelma päättyy joulukuussa 2020. 
Jos kaikki warrantit konvertoidaan osakkeiksi, osakkeiden koko-
naismäärä dilutoituu noin 5 prosenttia.

19. Eläkkeet ja muut työsuhteen päättymisen 
jälkeiset etuudet

Etuuspohjainen nettovelvoite

TEUR 2015 2014
Suomi 4 107 4 439
Saksa 27 896 29 170
Itävalta 5 626
Sveitsi 4 688 1 551
Muut maat 1 605 1 460

43 922 36 620

Suurin osa konsernin eläkejärjestelyistä on luonteeltaan maksu-
pohjaisia. Maksupohjaiset eläkejärjestelyt ovat työsuhteen päät-
tymisen jälkeisiä etuusjärjestelyitä, joissa yhtiö suorittaa kiinteitä 
maksuja erilliseen yksikköön (rahastoon) eikä sillä ole mitään 
oikeudellista tai tosiasiallista velvoitetta suorittaa lisämaksuja, 
mikäli rahastossa ei ole riittävästi varoja työntekijöiden nykyisen 

tai edeltävien tilikausien työsuorituksiin perustuvien kaikkien työ-
suhde-etuuksien maksamiseen.

Tietyt eläkejärjestelyt ovat etuuspohjaisia järjestelyitä, joissa 
taseeseen kirjattu velka vastaa etuuspohjaisen velvoitteen nykyar-
voa, josta on vähennetty järjestelyyn liittyvien varojen käypä arvo 
tilinpäätöshetkellä. Vakuutusmatemaattiset voitot ja tappiot kir-
jataan muihin laajan tuloksen eriin uudelleen arvostettuina erinä 
niiden toteutuessa, eikä niitä kirjata uudelleen tulosvaikutteisina. 
Aiempaan työsuoritukseen perustuva meno kirjataan tuloslas-
kelmaan sillä tilikaudella, jolla järjestelyä muutetaan. Nettokorko 
lasketaan käyttämällä diskonttauskorkoa nettomääräiseen velka- 
tai varallisuuserään. Konserni esittää työsuoritukseen perustuvat 
menot, aiempaan työsuoritukseen perustuvat menot, työsuh-
de-etuusjärjestelyn supistamisesta ja täyttämisestä johtuvat voitot 
ja tappiot sekä nettokorkokulut tai -tuotot työsuhde-etuuskuluina.

Suurin osa etuuspohjaisista järjestelyistä liittyy ÅR Packagin-
giin ja ne ovat rahastoimattomia.

Odotettavissa olevat etuuksien maksut seuraavalla tilikaudella 
ovat 3 185 TEUR (2 508).

Tärkeimmät vakuutusmatemaattiset oletukset on yksilöity alla*

Etuuspohjaisten velvoitteiden muutokset ja niihin liittyvien 
omaisuuserien käyvät arvot

TEUR 2015 2014
1.1. 36 620 29 964
Liiketoimintojen yhdistäminen 5 739 830
Uudelleenluokittelut 1 590

Tuloslaskelmaan kirjatut kustannukset
Työsuoritukseen perustuvat menot 1 528 1 217
Korkokulut, netto 813 912
Aiempaan työsuoritukseen perustuvat menot -2 081
Järjestelyyn liittyvät suoritukset -177
Tulokseen kirjatut merkkipäiväetuudet 182 270

Uudelleenmäärityksestä johtuvat voitot/
tappiot muissa laajan tuloksen erissä
Vakuutusmatemaattiset voitot/tappiot 2 503 5 963
Maksetut etuudet -3 146 -2 402
Kurssierot 174 44
31.12. 43 922 36 620

2015 2014
Diskonttauskorko 2,3 % 2,2 %
Tulevat palkankorotukset 2,5 % 2,2 %
Tulevat eläkkeiden korotukset 1,7 % 1,7 %
65-vuotiaina eläköityvien odotettavissa oleva 
elinaika 21 vuotta 20,9 vuotta
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Kokonaiseläkevelan herkkyys muutoksille tärkeimpien painotettujen oletusten osalta on*

Oletuksen  
muutos

%

Vaikutus netto- 
eläkevaraukseen 

TEUR

Oletuksen  
muutos 

%

Vaikutus netto- 
eläkevaraukseen 

TEUR
Diskonttauskorko +/- 0,5 +/- 1 798 2 1 978
Tulevat palkankorotukset +/- 0,5 +/- 157 2 -165
Tulevat eläkkeiden korotukset +/- 0,5 +/- 1 823 1 -1 542

Vuosia TEUR Vuosia TEUR
65-vuotiaina eläköityvien odotettavissa oleva 
elinaika +/- 1 +/- 1 279 -1 -1 304

20142015

*Tärkeimmät vakuutusmatemaattiset oletukset ja yllä esitetty herkkyysanalyysi kattavat 64 % (Saksa) etuuspohjaiseen järjestelyyn liittyvästä kokonaisvelkasummasta vuonna 2015 
(Saksa: 80 % vuonna 2014). 

20. Tuloverot
Tilikausien 2015 ja 2014 tuloverojen merkittävimmät erät

Tuloslaskelman verokulun ja Suomen verokannalla laskettujen verojen välinen täsmäytys

TEUR
Konsernin tuloslaskelma 2015 2014
Kauden tulovero
Kauden verotettavaan tuloon perustuva vero -10 761 -10 524
Edellisten tilikausien verot 260 -215
Laskennalliset verot
Laskennallisten verojen muutokset -5 954 3 491
Tuloverot tuloslaskelmassa -16 455 -7 248

Konsernin muut laajan tuloksen erät 
Laskennalliset verot, jotka on kirjattu tilikauden aikana muihin laajan tuloksen eriin
Myytävissä olevien rahoitusvarojen realisoitumattomat voitot/tappiot 589 -952
Etuuspohjaiseen järjestelyyn liittyvä vakuutusmatemaattinen voitto/tappio 571 1 061
Toteutumaton voitto/tappio suojauksesta -229 644
Muihin laajan tuloksen eriin kirjattu tulovero 932 753

TEUR 2015 2014
Voitto ennen veroja 127 901 166 491

Vero laskettuna Suomen verokannoilla (20 %, vuonna 2014: 20 %) -25 580 -33 298
Suomen ja ulkomaisten verokantojen välinen ero -5 603 -4 585
Verovapaat tuotot 13 934 27 846
Vähennyskelvottomat kulut -2 813 -3 190
Edellisten tilikausien vahvistetut tappiot 3 235 6 407
Edellisten tilikausien tuloveron oikaisut 260 -128
Muut 112 -300
Efektiivinen tulovero (12,9 %, vuonna 2014: 4,4 %) -16 455 -7 248
Tilikauden tulovero yhteensä -16 455 -7 248
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TEUR
Konsernitase 

31.12.2014

Tulos-
laskelmaan 
kirjatut erät

Muihin laajan 
tuloksen eriin 

kirjatut erät

Liike-
toimintojen 

yhdistäminen Muuntoerot
Konsernitase 

31.12.2015
Vahvistetut tappiot 12 374 -1 886 822 72 11 382
Työsuhde-etuuksiin liittyvät velvoitteet 4 902 -774 571 1 353 18 6 070
Varaukset 1 733 -31 1 702
Vaihto-omaisuuden sisäinen kate 59 -15 44
Myytävissä olevat rahoitusvarat 57 -57
Sijoituskiinteistöt 4 236 -564 3 672
Johdannaisinstrumentit 760 -229 531
Muut 5 175 1 192 281 199 6 847

29 296 -2 135 342 2 456 289 30 249

TEUR
Konsernitase 

31.12.2013

Tulos-
laskelmaan 
kirjatut erät

Muihin laajan 
tuloksen eriin 

kirjatut erät

Liike-
toimintojen 

yhdistäminen Muuntoerot
Konsernitase 

31.12.2014
Vahvistetut tappiot 7 701 4 712 -153 12 260
Työsuhde-etuuksiin liittyvät velvoitteet 3 060 279 1 439 166 6 4 950
Varaukset 83 39 122
Vaihto-omaisuuden sisäinen kate 51 8 59
Myytävissä olevat rahoitusvarat 328 -271 57
Sijoituskiinteistöt -266 4 502 4 236
Johdannaisinstrumentit 116 -8 227 425 760
Muut 4 525 281 1 815 231 6 852

15 864 5 045 1 395 6 908 84 29 296

TEUR
Konsernitase 

31.12.2014

Tulos-
laskelmaan 
kirjatut erät

Muihin laajan 
tuloksen eriin 

kirjatut erät

Liike-
toimintojen 

yhdistäminen Muuntoerot
Konsernitase 

31.12.2015
Aineettomat hyödykkeet ja aineelliset  
käyttöomaisuushyödykkeet 5 860 -237 743 6 367
Myytävissä olevat rahoitusvarat 304 -274 30
Sijoituskiinteistöt 7 113 1 892 9 005
Biologiset hyödykkeet 18 597 -27 18 570
Muut 4 384 2 190 -296 690 -733 6 235

36 258 3 819 -571 690 11 40 208

TEUR
Konsernitase 

31.12.2013

Tulos-
laskelmaan 
kirjatut erät

Muihin laajan 
tuloksen eriin 

kirjatut erät

Liike-
toimintojen 

yhdistäminen Muuntoerot
Konsernitase 

31.12.2014
Aineettomat hyödykkeet ja aineelliset  
käyttöomaisuushyödykkeet 3 446 1 148 593 90 5 277
Myytävissä olevat rahoitusvarat -4 7 2 299 304
Sijoituskiinteistöt 96 5 768 5 864
Biologiset hyödykkeet 189 18 408 18 597
Muut 5 538 501 286 -109 6 216

8 980 1 941 2 25 354 -19 36 258

21. Laskennalliset verot

Laskennallisten verosaamisten muutos 2015

Laskennallisten verovelkojen muutos 2015

Laskennallisten verosaamisten muutos 2014

Laskennallisten verovelkojen muutos 2014
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TEUR 2015 2014
Laskennalliset verosaamiset 30 249 29 296
Laskennalliset verovelat 40 208 36 258
Laskennalliset verosaamiset ja -velat, netto -9 959 -6 962

Ahlström Capital-konsernilla oli 31.12.2015 verotuksessa vähen-
nyskelpoisia vahvistettuja tappioita yhteensä 135,7 MEUR. Tästä 
118,0 MEUR:lla ei ole vanhenemisaikaa. 83,5 MEUR:n tappioista 

ei ole kirjattu laskennallista verosaamista, koska on epävarmaa, 
voidaanko niitä hyödyntää myöhemmin.

TEUR Liikearvo
Aineettomat  

oikeudet
Muut aineettomat 

hyödykkeet Ennakkomaksut Yhteensä
Hankintameno 
1.1.2015 98 020 27 079 11 081 673 136 853
Lisäykset 377 894 239 1 511
Vähennykset -618 -269 -484 -1 -1 372
Liiketoimintojen yhdistäminen 1 2 599 2 600
Siirrot erien välillä 3 155 102 -310 2 947
Kurssierot 698 2 185 215 24 3 121
31.12.2015 98 100 32 528 14 407 625 145 660

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset
1.1.2015 -20 768 -8 101 -28 869
Poistot tilikaudella -2 660 -701 -3 361
Vähennykset 245 484 729
Kurssierot -1 842 -155 -1 997
Arvonalentuminen -585 -585
31.12.2015 -25 037 -9 057 -34 094

Kirjanpitoarvo
31.12.2015 98 100 7 492 5 350 625 111 567

Hankintameno 
1.1.2014 15 840 22 695 11 310 373 50 218
Lisäykset 691 333 373 1 397
Liiketoimintojen yhdistäminen 83 154 2 371 160 85 685
Vähennykset -439 -348 -787
Siirrot erien välillä 1 384 191 -252 1 323
Kurssierot -974 377 -405 19 -983
31.12.2014 98 020 27 079 11 081 673 136 853

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset
1.1.2014 -18 768 -7 768 -26 536
Poistot tilikaudella -1 934 -743 -2 677
Vähennykset 264 157 421
Kurssierot -330 253 -77
31.12.2014 -20 768 -8 101 -28 869

Kirjanpitoarvo
31.12.2014 98 020 6 311 2 980 673 107 984

22. Aineettomat hyödykkeet

Laskennalliset verot taseessa
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TEUR 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014
Liikearvo 14 214 13 886 82 829 83 154 1 057 980 98 100 98 020

ÅR Packaging EnicsDestia Yhteensä

23. Liikearvon arvonalentumisen testaus
Yritysostoissa muodostunut liikearvo on kohdistettu kolmelle alla mainitulle rahavirtaa tuottavalle yksikölle, jotka ovat myös alentumis-
testauksen toiminnallisia ja raportoitavia segmenttejä.

• ÅR Packaging
• Destia
• Enics

Liikearvojen kirjanpitoarvot yksiköittäin:

Konserni suoritti vuotuisen arvonalentumistestauksen joulukuus-
sa 2015.

Käyttöarvolaskelmissa käytetyt keskeiset oletukset
Käyttöarvon laskentaan vaikuttavat tekijöitä ovat diskonttausko-
rot ja kasvuprosentit, joita käytetään ekstrapoloitaessa ennuste-
kauden jälkeisiä rahavirtoja.

Diskonttauskorot – Diskonttauskorot edustavat nykyistä mark-
kinoiden arviota kuhunkin rahavirtaa kerryttävään yksikköön 
kohdistuvista riskeistä ottaen huomioon rahan aika-arvon sekä 
perustavana olevien omaisuuserien yksittäiset riskit, joita ei ole 
otettu mukaan rahavirta-arvioihin. Diskonttauskorkolaskelmassa 
on huomioitu konsernin ja sen liiketoiminta-alueiden erityisolo-
suhteet, ja se on johdettu konsernin painotetusta keskimääräises-
tä pääomakustannuksesta (WACC). WACC ottaa huomioon sekä 
velat että oman pääoman. Oman pääoman kustannus johdetaan 
omistajien tuotto-odotuksesta. Velan kustannus perustuu siihen 
korolliseen vieraaseen pääomaan, jota konsernin on pakko hoi-
taa. Toimialakohtainen riski huomioidaan käyttämällä yksittäisiä 
betatekijöitä. Betatekijät arvioidaan vuosittain julkisesti saatavilla 
olevan markkinatiedon pohjalta. 

WACC-arvot perustuvat ulkopuolisiin arvonmääritysraporttei-
hin. Käytetyt diskonttauskorot ovat seuraavat: Enics 13,0 %, ÅR 
Packaging 9,6 % ja Destia 9,9 %.

Kasvuennusteet – Kasvuennusteet perustuvat tosiasiallisiin pit-
kän aikavälin talouskasvuennusteisiin. Ennusteiden pohjana 
käytetään kehittyneiden talouksien keskimääräistä historiallista 
kasvuprosenttia, joka on ollut noin 2 % vuodessa. Yhtiöiden odo-
tetaan kasvavan orgaanisesti ja pääsääntöisesti talouskasvun tah-
dissa. Käytetyt kasvuprosentit on saatu ulkopuolisista arvonmää-
ritysraporteista, ja ne ovat linjassa yllä esitetyn kuvauksen kanssa.

Oletuksissa tapahtuvien muutosten vaikutus
ÅR Packagingista tehty herkkyysanalyysi, jossa käytetty pitkän ai-
kavälin kasvuprosentti oli 0 %, ei aiheuttanut alaskirjaustarvetta. 
Korkeammat kasvuennusteet johtaisivat korkeampiin käyttöar-
voihin. Samalla tavoin korkeammat diskonttauskorot aiheuttaisi-
vat alaskirjaustarpeen vain epärealistisen korkeilla korkotasoilla.

Enicsistä tehty herkkyysanalyysi, jossa käytetty pitkän aikavä-
lin kasvuprosentti oli 0 %, ei aiheuttanut alaskirjaustarvetta. Kor-
keammat kasvuennusteet johtaisivat korkeampiin käyttöarvoihin. 
Samalla tavoin korkeammat diskonttauskorot aiheuttaisivat alas-
kirjaustarpeen vain epärealistisen korkeilla korkotasoilla.

Destiasta tehty herkkyysanalyysi, jossa käytetty pitkän aikavä-
lin kasvuprosentti oli 0 %, ei aiheuttanut alaskirjaustarvetta. Kor-
keammat kasvuennusteet johtaisivat korkeampiin käyttöarvoihin. 
Samalla tavoin korkeammat diskonttauskorot aiheuttaisivat alas-
kirjaustarpeen vain epärealistisen korkeilla korkotasoilla.

24. Sijoituskiinteistöt

TEUR 2015 2014
1.1. 149 475 62 848
Lisäykset 49 185
Liiketoimintojen yhdistäminen 91 159
Vähennykset -7 162 -5 868
Siirrot erien välillä 201
Käyvän arvon muutos 10 861 1 152
31.12. 153 424 149 475

Konsernin sijoituskiinteistöihin sisältyy maa-alueita ja rakennuk-
sia, joita konserni pitää hallussa hankkiakseen vuokratuottoa tai 
omaisuuden arvonnousua tai molempia. Tavaroiden tai palvelui-
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den tuotantoon ja jakeluun sekä hallinnollisiin tarkoituksiin käyte-
tyt kiinteistöt raportoidaan IAS 16:n mukaisesti. Ahlström Capital 
-konserni on valinnut sijoituskiinteistöjen arvon määrittämiseksi 
käyvän arvon mallin.

Eteläesplanadi 14:ssä sijaitseva kiinteistö luokitellaan sijoitus-
kiinteistöihin. Pientä osaa tästä kiinteistöstä käytetään Ahlström 
Capital Oy:n toimitiloina. Toimiva johto on kuitenkin katsonut, että 
tämä oma käyttö on vähäistä, minkä perusteella koko kiinteistö on 
kirjattu käypään arvoon osana sijoituskiinteistöjä.

Kiinteistöjen käyvät arvot 31.12.2015 perustuvat pääosin 
riippumattomien auktorisoitujen arvioijien tekemiin arvon mää-
rityksiin, jotka kattavat 80 % sijoituskiinteistöjen kokonaisarvosta. 
Loput käyvän arvon määrityksistä perustuvat pääosin tuottoihin 
perustuvaan lähestymistapaan, jossa käytetään diskontattua 
rahavirtalaskentaa. Yhtiön itse tekemissä diskontattujen rahavir-

TEUR 2015 2014
Vuokratuotot sijoituskiinteistöistä 12 698 10 079
Vuokratuottoihin kohdistuvat välittömät hoitokulut -3 547 -3 429
Voitto käypään arvoon kirjatuista sijoituskiinteistöistä 9 151 6 650

TEUR Toimistokiinteistöt Tehdaskiinteistöt Muut kiinteistöt
Rakentamattomat  

maa-alueet
1.1.2015 73 500 39 541 15 302 21 133
Käyvän arvon muutos 12 900 -121 -1 429 -489
Lisäykset 1 48
Vähennykset -2 000 -4 433 -728
Siirrot erien välillä 201
31.12.2015 86 400 37 420 9 642 19 963

Sijoituskiinteistöjen erittely käyttötarkoituksen mukaan

tojen laskelmissa käytetty viitetieto, esim. diskonttauskorko, on 
mahdollisuuksien mukaan peräisin ulkoisista lähteistä.

A. Ahlström Kiinteistöt -konserni aloitti merkittävät perus-
parannustyöt Lahdessa vuonna 2014. Hanke valmistuu lopul-
lisesti vuonna 2016, kun vuokrasopimukset on saatu tehtyä. 
Vuoden 2015 tilinpäätöksessä Kiinteistö Oy Lahden Kulmalan 
kiinteistö on raportoitu IAS 16:n mukaisesti aineellisina käyt-
töomaisuushyödykkeinä. Perusparannuksen jälkeen kyseinen 
kiinteistö arvostetaan käypään arvoon ja luokitellaan sijoitus-
kiinteistöksi. Vuoden 2015 tilinpäätöksessä Asunto Oy Lahden 
Kulmalan varastotilat, jotka ovat olennainen osa Kiinteistö Oy 
Lahden Kulmalan tiloja, on arvostettu käypään arvoon ja luo-
kiteltu uudelleen sijoituskiinteistöksi. Asunto Oy Lahden Kul-
malan huoneistot ovat myynnissä, ja ne on raportoitu IAS 2:n 
mukaisesti vaihto-omaisuutena.

TEUR Toimistokiinteistöt Tehdaskiinteistöt Muut kiinteistöt
Rakentamattomat 

maa-alueet
1.1.2014 62 848
Käyvän arvon muutos 1 592 -8 -432
Liiketoimintojen yhdistäminen 9 000 39 541 21 135 21 484
Lisäykset 60 8 117
Vähennykset -5 833 -36
31.12.2014 73 500 39 541 15 302 21 133

Herkkyysanalyysi
Sijoituskiinteistöjen arvosta tehtiin herkkyysanalyysi tulevan 
kehityksen epävarmuustekijöiden selvittämiseksi. Vuokraso-
pimuksia on tarkasteltu tuottoasteen muutosten perusteella. 
Ensisijainen tuottoaste vaihtelee, ja se määritellään kullekin 
kiinteistölle erikseen. Herkkyysanalyysi perustuu riippumatto-
mien auktorisoitujen arvioijien tekemiin arvon määrityksiin, ja 
se kattaa 75 % sijoituskiinteistöjen kokonaisarvosta.

Noin 80 % konsernin sijoituskiinteistöistä on pantattu omien vel-
kojen vakuudeksi. Sitoumukset esitetään liitetiedossa 37.

TEUR 2015
Tuotto -1 prosenttiyksikkö 144 100
Tuotto +/-0 prosenttiyksikköä 118 300
Tuotto +1 prosenttiyksikkö 102 000

Herkkyysanalyysin tulokset ovat seuraavat:
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25. Biologiset hyödykkeet 
Konsernin biologiset hyödykkeet ovat metsiä. Metsävarat ovat 
noin 32 000 hehtaaria. Yhtiön metsien kokonaispuusto on noin 
5,0 miljoonaa m3. Vuonna 2015 puuta hakattiin noin 124 300 m3 
(kesä–joulukuussa 2014: 55 000).

Metsävarojen arvo määritetään käyttämällä diskontattuja tule-
via rahavirtoja, jotka perustuvat konsernin metsänhoito- ja hak-
kuusuunnitelmaan. Laskenta on tehty 80 vuodelle, mikä vastaa 
konsernin metsien arvioitua kiertoaikaa. Arvostuksessa käytetty 
reaalidiskonttauskorko on 5 %, joka on metsille laskettu paino-

Metsäalueiden maapohja raportoidaan sijoituskiinteistöinä IAS 
40:n mukaisesti (liitetieto 24). Metsämaan arvo vuonna 2015 oli 
13 444 TEUR (13 365). Pystymetsän ja metsämaan arvo vuonna 
2015 oli yhteensä 106 701 TEUR (106 347). 

Pystymetsän arvosta tehtiin herkkyysanalyysi tulevan kehityk-

TEUR 2015 2014
1.1. 92 982
Liiketoimintojen yhdistäminen 92 038
Lisäykset 408
Vähennykset -164
Hakkuusta johtuva muutos -3 814 -1 739
Käyvän arvon muutos 3 845 2 683
31.12. 93 257 92 982

2015
TEUR 4 % 5 % 6 %
Puun hinta -10 % 97 605 82 171 70 907
Puun hinta +10 % 124 377 104 568 90 112
Vakaa hinta- ja kustannustaso 110 991 93 257 80 510
Kustannukset -10 % 113 449 95 403 82 232
Kustannukset +10 % 108 533 91 336 78 787

2014
TEUR 4 % 5 % 6 %
Puun hinta -10 % 96 547 81 790 70 864
Puun hinta +10 % 123 065 104 074 90 025
Vakaa hinta- ja kustannustaso 109 857 92 982 80 495
Kustannukset -10 % 112 225 94 921 82 122
Kustannukset +10 % 107 387 90 942 78 768

Noin 30 % konsernin metsävaroista on pantattu velkojen vakuudeksi. Sitoumukset esitetään liitetiedossa 37.

tettu keskimääräinen pääomakustannus (WACC). Rahavirrat 
lasketaan ilman inflaatiovaikutusta. Painotetussa pääomakus-
tannuksessa yhdistyvät metsän omistajayhtiön pääomarakenne 
sekä erilaisten rahoitusmallien kustannukset. Puun hintojen ja 
operatiivisten kustannusten oletetaan pysyvän tasaisina pitkällä 
aikavälillä. Puun hintatiedot ovat 10 vuoden keskiarvoja. Opera-
tiiviset kustannukset perustuvat keskihintoihin. Hinta- ja kustan-
nustasoissa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia. Käyvän ar-
von muutokset kirjataan tulosvaikutteisesti.

sen epävarmuustekijöiden selvittämiseksi. Tulokset osoittavat, 
että puun hinnanmuutokset ja diskonttausprosentti vaikuttavat 
suuresti metsävarojen arvoon. Operatiivisten kustannusten muu-
tokset vaikuttavat vähemmän. Herkkyysanalyysin tulokset ovat 
seuraavat:

Kasvavan metsän arvon muutos 

Diskonttauskorko

Diskonttauskorko
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Konsernitilinpäätöksen liitetiedot 

TEUR
Maa- ja 

vesialueet
Rakennukset ja 

rakennelmat

Rakennukset ja 
rakennelmat;  

rahoitus-leasing
Koneet ja 

kalusto

Koneet ja 
kalusto; 

rahoitus-
leasing

Muut 
aineelliset 

hyödyk-
keet

Ennakko-
maksut ja 

keskeneräiset 
hankinnat Yhteensä

Hankintameno 
1.1.2015 15 684 41 036 13 248 280 144 74 368 26 821 13 118 464 420
Lisäykset 341 348 54 16 485 5 815 1 301 17 054 41 398
Vähennykset -3 501 -248 -9 403 -4 176 -104 -103 -17 535
Liiketoimintojen yhdistäminen 10 574 11 094 19 056 397 35 41 156
Siirrot erien välillä 17 932 -12 559 12 189 714 645 -14 560 -83 968
Kurssierot 11 865 8 091 626 25 295 9 912
31.12.2015 23 110 71 026 743 326 562 77 346 29 087 15 840 543 713

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset
1.1.2015 -3 700 -14 109 -11 571 -183 032 -52 931 -3 525 -268 868
Poistot tilikaudella -3 663 -219 -25 906 -7 419 -1 464 -38 671
Arvonalentuminen -38 -4 947 -4 985
Vähennykset 3 452 106 5 605 4 035 79 13 277
Siirrot erien välillä -14 383 11 465 -6 431 2 233 -256 -7 372
Kurssierot -8 -805 -6 565 -263 -25 -7 666
31.12.2015 -294 -32 854 -325 -221 277 -54 344 -5 191 -314 285

Kirjanpitoarvo
31.12.2015 22 816 38 172 417 105 286 23 002 23 896 15 840 229 428

Hankintameno 
1.1.2014 6 912 23 152 12 741 247 428 65 075 4 132 4 279 363 719
Lisäykset 3 200 5 816 52 9 346 10 879 2 839 20 847 52 979
Vähennykset -3 123 -8 758 -189 -4 280 -676 -327 -3 989 -21 342
Liiketoimintojen yhdistäminen 8 337 18 469 644 27 918 19 367 4 122 78 857
Siirto sijoituskiinteistöihin 403 220 -30 590 1 183
Siirrot erien välillä 1 832 2 637 810 -12 691 -7 412
Kurssierot -44 305 -2 875 -910 -40 -3 564
31.12.2014 15 684 41 036 13 248 280 144 74 368 26 821 13 118 464 420

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset
1.1.2014 -3 691 -11 701 -11 371 -176 074 -43 731 -3 186 -249 754
Poistot tilikaudella -2 232 -390 -19 820 -6 786 -658 -29 886
Arvonalentuminen -32 -1 500 -1 532
Vähennykset 9 1 502 190 5 925 -2 884 319 5 061
Siirrot erien välillä 111 4 536 4 647
Kurssierot 14 -289 2 401 470 2 596
31.12.2014 -3 700 -14 109 -11 571 -183 032 -52 931 -3 525 -268 868

Kirjanpitoarvo
31.12.2014 11 984 26 927 1 677 97 112 21 437 23 296 13 118 195 552

26. Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet
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TEUR 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014
Liikevaihto 1 074 700 1 001 100 1 130 700 1 137 300 444 000 401 800 110 30
Liikevoitto/-tappio 21 900 -3 700 32 700 45 400 32 000 25 900 -1 095 -404
Tilikauden voitto/tappio jatkuvista 
toiminnoista 8 600 -10 300 22 800 7 700 17 000 10 200 -1 947 -2 599
Tilikauden voitto/tappio lopetetuista 
toiminnoista 7 500 -5 200
Tilikauden voitto/tappio 8 600 -2 700 22 800 7 700 17 000 5 000 -1 947 -2 599

Muut laajan tuloksen erät
Erät, joita ei myöhemmin siirretä 
tulosvaikutteisiksi -2 600 -15 900 600 -4 200 -200
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää 
tulosvaikutteisiksi -9 900 26 800 -19 900 -8 500 -1 500 7 600

Tilikauden laaja tulos yhteensä -4 000 8 100 3 500 -5 000 18 500 12 400

Konsernin osuus tilikauden voitosta/
tappiosta 468 -2 509 2 874 130 4 570 1 301 -953 -754
Konsernin osuus muista laajan tuloksen 
eristä -1 385 325 -2 377 -1 422 407 216

Ahlstrom Munksjö Suominen
AC Cleantech  
Growth Fund 

27. Osakkuusyhtiö- ja yhteisyrityssijoitukset
Ahlström Capitalin edellytyksenä ja osana strategiaa sen sijoitta-
essa listattuihin yhtiöihin on saavuttaa 10–30 %:n suora omistus-
osuus ja ainakin yksi hallituspaikka sekä paikka nimitysvaliokun-
nasta. Ahlström Capitalin tarkoituksena on toimia aktiivisena ja 
vastuullisena sijoittajana sekä kehittää sijoituksiaan luodakseen 
pitkäaikaista omistaja-arvoa. Edellä mainittujen seikkojen perus-
teella Ahlström Capital katsoo, että sillä on joissakin tapauksissa 
merkittävä vaikutusvalta hankituissa yhtiöissä, vaikka suora omis-
tusosuus olisikin alle 20 prosenttia. 

Vuoden 2015 lopussa konsernilla oli merkittävä 10,98 %:n 
omistusosuus Ahlstrom Oyj:stä. Ahlstrom on korkealaatuisia 
kuitumateriaaleja valmistava yritys, joka tekee yhteistyötä alansa 
johtavien yritysten kanssa eri puolilla maailmaa ja auttaa niitä säi-
lyttämään kilpailuasemansa.

Vuoden 2015 lopussa konsernilla oli merkittävä 14,49 %:n 
omistusosuus Munksjö Oyj:stä. Munksjö on kansainvälinen eri-
koispaperiyhtiö. Yhtiö valmistaa erikoispapereita, jotka ovat 
sen asiakkaiden muotoilu- ja valmistusprosesseille keskeisiä 
elementtejä. Sen ainutlaatuiseen tuotevalikoimaan kuuluvat esi-
merkiksi koristepaperit, irrokepaperit, elektrotekniset paperit, 

hiomapapereiden pohjamateriaalit ja väliarkkipaperit. Erilaisia 
paperituotteita käytetään useissa teollisissa sovelluksissa ja ku-
luttajalähtöisissä tuotteissa, kuten huonekaluteollisuudessa ja 
sisustusalalla, sekä kestävämpien energiahuoltojärjestelmien 
luomiseksi.

Vuoden 2015 lopussa konsernilla oli 26,83 %:n omistusosuus 
Suominen Oyj:stä. Suominen on maailmanlaajuisesti johtava 
pyyhkimiseen, hygieniaan ja terveydenhuollon sovelluksiin tar-
koitettujen kuitumateriaalien toimittaja.

Konsernilla on 29 %:n omistusosuus AC Cleantech Growth 
Fund -konsernista. Cleantech-rahasto sijoittaa cleantech-yhtiöi-
hin mahdollistaen niiden toimintojen teollistamisen ja kaupallis-
tamisen sekä prosessien kehittämisen.

Vuoden 2014 lopussa konsernilla oli 50 %:n omistusosuus 
West Residential Park S.R.L:stä, joka on Bukarestissa Romanias-
sa toimiva asuinrakennusyhtiö. Sijoituksen kirjanpitoarvo oli 500 
TEUR. West Residential Park S.R.L:n osakkeet myytiin joulukuus-
sa 2015. Konsernin osuus tilikauden 2015 voitosta/tappiosta oli 
-461 TEUR (-120).

Vuoden 2014 lopussa konsernilla oli 29,5 %:n omistusosuus 
Asunto-osakeyhtiö Vuorimiehenkatu 5:stä. Kaikki jäljellä olevat 
osakkeet myytiin vuonna 2015.

Yhteenveto osakkuusyhtiöiden taloudellisista tiedoista

Tuloslaskelman yhteenveto
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TEUR 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014
Lyhytaikaiset varat 318 500 321 900 415 200 384 900 149 585 129 979 1 377 2 819
Pitkäaikaiset varat 519 200 599 300 758 200 794 600 142 165 134 633 33 671 33 606
Lyhytaikaiset velat 308 400 353 100 306 500 334 000 59 889 63 689 2 603 2 876
Pitkäaikaiset velat 230 000 247 900 465 600 431 900 106 144 92 185 1 052 436
Oma pääoma 299 300 320 200 401 300 413 600 125 717 108 738 31 393 33 113

Sijoitusten kirjanpitoarvo 36 348 38 734 50 410 36 476 42 627 38 658 5 601 6 555

Omistusosuus 10,98 % 10,91 % 14,49 % 11,05 % 26,83 % 27,32 % 29,00 % 29,00 %

Sijoituksen käypä arvo 37 118 35 741 63 610 50 489 83 978 54 857

Saadut osingot 1 527 1 410 677

Ahlstrom Munksjö Suominen
AC Cleantech  
Growth Fund 

Suominen Oyj:n ja Ahlstrom Oyj:n hybridijoukkovelkakirjojen 
vaikutus on otettu huomioon. Ahlstrom Oyj myi vuonna 2014 
Suominen Oyj:n osakkeitaan AC Invest Two B.V.:lle, joka on 
Ahlström Capital -konserniin kuuluva yhtiö. Tähän kauppaan liitty-
vä kertaluontoinen luovutusvoittokirjaus on eliminoitu. AC Invest 
Two B.V.:n omistamasta 66 666 666 Suominen Oyj:n osakkeesta 
on voimassa määräaikainen voitonjakosopimus 7.10.2016 asti.

Ahlstrom Oyj myi vuonna 2015 Munksjö Oyj:n osakkeitaan 
AC Invest Five B.V.:lle, joka on Ahlström Capital -konserniin kuu-
luva yhtiö. Näihin kahteen kauppaan liittyvät kertaluonteiset luo-
vutusvoittokirjaukset on eliminoitu.

Osuus yhteisyrityksestä
Vuonna 2014 konsernilla oli 50 %:n osuus yhteisyritys EmiCorp 
SA:sta, jonka kotipaikka on Belgia. Yhtiö oli toimimaton, ja sen 
kirjanpitoarvo vastasi hankintamenoa. EmiCorp SA purettiin 
vuonna 2015.

Taseen yhteenveto

Muutokset sijoituksissa osakkuusyhtiöihin

TEUR 2015 2014
1.1. 120 923 29 397
Muuntoerot -3
Osuus voitosta/tappiosta 6 497 614
Osuus muista laajan tuloksen eristä -3 355 -726
Osingot -3 615
Lisäykset 15 596 116 295
Vähennykset -850 -24 657
Siirrot erien välillä -207
31.12. 134 986 120 923

TEUR 2015 2014
Raaka-aineet ja tarvikkeet 97 365 92 976
Keskeneräiset tuotteet 24 889 42 799
Valmiit tuotteet 47 156 36 169
Ennakkomaksut vaihto-omaisuudesta 118 21
Vaihto-omaisuus yhteensä arvostettuna joko 
hankintamenoon tai nettorealisointiarvoon 
sen mukaan, kumpi on alhaisempi 169 527 171 964

28. Vaihto-omaisuus

Vaihto-omaisuuteen sisältyy myös myytäviksi rakennettuja kiin-
teistöjä, joiden yhteenlaskettu arvo vuonna 2015 oli 2 146 TEUR 
(7 589). 

Vuonna 2015 konsernituloslaskelmaan tehtiin 4 696 TEUR:n 
(4 729) alaskirjaus vaihto-omaisuuden epäkuranttiuden vuoksi.
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TEUR 2015 2014
Myyntisaamiset 149 384 124 651
Muut saamiset 9 801 12 249
Lainasaamiset 3 775 3 830
Siirtosaamiset 26 710 26 801
Johdannaiset 421 3 004

190 091 170 534

29. Myyntisaamiset ja muut saamiset

Myyntisaamiset ovat korottomia, ja niiden maksuehto on nor-
maalisti 30–90 päivää. Eräillä konserniyhtiöillä on käytössään 
omat luottopolitiikkansa ja luottovakuutuksensa, ja osa saa-

TEUR 2015 2014
1.1. 1 207 517
Saamisten arvonalentumisen lisäys 647 867
Realisoituneet tappiot -137 -35
Käyttämättömän arvonalentumisen peruutus -1 043 -141
Muuntoerot avaavassa taseessa 12
Muut muutokset 35 -1
31.12. 721 1 207

Saamiskohtaiset alaskirjaukset

TEUR 2015 2014
Erääntymättömät, arvo ei ole alentunut 137 660 111 380
Erääntyneet, arvo ei ole alentunut

< 30 päivää 9 324 9 605
30–60 päivää 1 366 2 616
61–90 päivää 255 346
> 90 päivää 788 704

149 384 124 651

Myyntisaamisten ikäjakauma

TEUR 2015 2014
Rahat ja pankkisaamiset 185 488 152 425

185 488 152 425

30. Rahavarat

misista myydään ilman takautumisoikeutta. Lisätietoja on lii-
tetiedossa 35.
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31. Rahoitusvarat ja -velat

2015 
TEUR

Hankintamenoon 
kirjatut 

Jaksotettuun  
hankintamenoon 

kirjatut

Käypään arvoon 
tuloslaskelman 

kautta kirjatut

Käypään arvoon
 muiden laajan tuloksen 

erien kautta kirjatut
Kirjanpitoarvo  

yhteensä
Pitkäaikaiset rahoitusvarat
Myytävissä olevat rahoitusvarat 6 933 4 425 11 358
Laina- ja muut saamiset

Korolliset 7 551 7 551
Muut saamiset 87 200 287
Lyhytaikaiset rahoitusvarat
Myyntisaamiset ja muut saamiset 185 895 185 895
Laina- ja muut saamiset

Korolliset 2 369 2 369
Korottomat 1 406 1 406

Johdannaiset 421 421
Rahavarat 185 488 185 488

379 809 10 120 421 4 425 394 775

Pitkäaikaiset rahoitusvelat
Korolliset velat

Joukkovelkakirjalainat 177 685 177 685
Lainat rahoituslaitoksilta 57 539 57 539
Rahoitusleasingvelat 12 187 12 187
Muut velat 5 302 5 302

Johdannaiset 2 655 2 655
Muut rahoitusvelat 3 745 3 745
Lyhytaikaiset rahoitusvelat
Korolliset velat

Lainat rahoituslaitoksilta 29 651 29 651
Luotolliset tilit 5 192 5 192
Rahoitusleasingvelat 3 949 3 949
Muut velat 20 845 20 845

Johdannaiset 342 342
Ostovelat ja muut velat 290 739 290 739

294 484 312 350 342 2 655 609 831

Konsernitilinpäätöksen liitetiedot 
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2014
TEUR

Hankintamenoon 
kirjatut 

Jaksotettuun  
hankintamenoon 

kirjatut

Käypään arvoon 
tuloslaskelman 

kautta kirjatut

Käypään arvoon  
muiden laajan tuloksen 

erien kautta kirjatut
Kirjanpitoarvo  

yhteensä
Pitkäaikaiset rahoitusvarat
Myytävissä olevat rahoitusvarat 6 016 69 492 75 508
Laina- ja muut saamiset

Korolliset 3 551 3 551
Korottomat 793 793
Korolliset saamiset osakkuusyhtiöiltä 1 107 1 107

Muut saamiset 679 679
Lyhytaikaiset rahoitusvarat
Myyntisaamiset ja muut saamiset 163 701 163 701
Laina- ja muut saamiset

Korolliset 2 895 2 895
Korottomat 915 915
Korolliset saamiset osakkuusyhtiöiltä 20 20

Johdannaiset 3 004 3 004
Rahavarat 152 425 152 425

324 529 7 573 3 004 69 492 404 598

Pitkäaikaiset rahoitusvelat
Korolliset velat

Joukkovelkakirjalainat 141 929 141 929
Lainat rahoituslaitoksilta 72 250 72 250
Rahoitusleasingvelat 13 187 13 187
Muut velat 24 393 24 393

Johdannaiset 3 798 3 798
Lyhytaikaiset rahoitusvelat
Korolliset velat

Lainat rahoituslaitoksilta 53 640 53 640
Luotolliset tilit 17 892 17 892
Rahoitusleasingvelat 4 232 4 232
Muut velat 10 763 10 763

Johdannaiset 2 603 2 603
Ostovelat ja muut velat 273 641 273 641

273 641 338 286 2 603 3 798 618 328
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32. Käyvät arvot ja käyvän arvon määrittäminen
2015
TEUR Kirjanpitoarvo 

Käypä arvo  
Taso 1 Taso 2 Taso 3 Yhteensä

Käypään arvoon arvostetut omaisuuserät
Sijoituskiinteistöt

Toimistokiinteistöt 86 400 86 400 86 400
Tehdaskiinteistöt 37 420 37 420 37 420
Muut kiinteistöt 9 642 9 642 9 642
Rakentamattomat maa-alueet 19 963 19 963 19 963

Biologiset hyödykkeet 93 257 93 257 93 257
Myytävissä olevat rahoitusvarat

Noteeratut osakkeet 621 621 621
Noteeraamattomat osakkeet 10 737 10 737 10 737

Muut kuin suojausinstrumenteiksi määritetyt johdannaiset 421 17 404 421
Omaisuuserät, joista esitetään käypä arvo
Lainasaamiset 11 326 11 326 11 326

269 787 638 404 268 745 269 787

Käypään arvoon arvostetut velat
Johdannaisvelat 2 655 2 655 2 655
Muut kuin suojausinstrumenteiksi määritetyt johdannaiset 342 144 198 342
Velat, joista esitetään käypä arvo
Korolliset velat

Vaihtuvakorkoiset lainat 156 102 36 597 118 802 3 705 159 104
Kiinteäkorkoiset lainat 134 920 78 477 56 443 134 920
Luotolliset tilit 5 192 809 4 383 5 192
Rahoitusleasingvelat 16 136 2 959 13 177 16 136

315 347 36 741 203 900 77 708 318 349

2014
TEUR Kirjanpitoarvo 

Käypä arvo  
Taso 1 Taso 2 Taso 3 Yhteensä

Käypään arvoon arvostetut omaisuuserät
Sijoituskiinteistöt

Toimistokiinteistöt 73 500 73 500 73 500
Tehdaskiinteistöt 39 541 39 541 39 541
Muut kiinteistöt 15 302 15 302 15 302
Rakentamattomat maa-alueet 21 133 21 133 21 133

Biologiset hyödykkeet 92 982 92 982 92 982
Myytävissä olevat rahoitusvarat

Noteeratut osakkeet 62 981 62 981 62 981
Noteeraamattomat osakkeet 12 527 12 527 12 527

Muut kuin suojausinstrumenteiksi määritetyt johdannaiset 3 004 3 004 3 004
Omaisuuserät, joista esitetään käypä arvo
Lainasaamiset 9 281 9 281 9 281

330 251 62 981 3 004 264 266 330 251

Käypään arvoon arvostetut velat
Johdannaisvelat 3 798 3 798 3 798
Muut kuin suojausinstrumenteiksi määritetyt johdannaiset 2 603 17 2 586 2 603
Velat, joista esitetään käypä arvo
Korolliset velat

Vaihtuvakorkoiset lainat 169 841 87 320 83 445 170 765
Kiinteäkorkoiset lainat 133 131 65 000 70 410 135 410
Luotolliset tilit 17 893 1 981 15 911 17 892
Rahoitusleasingvelat 17 420 6 046 12 822 18 868

344 686 17 166 731 182 588 349 336

Kaikki varat ja velat, joiden käypä arvo määritellään tai esitetään 
tilinpäätöksessä, on luokiteltu käypien arvojen hierarkian mukai-
sesti. Luokittelu perustuu käyvän arvon määrittämiseen käytettä-
vien arvostusmenetelmien syöttötietoihin:
Taso 1: Toimivilta markkinoilta saatavissa olevat samanlaisten va-
rojen tai velkojen oikaisemattomat hintanoteeraukset.
Taso 2: Arvostusmenetelmät, joissa käyvän arvon määrittämises-

sä käytettävät alimman tason syöttötiedot perustuvat suoraan tai 
epäsuorasti havainnoitavissa olevaan markkinatietoon.
Taso 3: Arvostusmenetelmät, joissa käyvän arvon määrittämises-
sä käytettävät alimman tason syöttötiedot eivät perustu havain-
noitavissa olevaan markkinatietoon.

Myytävissä olevat noteeraamattomat varat,  joita ei voida luotet-
tavasti arvostaa, kirjataan hankintamenoon ja esitetään tasolla 3.

Konsernitilinpäätöksen liitetiedot
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TEUR 2015 2014
1.1. 12 527 2 029
Muihin laajan tuloksen eriin kirjattu arvon muutos -1 451 100
Liiketoimintojen yhdistäminen 9 860
Lisäykset 856 937
Vähennykset -1 400 -25
Arvonalentuminen -2 -374
Siirrot erien välillä 207
31.12. 10 737 12 527

Myytävissä olevien noteeraamattomien osakkeiden käyvän arvon täsmäytyslaskelma

33. Rahoitusriskien hallinta
Konserni altistuu toiminnassaan erityyppisille rahoitusriskeille. Ra-
hoitusriskien hallinnan yleistavoite on minimoida rahamarkkinoi-
den heilahtelujen epäedullisia vaikutuksia. Konsernin rahoituspo-
litiikassa on määritelty, miten konsernin rahoitusta ja siihen liittyviä 
riskejä hallinnoidaan. Rahoituspolitiikassa on annettu konserniyh-
tiöitä koskevat suuntaviivat. Jokaisella portfolioyhtiöllä on omaan 
liiketoimintaansa perustuva yksityiskohtaisempi rahoituspolitiikka.

Rahoitusmarkkinariskiä ei voida kokonaan eliminoida hajaut-
tamalla omistuksia, mutta siltä voidaan suojautua. Ahlström Ca-
pitalin portfolioyhtiöt vastaavat operatiivisten riskien hallinnasta 
koko konsernia koskevien ohjeiden mukaisesti. Ahlström Capital 
Oy:llä on päävastuu strategiatason päätöksenteosta.

Rahoitusriski
Konsernille tarpeellisen luoton saatavuuteen liittyvää rahoitus-
riskiä pidetään nykyisessä toimintaympäristössä vähäisenä. Ase-
mansa säilyttämiseksi Ahlström Capital pyrkii pitämään yllä hyvää 
mainettaan markkinaosapuoliin nähden. Tavoitteena on myös 
ohjata konserniyhtiöiden rahoitusrakennetta ja -neuvotteluja ter-
veen tulosrakenteen ylläpitämiseksi koko konsernissa. Konser-
nissa seurataan yhtiöiden kykyä hoitaa rahoituskulut, ja yhtiöitä 
tuetaan ylivelkaantumisen välttämiseksi ja velkaantumisasteen 
pitämiseksi terveellä pohjalla.

Ahlström Capital -konserni on käyttänyt kiinteistö- ja metsäva-
rojaan sekä osakeomistuksiaan rahoituksen vakuutena. Vakuute-

na käytettyihin pörssinoteerattuihin osakkeisiin liittyy se riski, että 
niiden arvon kehittyminen saattaa aiheuttaa vakuuksiin kohdistu-
via muutosvaatimuksia. Ahlström Capital Oy seuraa emoyhtiönä 
näiden rahoitukseen käytettyjen osakevakuuksien arvon kehitys-
tä tarkasti voidakseen hallita vakuussummien muuttamisvaati-
muksiin liittyvää riskiä. Konsernin sijoitusten hajauttaminen pie-
nentää riskiä siitä, että vakuudet eivät riitä kattamaan tarvittavaa 
rahoitusta.

Markkinariski
Ahlström Capital -konsernin valuuttakurssiriski on suhteellisen 
rajallinen, koska pääosa sen liiketoiminnasta tapahtuu euroissa. 
Noin 80 prosenttia konsernin liikevaihdosta on euromääräistä. 
Jonkin verran riskiä liittyy muihin tärkeimpiin portfolioyhtiöissä 
käytettyihin valuuttoihin, kuten Yhdysvaltain dollariin, Ruotsin 
kruunuun ja Kiinan juan renminbiin, joista voi aiheutua rajallista 
heilahtelua euromääräiseen rahavirtaan. 

Seuraavassa taulukossa on esitetty konsernin myyntisaa-
misten ja ostovelkojen sekä rahavarojen, lainasaamisten ja 
velkojen valuuttapositio konsernin päävaluutoissa. Taulukko 
ei sisällä valuuttariskeihin liittyviä suojausinstrumentteja. Port-
folioyhtiöt suojautuvat valuuttariskeiltä suojausinstrumenteil-
la. Kukin portfolioyhtiö huolehtii suojautumisesta itsenäisesti 
ottamalla huomioon oman nettopositionsa eri valuutoissa. 
Portfolioyhtiöiden suojautuminen valuuttatermiineillä pie-
nentää valuuttakurssien vaihtelusta aiheutuvaa riskiä myös 
konsernitasolla.
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Korkoriskiä pidetään vähäisenä nyky-ympäristössä, jossa keskus-
pankit tukevat taloutta. Tämän erittäin matalien korkojen kauden 
odotetaan kuitenkin jossain vaiheessa päättyvän, mikä voi johtaa 
myös konsernin tasolla korkeampiin rahoituskuluihin. Konsernin 
korkoriskin hallitsemiseksi velkaantumisaste pidetään kohtuulli-
sena kaikissa konserniyhtiöissä, ja periaatteena on suojautua kor-
koriskiltä. Ahlström Capital -konsernilla oli vuoden lopussa yksi 
muuttuvakorkoinen suojaamaton joukkovelkakirjalaina. Herk-
kyysanalyysin mukaan korkotason +/- 1 prosentin muutoksen 
vaikutus konsernin korkomenoihin olisi noin 1 494 TEUR. Suojaa-
mattoman joukkovelkakirjalainan osuus muutoksesta olisi noin 
77 prosenttia.

Ahlström Capital -konserni suojautuu valuuttakurssi- ja kor-
koriskeiltä käyttämällä suojausinstrumentteja. Keinottelutarkoi-
tuksessa tapahtuva kaupankäynti ilman suojattavaa vastuuta ei 
ole sallittua. Konserni hallitsee valuutta- ja korkoriskiään myös 
hajauttamalla omistuksiaan useampiin omaisuuseräluokkiin. 
Osakekursseissa tapahtuvat suuret heilahtelut voivat johtaa va-
kuuksien muutosvaatimuksiin niissä rahoitusjärjestelyissä, joissa 
Ahlström Capital -konsernin omistamia listattuja osakkeita on 
käytetty vakuutena.

Luottoriski
Luottotappioriski, joka johtuu ulkopuolisten kyvyttömyydestä 
hoitaa velvoitteensa, ei ole merkittävä konsernitasolla, koska sillä 
on suhteellisen vähän saamisia ulkopuolisilta. Ahlström Capital 
Oy vastaa rahoitusinstrumentteihin ja -järjestelyihin liittyvän luot-

Päätöskurssit 31.12.2015 USD GBP SEK CHF CNY RUB
Päätöskurssi euroa vastaan 1,0926 0,7380 9,1878 1,0814 7,0910 79,7540
Euron vahvistuminen +10 % 1,2140 0,8200 10,2087 1,2016 7,8789 88,6156
Euron heikkeneminen -10 % 0,9933 0,6709 8,3525 0,9831 6,4464 72,5036

TEUR  
Myyntisaamiset ja ostovelat Yhteensä

Netto- 
vaikutus

Euron vahvistuminen +10 % -15 532 3 271 -7 454 -1 829 3 514 890 -17 140 1 904
Vakaa -17 257 3 634 -8 282 -2 033 3 904 989 -19 044
Euron heikkeneminen -10 % -18 983 3 998 -9 110 -2 236 4 295 1 088 -20 949 -1 904
Lainasaamiset ja velat, rahavarat
Euron vahvistuminen +10 % 6 695 748 1 519 -1 407 5 026 4 587 17 168 -1 908
Vakaa 7 438 832 1 688 -1 564 5 584 5 097 19 075
Euron heikkeneminen -10 % 8 182 915 1 857 -1 720 6 143 5 606 20 983 1 908

Nettopositio edellä mainitut erät 
mukaan lukien
Euron vahvistuminen +10 % -8 837 4 019 -5 934 -3 237 8 540 5 477 28 -3
Vakaa -9 819 4 466 -6 594 -3 597 9 489 6 086 31
Euron heikkeneminen -10 % -10 801 4 912 -7 253 -3 956 10 438 6 695 34 3

Nettopositio vuonna 2015
Vara (+), velka (-)

toriskin hallinnasta konsernitasolla.  Pääperiaatteena on, että ra-
hoituslaitoksen luottoluokitus tulee tarkastaa ja hyväksyä ennen 
sopimuksen solmimista tai järjestelyn toteuttamista. Ahlström 
Capital ylläpitää vastapuoliluetteloa, ja ylimääräisen likviditeetin 
sijoittamisessa noudatetaan erillisiä sääntöjä sekä periaatteita.

Tytäryhtiöissä saamisiin liittyvät riskit voivat olla merkittäviä, 
joskin summat ja saatavien ikärakenne vaihtelevat merkittävästi 
yrityksestä toiseen. Tytäryhtiöt hallinnoivat luottoriskiään omien 
luottokäytäntöjensä mukaisesti. Uusia ja nykyisiä liikesuhteita 
analysoidaan ja luottokelpoisuus tarkastetaan säännöllisesti kiin-
teistö- ja metsäliiketoiminnassa sekä portfolioyhtiöiden omassa 
liiketoiminnassa. Tytäryhtiöt hallinnoivat luottoriskiä eri tavoin lii-
ketoiminnan luonteen mukaisesti. Esimerkiksi maksamattomille 
luotoille ja takaisinmaksuehdoille on tietyt rajoitukset, luottova-
kuutuksia on otettu käyttöön ja ennakkomaksuja sekä vakuuksia 
pyydetään tarpeen mukaan.

Maksuvalmiusriski
Konsernin maksuvalmiusriskiä hallitaan ylläpitämällä lukuisia 
potentiaalisen rahoituksen lähteitä, joiden tukena ovat konser-
nin varat. Lisäksi konsernilla on suuri määrä omaisuuseriä, jotka 
voidaan tarpeen vaatiessa nopeasti muuttaa rahavaroiksi (esim. 
pörssiosakkeet). Yksittäisillä konserniyhtiöillä on myös rahoitus-
lähteitä, joita voidaan tarpeen vaatiessa käyttää, ja yhtiöt voivat 
lisäksi saada tarpeen mukaan tukea emoyhtiöltä. Nykyiset rahoi-
tuslähteet sisältävät 98 miljoonan euron arvosta sitovia valmius-
luottolimiittejä, joista käyttämättä on 79 miljoonaa euroa.

Konsernitilinpäätöksen liitetiedot
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Konsernin rahoitusvelkojen maturiteettiprofiili sopimuspohjaisten diskonttaamattomien suoritusten perusteella

2015
TEUR < 1 vuosi 2–3 vuotta 4–5 vuotta > 5 vuotta Yhteensä
Korolliset lainat ja vieras pääoma 60 492 180 140 72 305 23 312 960
Muut rahoitusvelat 142 702 9 008 3 223 797 155 729
Ostovelat ja muut velat 152 989 152 989
Johdannaissopimukset 1 477 1 090 10 2 577

357 660 190 238 75 538 821 624 256

2014 
TEUR < 1 vuosi 2–3 vuotta 4–5 vuotta > 5 vuotta Yhteensä
Korolliset lainat ja vieras pääoma 91 532 76 801 189 897 3 674 361 903
Muut rahoitusvelat 133 161 133 161
Ostovelat ja muut velat 141 575 141 575
Johdannaissopimukset 4 031 1 617 438 74 6 160

370 299 78 418 190 335 3 748 642 799

Vakuudet
Ahlström Capital -konserni on käyttänyt rahoituksen vakuutena 
kiinteistö- ja metsävarojaan sekä osakeomistuksiaan. Vakuute-
na olevien omaisuuserien merkittävät arvonalentumiset saat-
tavat johtaa lisävakuuksien vaatimiseen. Tätä riskiä pidetään 
kuitenkin vähäisenä, ja sitä tarkkaillaan jatkuvasti. Näitä rahoi-
tuslähteitä käytetään pääosin täydentävänä lisärahoituksena, ei 
viimeisenä vaihtoehtona, kustannustehokkaan kokonaisrahoi-
tusrakenteen aikaansaamiseksi. Lisäksi tytäryhtiöt ovat käyttä-
neet vakuutena erilaisia kiinteistö- ja metsävaroja sekä osak-
keista muodostuvia vakuuksia omiin, tavallisesti suojattuihin 
rahoitusjärjestelyihinsä.

Kun tehdään uusi sijoitus tai rahoitusta uudelleenjärjestellään, 
sijoituksiin liittyvät pitkäaikaiset lainat suojataan osittain tai koko-
naan koko suunnitellun sijoituskauden ajan. Korkojohdannaisia 
käytetään korkomuutoksilta suojautumiseen.

Ahlström Capital -konsernilla ei ole ISDA-järjestelmän piiriin kuu-
luvia raportoitavia nettoutusta koskevia yleissopimuksia.

TEUR 2015 2014 2015 2014
Velat
Koronvaihtosopimukset 2 655 3 798 106 850 110 700

TEUR 2015 2014 2015 2014
Varat
Valuuttatermiinisopimukset 421 3 004 32 328 29 015
Velat
Valuuttatermiinisopimukset 84 2 324 7 691 10 825
Koronvaihtosopimukset 60 17 16 875 4 945
Hyödykejohdannaiset 198 262 603 792

Suojauslaskennan alaiset johdannaiset

Johdannaiset, jotka eivät ole suojauslaskennan alaisia

Käyvät arvot

Käyvät arvot

Nimellisarvot

Nimellisarvot

Pääoman hallinta
Puhuttaessa konsernin pääoman hallinnasta pääomalla tarkoi-
tetaan osakepääomaa, ylikurssirahastoa ja kaikkia muita oman 
pääoman rahastoja siltä osin kuin ne ovat kohdistettavissa emo-
yhtiön osakkeenomistajille.

Konsernin pääoman hallinta tähtää ensi kädessä osakkeen-
omistajille kuuluvan arvon maksimointiin, mikä tarkoittaa osak-
keen ulkoista käypää arvoa. Osakkeen ulkoinen käypä arvo 
(External Fair Value, EFV) on kyseisen omaisuuserän odotettu 
markkina-arvo, joka saataisiin markkinaosapuolten välisessä ta-
vanomaisessa kaupassa, vähennettynä siitä aiheutuvilla menoilla 
ja muilla siihen liittyvillä velvoitteilla. Tämä merkitsee itse asias-
sa sitä, että Ahlström Capitalin osakkeen EFV-arvo on Ahlström 
Capital -konsernin omaisuuserien EFV-arvojen summa, josta vä-
hennetään niihin liittyvät velat ja vastuut. Jotta Ahlström Capita-
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lin osakkeen EFV-arvo voidaan määrittää, arvioidaan perustana 
olevien omaisuuserien EFV-arvo kunakin arvostuspäivänä. Pörs-
sinoteeratut osakkeet arvostetaan markkinahintaan ja muut varat 
pääasiassa kirjanpitoarvoon.

Noteeraamattomien osakkeiden osalta Ahlström Capitalin ar-
vonmääritysmenetelmä vastaa IPEV:n ohjeistusta (International 
Private Equity and Venture Capital Valuation Guidelines), jonka 
mukaan ulkoinen käypä arvo on se hinta, jolla sijoituksen omistus 
voisi siirtyä markkinaosapuolten välillä raportointikauden päät-
tymispäivänä. Kiinteistösijoitusten osalta Ahlström Capitalin ar-
vonmäärityskäytännöt noudattavat EPRAn (European Public Real 
Estate Association) ohjeita.

Tämän yleistavoitteen saavuttamiseksi konsernin pääoman 
hallinta tähtää muun muassa sen varmistamiseen, että konserni 
pystyy täyttämään korollisiin velkoihin liittyvät kovenanttiehdot, 
jotka asettavat pääomarakenteeseen kohdistuvia vaatimuksia. 
Rahoitusriskin hallitsemiseksi tytäryhtiöiden ja alakonsernien ra-
hoitus on mahdollisuuksien mukaan aina järjestetty kohdennet-
tuna rahoituksena siten, ettei takaisinmaksua voi vaatia toisilta 
yksiköiltä. Maksamattomista lainoista ja joukkovelkakirjoista on 
olemassa kovenantteja, ja ne on testattu sekä lainausaikaisin tes-
tein että lainan hoidon ajalta. Tasoista sovitaan yleensä etukäteen 
jättämällä suunnitelmiin riittävästi liikkumavaraa ja käyttämällä 
ennalta sovittuja korjausmekanismeja. Näitä seurataan tarkasti. 
Kovenanttien rikkominen saattaa joissakin tapauksissa rajoittaa 
yhtiöiden mahdollisuuksia rahoittaa toimintaansa tai antaa velko-
jalle mahdollisuuden vaatia lainojen takaisinmaksua. Yhdenkään 
korollisen velan kohdalla ei ole ollut tarkastelujaksolla kovenant-
teihin liittyviä rikkomuksia.

TEUR 31.12.2015 31.12.2014
Pitkäaikaiset korolliset velat (Liitetieto 31) 254 043 252 892
Lyhytaikaiset korolliset velat (Liitetieto 31) 59 637 86 527
Vähennetään: Käteisvarat ja lyhytaikaiset 
talletukset (Liitetieto 30) -185 488 -152 425
Nettovelka 128 192 186 994

Ulkoinen käypä arvo, EFV 743 690 633 996
Osakepääoma (ml. määräysvallattomien 
omistajien osuudet) 592 404 541 474

EFV-oikaistu nettovelkaantumisaste 17 % 29 %
Nettovelkaantumisaste (IFRS-
kirjanpitoarvoon perustuva) 22 % 35 %

Konserni hallinnoi pääomarakennettaan ja tekee muutoksia 
yleisissä taloudellisissa olosuhteissa tapahtuneiden muutosten 
ja kovenanttiehtojen mukaisesti. Pääomarakenteensa ylläpi-
tämiseksi tai muokkaamiseksi konserni saattaa muuttaa osak-
keenomistajille maksettavia osinkoja tai pääomanpalautuksia 
tai laskea liikkeelle uusia osakkeita. Konserni seuraa pääomiaan 
käyttämällä erityistä velkaantuneisuutta kuvaavaa tunnuslukua, 
EFV-oikaistua nettovelkaantumisastetta, joka on nettovelka jaet-
tuna varojen ulkoisella käyvällä arvolla (External Fair Value EFV). 
Konsernin linjauksena on pitää tämän tunnusluvun arvo 40–60 
prosentissa. Nettovelkoihinsa konserni sisällyttää lyhyt- ja pitkä-
aikaiset korolliset velat, joista vähennetään käteisvarat ja lyhytai-
kaiset talletukset.

TEUR
Osakkeiden 

lukumäärä
Osake- 

pääoma
Ylikurssi-

rahasto

Sijoitetun 
vapaan oman 

pääoman 
rahasto Vararahasto Yhteensä

1.1.2014 360 919 36 092 12 774 3 055 51 921
Osakeanti 267 957 2 679 2 679
Muut muutokset -752 -752
Liiketoimintojen yhdistäminen 104 336 104 336
31.12.2014 628 876 38 771 12 774 104 336 2 303 158 184
Muut muutokset 860 860
31.12.2015 628 876 38 771 12 774 104 336 3 163 159 044

34. Osakepääoma ja rahastot

Konsernitilinpäätöksen liitetiedot

Pääomarakenne



VUOSIKERTOMUS 2015   |    102

31.12.2015
TEUR

Myytävissä 
olevat 

rahoitusvarat
Rahavirran 
suojaukset Muuntoerot

Kertyneet 
voittovarat

Määräys-
vallattomien 

omistajien 
osuus Yhteensä

Muuntoerot 2 750 425 3 175
Myytävissä olevat rahoitusvarat – käyvän arvon nettomuutos 27 665 27 665
Myytävissä olevat rahoitusvarat – tulosvaikutteisiksi 
siirrettävät -61 473 -61 473

Rahavirran suojaukset – käyvän arvon nettomuutos 357 357
Rahavirran suojaukset – tulosvaikutteisiksi siirrettävät 558 558
Etuuspohjaisten omaisuuserien (nettovelan) uudelleen 
määrittämisestä johtuvat erät -2 074 102 -1 972
Osuus osakkuusyhtiöiden muista laajan tuloksen eristä -1 863 282 -1 568 -206 -3 355

-35 671 1 196 1 182 -2 279 527 -35 045

Muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen
Muiden laajan tuloksen erien muutosten erittely oman pääoman rahastoittain 

31.12.2014
TEUR

Myytävissä 
olevat 

rahoitusvarat
Rahavirran 
suojaukset Muuntoerot

Kertyneet 
voittovarat

Määräys-
vallattomien 

omistajien 
osuus Yhteensä

Muuntoerot 612 -288 324
Myytävissä olevat rahoitusvarat – käyvän arvon nettomuutos 74 460 74 460
Myytävissä olevat rahoitusvarat – tulosvaikutteisiksi siirrettävät -39 235 -39 235
Rahavirran suojaukset – käyvän arvon nettomuutos -2 576 -2 576
Rahavirran suojaukset – tulosvaikutteisiksi siirrettävät
Etuuspohjaisten omaisuuserien (nettovelan) uudelleen  
määrittämisestä johtuvat erät -3 297 -1 281 -4 578
Osuus osakkuusyhtiöiden muista laajan tuloksen eristä 1 008 -13 228 -1 950 -727

36 233 -2 589 840 -5 247 -1 569 27 668

Oma pääoma koostuu osakepääomasta, ylikurssirahastosta, 
sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta, vararahastos-
ta, myytävissä olevien rahoitusvarojen rahastosta, rahavirran 
suojausrahastosta, muuntoeroista ja kertyneistä voittovaroista. 
Ylikurssirahastossa on osakkeiden kirjanpidollisen nimellisar-
von ylimenevä osa niiden arvosta. Ahlström Capital Oy:n, A. 
Ahlström Osakeyhtiön ja Antti Ahlström Perilliset Oy:n omis-
tuksen uudelleenjärjestelyn seurauksena sijoitetun vapaan 
oman pääoman rahasto kasvoi vuonna 2014. Vararahastossa 

on eräiden maiden paikallisen lainsäädännön seurauksena 
kertyneitä voittovaroja, ja se sisältää myös Enicsin myöntämien 
optioiden sekä ÅR Packagingin warranttien vaikutuksen. Myy-
tävissä olevien rahoitusvarojen rahastoon on kirjattu myytävis-
sä olevien erien käyvän arvon muutos. Rahavirran suojausra-
hasto sisältää suojauslaskennan kriteerit täyttävien rahavirtaa 
suojaavien johdannaisten käyvän arvon muutokset. Muun-
toeroihin sisältyvät ulkomaisten tytäryhtiöiden valuuttamuun-
noksista syntyvät erot.
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TEUR Takuuvaraus

Uudelleen-
järjestely-

varaus

Varaus 
tappiollisten 
sopimusten 

varalta
Ympäristö-
velvoitteet

Muut 
velvoitteet Yhteensä

1.1.2014 1 305 1 487 2 1 206 4 000
Kurssierot 10 -22 -4 -16
Liiketoimintojen yhdistäminen 9 125 8 022 6 040 23 187
Varausten lisäykset 1 839 16 1 000 8 583 11 438
Käytetyt varaukset -328 -998 -14 -1 411 -2 751
Käyttämättömien varausten peruutus -1 281 -2 -116 -148 -1 547
Siirrot erien välillä -170 -200 370
Diskonttauskoron oikaisu 238 2 507 2 745
31.12.2014 10 738 283 11 399 14 636 37 056
Kurssierot 51 3 -20 34
Varausten lisäykset 1 255 70 5 044 6 369
Käytetyt varaukset -731 -221 -239 -8 893 -10 084
Käyttämättömien varausten peruutus -1 643 -39 -2 -658 -2 342
Siirrot erien välillä -5 685 1 585 2 510 -1 590
Diskonttauskoron oikaisu 20 219 239
31.12.2015 4 005 26 13 033 12 618 29 681

Pitkäaikainen, 31.12.2014 4 168 39 11 047 6 156 21 410
Lyhytaikainen, 31.12.2014 6 570 244 352 8 480 15 646

Pitkäaikainen, 31.12.2015 3 104 12 798 6 916 22 818
Lyhytaikainen, 31.12.2015 901 26 235 5 702 6 864

35. Varaukset

Takuuvaraus
Takuuvarauksilla katetaan sopimuksissa määriteltyjen takuuaiko-
jen kuluessa aiheutuvia velvoitteita. Ne perustuvat kokemuspe-
räiseen tietoon edellisiltä vuosilta. 

Uudelleenjärjestelyvaraus
Varaus liittyy konsernirakenteen uudelleenjärjestelyistä aiheutu-
viin henkilöstökuluihin.

Ympäristövaraukset
Konsernilla on maa-alueita, jotka se on velvollinen palauttamaan 
alkuperäiseen kuntoon. Arvioitujen maisemointikustannusten 
nykyarvo on kirjattu alueiden hankintamenoon ja esitetty varauk-
sena. Lisäksi konserni on kirjannut varauksen entisen asfalttiteh-
taan saastuneen maa-alueen puhdistamisesta.

TEUR 2015 2014
Ostovelat 152 932 141 577
Muut velat 58 754 54 391
Siirtovelat 79 053 77 674
Johdannaiset 342 2 603

291 081 276 244

36. Ostovelat ja muut velat

Muut velvoitteet
Muut varaukset liittyvät erimielisyyksien ratkaisemiseen ja oikeu-
denkäynteihin, tappiollisiin hankkeisiin ja muihin varauksiin.

Konsernitilinpäätöksen liitetiedot 
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TEUR 2015 2014
1 vuoden kuluessa 8 358 17 078
1–5 vuoden kuluessa 10 921 30 090
Yli 5 vuoden kuluessa 2 098 12 440

21 377 59 608

TEUR 2015 2014
Vakuudelliset lainat
Lainat rahoituslaitoksilta 90 390 144 487
Joukkovelkakirjalainat 114 350 79 075

Annetut pantit
Kiinnitykset 144 308 184 866
Pantatut osakkeet 89 583 159 480
Muut annetut pantit 36 610
Pantatut arvopaperit 29 670 68 544
Vakuudet 167 992 136 078

Sitoumukset ja vastuut omasta puolesta

Noin 80 % konsernin sijoituskiinteistöistä (liitetieto 24) ja 30 % 
biologisista hyödykkeistä (liitetieto 25) on pantattu omien velko-
jen vakuudeksi ja raportoitu kiinnityksinä sitoumuksissa ja vas-
tuissa.

Ahlström Capital -konsernilla on kiinteistöinvestoinneista 
5 530 TEUR:n (6 713) ehdollinen alv-vastuu 31.12.2015.

Ahlström Capital -konsernilla on perustajaosakkaana tiettyjä 
asuntokauppalain mukaisia sitoumuksia, joiden kattamiseksi on 
kirjattu varauksia.

38. Lähipiiriliiketoimet
Konsernin lähipiiriin kuuluvat Ahlström Capitalin hallitus ja valio-
kunnat, toimitusjohtaja (31.10.2015 asti) ja virkaa tekevä toimi-
tusjohtaja (1.11.2015 alkaen), tytäryhtiöt ja osakkuusyhtiöt sekä 
Antti Ahlström Perilliset Oy, jolla on huomattava vaikutusvalta 
Ahlström Capital Oy:ssä. Yksityiskohtaisemmat tiedot osakkuus-
yhtiöiden kanssa tehdyistä liiketoimista on lueteltu erikseen lii-
tetiedossa 27. Myös lainajärjestelyt osakkuusyhtiöiden kanssa 
vuonna 2014 on käsitelty erikseen liitetiedossa 31.

Elokuussa 2013 Ahlströmin suvun omistamien Antti Ahlström 
Perilliset Oy:n, A. Ahlström Osakeyhtiön ja Ahlström Capital Oy:n 
osakkeenomistajat päättivät uudelleenjärjestelyistä, joiden myö-
tä Ahlströmin suvun yritys- ja teollisuusomaisuuden hoitaminen 
ja kehittäminen keskitettäisiin Ahlström Capital Oy:lle. Järjeste-
lyiden ensimmäisessä vaiheessa A. Ahlström Osakeyhtiön kiin-
teistö- ja metsäliiketoiminta siirrettiin sen uudelle tytäryhtiölle A. 
Ahlström Kiinteistöt Oy:lle 30.9.2013. Antti Ahlström Perilliset Oy 
jakautui 28.5.2014, jolloin yhtiön osakkeet A. Ahlström Osakeyh-
tiössä, Ahlstrom Oyj:ssä ja Munksjö Oyj:ssä siirtyivät Ahlström Ca-
pitalille ja vastikkeeksi Ahlström Capital laski liikkeeseen 111 070 
uutta osaketta. Antti Ahlström Perilliset Oy purkautui järjeste-
lyissä, ja uusi Antti Ahlström Perilliset Oy perustettiin. Uusi yhtiö 
keskittyy pääasiassa omistajaohjaukseen liittyviin asioihin. Viimei-
senä toimenpiteenä A. Ahlström Osakeyhtiö sulautui Ahlström 
Capital Oy:hyn 30.5.2014, jolloin Ahlström Capital laski liikkee-
seen 170 914 uutta osaketta. A. Ahlström Kiinteistöt Oy:stä tuli 
Ahlström Capital Oy:n tytäryhtiö, minkä seurauksena Ahlström 
Capitalin portfolioon sisältyy myös merkittävät kiinteistö- ja 
metsäomaisuudet. Uudelleenjärjestelyssä sovellettiin seuraavia 
vaihtosuhteita: kustakin Antti Ahlström Perillisten osakkeesta 
annettiin 0,59606 Ahlström Capital Oy:n osaketta, ja kustakin A. 
Ahlström Osakeyhtiön osakkeesta annettiin 0,55899 Ahlström 

AC Invest Two B.V.:n omistamasta 66 666 666 Suominen Oyj:n 
osakkeesta on voimassa määräaikainen voitonjakosopimus 
7.10.2016 asti.

Takaukset muiden puolesta
Ahlström Capital -konsernilla oli 31.12.2015 muiden puolesta 
annettuja takauksia 1 185 TEUR:n arvosta (575).

37. Sitoumukset ja vastuut
Muut vuokrasopimukset – konserni vuokralle ottajana
Konserni vuokraa eri valmistus- ja toimistotiloja, koneita ja ajo-
neuvoja muilla vuokrasopimuksilla. 

Tulevat vähimmäisvuokrat ei-peruttavissa olevista muista 
vuokrasopimuksista
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Taulukossa esitetyt määrät on kirjattu kuluiksi raportointikaudella, ja ne koskevat konsernin lähipiiriin kuuluvaa henkilöstöä.

Liiketoimet osakkuusyhtiöiden ja konsernissa huomattavaa vaikutusvaltaa käyttävien yhteisöjen kanssa

Korvaukset konsernin lähipiiriin kuuluvalle henkilöstölle

TEUR 2015 2014
Myynnit yhteisölle, jolla on huomattava vaikutusvalta konsernissa 101 26
Velka yhteisölle, jolla on huomattava vaikutusvalta konsernissa 150
Lainasaamiset osakkuusyhtiöiltä 1 127

TEUR 2015 2014
Palkat ja muut lyhytaikaiset työsuhde-etuudet 1 398 1 041
Työsuhteen päättymisen jälkeiset etuudet 192 105
Toimitusjohtajalle maksetut osakepohjaiset etuudet 1 822
Lähipiiriin kuuluville maksetut kompensaatiot yhteensä 1 590 2 968

39. Raportointikauden päättymisen jälkeiset tapahtumat

Ahlström Capital Oy nimitti uudeksi toimitusjohtajakseen Hans 
Sohlströmin, joka aloitti tehtävässään 1. helmikuuta 2016.

ÅR Packaging on nimittänyt taloudellisen neuvonantajan 
arvioimaan strategisia vaihtoehtoja liittyen mahdolliseen lis-

Capital Oy:n osaketta. Järjestelyjen seurauksena Ahlström Capi-
tal Oy:n osakkeiden määrä kasvoi 360 919 kappaleesta 628 876 
kappaleeseen ja osakepääoma 36 091 900 eurosta 38 771 470 
euroon.

Lokakuussa 2014 Ahlström Capital käytti oikeutensa hank-
kia 66 666 666 Suominen Oyj:n osaketta Ahlström Oyj:ltä, mikä 
on 26,89 % Suomisen koko osakekannasta. Kaupan seuraukse-

na Ahlström Capitalista tuli Suomisen suurin osakkeenomistaja 
27,32 prosentin omistusosuudella. AC Invest Two B.V.:n omista-
masta 66 666 666 Suominen Oyj:n osakkeesta on voimassa mää-
räaikainen voitonjakosopimus 7.10.2016 asti.

Toimitusjohtajalle maksetut palkat ja hallituksen jäsenille suo-
ritetut korvaukset on esitetty liitetiedossa 17.

tautumiseen Tukholman Nasdaq-pörssiin. Mitään tähän liittyviä 
päätöksiä ei ole vielä tehty ja yhtiö tulee tiedottamaan markki-
noita, jos ja kun sellaisia päätöksiä tehdään.

Konsernitilinpäätöksen liitetiedot
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Emoyhtiön tuloslaskelma

TEUR Liitetieto 2015 2014

Liikevaihto 1 5 845 5 135

Liiketoiminnan muut tuotot 2 215 21 024

Henkilöstökulut 3 -4 279 -3 455
Poistot ja arvonalentumiset 7 -1 450 -1 453
Liiketoiminnan muut kulut -5 412 -5 816

Liikevoitto / -tappio -5 081 15 435

Rahoitustuotot ja -kulut 5
Korko- ja muut rahoitustuotot 56 061 38 037
Arvonalentumiset -14 608
Korko- ja muut rahoituskulut -2 079 -1 408

39 374 36 629

Tulos ennen satunnaisia eriä 34 293 52 064

Satunnaiset erät 6 8 658 -332

Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja 42 951 51 732

Tilinpäätössiirrot
Poistoeron muutos -162 -211

Tuloverot 0 0

Tilikauden tulos 42 789 51 521
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Emoyhtiön tase

TEUR Liitetieto 31.12.2015 31.12.2014
Vastaavaa
Pysyvät vastaavat
Aineettomat hyödykkeet 7

Aineettomat oikeudet 3 452 3 917
3 452 3 917

Aineelliset hyödykkeet 7
Maa- ja vesialueet 26 254 26 254
Rakennukset ja rakennelmat 26 646 27 153
Koneet ja kalusto 884 955
Muut aineelliset hyödykkeet 70 70
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 389

53 854 54 821
Sijoitukset 8

Osuudet saman konsernin yhtiöissä 211 267 210 927
Muut osakkeet ja osuudet 10 366 15 069

221 633 225 996

Pysyvät vastaavat yhteensä 278 939 284 734

Vaihtuvat vastaavat   
Pitkäaikaiset saamiset

Lainasaamiset saman konsermin yrityksiltä 14 28 217 29 614
Lainasaamiset 393 339

28 610 29 953

Lyhytaikaiset saamiset
Myyntisaamiset 89 192
Saamiset saman konsernin yrityksiltä 14 12 055 6 381
Lainasaamiset 336 495
Muut saamiset 22 144
Siirtosaamiset 9 230 120

12 732 7 332

Rahat ja pankkisaamiset 34 514 37 238

Vaihtuvat  vastaavat yhteensä 75 856 74 523

Vastaavaa yhteensä 354 795 359 257

Vastattavaa
Oma pääoma 10
Osakepääoma 38 771 38 771
Ylikurssirahasto 12 774 12 774
Edellisten tilikausien voitto 138 005 111 638
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 104 336 104 336
Tilikauden tulos 42 789 51 521

336 675 319 040
Tilinpäätössiirtojen kertymä
Poistoero 1 570 1 408

1 570 1 408

Pakolliset varaukset 12 932 926

Vieras pääoma
Pitkäaikainen vieras pääoma

Lainat rahoituslaitoksilta 5 000 29 000
Siirtovelat 13 926

5 926 29 000
Lyhytaikainen vieras pääoma

Lainat rahoituslaitoksilta 7 000
Ostovelat 216 281
Velat saman konsernin yrityksille 14 30 5 602
Muut velat 338 822
Siirtovelat 13 2 108 2 178

9 692 8 883

Vieras pääoma yhteensä 15 618 37 883

Vastattavaa yhteensä 354 795 359 257



VUOSIKERTOMUS 2015   |    108

Emoyhtiön rahoituslaskelma

TEUR 2015 2014

Liiketoiminnan rahavirta
Liikevoitto / -tappio -5 081 15 435
Poistot ja arvonalentumiset 1 450 1 453
Muut oikaisut 117 -19 297
Liiketoiminnan rahavirta ennen nettokäyttöpääoman muutosta -3 514 -2 409

Nettokäyttöpääoman muutos
Lyhytaikaisten liikesaamisten lisäys (-) / vähennys (+) -1 466 2 247
Lyhytaikaisten korottomien velkojen vähennys (-) -257 -1 169
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja -5 237 -1 331

Korko- ja muut rahoitustuotot 55 297 36 102
Korko- ja muut rahoituskulut -1 644 -998
Liiketoiminnan nettorahavirta 48 416 33 773

Investointien rahavirta
Uudishankinnat -22 -386
Muut sijoitukset -3 494 -58 794
Pysyvien vastaavien myynnit 2 095 70 360
Lainasaamisten ja muiden saamisten muutokset -2 242 -19 000
Investointien nettorahavirta -3 663 -7 820

Rahoituksen rahavirta
Pitkäaikaisten velkojen muutos -17 000 17 000
Lyhytaikaisten velkojen muutos -5 322 -36 523
Maksetut osingot -25 155 -13 876
Muut muutokset -334
Rahoituksen nettorahavirta -47 477 -33 733

Rahavarojen muutos -2 724 -7 780

Rahavarat tilikauden alussa 37 238 45 018
Rahavarat tilikauden lopussa 34 514 37 238
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Ahlström Capital Oy:n emoyhtiön tilinpäätös on laadittu ja esite-
tään Suomen kirjanpitolain ja muiden Suomessa voimassa ole-
vien säännösten mukaisesti, jotka noudattavat Euroopan unionin 
tilinpäätöksiä ja hyvää kirjanpitotapaa sääteleviä direktiivejä.

Tilinpäätökset on laadittu euroissa ja ne perustuvat alkuperäi-
siin hankintamenoihin.

Ahlström Capital Oy syntyi A. Ahlström Osakeyhtiön jakau-
tuessa kolmeksi yhtiöksi 30.6.2001. Vuodelta 2015 on laadittu 
virallinen tilinpäätös yhtiön viidenneltätoista tilikaudelta 1.1.–
31.12.2015.

Tilinpäätöksen laadintaperiaatteisiin ei tehty tilikaudella muu-
toksia.

Myynnin tuloutusperiaate
Tavaroiden ja palvelusten myynti kirjataan tuloksi silloin, kun ne 
luovutetaan. Liikevaihtoa laskettaessa vähennetään myyntituloista 
välilliset verot ja alennukset. Myyntiin liittyvät kurssierot sisällyte-
tään liikevaihtoon.

Ulkomaan rahan määräiset erät
Ulkomaan rahan määräiset saamiset ja velat muunnetaan tilin-
päätöksessä euroiksi tilinpäätöspäivän kurssilla. Saamisten ja vel-
kojen kurssierot kirjataan tulokseen. Myyntiin liittyvät kurssierot 
sisällytetään liikevaihtoon. Ostovelkojen muuntamisesta synty-
neet kurssierot esitetään ostomenojen (vuosikulujen tai aktivoin-
tien) oikaisuerinä.

Rahoituserien muuntamisesta syntyneet kurssierot esitetään 
rahoitustuottoina tai -kuluina.

Eläkemenot
Yhtiön lakisääteinen eläkevastuu ja mahdollinen lisäeläkevastuu 
on vakuutettu ja se kirjataan vakuutuslaskelmien perusteella. Elä-
kevakuutusmaksut ja eläkevastuiden muutokset kirjataan tulok-
seen.

Johdannaisinstrumentit
Valuutta- ja korkoriskien suojaamiseksi tehdyistä johdannaisso-
pimuksista syntyneiden, tilinpäätöshetkellä voimassa olevien 
vastuiden käypä arvo ja suojattujen etuuksien tai velvoitteiden 
nimellisarvo on ilmoitettu tilinpäätöksen liitetiedoissa.

Vaihto-omaisuus
Vaihto-omaisuus arvostetaan hankintamenoon tai sitä alempaan 
todennäköiseen luovutushintaan.

Sijoitukset
Sijoitukset, jotka on tarkoitettu tuottamaan tuloa useampana kuin 
yhtenä tilikautena, kirjataan pysyviin vastaaviin alkuperäisen han-
kintamenon määräisinä.

Rahoitusomaisuusarvopaperit on arvostettu hankintamenoon 
tai sitä alempaan markkinahintaan.

Pysyvät vastaavat
Pysyvät vastaavat esitetään taseessa alkuperäiseen hankintame-
noon, josta on vähennetty kertyneet poistot.

Poistot lasketaan tasapoistoina taloudellisen pitoajan perus-
teella pysyvien vastaavien alkuperäisistä hankintamenoista tai 
arvonkorotuksilla oikaistuista arvoista.

Arvioidut taloudelliset pitoajat ovat seuraavat:
Rakennukset    25–40 vuotta
Raskaat koneet   10–20 vuotta
Muut koneet ja kalusto     3–10 vuotta
Aineettomat hyödykkeet      3–5 vuotta

Maa- ja vesialueiden arvoista ei tehdä poistoja.

Leasing
Käyttöleasing- ja rahoitusleasingsopimusten maksut kirjataan 
vuokrakuluiksi. Leasingvuokrattuja hyödykkeitä ei esitetä tasees-
sa käyttöomaisuutena eikä tulevia leasingmaksuja velkoina. Tilin-
päätöksen liitetiedoissa esitetään voimassaolevista leasingsopi-
muksista syntyneet vastuut.

Verot
Tuloverot käsittävät päättyneeltä ja aikaisemmilta tilikausilta mak-
setut ja maksettavat, paikallisten verolakien mukaiset verot.

Satunnaiset erät
Tuloslaskelmassa esitetään satunnaisina erinä sellaiset määräl-
tään olennaiset tuotot ja kulut, jotka eivät kuulu normaaliin liike-
toimintaan ja joiden ei voida olettaa toistuvan tulevaisuudessa.

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot

Laadintaperiaatteet
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1. Liikevaihto 

 
TEUR 2015 2014
Suomi 4 887 4 486
Alankomaat 958 649

5 845 5 135

 
TEUR 2015 2014
Kiinteistöt 4 394 4 101
Muut 1 451 1 034

5 845 5 135

2. Liiketoiminnan muut tuotot

6. Satunnaiset erät

TEUR 2015 2014
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden 
myyntivoitot 20 872
Muut 215 152

215 152

TEUR 2015 2014
Purkuvoitto / -tappio 2
Saatu konserniavustus 8 658
Annettu konserniavustus -334

8 658 -332

3. Henkilöstökulut

TEUR 2015 2014
Palkat ja palkkiot 3 370 2 870
Eläkekulut 766 518
Muut henkilösivukulut 143 67

4 279 3 455

Toimitusjohtajan palkat, 1 016 566
josta lisäpalkkiot 600 191
Hallitusten jäsenten palkkiot 382 284

4. Henkilöstön lukumäärä keskimäärin

2015 2014
Toimihenkilöt 14 14

5. Rahoitustuotot ja -kulut

TEUR 2015 2014
Osinkotuotot muilta 19 18
Osinkotuotot konserniyhtiöiltä 52 500 36 000
Korko- ja rahoitustuotot konserniyhtiöiltä 3 500 2 014
Korko- ja rahoitustuotot muilta 42 5

56 061 38 037

TEUR 2015 2014
Arvonalentumiset

Osakkeiden arvonalentumiset -4 608
Osuudet konserniyhtiöissä -10 000

Korko- ja rahoituskulut konserniyhtiöille -67 -158
Korko- ja rahoituskulut muille

Korkokulut -1 400 -921
Muut rahoituskulut -612 -329

-16 687 -1 408

Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä 39 374 36 629

Rahoitustuotot

Rahoituskulut

Liikevaihdon jakautuminen maittain

Liikevaihdon jakautuminen toimialoittain
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Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot

7. Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet

2015 
TEUR  

Aineettomat 
oikeudet

Maa- ja  
vesialueet

Rakennukset ja 
rakennelmat

Koneet ja 
kalusto

Muut aineelliset 
hyödykkeet

Ennakkomaksut 
ja keskeneräiset 

hankinnat
Hankintameno 1.1. 4 853 26 254 35 958 2 268 70 389
Lisäykset 22
Vähennykset -4
Siirrot erien välillä 385 -385
Hankintameno 31.12. 4 853 26 254 36 365 2 268 70

Kertyneet poistot 1.1. 936 8 805 1 313
Tilikauden poistot 465 914 71
Kertyneet poistot 31.12. 1 401 9 719 1 384

Kirjanpitoarvo 31.12.2015 3 452 26 254 26 646 884 70

2014 
TEUR 

Aineettomat 
oikeudet

Maa- ja  
vesialueet

Rakennukset ja 
rakennelmat

Koneet ja 
kalusto

Muut aineelliset 
hyödykkeet

Ennakkomaksut 
ja keskeneräiset 

hankinnat
Hankintameno 1.1. 4 853 26 254 35 899 2 268 69 64
Lisäykset 59 1 384
Vähennykset -59
Hankintameno 31.12. 4 853 26 254 35 958 2 268 70 389

Kertyneet poistot 1.1. 471 7 891 1 239
Tilikauden poistot 465 914 74
Kertyneet poistot 31.12. 936 8 805 1 313

Kirjanpitoarvo 31.12.2014 3 917 26 254 27 153 955 70 389

8. Sijoitukset

2015 
TEUR 

Osuudet saman 
konsernin yhtiöissä

Muut  
osakkeet ja 

osuudet
Kirjanpitoarvo 1.1.2014 210 927 15 069
Lisäykset 10 340
Vähennykset -95
Alaskirjaukset -10 000 -4 608
Kirjanpitoarvo 31.12.2015 211 267 10 366

2014 
TEUR 

Osuudet saman 
konsernin yhtiöissä

Muut  
osakkeet ja 

osuudet
Kirjanpitoarvo 1.1.2014 93 986 17 853
Lisäykset 131 963
Vähennykset -15 022 -2 784
Kirjanpitoarvo 31.12.2014 210 927 15 069

9. Siirtosaamiset

TEUR 2015 2014
Lyhytaikaiset

Korkojaksotus 23 18
Kulujaksotus 14 40
Muut 193 62

230 120
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10. Oma pääoma

TEUR 2014 2013
Sidottu oma pääoma
Osakepääoma 1.1. 38 771 36 092
Osakepääoman korotukset 2 679
Osakepääoma 31.12. 38 771 38 771

Ylikurssirahasto 1.1. 12 774 12 774
Ylikurssirahasto 31.12. 12 774 12 774

Sidottu oma pääoma yhteensä 51 545 51 545

Vapaa oma pääoma
Voitto edellisiltä tilikausilta 1.1. 163 160 128 192
Osingonjako -25 155 -13 876
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 
tytäryhtiöhankinnoista 104 336 104 336

Muut muutokset -2 678
Voitto edellisiltä tilikausilta 31.12. 242 341 215 974

Tilikauden voitto 42 789 51 521

Vapaa oma pääoma yhteensä 285 130 267 495

Oma pääoma yhteensä 336 675 319 040

11. Osakepääoma 31.12.2015
Osakkeiden lkm EUR

1 ääni / osake, lunastuslauseke 628 876 38 771 470

12. Pakolliset varaukset

TEUR 2015 2014
Henkilöstökulut 932 926

13. Siirtovelat

TEUR 2015 2014
Pitkäaikaiset

Henkilöstökulut 926
Lyhytaikaiset

Henkilöstökulut 1 372 1 855
Korkojaksotus 732 257
Muut 4 66

3 034 2 178

14. Saamiset konserniyhtiöiltä ja velat 
konserniyhtiöille

TEUR 2015 2014
Lainasaamiset 29 787 34 214
Myyntisaamiset 1 827 267
Siirtosaamiset 8 658 1 514

40 272 35 995

TEUR 2015 2014
Muut lyhytaikaiset velat 30 5 352
Siirtovelat 250

30 5 602

15. Annetut vakuudet

TEUR 2015 2014
Omista veloista

Lainat 12 000 29 000
Annettujen panttien ja kiinnitysten määrä 62 000 62 000

16. Vastuusitoumukset

TEUR 2015 2014
Leasing- ja vuokrasopimukset

Seuraavalla tilikaudella maksettavat 59 88
Myöhemmin maksettavat 79 4

138 92

Takaukset konserniyhtiöiden puolesta 3 993 3 750

Vastuu kiinteistöinvestointiin liittyvästä 
arvonlisäverosta 1 240 1 623

Sijoitussitoumukset 145 145

Muut vastuut
Johdannaissopimukset

Korkojohdannaiset
Käypä arvo -698
Kohde-etuuden nimellisarvo 27 000

Saamiset konserniyhtiöiltä

Velat konserniyhtiöille
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Ahlström Capital Oy:n yhtiökokoukselle
Olemme tilintarkastaneet Ahlström Capital Oy:n kirjanpidon, 
tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja hallinnon tilikaudelta 
1.1.–31.12.2015. Tilinpäätös sisältää konsernin taseen, laajan tu-
loslaskelman, laskelman oman pääoman muutoksista, rahavirta-
laskelman ja liitetiedot sekä emoyhtiön taseen, tuloslaskelman, 
rahoituslaskelman ja liitetiedot

Hallituksen ja toimitusjohtajan vastuu
Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpäätöksen ja toiminta-
kertomuksen laatimisesta ja siitä, että konsernitilinpäätös antaa 
oikeat ja riittävät tiedot EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen kansainvä-
listen tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaisesti ja että tilinpäätös ja 
toimintakertomus antavat oikeat ja riittävät tiedot Suomessa voi-
massa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista 
koskevien säännösten mukaisesti. Hallitus vastaa kirjanpidon ja 
varainhoidon valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä ja toi-
mitusjohtaja siitä, että kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito 
luotettavalla tavalla järjestetty.

Tilintarkastajan velvollisuudet
Velvollisuutenamme on antaa suorittamamme tilintarkastuksen 
perusteella lausunto tilinpäätöksestä, konsernitilinpäätöksestä ja 
toimintakertomuksesta. Tilintarkastuslaki edellyttää, että nouda-
tamme ammattieettisiä periaatteita. Olemme suorittaneet tilin-
tarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan 
mukaisesti. Hyvä tilintarkastustapa edellyttää, että suunnittelem-
me 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 tilintarkastusevi-
denssin hankkimiseksi tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen 
sisältyvistä luvuista ja niissä esitettävistä muista tiedoista. Toi-
menpiteiden valinta perustuu tilintarkastajan harkintaan, johon 
kuuluu väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvan olennaisen vir-
heellisyyden riskien arvioiminen. Näitä riskejä arvioidessaan tilin-
tarkastaja ottaa huomioon sisäisen valvonnan, joka on yhtiössä 
merkityksellistä oikeat ja riittävät tiedot antavan tilinpäätöksen 
ja toimintakertomuksen laatimisen kannalta. Tilintarkastaja arvi-
oi sisäistä valvontaa pystyäkseen suunnittelemaan olosuhteisiin 
nähden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet mutta ei siinä 
tarkoituksessa, että hän antaisi lausunnon yhtiön sisäisen valvon-
nan tehokkuudesta. Tilintarkastukseen kuuluu myös sovellettujen 

tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuuden, toimivan 
johdon tekemien kirjanpidollisten arvioiden kohtuullisuuden 
sekä tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen yleisen esittämista-
van arvioiminen.

Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme pe-
rustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkas-
tusevidenssiä.

Lausunto konsernitilinpäätöksestä
Lausuntonamme esitämme, että konsernitilinpäätös antaa EU:ssa 
käyttöön hyväksyttyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien 
(IFRS) mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot konsernin taloudellises-
ta asemasta sekä sen toiminnan tuloksesta ja rahavirroista.

Lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta
Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös ja toimintakertomus 
antavat Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toiminta-
kertomuksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti oikeat 
ja riittävät tiedot konsernin sekä emoyhtiön toiminnan tuloksesta 
ja taloudellisesta asemasta. Toimintakertomuksen ja tilinpäätök-
sen tiedot ovat ristiriidattomia.

Muut lausunnot
Puollamme tilinpäätöksen vahvistamista. Hallituksen esitys voit-
tovarojen käyttämisestä on osakeyhtiölain mukainen. Puollamme 
vastuuvapauden myöntämistä emoyhtiön hallituksen jäsenille 
sekä toimitusjohtajalle tarkastamaltamme tilikaudelta.

Helsinki 17. helmikuuta 2016

KPMG Oy Ab

Virpi Halonen
KHT

Tilintarkastuskertomus
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Emoyhtiön voittovarat ja tilikauden tulos ovat taseen 31.12.2015 mukaan:

Voittovarat
Tilikauden voitto
Yhteensä jakokelpoiset varat

Hallitus ehdottaa, että
osinkoa maksetaan 628 876 osakkeelle 42,00 euroa osakkeelta

ja loppuosa jätetään voittovarojen tilille.

euroa
242 339 330,89 

    42 789 416,46
285 128 747,35

26 412 792,00

Helsingissä 17. päivänä helmikuuta 2016

Stig Gustavson 
hallituksen varapuheenjohtaja

Mats Danielsson

Malin Persson 

Thomas Ahlström

Jouko Oksanen 

Peter Seligson  

Mikael Lilius 
hallituksen puheenjohtaja 

Hans Sohlström   
toimitusjohtaja

Hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle
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Tietyt tässä vuosikertomuksessa esitetyt lausumat eivät ole historiallisia tosiseikkoja, vaan arvioita esimerkiksi markkinoiden oletetusta kasvusta ja kehityksestä tai muita tuotto- ja kannattavuusolettamia. 
Lausumat, joihin sisältyy ”uskoo”, ”olettaa”, ”odottaa”, ”ennustaa” tai muu vastaava ilmaisu, ovat tulevaisuudennäkymiin liittyviä kannanottoja. Nämä perustuvat oletuksiin, arvioihin ja ennusteisiin ja sisäl-
tävät sen vuoksi riski- ja epävarmuustekijöitä, joista johtuen ne eivät välttämättä vastaa todellista tilannetta.

OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA
AHLSTRÖM CAPITAL OY:N rekisteröity osakepääoma 31.12.2015 oli 
38 771 470 euroa. Yhtiöllä on yksi osakesarja, ja jokainen osake 
oikeuttaa yhteen ääneen yhtiökokouksessa. 

Yhtiöjärjestys sisältää osakeyhtiölain 3 luvun 7 §:n tarkoitta-
man lunastuslausekkeen. 

Osakkeet ja osakkeenomistajat

OSAKEOMISTUKSEN JAKAUTUMINEN 31.12.2015*

Osakkeita, kpl Omistajien lukumäärä Osuus omistajista, % Osake- ja äänimäärä, kpl Osuus osakekannasta, % Keskim. omistus, kpl
1-100 70 29,4 2 080 0,3 30
101-500 31 13,0 8 388 1,3 271
501-1000 30 12,6 21 872 3,5 729
1001-5000 67 28,2 163 551 26,0 2 441
5001-10000 25 10,5 174 039 27,7 6 962
10001- 15 6,3 258 766 41,1 17 251
Yhteensä 238 100,0 628 696 100,0 2 642

Osakemäärä, kpl Osuus, %
Yritykset 40 140 6,4
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset 3 750 0,6
Julkisyhteisöt ja työeläkevakuutusyhtiöt 23 490 3,7
Kotitaloudet 461 210 73,3
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 5 168 0,8
Ulkomaiset omistajat 94 938 15,1
Muut 180 0,0
Yhteensä 628 876 100,0

YHTIÖKOKOUS
AHLSTRÖM CAPITAL OY:N varsinainen yhtiökokous pidetään torstai-
na 7.4.2016 klo 17.00 Helsingissä osoitteessa Eteläesplanadi 
14. Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen on julkaistu Virallises-
sa lehdessä nro 29/11.3.2016.

Tietoja osakkeenomistajille

OSAKKEENOMISTAJAT RYHMITTÄIN 31.12.2015*

O S A K K E E T  J A  O S A K K E E N O M I S T A J A T

TALOUDELLINEN TIEDOTTAMINEN
AHLSTRÖM CAPITALIN VUOSIKERTOMUS 2015 julkaistaan suomeksi, 
ruotsiksi ja englanniksi, ja se on saatavilla yhtiön verkkosivuilla 
osoitteessa ahlstromcapital.com. 

Vuonna 2016 yhtiö kertoo osakkeenomistajilleen toimintansa 
kehityksestä kvartaaleittain.

Yhtiön vuosikertomus 2016 julkistetaan arviolta maaliskuussa 
2017.

OSAKEOMISTUS
VUODEN 2015 LOPUSSA Ahlström Capitalilla oli 238 osakkeenomis-
tajaa. Lisätietoa osakkeenomistajista on esitetty hallituksen toi-
mintakertomuksessa.

HALLITUKSEN OSAKEOMISTUS
HALLITUKSEN JÄSENET OMISTIVAT 31.12.2015 yhteensä 7 939 
Ahlström Capital Oy:n osaketta, eli 1,26 prosenttia yhtiön osak-
keista ja niiden tuottamasta äänimäärästä.

*Liikkeeseenlaskettujen osakkeiden kokonaismäärä 31.12.2015 oli 628 876, joista yhteensä 180 kappaletta oli odotusluettelolla tai yhteistileillä.



Suunnittelu ja toteutus: Hill+Knowlton Strategies
Pörssiyhtiöitä koskevat tiedot perustuvat julkisiin lähteisiin.   
Valokuvat: Tomi Parkkonen sivut 7–8 ja 43–47, Tiina Rajala sivut 5, 9–11, 34–37 ja 39. 
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Faksi 010 888 4769

www.ahlstromcapital.com

Perinne jatkuu...
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