
Årsredovisning 2016

We  
develop 
leading 
businesses

A
H

LSTR
Ö

M
 C

A
P

ITA
L

|
Å

R
SR

E
D

O
V

ISN
IN

G
 2

0
1

6



We  
develop  
leading 
businesses

Vi utvecklar ledande företag. 

Vi är en aktiv ägare i vars kunniga händer företagen växer i värde. Vi gör dem 
till de bästa i sin klass genom våra starka företagartraditioner, vår industriella 
expertis samt vårt hållbara långsiktiga ägande. Kunskap och ett aktivt ägar-
skap är det mest värdefulla kapitalet vi kan erbjuda våra företag.
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Ahlström Capital 
i korthet

Likvida medel och 
övriga tillgångar

19 %

Skog 

11 %

Fastigheter

14 %

Börsnoterade bolag

28 %

Onoterade bolag 

28 %

Fördelning av 
investeringar  

(EFV)

Ahlström Capital är ett familjeägt investe-
ringsbolag som investerar i industriföretag 
och fastigheter. Koncernen är ett av de största 
och mest framstående investeringsbolagen i 
Finland med en över 160 år lång historia. Ahl-
ström Capital utvecklar aktivt sin investerings-
portfölj med sikte på långsiktigt aktieägarvär-
de. Ahlström Capitals industriinvesteringar 
inkluderar omfattande innehav i de börsno-

terade bolagen Ahlstrom Abp, Munksjö Oyj 
och Suominen Oyj samt direkta investeringar 
i de onoterade bolagen Destia Group Oyj och 
Enics AG. Förutom industriinvesteringar har 
Ahlström Capital betydande fastighets- och 
skogsinnehav. I slutet av 2016 uppgick Ahl-
ström Capitals balansomslutning till 1,1 mil-
jarder euro och koncernens årsomsättning till 
1,0 miljarder euro.
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Börsnoterade bolag 
Ahlström Capitals 
innehav

Ahlström Capitals 
innehav

Omsättning, 
milj. EUR

Omsättning, 
milj. EUROnoterade bolag 

1 086 11,7 %

17,1 %

27,0 %

AHLSTROM är leverantör av högpresterande fiberma-
terial. Produkterna används i vardagliga slutprodukter 
som filter, medicinska tyger, laboratorie- och diagnos-
tikapplikationer, väggmaterial och livsmedelsförpack-
ningar.

1 143MUNKSJÖ är en världsledande tillverkare av avancera-
de pappersprodukter utvecklade med intelligent pap-
persteknologi.

417SUOMINEN är global marknadsledare inom fibertyg 
för torkningsprodukter. Bolaget tillverkar fibertyg som 
rullgods för torkdukar och även för medicinska ändamål 
samt hygienprodukter.

493DESTIA är ett finländskt infrastruktur- och byggnads-
servicebolag. Bolaget bygger, underhåller och plane-
rar trafikrutter, industri- och trafikmiljöer samt komplet-
ta bostadsmiljöer.

100 %

99 %501ENICS är den prefererade partnern för profesionnell 
elektronik inom energi, industriell automation,  transport, 
byggautomation och instrumentering. Enics är en av de 
största kontraktstillverkarna i världen inom segmentet 
industriell elektronik.

Skog

Ahlström Capital skogstillgångar ligger i huvudsak i Satakunda- 
trakten i Finland. Ahlström Capital är en av de största privata 
skogsägarna i Finland.

33 000 ha
Skog totalt

112
Externa gängse värdet (EFV) 
på skogar, milj. EUR 

Fastigheter

Ahlström Capitals fastighetsportfölj omfattar industri- och  
affärsfastigheter i södra Finland. 

114 000 m2

Fastighetsareal totalt
140
Externa gängse värdet (EFV) 
på fastigheter, milj. EUR 
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CASE
ÅR Packaging:  
Ökat värde genom 
aktivt ägarskap 
ÅR Packaging är ett av de framgångsrika företag som 
Ahlström Capital utvecklat som en aktiv och långsik-
tig ägare. I Ahlström Capitals händer har företaget fo-
kuserat sin verksamhet, avsevärt ökat sin lönsamhet, 
återvänt till lönsam tillväxt och utvecklats till ett av Eu-
ropas ledande förpackningsföretag. 

ÅR Packaging samt dess föregångare har ingått i 
Ahlström Capitals portfölj från och med att Ahlström 
Capital grundades 2001. Ahlström Capital, med ge-
digen industriexpertis, var aktivt involverat i att driva 
utvecklingen av företaget genom styrelsearbete. På så 
sätt kunde Ahlström Capital också stödja den nya led-
ningen i att utveckla företaget. Företaget fokuserade 
på att ta fram unika lösningar för vikbar kartong och 
flexibla förpackningar. Sådan verksamhet som inte 
ingick i kärnverksamheten avyttrades. Produktionska-
paciteten optimerades och en effektiv, decentralise-
rad organisation infördes. Dessa åtgärder förbättrade 
marginalerna betydligt och skapade grunden för att 
återgå till lönsam tillväxt.

Förvärvet av MeadWestvacos europeiska förpack-
ningsverksamhet under 2015 stärkte företagets po-
sition i utvalda strategiska kundsegment. Ahlström 
Capital stödde aktivt ledningen i att genomföra för-
värvet, vilket gjorde att ÅR Packaging blev ett av de 
tre ledande företagen på den europeiska marknaden 
för vikbar kartong. 

Starka kundrelationer med framgångsrika företag 
påskyndade ÅR Packagings tillväxt till ett lönsamt fö-
retag. Under 2011−2016 ökade företagets EBITDA 
från 20 miljoner euro till över 70 miljoner euro och 
marginalen förbättrades från 5 procent till över 12 
procent. Ahlström Capital bedömde att företaget i 
framtiden skulle utvecklas bättre hos en ägare med 
global närvaro och följaktligen såldes företaget 2016 
till CVC Capital Partners. 

Kontorsbyggnaden på Södra 
 Esplanaden, som är ritad av arkitekt-
byrå Jung & Jung, blev färdig 1936.
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Genom att aktivt utveckla 
vår investeringsportfölj 
uppnådde vi en stark finansiell 
värdeutveckling.

Året 2016 
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Vårt finansiella resultat var starkt 2016. 
Det externa gängse värdet (EFV) på 
Ahlström Capitals  investeringar öka-
de under år 2016 mer än någonsin 
förut. EFV ökade med 28 procent jäm-
fört med slutet av år 2015. Periodens 
vinst uppgick till 194 miljoner euro. 
Vi arbetade för att öka tillväxten och 
lönsamheten i våra portföljbolag och 
uppnådde en betydande värdeök-
ning genom avyttringen av ÅR Packa-
ging. Vi tillför betydande värde som 
en aktiv ägare i samgåendet av Ahl-
strom och Munksjö, därmed skapas 
en global ledare inom hållbara och 
innovativa fiberbaserade lösningar.

Vår finansiella värdeutveckling påverkades 
positivt av den framgångsrika avyttringen av 
ÅR Packaging. Avyttringen av ÅR Packaging 
var ett tydligt exempel på hur vi som en lång-
siktig ägare utvecklar våra investeringar till 
ledande företag. Vinsten vid försäljningen av 
ÅR Packaging uppgick till 148 miljoner euro 
och avyttringen bidrog till en ökning av EFV 
med 101 miljoner euro. Den starka lönsam-
hets- och aktiekursutvecklingen i Ahlstrom 
och Munksjö hade också en positiv inverkan 
på vårt EFV.

Den jämförbara rörelsevinsten för 2016 
översteg 2015 års nivå med 8 miljoner euro, 
eller 29 procent. De jämförbara rörelsevinster-
na i Ahlstrom, Munksjö och Destia förbättra-
des, medan Suominens och Enics vinst låg un-
der den jämförbara nivån för 2015. Vi vidtog 
åtgärder för att öka lönsamheten i både Enics 
och Destia och förväntar oss att dessa åtgär-
der kommer att förbättra lönsamheten i båda 

företagen under 2017. Även Suominen har i 
sin framtidsutsikt konstaterat att den jämförba-
ra rörelsevinsten väntas förbättras från 2016.

Vår fastighets- och skogsinvesteringsport-
följ fortsatte prestera stabilt. Projektet vid Ka-
serngatan 21 i Helsingfors startade i början 
av året. Byggverksamheten och uthyrning-
en fortsatte enligt plan och vid utgången av 
2016 var nästan hela fastigheten uthyrd. Av-
yttringen av våra icke-strategiska fastigheter 
fortsatte. Hyresintäkterna var lägre än före-
gående år främst på grund av avyttringar av 
icke-strategiska tillgångar. Ökad avverkning 
förbättrade lönsamheten på skogsverksam-
heten jämfört med året innan.

Som ett resultat av våra framgångsrika av-
yttringar under året inleder vi 2017 med en 
stark finansiell position.

Vi utvecklar ledande företag
I början av året genomförde Ahlström Capi-
tals styrelse och ledning en strategiutveck-
lingsprocess. Vårt investeringsfokus skärptes 
och rollerna för våra olika tillgångsklasser 
definierades. Fastighetsinvesteringarna, som 
omfattar både byggnader och skogar, skapar 
en solid grund för vår portfölj som ger en sta-
bil avkastning med låg risk. Industriinveste-
ringarna, som inkluderar både börsnoterade 
och onoterade bolag, erbjuder möjligheter 
till större värdeökning med medelhög risk.

Vi fokuserar våra industriinvesteringar på 
avancerade fiberbaserade material samt in-
dustriteknologi och tjänster. Vi investerar i fö-
retag med betydande tillväxtpotential – såda-
na som vi kan göra till ledande företag inom 
sina branscher. Vi utvecklar våra investeringar 
med vår industriexpertis, företagartraditioner 

Ett mycket 
framgångsrikt år
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och ett hållbart, långsiktigt ägarskap. Vi ut-
vecklar ledande företag.

Stark kompetens i vårt team 
och i våra samarbetsnätverk
När vi söker nya investeringar överväger 
vi främst företag som är baserade i Norden 
och som följer en nordisk förvaltningsmodell. 
Dessa gör det möjligt för oss att dra nytta av 
våra omfattande lokala nätverk som skapats 
under vår långa historia. Vårt vidsträcka nät-
verk med professionella parter stöder oss i att 
utveckla ledande företag. 

Under 2016 samlade vi styrelsemedlem-
mar och ledningen i Ahlström Capital och 
dess portföljbolag för vår första nätverksdag, 
Ahlström Capital Network Day. Vi kommer att 
fortsätta arbeta tillsammans med detta nät-

Det bästa finansiella 
resultatet i Ahlström 
Capitals historia

verk för att kunna utbyta idéer och skapa nya 
affärsmöjligheter.

Jag vill tacka alla vid Ahlström Capital och 
dess portföljbolag för gott arbete under 
2016. Jag vill också rikta ett tack till våra aktie-
ägare och styrelsen för deras förtroende och 
stöd.

Hans Sohlström
verkställande direktör

Vd Hans Sohlström presenterade Ahlström Capitals strategi på AC Network Day (8.11.2016).
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Året i korthet

Finansiell utveckling 
2016 var för Ahlström Capital det bästa året genom ti-
derna, EFV ökade med 28 procent och periodens vinst 
var 194 miljoner euro.

Ny vd
Hans Sohlström tillträdde som verkställande direktör 
den första februari 2016.

ÅR Packaging 
Ahlström Capital avyttrade framgångsrikt sitt innehav i 
ÅR Packaging.

Ahlstrom och Munksjö 
Ahlstrom Abp och Munksjö Oyj offentliggjorde ett sam-
gående av bolagen. Fusionen skapar en global ledare 
inom hållbara och innovativa fiber-baserade lösningar. 

Fastigheter
Ahlström Capital fortsätter att anpassa sin fastighets-
portfölj till den nya strategin. Flera fastigheter som låg 
utanför det strategiska fokusområdet såldes. 

Kaserngatans projekt 
Byggandet och uthyrningen av fastigheten på Kasernga-
tan 21 i Helsingfors fortsatte enligt plan och uthyrnings-
graden för byggnaden var cirka 80 procent vid årets ut-
gång. 

Skogsinnehav 
Avverkningsvolymen och omsättningen av skogsinnehav-
et ökade.

AC Network Day 
Den första nätverksdagen, AC Network Day, i november 
samlade ihop ledning och styrelsemedlemmar i Ahlström 
Capital och våra portföljbolag.
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Vårt externa gängse värde (EFV) ökade med  
28 % från 744 miljoner euro till 950 miljoner euro.

2012 2013 2014 2015 2016

1 234

* **

Omsättning och jämförbar 
rörelsevinst, milj. EUR

* Siffrorna för 2012 baseras på FAS.
** Justerat med avvecklad verksamhet.
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  Jämförbar rörelsevinst

1 200

1 000

800

600

400

200

60

50

40

30

20

10

873 852

1 149

1 0171 016

2012 2013 2014 2015 2016*

Periodens vinst, milj. EUR

* Siffrorna för 2012 baseras på FAS.
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Balansomslutning, milj. EUR och netto
skuldsättningsgrad, EFVjusterad

*Siffrorna för 2012 baseras på FAS.

  Balansomslutning
  Nettoskuldsättningsgrad, EFV-justerad
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Externt gängse värde (EFV) per aktie 
och dividend per aktie, EUR
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CASE
Värdeskapande 
fokuserar på aktivt, 
långsiktigt ägande
Tack vare vår omfattande industriella kompetens är 
Ahlström Capital skickligt på att identifiera företag 
med god tillväxtpotential. Genom ett aktivt ägande ut-
vecklar vi våra företag till ledande inom sina respektive 
branscher. Vår investeringsprocess har tre huvudsteg:

Val
Vi söker ständigt efter potentiella förvärvsobjekt och 
har tydligt definierade processer för att granska objekt, 
fatta investeringsbeslut och genomföra affärer. Poten-
tiella investeringar identifieras genom regelbundna, 
systematiska marknadsöversikter samt initiativ från 
kontakter inom vårt nätverk. Vi kan granska tiotals olika 
objekt per år men investerar endast när målet passar 
väl in i vår investeringsstrategi. Den initiala målutvär-
deringen, som omfattar marknads- och verksamhets-
översikter samt en långsiktig hållbarhetsutvärdering, 
genomförs för potentiella objekt som uppfyller våra 
kriterier på storlek och bransch. Detta följs upp av en 
mer ingående due diligence-process, riskbedömning 
och en plan för värdeskapande. 

Värdeökning
Vi skapar värde för våra portföljbolag främst genom 
ett aktivt styrelse- och strategiarbete. Vi skapar profes-
sionella styrelser och förbättrar företagets effektivitet. 
Tillväxten främjas både organiskt och genom förvärv 
samt vid behov genom avyttring av verksamheter som 
inte hör till kärnverksamheten. Vi är en värdefull sparr-
ningspartner för ledningen i våra portföljbolag. Vårt 
mål är att stödja ledningen i portföljbolagen i deras 
strategiarbete. Vi gör det snarare genom att tillföra vår 
expertis än genom att diktera beslut. Vid förvärv gör 
vi processen smidigare genom aktiv delaktighet redan 
innan beslutet om förvärvet.

Vinst
Vi tillvaratar värde genom dividender. När vi anser att 
vi inte längre är den bästa möjliga ägaren kan vi mins-
ka vår ägarandel i företaget genom att börsnotera eller 
sälja företaget. Vi kan också tillvarata värdet genom fu-
sioner och andra strukturella affärer. Som en långsiktig 
ägare har vi tålamod nog att invänta den optimala ti-
den för avyttring eller välja att förbli ägare.
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Vi investerar i företag med betydande 
tillväxtpotential och utvecklar dem till 
ledande inom sina branscher.

Strategi och omvärld
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Våra portföljbolag 
verkar inom 
tillväxtbranscher 
Ahlström Capital har identifierat fyra megatrender som är de  
viktigaste drivkrafterna för portföljbolagens tillväxt och som stödjer  
efter frågan på bolagens produkter och tjänster. 

~4
omsättning totalt i 
porföljbolagen

~13,000
anställda i portföljbolagen 

27
verksamhets
länder

miljarder 
euro

   Ahlstrom

   Munksjö

   Suominen

   Enics

   Destia

   Cleantech
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En växande 
befolkning 
och urban 

medelklass

Det finns redan nu över sju miljarder 
människor i världen och den totala be-
folkningen väntas öka med mer än en mil-
jard under de kommande tio åren. Befolk-
ningen i städer kommer att öka med mer 
än 700 miljoner under det kommande årti-
ondet. Tätare stadsstrukturer skapar ett be-
hov av infrastruktur. Det växande antalet allt 
mer välbärgade konsumenter i medelklas-
sen kommer att driva efterfrågan på förbruk-
ningsvaror och nyttigheter.

Några av våra lösningar:
•  Ahlstrom och Munksjö: dryckes- och livs-

medelsförpackningar, dekorpapper för 
möbler och tapeter.

•  Suominen: hygienprodukter och rengö-
ringsdukar för engångsbruk i hushåll.

•  Enics: elektronik för automatisering i hem 
och i transportsystem, säkerhet  

•  Destia: Effektiva trafiklösningar och urban 
infrastruktur.

•  Fastighetsinvesteringar i tillväxtcenter i 
södra Finland.

En åldrande 
befolkning 

och ökat fokus 
på hälsa

I utvecklade länder är den förväntade livs-
längden nu 80 år och den fortsätter stiga. 
Att trygga välfärden och tillhandahålla tjäns-
ter för äldre betonas. Hälsovårdsbehoven 
förändras i snabb takt. Synen på hälsa skiftar 
från att tillhandahålla hälsovård till att han-
tera hälsan.

Några av våra lösningar:
•  Ahlstrom och Munksjö: filtreringsproduk-

ter som rengör luft och vätskor, materi-
al för medicinsk testning och diagnostik 
samt skyddstyger.

•  Suominen: hälsovårds- och hygienpro-
dukter.

•  Enics: elektronik för diagnostik och medi-
cinsk utrustning.

Klimat
förändring 

och knappa 
resurser

Klimatförändringen och knappa naturresur-
ser skapar stora globala utmaningar och krä-
ver att resurser används effektivt. Det finns 
en tilltagande oro för att trygga en säker och 
hållbar mat- och vattenförsörjning. Experter 
säger att flera miljarder människor om tio år 
kommer att drabbas av periodisk vattenbrist 
och att energi-, mat- och råvaruförbrukning-
en kommer att öka avsevärt. Det finns emel-
lertid ett fokus på hållbar utveckling, vilket 
skapar möjligheter för hållbara produkter 
och tjänster som använder mindre råvaror, 
energi och vatten.

Några av våra lösningar:
•  Ahlstrom och Munksjö och också Suomi-

nen: återvinningsbara, förnybara, biolo-
giskt nedbrytbara och resurseffektiva pro-
dukter som kan ersätta icke-förnybara 
oljebaserade produkter och hjälpa minska 
koldioxidutsläppen. 

•  Enics: elektronik för återvinning av materi-
al samt elektronik som ökar energieffekti-
viteten i maskiner och transportsystem.

•  Cleantech Fund: biogas av Scandinavian 
Biogas och solenergi av Ripasso.

•  Fastighetsinvesteringar: hållbart och ener-
gieffektivt byggandet med strävan till mil-
jöcertifikat. 

Digitalisering 
och automati

sering

Sakernas internet (Internet of Things, IoT), 
där olika föremål kopplade till internet och 
till varandra samlar data och kommunicerar, 
kommer att ändra sättet på hur företag och 
personer samverkar med världen. Experter 
förutspår att antalet personer som använder 
mobilt internet inom tio år kommer att för-
dubblas från två till fyra miljarder användare 
och att det kommer att finnas 100 miljarder 
kopplade enheter och en biljon sensorer. 
Automatiseringen kommer att utökas ge-
nom innovationer inom artificiell intelligens, 
lärande maskiner och avancerad robotik. 

Några av våra lösningar:
•  Enics: elektronik för transportsystem, byg-

gautomation, energisystem samt industri-
ell automatisering och instrumentering. 

•  Munksjö: elektrotekniskt papper för isole-
ring av kraftöverföringsutrustning, decor-
papper

•  Destia: modellbaserad automation för 
stora infrastrukturprojekt

Källa: Befolkningstillväxtsiffrorna är en uppskattning av UNFPA, uppskattningen om urbanisering av WHO, uppskattningen om livslängd 
av OECD, uppskattningarna om digitalisering av World Economic Forum.
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Fokus på industri-
investeringar och 
fastigheter

Roll
Stabil värdeökning med 
låg risk

Fokus
Fastigheter med ett 
centralt läge och skogar i 
Finland

Special mission 
Kulturarv

Roll
Kraftig värdeökning 
med medelhög risk

Fokus
Kontrollerande 
andelar i etablerade 
företag baserade 
i Norden med 
betydande 
värdepotential 

Fastigheter Industriinnehav
20–30 % av externa 
gängse värdet (EFV)

70–80 % av externa 
gängse värdet (EFV)

Investeringsfokus

Ahlström Capitals strategi förädlades 
ytterligare under 2016. De strategiska 
målen fastställdes och fokusområden 
för investeringar definierades. Vi fo-
kuserar våra investeringar på fastig-
hetsinnehav och industriinvesteringar 
i tillväxtsektorer i våra kärnkompe-
tensområden. Vi investerar i företag 
som vi kan utveckla som en genuin 
och långsiktig partner.

Ahlström Capital är ett familjeägt investerings-
bolag med missionen att skapa en hållbar, 
långsiktig värdeökning för aktieägarna med 
en attraktiv årlig dividend. Vi investerar till-
gångar som släkten Ahlström förvärvat genom 

industriverksamhet och framgångsrikt entre-
prenörskap under de senaste 160 åren.

I Ahlström Capital förenas de bästa sidorna 
hos ett industriföretag, ett investeringsföretag 
och ett familjeägt företag. Som ett av de störs-
ta investeringsföretagen i Finland har vi bety-
dande finansiella resurser, en stark industriell 
kompetens, effektiva processer och en aktiv 
och ansvarsfull ägares attityd. Vi är en långsik-
tig ägare som först och främst söker framgång 
och hållbart värde för bolagen vi äger, inte 
kortsiktiga vinster.

Släkten Ahlströms värderingar – ambition 
och ansvar – är en riktlinje för all vår verksam-
het. Vi har en lång historia och ett arv som vi vill 
föra vidare. Vi vill också öka företagets värde 

Kärnområden

Avancerade fiberbaserade material

Industriteknologi och -tjänster

Möjlighet

Andra affärsverksamheter i Norden
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Process för värdeskapande 

Val Värde ökning Vinst

We  
develop  
leading  
businesses

Vi analyserar 
möjliga 
förvärvsobjekt 
noggrant och 
investerar i företag 
där vi kan öka 
värdet mer än 
andra investerare.

Som en aktiv 
och långsiktig 
ägare ökar vi 
värdet på vårt 
innehav genom 
styrelse- och 
strategiarbete.

Vi tillvaratar 
värdet genom 
årlig avkastning. 
Om vi inte är den 
bästa möjliga 
ägaren för före-
taget avyttrar vi 
verksamheten 
genom börsno-
tering eller utför-
säljning.

Mission
Hållbar, långsiktig 
värdeökning för 
aktieägarna med en 
attraktiv årlig dividend 

Finansiella 
mål
•  Årlig ökning i externt

gängse värde (EFV)
på 6–10 %

•  Stabil och över tiden
stigande  dividend

för kommande generationer. Vi är en erkänd 
och uppskattad ägare som leder våra företag 
professionellt och som värnar om en god för-
valtningskultur.

En balanserad portfölj
Vår portfölj består av fastighets- och industri-
investeringar. Fastighetsinvesteringarna, som 
består av både fastigheter och skogar, skapar 
en solid grund för vår portfölj och ger en sta-
bil avkastning med låg risk. Industriinveste-

ringarna omfattar betydande innehav i börs-
noterade företag samt direkta investeringar i 
onoterade företag. Dessa  erbjuder möjlighe-
ter till större värdeökning med medelhög risk.

Kärnfokus på innovativa 
tillväxtområden 
Vi fokuserar våra industriinvesteringar till före-
tag som tillhandahåller innovativa och avance-
rade fiberbaserade material samt industritek-
nologi och relaterade tjänster. Vår starkaste 

Syfte
Familjeägt investe-
ringsbolag

Värderingar:  
Ambition och Ansvar
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expertis och industritradition ligger i dessa 
två industrier och det finns kunskap i världs-
klass i de nordiska länderna som vi kan utnytt-
ja för att utveckla våra portföljbolag.

Vi tror att efterfrågan på avancerade fiber-
baserade material kommer att öka ytterliga-
re tack vare globala trender: fokus på hälsa 
och välmående, urbanisering och en växande 
medelklass. Produkter tillverkade med förny-
bara, återvinningsbara och biologiskt ned-
brytbara träbaserade fibrer är resurseffektiva 
och hållbara samt stödjer en minskning av 
koldioxidutsläppen.

Vi fokuserar också våra investeringar till bo-
lag som erbjuder industriteknologiprodukter 
och -tjänster som bygger på avancerad auto-
matisering, digitalisering, robotik och relaterad 
mjukvara – trender som radikalt förnyar indu-
striverksamheten. Andelen serviceverksamhet 
i dessa företags omsättning ökar stadigt och 
erbjuder därigenom tillväxtmöjligheter.

När vi söker nya investeringar överväger vi 
främst företag baserade i Norden, företag som 
följer den nordiska förvaltningsmodellen och 
som har en årlig omsättning på 100–500 mil-
joner euro. På så sätt kan vi utnyttja våra lokala 
nätverk och minska riskerna förknippade med 
nya investeringar. När vi utökar de befintliga 
verksamheterna söker vi investeringar globalt.

Fastighetsinnehaven fokuseras till centra-
la lägen i tillväxtcenter i södra Finland och 
skogsinnehaven främst till Satakundaregionen 
i västra Finland. Vi äger och utvecklar även de 

kulturhistoriskt värdefulla bruksområdena i 
Norrmark och Kauttua.

Utveckling av ledande  företag 
med gedigen kompetens
Vi är ambitiösa och ställer höga mål. Vårt mål 
är att ha betydande inflytande eller kontroll i 
de företag som vi investerar i. Vårt mål är att 
vara den största ägaren i börsnoterade bolag 
och majoritetsägare i onoterade bolag men 
vi välkomnar också saminvesteringsmöjlighe-
ter med välrenommerade investerare. 

Vi investerar i företag som har de bästa för-
utsättningarna för tillväxt – sådana som vi kan 
utveckla till de bästa företagen i sin bransch. Vi 
hjälper företag att nå deras fulla potential.

Vi ökar värdet i företagen vi äger genom att 
aktivt delta i deras utveckling, genom ett ak-
tivt styrelse- och strategiarbete samt genom 
fusioner och förvärv. Vi stödjer och utvecklar 
företagen genom att bilda effektiva styrelser 
som har omfattande industrierfarenhet och 
som kan stödja ledningen i att leda affärs-
verksamheten.

Styrkor
• Företagartraditioner
• Industriexpertis
• Hållbart, långsiktigt ägande

Ett industriföretags hjärna, 
ett investeringsföretags 
muskler och ett 
familjeföretags hjärta.
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Externt gängse värde är den  
mest relevanta indikatorn på vår 
prestation på lång sikt  

Externt gängse värde (EFV) är det mest exakta sättet att 
mäta och följa upp den långsiktiga värdeutvecklingen på vår 
 portfölj. 

Ahlström Capitals portfölj innehåller innehav i börsnote-
rade företag, direkta investeringar i onoterade företag samt 
fastighets- och skogsinnehav. Ahlström Capitals externa 
gängse värde är det sammanlagda marknadsvärdet på dessa 
tillgångar med avdrag för skulderna.  Det är en uppskattning 
av det potentiella marknadsvärdet och det verkliga värdet på 
tillgångarna om de såldes denna bestämda dag.

Värderingen utförs av oberoende utomstående exper-
ter som följer följande allmänt accepterade värderingsme-
toderna som används i stor utsträckning: IPEV-riktlinjerna 
för onoterade företag, EPRA-riktlinjerna för fastigheter och 
IFRS-standarderna för skogstillgångar. 

Vi använder våra betydande finansiella re-
surser för att möjliggöra tillväxt i våra företag 
och genomför förvärv som de själva inte skulle 
kunna finansiera. 

Vi investerar mer än bara finansiellt kapital. 
Vi investerar också vår industriexpertis och vår 
kunskap. Vi förstår vad framgång i olika indu-
strier kräver tack vare 160 års erfarenhet och 
långa företagartraditioner. 

Ahlström Capitals omfattande nätverk, Ahl-
ström Capital Network, där både ledningen 
och styrelserna i Ahlström Capital och portfölj-
bolagen ingår, är vår viktigaste styrka. Nätver-
ket är ett forum där vi delar med oss av våra 
idéer, erfarenheter och innovationer – en ge-
nuin källa till kollektiv kompetens. Vi har även 
ett omfattande nätverk av professionella sam-
arbetspartner inom olika områden.

Vi vill vara aktivt involverade i att utveckla 
portföljbolagen så länge det är till genuin nyt-
ta för företaget. När bolagen är framgångsrika 
är också ägaren framgångsrik.

Fastigheter  
Uppskattas utifrån 
nettoavkastningen (influtna 
hyresinkomster minskat 
med driftkostnader) eller 
jämförbara transaktioner på 
marknaden.

Onoterade bolag  
Baseras på uppskattat 
transaktionspris (med 
hänsyn till nuvarande 
och prognostiserade 
prestationer, 
marknadsförhållanden, 
värderingar av liknande 
transaktioner och 
affärsverksamheter).

Skog  
Värderas enligt uppskattade 
framtida kassaflöden enligt 
koncernens skogsbruks- och 
avverkningsplan.  

Börsnoterade bolag  
Värderas enligt deras 
marknadsvärde (det aktuella 
marknadspriset på en aktie 
multiplicerat med antalet 
utestående aktier i bolaget).

Tillgångarnas fördelning

EFV  
31.12.2016

  Börsnoterade bolag 28 %
  Onoterade bolag 28 %
  Fastigheter 14 %
  Skog 11 %
   Likvida medel och övriga tillgångar 19 %
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CASE
Utveckling av en 
global ledare inom 
fiberbaserade 
lösningar  
Fusionen mellan Munksjö och Ahlstrom som för-
verkligas under det andra kvartalet 2017, skapar 
en global ledare inom hållbara och innovativa 
fiberbaserade lösningar. Det nya företaget Ahl-
strom-Munksjös årsomsättning är cirka 2,2 miljar-
der euro, vilket gör det till ett av de största före-
tagen inom sitt område. Företaget kommer att ha 
cirka 6 200 anställda i 14 länder. 

Ahlström Capital har varit en stor aktieägare 
i båda bolagen och blir den största ägaren i det 
nya företaget som har sin hemort i Helsingfors och 
sitt huvudkontor i Stockholm. Vi ser stora synergi-
fördelar i fusionen. Som ett företag kommer Ahl-
strom-Munksjö att vara alltmer internationellt och 
ha en bättre position för att dra nytta av starkare 
globala tillväxtmöjligheter. Fusionen förbättrar 
konkurrenskraften avsevärt: tillsammans erbjud-
er företagen ett bredare utbud lösningar med en 
genuint global spännvidd. Munksjö har en stark 
marknadsposition i Europa och Sydamerika med-
an Ahlstrom är ett starkt företag i Europa, Nord-
amerika och Asien. Fusionen är ett naturligt steg i 
att utveckla bägge företagen.

Fusionen kommer att sammanföra Ahlstroms fi-
berbaserade material och Munksjös avancerade 
pappersprodukter till ett och samma företag. Cir-
ka 90 procent av Ahlstrom-Munksjös produkter 
tillverkas av förnybara fibrer. För Ahlström Capital 
är detta en viktig aspekt eftersom ett av våra stra-
tegiska investeringsområden fokuserar på företag 
som tillhandahåller hållbara och avancerade fiber-
baserade lösningar.

Ahlstrom utvecklar lösningar som 
skapar mervärde för de mest 
allmänna engångskapselsystemen 
på marknaden. 
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Våra industriinvesteringar, som 
inkluderar både börsnoterade 
och onoterade bolag, erbjuder 
möjligheter till kraftig värdeökning 
med medelhög risk.

Industriinvesteringar
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Ahlstrom har skapat en attraktiv mark-
nadsposition och en global närvaro 
inom innovativa och hållbara fiberba-
serade material. Ahlstrom är smidigt, 
kunddrivet, fokuserat och väl förbe-
rett för fusionen med Munksjö som 
genomförs under 2017. Fusionen 
är avsedd att ytterligare stärka före-
tagets position som världsledande 
inom sin bransch. 

De fiberbaserade material som Ahlstrom till-
verkar används i en mängd olika vardagliga 
slutprodukter som filter, medicinska tyger, 
laboratorie- och diagnostikapplikationer, ta-
peter och tejp samt livsmedelsförpackningar. 
Företaget har ett unikt kunnande i att kombi-
nera naturliga och syntetiska råvaror med ke-
miska processer och materialteknik. Största 
delen av fibrerna kommer från förnybara käl-
lor och produkterna planeras för att minimera 
deras miljöpåverkan under hela livscykeln. 

Företagets starka sidor inkluderar kundo-
rienterade lösningar och skräddarsydda pro-
dukter. Till företagets styrkor hör även över-
lägsen kvalitet och ledande teknik samt en 
global spännvidd och lokala insikter från verk-
samhetsställen i 22 länder. Företagets huvud-
marknader är Europa (47 % av försäljningen), 
Nordamerika (28 %), Asien-Stillahavsområdet 
(17 %) och Sydamerika (6 %).  Marknaden för 
många av Ahlstroms produkter växer generellt 
snabbare än den globala ekonomin och drivs 
av att produkter som traditionellt tillverkats av 
plast, textil eller aluminium byts ut. Globala 
megatrender, till exempel en ökad befolkning 
och demografiska förändringar, styr företagets 
produktutbud och stödjer tillväxten.

Rekordhög lönsamhet, 
accelererad försäljningstillväxt
Sedan 2014 har Ahlstrom framgångsrikt svängt 
om affärsverksamheten genom att minska kost-

nader och betona kommersiell kompetens. 
Företaget har lanserat nya produkter särskilt 
inom komposterbara livsmedels- och dryckes-
förpackningar, medicinsk diagnostik och vat-
tenfiltrering. Den omarbetade strategin som 
offentliggjordes i början av 2016 siktade mot 
kunddrivna lösningar och produktionskompe-
tens i ledande teknologi, global räckvidd och 
lokala insikter. Företagets affärsstruktur förenk-
lades och organiserades i två segment – Filtra-
tion & Performance och Specialties.

Under 2016 stärkte Ahlstrom sin ledande 
position i Europa och gjorde ett genombrott 
i Nordamerika som leverantör av helt kom-
posterbara infusionsmaterial för engångs-
kaffekapslar. Företaget uppvisade sitt en-
gagemang i tillväxt och skärpte sitt fokus i 
Nord- och Sydamerika genom en betydande 
investering, värd 23 miljoner euro, i maskin 
och industriell filtreringsproduktkapacitet  i 
Kentucky i USA.

Under 2016 slog Ahlstrom alla tiders lön-
samhetsrekord med företagets nuvarande 
struktur och balansräkningen var mycket 
starkare än tidigare. Marginalerna ökade 
tack vare ökad kommersiell kompetens, en 
smalare verksamhetsmodell, ett högre kapa-
citetsutnyttjande och förmågan att ta vara på 
nya tillväxtmöjligheter. Företaget var nära att 
uppnå lönsamhetsmålet för 2018 på en juste-
rad rörelsemarginal på över 8 procent redan 
under 2016 då den jämförbara rörelsevinsten 
var 80,6 miljoner euro (47,5) eller 7,4 procent 
(4,4). Omsättningen ökade med 2,6 procent i 
fast valuta under 2016 och accelererade mot 
slutet av året.

Fusionen med Munksjö förväntas bli slut-
förd i början av andra kvartalet 2017 och den 
kommer att skapa en allt starkare global led-
are inom innovativa och hållbara fiberbasera-
de lösningar. Samgången kommer även att 
erbjuda tillväxtmöjligheter och ökad operativ 
effektivitet. 

Ahlstrom:
Framgångsrik utveckling
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Grundat: 1851

Hemort: Helsingfors, Finland

Bransch: Fiberbaserade material     

Verksamhetsländer: 22 länder, främst i 
Europa, Amerika och Asien-Stillahavsom-
rådet

Antal anställda 2016: 3 233.

Produkter: Högpresterande fiberbasera-
de material som används i filter, medi-
cinska tyger, laboratorie- och diagnos-
tikapplikationer, tapeter och tejp samt 
livsmedelsförpackningar

Marknadsvärde (31.12.2016): 
704.6 milj. EUR

I Ahlström Capitals portfölj: sedan 2014 
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Aktiekurs 2016, EUR

2012 2013 2014 2015 2016

Omsättning, milj. EUR 
(Kvarvarande verksamheter)

1 0011 0151 011
1 0861 075

Aktieägare, %
31.12.2016 

  Ahlström Capital 12 %
  Hushåll 51 %
  Utländsk innehav 23 %
  Offentliga institutioner 5 %
  Övriga 9 %
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Munksjö: 
Starkt resultat
Efter en lyckad integration av Ahl-
stroms affärsområde Label and Pro-
cessing under de senaste åren och ett 
starkt helårsresultat är en fusion med 
Ahlstrom ett naturligt nästa steg för 
Munksjö. Det är dags att verkställa 
Munksjös tillväxtstrategi som världs-
ledande leverantör av specialpap-
persprodukter.

Munksjö är en världsledande tillverkare av 
avancerade pappersprodukter som utveck-
lats med hjälp av intelligent pappersteknik. 
Företaget tillverkar specialpappersprodukter 
för områden som sträcker sig från golv, kök 
och inredning till releasepapper, kundvänliga 
förpackningsmaterial och energiöverföring. 
Produkterna delas upp i fyra affärsområden: 
Decor, Release Liners, Industrial Applications 
och Graphics & Packaging. 

Munksjö är en global organisation med 15 
pappersbruk i Brasilien, Kina och fem enheter 
i europeiska länder. Målet är att uppnå ytter-
ligare lukrativ tillväxt inom specialpappers-
branschen – organiskt och strategiskt. Mark-
naden för specialpappersprodukter förväntas 
öka med 2–4 procent per år. Orsaken hittas i 
globala megatrender som till exempel urbani-
sering, globalisering och strävan mot ett håll-
bart samhälle, vilka främjar flera av slutanvänd-
ningsområdena för Munksjös lösningar.

Övergången till ett hållbart samhälle är en 
naturlig drivkraft för Munksjös tillväxt efter-
som produkterna kan ersätta icke förnybara 
material. Munksjös omfattande tekniska kom-
petens gällande tillverkning av pappersmas-
sa och papper gör att företaget kan tillhan-
dahålla skräddarsydda produkter. Dessa 
produkter gör det möjligt för företagets 

kunder att utforma och producera produkter 
med högre förädlingsvärde till lägre kostna-
der och med låg miljöpåverkan.

Urbanisering och demografiska förändring-
ar ger bland annat ökad efterfrågan av hållba-
ra och effektiva förpackningar samt av möbler 
och inredning, där Munksjös dekorpapper för 
högt och lågt trycklaminat intar en stark ställ-
ning. Demografiska förändringar kräver ökad 
tillgång till energi, vilket ger ökad efterfrågan 
av Munksjös elektrotekniska papper för isole-
ring av kraftöverföringsutrustning. 

Rekordstarkt helårsresultat 
och kassaflöde
Marknadsefterfrågan 2016 var stabil och låg 
på en bra nivå. Vissa geografiska marknader, 
exempelvis Brasilien, påverkades fortfarande 
av makroekonomisk osäkerhet under 2016, 
men detta kunde kompenseras genom ex-
port till andra marknader. 

Munksjö uppnådde det ambitiösa mål som 
företaget satte 2013 om en EBITDA-marginal 
på 12 procent (8,3). Det jämförbara EBIT-
DA-resultatet uppgick till 136,7 miljoner euro 
(93,6), en ökning på 46 procent. De drivande 
faktorerna för att förbättra lönsamheten har 
omfattat fortsatt operativ effektivitet, lönsam 
tillväxt och ledande produkt- och servicekva-
litet. Munksjö har även utnyttjat positionen 
som marknads- och innovationsledande. 
Nettoomsättningen var rekordhög på 1142,9 
miljoner euro (1130,7), jämförbara rörelsevin-
sten var 81,5 miljoner euro (40,0) och kassa-
flödet starkt på 114,3 miljoner euro (55,5).

Samgåendet med Ahlstrom, som äger rum 
under det andra kvartalet år 2017, kommer 
ytterligare att öka den operativa effektiviteten 
och skapa starkare globala tillväxtmöjligheter.
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Grundat: Munksjö inledde sin verksamhet 
år 1862. Munksjö Oyj bildades år 2013, 
när sammanslagningen av Munksjö AB 
och Ahlstroms affärsområde Label and 
Processing slutfördes.

Hemort: Helsingfors, Finland

Bransch: Specialpapper

Verksamhetsländer: Frankrike, Sverige, 
Tyskland, Italien, Spanien, Brasilien och 
Kina

Antal anställda år 2016: 2 913

Produkter: Specialpapper som t.ex. 
dekorpapper, releasepapper, elektroniskt 
papper, slipbaser, grafiskt papper och 
industripapper samt mellanläggspapper

Marknadsvärde (31.12.2016): 
802,0 milj. EUR

I Ahlström Capitals portfölj: sedan 2014
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Aktiekurs 2016, EUR

2012 2013 2014 2015 2016

Proforma* omsättning, 
milj. EUR 

1 1371 1201 155 1 1431 131

* Inklusive LP Europe och Coated Specialties från 
och med 1 januari 2012. Eftersom samgåendet 
slutfördes under 2013, är sammanställd till och med 
det fjärde kvartalet 2013. Från och med det första 
kvartalet 2014 används den rapporterade siffran.

Aktieägare, %
31.12.2016 

  Ahlström Capital 17 %
  Utländsk innehav 36 %
  Hushåll 25 %
  Offentliga institutioner 10 %
  Övriga 12 %
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Suominen:
Betydande investeringar
Suominen är en global marknads-
ledande leverantör av fibertyger 
(nonwoven). Företaget söker tillväxt 
inom högförädlade fibertyg. En ny 
produktionslinje som färdigställdes 
2016 kommer att öka tillverknings-
volymen av högförädlade produkter 
under år 2017.  

Bolaget tillverkar fibertyg som rullgods för 
torkdukar, hygienprodukter och medicinska 
tillämpningar. Av Suominens fibertyger till-
verkas till exempel blöjor, bindor, våtservetter 
för personlig hygien och babyvård,  torkdu-
kar för hushåll och arbetsplatser samt kirur-
giska dukar. 

Suominen är global marknadsledare inom 
fibertyg för dukar och nionde störst av alla 
leverantörer av fibertyg. Företagets störs-
ta marknadsområde är Nordamerika (59 % 
av omsättningen 2016) och Europa (39 %). 
Suominen har också fotfäste på den växande 
marknaden i Sydamerika. 

Suominen är en marknadsdriven produkt-
ledare som är verksam på tillväxtmarknader. 
Efterfrågan på fibertyg ökar i alla marknads-
områden i och med att levnadsstandarden 
ökar. Förutsättningarna för tillväxt är goda. En 
hälsosam livsstil och välbefinnande uppskat-
tas i allt högre grad och samtidigt anstränger 
sig allt fler för att uppnå komfort och bekväm-
lighet i vardagen. I och med att befolkningen 
åldras ökar också efterfrågan på till exempel 
fibertyg som används i medicinska produkter.

Förbättrad produktportfölj
Efterfrågan på fibertyg för torkdukar, hygien-
produkter och medicinska produkter ökar 
med cirka 3 procent per år i Suominens ut-
valda segment. Ett av företagets finansiel-

la mål för 2015–2017 har varit att organiskt 
överträffa denna genomsnittliga tillväxttakt. 
Det viktigaste strategiska målet för de fem 
kommande åren är att öka andelen av före-
tagets högförädlade produkter. Till dessa 
produkter hör till exempel fibertyg för hushåll 
och arbetsplatser samt  spolbara produkter. 
Efterfrågan på dessa produkter väntas öka 
med cirka 5–9 procent per år, vilket skapar ett 
momentum för fortsatt tillväxt för Suominen.

Investeringen i produktionslinjen i Bethune 
i USA,  installationerna av utrustningen fär-
digställdes 2016, kommer att ha en nyckelroll 
för att nå detta mål. Med en stark teknisk ex-
pertis kommer den nya linjen att bidra till en 
mängd olika högförädlade tillämpningar för 
olika slutanvändningsändamål. Med ett totalt 
värde över 50 miljoner euro utgör linjen det 
största projektet i företagets investeringspro-
gram för tillväxt. 

Hårdare konkurrens och pristryck påverka-
de Suominens försäljningsvolym under 2016. 
Omsättning och jämförbar rörelsevinst minska-
de och uppgick till 416,9 miljoner euro (444,0) 
respektive 25,6 miljoner euro (31,2). Trots att 
den finansiella utvecklingen inte nådde upp 
till förväntningarna gällande omsättning och 
rörelsevinst, förbättrades produktportföljen 
och andelen produkter med högre förädlings-
grad fortsatte öka. Under 2016 utgjorde dessa 
produkter redan 62 procent av bolagets om-
sättning och skapade en grund för att förbättra 
både omsättningen och lönsamheten. 

Om bolaget lyckas genomföra strategin 
kommer Suominens omsättning att överstiga 
600 miljoner euro år 2021. På grund av inves-
teringsprogrammet, den stärkta affärsorgani-
sationen och förbättrade produktutvecklings-
processer är Suominen i en bättre position än 
tidigare inför 2017.
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Grundat: 1898 (J.W. Suominen Oy)

Hemort: Helsingfors

Bransch: Tillverkning av fibertyg

Verksamhetsländer: Finland, Frankrike, 
Italien, Spanien, Brasilien och USA

Antal anställda 2016: 650

Produkter: Fibertyg för torkdukar, hygien-
produkter och medicinska produkter

Marknadsvärde (31.12.2016):  
210,2 milj. EUR

I Ahlström Capitals portfölj: sedan 2014

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Aktiekurs 2016, EUR

8

6

4

2

2012 2013 2014 2015 2016

Omsättning, milj. EUR

402
374357

417
444

Aktieägare, % 
31.12.2016

  Ahlström Capital 27 %
  Offentliga institutioner 21 %
  Hushåll 15 %
  Företag 18 %
   Finans- och  
försäkringsföretag 12 %

  Övriga 7 %
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Destias breda serviceutbud omfattar 
hela livscykeln för infrastrukturbygge 
– från planering och byggande till un-
derhåll.

Destia erbjuder infrastrukturbyggtjänster i 
Finland. Förutom trafikleder, järnvägar samt 
trafik- och industrimiljöer planerar, bygger 
och underhåller Destia även kompletta livs-
miljöer. Ett omfattande kontorsnätverk i Fin-
land säkerställer att Destia alltid finns nära 
kunderna. 

Stora krävande vägprojekt och underhåll 
av infrastruktur är Destias kärnverksamhet. 
Tack vare sin mångsidiga kompetens kan fö-
retaget genomföra stora projekt som nyck-
elfärdiga tjänster.  Destias särskilda styrka 
ligger i underhåll av landsvägar och vägar, 
medan gatunät ofta underhålls av kommuna-
la aktörer. 

Under de senaste åren har företaget stärkt 
sin marknadsposition inom bergbyggnad 
och järnvägar. Företaget blev marknadsle-
dande inom järnvägsunderhåll när det un-
der 2016 tog över ansvaret för underhåll av 
järnvägarna i Österbotten och Savolax. Under 
2017 kommer Destia att svara för underhållet 
i sju av Finlands tolv områden för järnvägsun-
derhåll.

Under de kommande åren kommer Desti-
as fokusområden att vara lönsamhetsförbätt-
ring, personalutveckling och en stärkning av 
marknadspositionen särskilt i huvudstadsre-
gionen. Förutsättningarna för effektiv pro-
duktion säkerställs till exempel genom en 
digitalisering av verksamheten – en utveck-
ling av planering och produktion utifrån in-
formationsmodeller och automatisering av 
arbetsmaskiner. 

Alltmer urbant
Urbaniseringen och tätare stadsstrukturer 
ökar behovet av grundläggning och an-
läggningsbyggande. I huvudstadsregionen 
fortsatte Destia gräv- och grundläggnings-
arbetet i REDI, ett nytt bostads-, kontors-, 
shopping- och livstilsscentrum i Fiskehamnen 
i Helsingfors. REDI är den största urbana ut-
grävningsplatsen i Finland. 

Tunnelprojektet i Myllysaari i Tammerfors, 
som slutfördes under 2016, är ett skyltfönster 
för Destias mångsidiga kompetens inom krä-
vande grundläggning och järnvägsbyggande 
i en hektisk stadsmiljö. Destia förvaltar och un-
derhåller även strandtunneln på landsväg 12 i 
Tammerfors, vilken är en av de mest trafikera-
de landsvägarna utanför huvudstadsregionen.

Utbyggnadsprojektet på Helsingfors-Van-
da flygplats, värt cirka 100 miljoner euro, fort-
satte under 2016 och väntas bli klart 2020. 
Projektet är en allians mellan Finavia och 
Destia, där kunden, planerarna och under-
leverantörerna genomför projektet som ett 
samarbete. 

Under 2016 förvärvade Destia ett majori-
tetsinnehav i ITS-Vahvistus, som specialiserar 
sig på grundläggning, teknik och bergbygg-
nad. Affären ökar ytterligare Destias förmåga 
att betjäna kunder på ett mångsidigt sätt i 
krävande infrastrukturlösningar. 

Under 2016 ökade Destias omsättning och 
rörelseresultat till följd av återhämtningen 
inom infrastrukturmarknaden. Destias jäm-
förbara rörelsevinst uppgick till 12,5 miljoner 
euro (7,4). Antalet stora projekt minskade, 
men som ett resultat av investeringar i kund-
arbete, ökade företaget framgångsrikt anta-
let privata kunder. 

Destia: 
Tillväxt på en marknad 
som återhämtat sig 
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Grundat: 2008 (tidigare Vägaffärsverket)

Hemort: Vanda, Finland

Bransch: Infrastruktur- och byggnads-
tjänster

Verksamhetsländer: Finland

Antal anställda 2016: 1 504

Tjänster: Väg- och järnvägsbyggande, 
grundläggning, teknik och bergbygg-
nad, energiinfrastruktur och underhåll av 
infrastruktur

I Ahlström Capitals portfölj: sedan 2014

2012 2013 2014 2015 2016

Omsättning, milj. EUR

432
490507 493

463

* Destia övergick i Ahlström Capitals ägo 
1.7.2014.

Aktieägare, % 
31.12.2016

  Ahlström Capital  100 %
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Enics tillhandahåller kontraktstillverk-
ning av elektronik med ett tydligt fo-
kus på industriell elektronik. Företaget 
betjänar sina kunder inom sektorer-
na transport, byggautomation, ener-
gi, industriell automation och instru-
mentering.   

Företaget erbjuder tjänster för hela pro-
duktlivscykeln. Tjänsterna sträcker sig från 
planering, utveckling av prototyper och in-
dustrialisering till tillverkning, styrning av 
leverantörskedjan samt reparationer och 
underhåll. Enics har åtta produktionsan-
läggningar i Europa och Asien och nästan 
50 års erfarenhet av kontraktstillverkning av 
 elektronik. 

Strategin grundar sig på ett starkt fokus på 
kontraktstillverkning för industriell elektronik 
och ett engagemang i kundnöjdhet. Företa-
gets mål är att optimera kundernas värde-
kedja och öka deras konkurrenskraft genom 
ökad produktivitet och tillförlitlighet. 

Ett annat viktigt strategielement är en lokal 
närvaro och närheten till kunderna. Enheterna 
i Finland, Sverige och Schweiz tillhandahåller 
tjänster nära kunderna och är en port till det 
globala tillverkningsnätverket. Volymenheter-
na, som erbjuder produktion med optimerade 
kostnader i regioner med en lägre kostnads-
nivå, är belägna i Kina, Estland och Slovakien. 

Kundrelationer som består
Kännetecknande för verksamheten är långva-
riga kundrelationer med stora industritekno-
logitillverkare. Nyckeln till ett framgångsrikt 
samarbete är förstklassig kvalitet, pålitlighet, 

punktliga produktleveranser och rätt prissätt-
ning. Samarbete med kunder och leverantö-
rer är en väsentlig del av Enics sätt att arbeta. 
Under 2016 lanserade Enics webbportalen 
Enics Life, som erbjuder alla partner enkel åt-
komst till relevant affärsinformation, data och 
rapporter. 

Industrielektronik är en tillväxtbransch som 
i stor utsträckning drivs av megatrender som 
urbanisering, befolkningstillväxt, en åldrande 
befolkning och en växande medelklass. Enics 
har kunnat öka sin omsättning i fyra påföl-
jande år från 2012 till 2015. Under 2016 var 
det allmänna marknadsläget emellertid ut-
manande och som en följd av detta låg om-
sättningen kvar på föregående års nivå, 501,1 
miljoner euro (505,3). Den jämförbara rörel-
sevinsten var 15,2 miljoner euro (18,1).

Företagets viktigaste fokusområden un-
der 2016 var att förbättra lönsamheten, pro-
duktiviteten och flexibiliteten. Enics vidtog 
åtgärder för att förbättra kostnadseffektivite-
ten och produktiviteten och för att stärka sin 
framtida konkurrenskraft genom att bland 
annat omstrukturera verksamheten. Effekten 
av dessa åtgärder förväntas vara synlig 2017. 

Eftersom efterfrågan på Elva-fabrikens pro-
dukter har utvecklats synnerligen positivt, be-
slutade Enics att öka och skärpa sitt fokus på 
avancerad teknik genom att bygga ut Elva-fa-
briken. Produktionen har fokus på högre pro-
duktionsvolymer för ledande kunder inom 
industriell elektronik. Utbyggnaden kommer 
att vara klar för produktion i slutet av 2017. 

I januari 2017 offentliggjorde Enics förvär-
vet av PKC Electronics med fabriker i Bra-
hestad i Finland och Suzhou i Kina. 

Enics: 
Åtgärder för att förbättra 
konkurrenskraften
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Grundat: 2004

Hemort: Zürich, Schweiz

Bransch: Kontraktstillverkare av industri-
elektronik

Verksamhetsländer:  Kina, Estland, 
Finland, Slovakien, Sverige, Schweiz och 
Hongkong

Antal anställda 2016: 3 088

Tjänster: Kontraktstillverkning av elektro-
nik för hela produktlivscykeln: planering, 
tillverkning och after sales-tjänster

I Ahlström Capitals portfölj : sedan 2004

2012 2013 2014 2015 2016

Omsättning, milj. EUR

451
422

396

501505

Aktieägare, % 
31.12.2016

  Ahlström Capital 99 %
  Personalen 1 %
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Tillväxtfundamenten för cleantech gynnas av målet 
om noll utsläpp och ett starkt statligt stöd.  
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AC Cleantech Growth Fund investerar 
i hållbara företag. Särskilt fokus ligger 
på företag som tillhandahåller förny-
bara energilösningar: Scandinavian 
Biogas och Ripasso Energy. 

AC Cleantech Growth Fund innehar 22 pro-
cent av Ripasso Energy, som utvecklar solpa-
nelssystem, 33 procent av Scandinavian Bio-
gas, som producerar biogas och 40 procent 
av Frangible Safety Posts, ett företag som 
fokuserar på passiva trafiksäkerhetslösningar. 
Förutom Ahlström Capital har också Varma, 
Sitra och Stiftelsen för Åbo Akademi inves-
terat i fonden. Ahlström Capitals ägarandel i 
fonden är 30 procent och den ingår som in-
tressebolag i Ahlström Capital-koncernen. In-
vesterarnas åtaganden har fullgjorts till fullo 
och de tillförda medlen har investerats i sin 
helhet.

Framgångsrikt år för 
Scandinavian Biogas
Scandinavian Biogas är den största privata 
biogasproducenten i Sverige. Företaget har 
som mål att växa och skaffa sig en andel av 
marknaden även i de övriga nordiska länder-
na. Företaget hjälper kunderna att planera 
och driva biogasanläggningar och tar ansvar 
för hela biogasprocessen. Företagets kompe-
tens omfattar allt från teknik och konstruktion 
av anläggningar till hantering, förbehandling 
och nedbrytning av organiskt material och 
förädling av biogas till fordonsbränsle. Fö-
retaget fokuserar på produktion i industriell 

skala – andra aktörer på marknaden har van-
ligtvis en mindre produktion. 

Tack vare tillväxt och nya investeringar var 
2016 ett framgångsrikt år för Scandinavian 
Biogas. Företagets omsättning ökade med 
38 procent från året innan, till följd av pro-
duktionsstart i både biogasanläggningen i 
Södertörn och utbyggnaden i Henriksdal. I 
och med utbyggnaden blir Henriksdalsan-
läggningen i Stockholm den största bioga-
sanläggningen i Norden. 

Scandinavian Biogas har fyra anläggningar 
i Sverige och en i Sydkorea. Driftsättningen 
av en ny produktionsanläggning för flytan-
de biogas i Skogn i Norge under den senare 
hälften av 2017 är en strategiskt viktig utveck-
ling eftersom företagets verksamhet expan-
derar till ett annat nordiskt land. 

Hybrid solenergi  
erbjuder möjligheter
För Ripasso Energy, med hemort i Sverige, var 
en av de viktigaste händelserna under 2016 
att företagets aktie noterades på NGM-bör-
sen. Företaget utvecklar och tillverkar ett 
solenergisystem baserat på en hybridiserad 
stirlingmotor. Systemet tillhandahåller ener-
gi 24/7, inom eller utanför nätet, genom att 
kombinera solenergi och andra tillgängliga 
bränslen. Hybridlösningen väntas ha en efter-
frågan eftersom den, till skillnad från befintlig 
teknik, kan tillhandahålla el till ett konkurrens-
kraftigt pris också när solen inte skiner. Lös-
ningen väntas bli lanserad under 2017. 

Cleantech-fonden 
fokuserar på förnybara 
energilösningar
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CASE
Kaserngatan 21 – 
unika kontorslokaler
År 2015 kom Ahlström Capital, HGR Property 
Partners och YIT Byggnads AB överens om ett 
gemensamt utvecklingsprojekt vid hörnet av 
Kaserngatan 21 och Norra Magasinsgatan 9–11 
i Helsingfors. En förstklassig kontorsbyggnad 
i Helsingfors stadskärna följer Ahlström Capi-
tals fastighetsstrategi. Planen var att riva den 
gamla fastigheten, som disponerades av Hel-
singfors stads byggnadskontor, varefter en ny 
kontorsbyggnad uppförs på samma plats. Utö-
ver kontorslokaler kommer det också att finnas 
utrymme för en restaurang och möteslokaler i 
gatuplan. Byggandet började våren 2016.

Den nya byggnaden kommer byggas i enlighet 
med kraven i LEED Platinum-certifikatet för grö-
na byggnader, vilket är den högsta graden vid 
mätning av byggnaders ekologiska hållbarhet. 
Vi tar hänsyn till energieffektiviteten: Projektets 
återvinningsgrad är nästan 100 procent. Projek-
tets inverkan på sysselsättningen uppskattas bli 
cirka 400 årsverken. Byggnaden har sju våningar 
och kommer att rymma tusen anställda på 16 000 
kvadratmeter affärslokaler. När byggnaden med 
en Jura Travertino-naturstenfasad står klar, kom-
mer den att erbjuda eleganta kontor som uppfyl-
ler dagens krav. Ansvarsfull affärsverksamhet och 
ansvarsfulla investeringar är väsentliga för Ahl-
ström Capital och därför anser vi att miljöfrågor 
är ytterst viktiga även i detta projekt.

Projektet har framskridit enligt plan. Vid ut-
gången av 2016 var nästan hela byggnaden 
uthyrd och de största hyresgästerna är ankarhy-
resgästen Roschier Advokatbyrå Ab och Danske 
Bank. Den nya kontorsbyggnaden uppskattas 
vara färdig i slutet av 2017. 

Kaserngatan 21:s byggnadsplats 
fotograferad i november 2016.
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Våra fastighetsinvesteringar, 
som består av fastighets- och 
skogsinnehav, utgör en bas för 
vår investeringsportfölj med stabil 
värdeökning och låg risk.

Fastighetsinvesteringar
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Ahlström Capitals fastighetsstrategi 
siktar mot aktiv utveckling och inne-
hav av centrala kontors- och logistik-
fastigheter i södra Finland.

Ahlström Capitals fastighetsportfölj består av 
industri- och affärsfastigheter i södra Finland. 
Förutom dessa äger Ahlström Capital de histo-
riskt betydelsefulla bruksområdena i Norrmark 
och Kauttua i Satakunda. Den Ahlströmska släk-
tens kulturhistoriska fastigheter är viktiga land-
märken i Finlands industri- och kulturhistoria. 
Fastighets- och skogsinnehaven förvaltas av A. 
Ahlström Kiinteistöt Oy, ett dotterbolag till Ahl-
ström Capital Oy.

Som en långvarig ägare spänner vår inves-
teringshorisont till och med över flera decen-
nier. Många av våra hyresgäster uppskattar 
högt denna kontinuitet. Medan en typisk fast-
ighetsinvesterare kan anse att 10 år är en lång 
horisont finns det fastigheter i vår portfölj 
som vi ägt i över 80 år. Ett bra exempel är vårt 
flaggskepp affärs- och kontorsfastigheten på 
Södra esplanaden 14 i Helsingfors.

Att fatta rätt beslut vid rätt tidpunkt är av stor 
betydelse. Vi drar nytta av gynnsamma mark-
nadscykler när vi överväger förvärv eller säl-
jer våra fastigheter. Vi har tålamod nog för att 
söka rätt investering som passar vår portfölj.

Utvecklingsprojekt skapar 
mervärde
Ahlström Capital uppdaterade sin fastighets-
strategi 2016 i enlighet med företagets över-
gripande strategi.

Vi fokuserar proaktivt våra investeringar i 
centrala kontors- och logistikfastigheter i söd-
ra Finland, eftersom dessa är de fastighetsty-
per som vi har den bästa kunskapen om. Ett 
tydligt fokus behövs för att bevara värdet på 
vår portfölj. I praktiken betyder det också en 
övergång från ett stort antal fastigheter av 
olika typ till färre, centrala fastigheter. Vi före-
drar att investera i fastigheter vars marknads-
värde ligger mellan 10 och 75 miljoner euro. 

Vårt mål är att ytterligare minska antalet hy-
resfastigheter i portföljen och att skapa värde 
genom ett aktivt ägarskap i fastighetsutveck-
lings- och ombyggnadsprojekt. Vi samarbe-
tar gärna med olika partners i fastighetspro-
jekt eftersom vi tror att olika partner har olika 
kunskaper, vilka tillsammans skapar ett större 
värde än de skulle göra var för sig. Vi foku-
serar våra investeringar i centrala kontorslo-
kaler främst till Helsingfors och Tammerfors 
eftersom dessa är de viktigaste tillväxtcentren 
i Finland.

Vi letar efter logistikfastigheter i Helsing-
forsregionen, nära stora vägar med goda lo-
gistiska lägen. Värdeskapandet i logistikfast-
igheter bygger på vår förmåga att genomföra 
utvecklingsprojekt där vi förvärvar marken 

Fastigheter: 
Fokus i centrala kontors- 
och logistikfastigheter

Fastigheternas externa gängse 
värde är 139,9 miljoner euro 
(2015: 179,1), vilket utgör 
14,1 % av Ahlström Capitals 
sammanlagda investeringar.
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Faktorer som beaktas vid 
val av fastigheter

•  Centralt läge inom tillväxtområden. I takt
med att urbaniseringen ökar delas områ-
den allt mer in i tillväxtområden och områ-
den med minskande befolkning.

•  Moderna byggnader som svarar på hyres-
gästernas höga krav. 

•  Flexibla lokaler som anpassas olika an-
vändares behov. I långa hyresavtal ändras
ofta användarnas behov. Trenden med
distansarbete ändrar efterfrågan på kon-
torsfastigheter.

•  Hållbarhet och energieffektivitet. Alla fast-
igheter förvaltas på ett energieffektivt sätt
med målet att skaffa miljöcertifikat (LEED, 
BREEAM) för fastigheterna.

•  Ansvarsfulla underleverantörer. Vi väljer
projekt där ansvarsfulla verksamheter ge-
nom hela leverantörskedjan kan säkerstäl-
las och alla parter uppfyller regelkraven.

och utvecklar fastigheten tillsammans med 
användaren. Vårt mål är att vara involverade 
i projektet från första början.

Utöver kontors- och logistiklokaler är Ahl-
ström Capital också öppet för andra investe-
ringsmöjligheter i Finland om avkastningen 
och likviditeten uppfyller våra krav. 

År 2016
•  Fortsatte Ahlström Capital att anpassa sin

portfölj enligt den nya strategin.
•  Såldes tre logistikfastigheter eftersom de

inte längre motsvarade portföljmålen.
•  Minskade Ahlström Capital ytterligare anta-

let hyresavtal i sin portfölj. Vid utgången av
2016 hade koncernen 260 hyresavtal (2015: 
391).

•  Avancerade fastighetsutvecklingsprojektet 
på Kaserngatan 21 enligt planen. Projektet
genomförs i samarbete med HGR Property
Partners och YIT Byggnads AB. Byggnads- 
och hyresverksamheten började under
2016. Efter att kontorsbyggnaden står klar i
slutet av 2017 kommer den att erbjuda kon-
tor för upp till tusen personer. Fastigheten
byggs i enlighet med kraven i miljöcertifika-
tet LEED Platinum. 

•  Uppgjordes ett avtal för att sälja alla återstå-
ende lägenheter i fastighetsutvecklingspro-
jektet Lahden Kulmala.
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Ahlström Capital är en av de största 
privata skogsägarna i Finland. Beva-
randet av den biologiska mångfalden 
är en viktig princip för oss vid sidan av 
en lönsam skogsverksamhet.

Ahlström Capitals skogstillgångar koncentre-
ras till Satakundaregionen i Finland. Genom 
att koncentrera våra tillgångar till en region 
skapar vi skalfördelar. Då vi verkar lokalt kan 
vi också planera avverkning och försäljning 
bättre. 

Virket säljs över hela landet till skogsindu-
stribolag, lokala sågar och kraftverk. Försälj-
ningen sker i form av både leveransförsälj-
ning och rotförsäljning. Ahlström Capitals 
mål är att öka leveransförsäljningens andel 
upp till 70 procent. Leveransförsäljningen 
gör det möjligt för oss att vara en alltmer på-
litlig och flexibel partner för våra kunder. Vår 
högklassiga verksamhet säkerställs av egen 
personal samt av etablerade och utbildade 
underleverantörer. 

Hållbarhet är kärnan i vår 
skogsverksamhet
Ahlström Capital främjar ett miljömässigt och 
ekonomiskt hållbart skogsbruk. Vi följer god 
skogsbrukssed och beaktar en mångsidig 
användning av skogarna. Ahlström Capitals 
skogar ingår i olika skyddsprogram, till exem-
pel i Natura 2000. Områden med ekologisk 
mångfald har dessutom utelämnats från ak-
tivt skogsbruk genom företagets eget beslut. 
Under 2016 inkluderades två skogsområden 
på sammanlagt 17 hektar i Sastmola och 

Hausjärvi i skogsskyddsprogrammet. Ahl-
ström Capitals kommer fortfarande att äga 
dessa områden men för att skydda den käns-
liga biologiska mångfalden är varken avverk-
ning eller byggverksamhet tillåtet.

Alla våra skogar har det internationel-
la PEFC-certifikatet för hållbart skogsbruk. 
PEFC-certifikatet ger oss tillgång till den glo-
bala marknaden för certifierade produkter. 
Certifikatet garanterar att råvarorna och vir-
kesprodukterna följs genom hela leverans-
kedjan. För att uppfylla certifikatkraven måste 
skogsbruket uppfylla vissa minimistandarder 
när det gäller hur skogar underhålls och för-
valtas, hur underleverantörerna agerar, hur 
avverkningen utförs och hur virket levereras 
till kunderna. 

Under 1900-talet torrlades många små my-
rar, sjöar och vattendrag för att öka åkermar-
ken. Värdefulla vattenområden och våtmar-
ker försvann och många djurarter förlorade 
sin naturliga miljö. För att främja fågellivet 
har Ahlström Capital inlett arbetet med att 
iståndsätta vissa mossar och våtmarker till sitt 
ursprungliga tillstånd. Iståndsättningen ge-
nomförs genom att fylla igen diken, ta bort 
träd och höja vattennivån. De första område-
na på cirka 20 hektar iståndsattes i Norrmark 
under 2016.

Mångsidig användning 
av skogsområden
Våra skogsområden används främst för vir-
kesproduktion. En utökning av inkomstbasen 
till en mer mångsidig användning är emeller-
tid ett av våra framtidsmål. Ahlström Capital 

Skogsinnehav: 
Långa anor inom hållbar 
skogshushållning
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undersöker för närvarande möjligheterna att 
använda landområden i Satakundaregionen 
för torvbrytning och vindkraft .

Ansökningar om miljötillstånd för torvpro-
duktion har lämnats in för tre mossar om 170 
hektar och Ahlström Capital har redan bevil-
jats ett tillstånd i Påmark. När torvproduktio-
nen startas kommer alla nödvändiga åtgärder 
att vidtas för att minimera konsekvenserna för 
vattendragen och miljön. 

Skogsinformationssystem 
möjliggör bättre planering
Vårt mål är att dra nytta av digitalisering inom 
skogshushållning. Ahlström Capitals skogs-
informationssystem stödjer oss i vår strävan 
att öka andelen leveransförsäljning. Syste-
met, som hämtar information från en exakt 
beståndsdatabas baserat på inventerings-
metoden Aerial Laser Scanning (ALS), stödjer 
skogsbruksarbetet och gör det möjligt för oss 
att bättre planera vår avverkning. Systemet 
ger oss korrekt information om storleken på 
virkesbeståndet och skogsmarkerna och in-
sikter i vad som behöver göras i våra skogar. 
Systemet möjliggör också kontakt med un-
derleverantörerna i realtid. Ahlström  Capital 

33 000 hektar skog. 83 % av 
investeringarna i västra Finland 
och Satakundaregionen.

  Leveransförsäljning 112 000 m3

  Rotförsäljning 39 000 m3

  Energived 26 000 m3

Avverkning 2016

siktar på att ständigt utveckla systemet och 
en förbättring av lageruppföljningen är vårt 
nästa fokusområde. 

År 2016
•  Ökade vi avverkningsvolymen till samman-

lagt 177 000 m3 (2015: 141 000 m3). 
•  Köptes eller byttes sammanlagt 500 hektar

nya skogs- och vattenområden (2015: 150
hektar).

•  Uppgick det externa gängse värdet på
skogstillgångarna till 112,0 miljoner euro
(2015: 106,7 milj. euro).

•  Var omsättningen inom skogsverksamheten 
8,2 miljoner euro (2015: 6,5 milj. euro).
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CASE
Traditionen fortsätter  
Ahlström Capitals två historiska bruksområden, 
Norrmark och Kauttua bruksområden i Satakun-
daregionen i västra Finland, har inte endast en 
betydande roll för den Ahlströmska släktens his-
toria, utan också för Finlands industri- och kultur-
historia.

Ett av de största järnbruksområdena i Finland, 
bruksområdet i Norrmark, har varit i Ahlströms 
ägo i nästan 150 år. Antti Ahlström köpte bruket 
och dess mark- och skogsområden 1870 efter 
att den tidigare ägaren stod inför ekonomiska 
svårigheter. Bara tre år efter förvärvet av bruket i 
Norrmark köpte Antti Ahlström bruket i Kauttua. 
Efter Antti Ahlströms död 1896 tog hustrun Eva 
Ahlström över affärsverksamheterna och de två 
bruken. 

I början av 1900-talet tog en ny era vid i Kau-
ttua och man beslutade att fokusera på träföräd-
ling i stället för järnproduktion. I Ahlströms ägo 
har bägge bruken blomstrat upp till sin nuva-
rande prakt. Både Norrmark och Kauttua bruk 
erbjuder högklassiga hotell-, konferens- och 
restaurangtjänster. På bruksområdet i Norr-
mark finns tre betydande bostadsbyggnader: 
Isotalo, Havulinna och Villa Mairea. Villa Mairea, 
som ritades av Aino och Alvar Aalto och upp-
fördes 1939, har fått  världsomfattande erkän-
nande som ett av de största mästerverken inom 
1900-talsarkitektur. Villa Maireas unika arkitek-
tur och imponerande konstsamlingar lockar 
besökare både från Finland och utlandet. Norr-
marks bruk nominerades till EU:s kulturarvspris 
2016. Vinnaren publiceras i maj 2017.

Norrmarks bruk är även hemvist för A. Ahlström 
Kiinteistöt Oy:s och Ahlström Konsernipalvelut 
Oy:s huvudkontor.

A. Ahlström Kiinteistöt Oy:s
och Ahlström Konsernipalvelut
Oy:s huvudkontor ligger vid
Noormarkunjoki i Norrmark.
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Ett aktivt ägande som fokuserar på 
hållbar långsiktig utveckling ökar 
bolagets värde för kommande 
generationer.

Hållbarhet 
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Hållbarhet ingår i Ahlström Capitals 
roll som en aktiv ägare. I ägarrollen 
förenas långsiktig hållbar utveckling 
med värdeökning för våra aktieägare. 
Som ett familjeägt investeringsbolag 
vill vi på Ahlström Capital föra vida-
re den Ahlströmska släktens arv och 
öka företagets värde för kommande 
generationer.

Vi beaktar ansvar i all vår verksamhet och vi 
handlar som en ståndaktig, solvent och pålit-
lig ägare. Hållbarhetsaspekter beaktas redan 
under förvärvsprocessen och under pågåen-
de utvecklingsarbete i samtliga portföljbolag. 
Utvärderingen av potentiella förvärv omfattar 
en bedömning av långsiktiga hållbarhetsris-
ker. Vid den första målutvärderingen beaktar 
vi både sociala och miljömässiga faktorer och 
affärsetik. Hållbarhetsaspekter påverkar ock-
så valet av de branscher och företag vi inves-
terar i. 

Ahlström Capital förväntar sig att ansvaret 
även ska omfatta portföljbolagens verksamhet.  
Genom aktivt deltagande i styrelsearbete och 
handledning stödjer vi våra portföljbolag i de-
ras ansvarsinsatser. Samtliga portföljbolag är 
engagerade i ekonomiskt, socialt och miljömäs-
sigt ansvar. Vi uppmuntrar även våra portföljbo-
lag att ha en öppen dialog med intressenterna.

Hållbarhet i vår verksamhet
Ahlström Capital har en liten direkt inverkan 
på ekonomiska, sociala och miljömässiga 
aspekter i samhället. Eftersom vi kan inverka 
på dessa aspekter genom våra portföljbolag 
är vårt arbete som en ansvarsfull investerare 
och långsiktig ägare av högsta prioritet. Fi-
nansiell styrka och flexibilitet är en förutsätt-
ning för vår förmåga att utveckla våra portfölj-
bolag både i nuläget och i framtiden. 

Vi vill utveckla och engagera våra medarbe-
tare. Vi lägger vikt vid strategisk kompetens-
utveckling och vid främjande av jämställdhet 

Intressenter och metoder för växelverkan 

AC Network:
• Nätverksmöten

• Dialoger

Aktieägare:
• Bolagsstämmor
• Regelbundna

informationsmöten 
och brev 

Portföljbolag:
• Tydlig och 
strukturerad

förvaltning och 
ledning

• Koncernomfattande
styrelseutvärdering

Affärspartner:
• Dialoger och
enskilda möten

• Nätverksmöten

Medier och 
samhället i 
 allmänhet:

• Arbetstillfällen, 
samhällsengagemang 
• Dialoger och möten

Anställda:
• Personalmöten, 
utvecklingssamtal

 • Gruppdiskussioner
om värderingar

Hållbarhet är en naturlig 
del av vår verksamhet
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Ahlström Capital som en ansvarskännande ägare   

Industriinvesteringar Fastighetsinvesteringar Skogsinvesteringar 

•  Noggrann analys av potentiella in-
vesteringar och ansvarsfulla investe-
ringsbeslut

•  Aktivt styrelsearbete och nära samar-
bete med portföljbolagens ledning 

•  Utveckling av våra portföljbolag på 
ett hållbart sätt genom god förvalt-
ning och ledning.

•  Fastigheter förvaltas på ett energief-
fektivt sätt och miljöcertifikat (LEED, 
BREEAM) för fastigheterna skaffas

•  Livscykeltänkande för fastigheter och 
användning av material och tekniska 
lösningar som håller över tid

•  Val av projekt där ansvarsfulla verk-
samheter genom hela leverantörs-
kedjan kan säkerställas .

•  Främjande av ekologiskt och ekono-
miskt hållbart skogsbruk, våra skogar 
omfattas av skyddsprogram som Na-
tura 2000

•  Hållbar skogsavverkning och beva-
rande av skogens biologiska mång-
fald

•  Skogsförvaltning i enlighet med 
PEFC-skogscertifikatmål.

och mångfald. Vi strävar efter att kontinuerligt 
arbeta för en god nivå av arbetshälsa, säkerhet 
och arbetsmiljö, något som också omfattar ba-
lansen mellan arbete och privatliv. Vi har enga-
gerat medarbetare i workshops där vi behand-
lat våra värderingar och hur vi kan integrera 
våra värderingar i våra dagliga affärsbeslut.

Vårt goda anseende och möjligheten att 
göra bra affärer bygger på god affärsetik. Vi 
säkerställer att våra värderingar och etiska 
regler följs i all verksamhet och att alla med-
arbetare förstår och följer dem. När vi väljer 
affärspartner, väljer vi dem som gör affärer på 
ett etiskt sätt och handlar i enlighet med släk-
ten Ahlströms värderingar. 

Vi främjar sund bolagsstyrning och transpa-
rens i alla våra företag. Sund bolagsstyrning 
skapar värde och vi strävar efter hög trans-
parens i all vår verksamhet. Vi strävar efter 
att kontinuerligt förbättra vår förvaltning och 
kommunikation för att säkerställa ett högklas-
sigt och långsiktigt förtroende.

Ahlström Capital stödjer 
CMI:s insatser för att främja 
fred i världen   
Under 2016 stödde Ahlström Capital och 
Eva Ahlströms Stiftelse Crisis Management 
Initiatives (CMI) insatser för att främja fred 
i världen. CMI grundades år 2000 av Fin-
lands tidigare president Martti Ahtisaari för 
att lösa och förebygga våldsamma konflik-
ter genom förhandlingar och dialog.

Vi förvaltar våra investeringar på ett sätt 
som noggrant bedömer miljökonsekven-
serna. Vi tar hänsyn till hållbarhet och ener-
gieffektivitet när vi väljer fastigheter till vår 
fastighetsportfölj. Vi bevarar den biologiska 
mångfalden och handlar ansvarsfullt vid av-
verkning när vi förvaltar våra skogsinveste-
ringar. Vi främjar också en agenda för miljö-
mässig hållbarhet i våra industriinnehav.  
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Vi främjar god förvaltning 
och transparens.

Förvaltning och 
riskhantering
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Ahlström Capital Oy (”Ahlström Capital” eller ”bolaget”) 
är ett privat aktiebolag registrerat i Finland. Bolaget har 
förbundit sig att följa god förvaltningspraxis i enlighet 
med den finska aktiebolagslagen, bolagsordningen och 
koden för bolagsstyrning i finska börsnoterade bolag. Den 
finska koden för bolagsstyrning återfinns på webbplatsen  
www.cgfinland.fi/sv/. Bolaget iakttar de insider-riktlinjer som 
styrelsen godkänt. Bolaget upprätthåller sina projektspeci-
fika insiderregister i Euroclear Finland Ab:s SIRE-system.

Moderbolaget för Ahlström Capital-koncernen (”koncer-
nen”) är Ahlström Capital Oy vars förvaltningsorgan och 
operativa organ är bolagsstämman, styrelsen, styrelsens 
revisionskommitté och kompensationskommitté, aktieä-
garnas nomineringskommitté samt verkställande direktören 
och ledningsgruppen.

Ahlström Capitals uppgifter är att utveckla koncernens 
affärsverksamhet, sköta koncernens finansiella rapporte-
ring, tillhandahålla  tjänster för riskhantering, finansiering, 
juridiska ärenden och förvaltning samt att rådge i frågor 
angående strategi och investeringar.

Koncernen består av ett flertal oberoende bolag, under-
koncerner och separata intressebolag. Beslut om affärsverk-
samheten inom dessa fattas av respektive beslutsorgan. 
Bolaget utövar sitt ägarinflytande genom representanter 
som styrelsen årligen föreslår till de beslutande organen i 
bolagets dotter- och intresseföretag. 

Bolagets aktier ingår i det finländska värdeandelssyste-
met som upprätthålls av Euroclear Finland Ab. Ahlström 
Capitals hemort är Helsingfors.

Bolaget ger regelbundet ut information till aktieägare, 
anställda och allmänheten. Bolagets webbplats ahlstrom-
capital.com förmedlar information om bolaget och dess 
affärsverksamhet.

Bolagsstämman
Bolagsstämman är det högsta beslutande organet i Ahl-
ström Capital Oy. Bolagsstämman fattar beslut om styrel-
sens sammansättning, väljer ledamöterna i styrelsen och 
beslutar om arvoden som ska betalas till styrelseledamö-
terna, styrelsens kommittéer och aktieägarnas nominerings-
kommitté och till revisorerna. Därtill har bolagsstämman 
exklusiv bestämmanderätt i frågor som gäller ändring av 
bolagsordningen, godkännande av bokslutet, beslut om 

Förvaltning 
och ledning 

Det första AC Network 
Day-evenemanget 
samlade samman 
styrelsemedlemmar 
och bolagsledning 
från Ahlström Capitals 
portföljbolag.
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vinstutdelning, beviljande av ansvarsfrihet för styrelse och 
verkställande direktör samt val av revisor.

Enligt bolagsordningen utfärdas kallelse till bolagsstäm-
man till aktieägarna antingen per rekommenderat brev el-
ler genom publicering av en annons i Officiella tidningen 
tidigast två månader och senast en vecka innan bolags-
stämmans avstämningsdag. Deltagande i bolagsstämman 
förutsätter att aktieägare på förhand meddelar om sin avsikt 
att delta före den dag som anges i kallelsen, dock tidigast 
tio dagar före bolagsstämman. Bolagsstämman ska hållas 
på bolagets hemort eller i Norrmark i Björneborgs stad.

Bolagsstämman 2016 hölls den 7 april i Helsingfors.

Styrelsen
Enligt bolagsordningen ska styrelsen bestå av minst fem 
och högst sju ordinarie ledamöter. Styrelsen utses av bo-
lagsstämman för en mandattid som upphör vid utgången 
av följande ordinarie bolagsstämma. Styrelsen utser inom 
sig en ordförande och om det bedöms vara nödvändigt 
även en viceordförande.

Styrelsen representerar bolagets ägare. Styrelseledamö-
ternas uppgifter och ansvar definieras i aktiebolagslagen 
och annan tillämplig lagstiftning samt av bolagsordningen 
och styrelsens arbetsordning. Styrelsen har en allmän behö-
righet i alla de ärenden som inte enligt lag, bolagsordning 
eller stadgarna för aktieägarnas nomineringskommitté 
förordnats något annat bolagsorgan.

Styrelsen ansvarar i samarbete med bolagets verkställan-
de direktör för den interna kontrollen, som även omfattar 
riskhantering. Riskhantering utförs i huvudsak i dotter- och 
intressebolagen, dvs. i de potentiella riskkällorna. Styrelsen 
slår fast bolagets allmänna mål och strategier och godkän-
ner årsplanen.

Styrelsen kan besluta om att inrätta nya kommittéer i syfte 
att bereda ärenden som styrelsen ansvarar för. Kommitté-
medlemmarna väljs årligen av styrelsen efter bolagsstäm-
man. Under 2016 hade styrelsen en revisionskommitté, 
en kompensationskommitté och fram till den 7 april en 
nomineringskommitté. Styrelsen har fastställt uppgifterna 
och skyldigheterna för styrelsens kommittéer.

Enligt bestämmelserna i styrelsens arbetsordning bör 
styrelseledamöterna vara oavhängiga av bolagets och 
koncernens ledning och anställda liksom av konkurrenter, 
betydelsefulla avtalsparter och Ahlström Capitals direkta 
investeringsobjekt.  Styrelseledamöter representerar inga 
enskilda aktieägare eller ägargrupperingar.

Under perioden 1 januari till 7 april var styrelsens sam-
mansättning följande: Ordförande Mikael Lilius, vice ord-
förande Stig Gustavson, Thomas Ahlström, Mats Daniels-

son, Jouko Oksanen, Malin Persson och Peter Seligson. 
Bolagsstämman den 7 april valde Thomas Ahlström, Mats 
Danielsson, Mikael Lilius, Pekka Pajamo, Fredrik Persson, 
Malin Persson och Peter Seligson till styrelsemedlemmar. 
Vid sitt konstituerande möte valde styrelsen Mikael Lilius 
till styrelseordförande. Båda könen är representerade i 
styrelsen. 

Alla styrelseledamöter är oavhängiga av Ahlström Capi-
tal. Ledamöterna är oavhängiga av de största aktieägarna 
med undantag av Thomas Ahlström, som är verkställande 
direktör för Antti Ahlström Perilliset Oy.

Under 2016 hade styrelsen 12 möten. Den genomsnittli-
ga deltagandeprocenten på mötena var 96 procent. 

Styrelsen utför årligen en självevaluering av sitt arbete, 
så även under 2016.

Revisionskommittén
Revisionskommittén bistår styrelsen i att säkerställa att Ahl-
ström Capitals redovisning och ekonomiförvaltning över-
vakas på ett behörigt sätt och att företaget har lämpliga 
system för riskhantering och intern kontroll. Revisionskom-
mittén svarar också för att bevaka frågor rörande Ahlström 
Capital Oy:s externa gängse värde (EFV). 

Under 2016 var Mats Danielsson ordförande för revisions-
kommittén. Thomas Ahlström, Jouko Oksanen (fram till den 
7 april) och Pekka Pajamo (från den 7 april) var medlemmar. 
Revisionskommittén sammanträdde sex gånger under 2016 
(deltagandeprocent 100 procent). Revisorn var närvarande 
på två av revisionskommitténs möten.  

Kompensationskommittén
Kompensationskommittén bereder, utvärderar och ger råd 
till styrelsen i frågor rörande ersättning till verkställande 
direktören samt övriga ledande befattningshavare, aktie-
baserade planer och incitamentsprogram, successionspla-
nering, principerna om ersättningspolicy samt ersättnings-
utveckling internationellt inom företag som är relevanta för 
Ahlström Capital Oy. 

Under 2016 var Mikael Lilius ordförande för kompen-
sationskommittén. Peter Seligson, Stig Gustavson (fram 
till den 7 april) och Fredrik Persson (från den 7 april) var 
medlemmar. Kompensationskommittén sammanträdde tre 
gånger under 2016 (deltagandeprocent 100 procent). 

Nomineringskommittén 
(fram till den 7 april)
Nomineringskommittén har till uppgift att bereda förslag 
till ersättning för styrelseledamöterna, medlemmarna i 
styrelsens kommittéer, att utarbeta förslag till styrelsens 

44   |   ÅRSREDOVISNING 2016



sammansättning och att söka efter kommande efterträdare 
för styrelseledamöterna. 

Mellan den 1 januari och 7 april var Mikael Lilius ord-
förande för nomineringskommittén. Thomas Ahlström, 
Robin Ahlström och Mats Danielsson var medlemmar. No-
mineringskommittén sammanträdde en gång under 2016 
(deltagandeprocent 100 procent). 

Aktieägarnas nomineringsorgan 
(från och med den 7 april)
Bolagsstämman den 7 april grundade aktieägarnas no-
mineringsorgan som är bestående och består av fyra (4) 
medlemmar: företagets styrelseordförande är också nomi-
neringsorganets ordförande, två medlemmar som utses av 
bolagsstämman och en medlem som utses av företagets 
styrelse. 

Nomineringsorganet har till uppgift att för bolagsstäm-
man bereda förslag till ersättning för styrelseledamöterna, 
medlemmarna i styrelsens kommittéer och nomineringsor-
ganet, att utarbeta förslag till antalet styrelseledamöter och 
vilka dessa ska vara och att söka efter kommande efterträd-
are för styrelseledamöterna. 

Under 2016 var Mikael Lilius ordförande för nominerings-
organet. Robin Ahlström, Thomas Ahlström och Mats Da-
nielsson var medlemmar. Aktieägarnas nomineringsorgan 
sammanträdde två gånger under 2016 (deltagandeprocent 
100 procent).

Verkställande direktör
Ahlström Capitals verkställande direktör utses av styrelsen. 
Verkställande direktören planerar och leder bolagets och 
koncernens operativa verksamhet och ansvarar för bola-
gets och koncernens operativa förvaltning enligt styrelsens 
anvisningar och beslut. Verkställande direktören övervakar 
och leder analysen och utvärderingen av föreslagna inves-
teringar samt utvecklingen och avyttrandet av tillgångar.

Investeringsdirektör Jacob af Forselles var tf. verkställan-
de direktör för företaget fram till den 1 februari 2016, då 
Hans Sohlström dipl.ing., ekon.mag., tillträdde som verk-
ställande direktör.

Villkoren och ramarna för verkställande direktörens 
befattning definieras i ett skriftligt kontrakt som fastställs 
av styrelsen. Om kontraktet uppsägs på Ahlström Capitals 
initiativ motsvarar avgångsvederlaget tolv månaders lön. 
Hans Sohlström har rätt att gå i pension vid 63 års ålder.

Ledningsgruppen
Ledningsgruppens roll är att bistå verkställande direktören 
vid beredningen av strategiska ärenden, samordna bola-

gets operativa verksamhet och att förbereda och genom-
föra viktiga operativa frågor. Ledningsgruppen bereder 
frågor som behandlas och beslutas av styrelsen. 

Vid utgången av 2016 var ledningsgruppens ordförande 
Hans Sohlström (verkställande direktör). Medlemmarna 
var Jacob af Forselles (investeringsdirektör), Sebastian 
Burmeister (ekonomidirektör), Ulla Palmunen (chefsjurist 
och personaldirektör), Camilla Sågbom (direktör för kon-
cernkommunikation och företagsansvar) och Tero Telaranta 
(direktör för industriinvesteringar).

Personalen
Vid utgången av 2016 hade bolaget sexton anställda. De 
bistår verkställande direktören, följer och utvecklar aktivt 
företagets affärsverksamhet enligt de uppställda målen, 
svarar för rapporteringen och förbereder beslut om inves-
teringar och avyttringar för behandling i ledningsgruppen 
och styrelserna för bolaget och dess dotter- och intresse-
bolag.

Löner och arvoden
Bolagsstämman fastställer styrelseledamöternas arvoden. 
Enligt beslutet från bolagsstämman 2016 får styrelsens 
ordförande ett årligt arvode på 100 000 euro och leda-
möterna 40 000 euro. Inga separata mötesarvoden betalas 
till styrelseledamöterna förutom ett dagtraktamente på 1 
500 euro för styrelseledamöter bosatta utanför Finland. För 
kommittémöten och aktieägarnas nomineringskommitté-
möten betalas ett mötesarvode om 800 euro. 

Styrelsen beslutar om verkställande direktörens lön och 
förmåner samt fastslår löner, incitament och förmåner för 
övriga medlemmar av bolagets ledning. Medlemmarna i 
ledningsgruppen är berättigade till en extra pensionsplan 
efter att ha varit medlemmar i gruppen i ett år. Personalen 
är berättigad till incitament enligt bolagets incitamentspo-
litik. Incitamenten baseras på bolagets värdeutveckling och 
specificerade individuella mål.

Revision
Revisorerna förser aktieägarna med den lagstadgade re-
visionsberättelsen som ingår i bokslutet. De rapporterar 
också om sina iakttagelser till styrelsen.

Bolagsstämman 2016 valde KPMG Oy Ab till bolagets 
revisor med Virpi Halonen, CGR, som ansvarig revisor. 

Bolagets revisionsarvoden uppgick under 2016 till 406 
tusen euro (688). Ytterligare betalades till revisorn 137 tusen 
euro (437) för tjänster som inte var hänförliga till revisionen.
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Ahlström Capital kartlägger och be-
dömer kontinuerligt företagets risker 
och övervakar att portföljen är diver-
sifierad.  

Som investeringsbolag är de största riskerna 
för Ahlström Capital förknippade med hur in-
vesteringarna förvaltas och hur portföljen är 
diversifierad. En diversifierad och balanserad 
portfölj som består av skogs- och fastighets-
innehav samt industriinvesteringar minskar 
de övergripande riskerna och är en viktig del 
av Ahlström Capitals riskhantering.

Ahlström Capitals framgång bygger på för-
troende och på verksamhet i enlighet med 
principerna för god förvaltning. Detta förtro-
ende omvandlas till ett gott anseende, något 
som företagets namn har förknippats med 
under flera årtionden. För att säkra detta goda 
anseende även för kommande generationer 
främjas förtroendet noggrant i alla situationer 
i hela koncernen. Ahlström Capitals ledning 
är aktiv i portföljbolagens styrelser och säker-
ställer att principerna för god förvaltning och 
tillförlitlighet säkerställs även i dessa bolags 
operativa verksamhet.

Ahlström Capitals externa gängse värde är 
beroende av portföljbolagens utveckling och 

förmågan att öka värdet på bolagen genom 
ett aktivt ägarskap. Framgången beror bland 
annat på investeringsorganisationens kom-
petens och expertis och på respektive bolags 
ledningsgrupp och styrelse. Det är väsentligt 
för Ahlström Capital att attrahera och bevara 
expertis inom affärsutveckling, transaktioner 
och finansiering. Portföljens värdeutveckling 
är också beroende av externa faktorer, lik det 
makroekonomiska klimatet och marknadst-
render. 

Portföljbolagens risker
Ahlström Capital hanterar risker förknippade 
med sin verksamhet och sina processer och 
övervakar portföljens sammansättning. Varje 
portföljbolag ansvarar för sin egen riskhan-
tering och rapporterar riskerna till Ahlström 
Capital. Ahlström Capital sammanställer ris-
kerna och övervakar de systematiska risker 
som är förknippade med portföljbolagen. 
Ahlström Capital stödjer och övervakar de 
interna riskhanteringsmetoderna i samtliga 
portföljbolag genom styrelsearbete.

Styrelsen är det förvaltningsorgan som 
övervakar Ahlström Capitals riskhantering. 
Revisionskommittén bistår styrelsen i att sä-
kerställa att företaget har lämpliga system för 
riskhantering och intern kontroll. Ahlström 
Capitals ledning, styrelse och revisionskom-
mitté kartlägger och bedömer företagets ris-
ker årligen. Fokusområdena för kontinuerlig 
riskövervakning och begränsande åtgärder 
identifieras utifrån denna riskbedömning. 

Riskhantering genom 
en diversifierad 
portfölj

Ahlström Capitals risker delas in 
i risker på koncernnivå  samt i 
systematiska risker förknippade 
med portföljbolagens verksamhet.
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Finans och 
investeringsrisker
Minskad förmåga att genomföra 
investeringar, avyttringar och omstruk-
tureringar av portföljbolag enligt plan 
på värdeskapande värderingsnivåer. 
Uteblivna prestationsmål till följd av 
portföljbolagens svagare resultat.

Åtgärder 
• Snabba korrigerande åtgärder, 

flexibla avyttringsregler
• God planering, kontinuerlig över-

vakning och rapportering
• Diversifierad portfölj och tillgångs-

allokering
• Aktivt ägarskap i portföljbolag
• Deltagande i finansiella förhandling-

ar som gäller koncernbolagen.

Systematiska risker förknippade med portföljbolag

Personalrisk
En förhållandevis liten organisation i 
huvudkontoret som är beroende av 
människorna.

Åtgärder
• Organisationsutveckling
• Successionsplanering
• Nätverk med expertis.

Förvaltnings och 
ledningsrisk
Otillräckliga kontrollmekanismer och 
otillräcklig förvaltning som resulterar 
i en anseenderisk och risk för förlorat 
förtroende.

Åtgärder
• Riktlinjer och kontroller
• Ahlström Capitals ledning och

utomstående experter i portföljbola-
gens styrelser.

Risk Åtgärder Total inverkan på portföljen

1. Det ekonomiska och 
politiska läget i Finland

• Diversifiering av portföljen, bolag med olika affärscykler, 
portföljbolag med global affarsverksamhet

2. Ekonomisk chock eller betydan
de avmattning i världsekonomin

• Diversifiering av portföljen, bolag med olika affärscykler

3. Valutafluktuationer och
värdering av USdollarn

• Effektiv säkringspolicy på kort till medellång sikt
• Flexibilitet i tillverkning och inköp
• Olika säkringsinstrument på kort till medellång sikt

4. Högre energi och oljepriser • Olika säkringsinstrument på kort till medellång sikt
• Energieffektivitet som en del av förbättrade processer

5. Högre pris på cellulosa och 
tillgången på cellulosa

• Flera källor och leverantörer
• Rimlig storlek på lager
• Långa leverantörsavtal
• Egna skogstillgångar

6. Tillgång till finansiering
och dess kostnad

• Stark balansräkning
• God finanspolicy
• Diversifierade bankkontakter
• Gott anseende på obligationsmarknaden

Inverkan av risken

  Medelhög              Låg             Mycket låg      

Den totala inverkan på portföljen beräknas utifrån sannolikheten för risken för varje enskilt innehav samt bolagets relativa andel av 
Ahlström Capitals externa gängse värde. Beräkningen inkluderar börsnoterade och onoterade bolag och fastighetsinnehav. 

Ahlström Capitals risker på koncernnivå
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Styrelsen
den 31 december 2016

Mikael Lilius

f. 1949, dipl.ekon.

Styrelseordförande 24.3.2015–,  
Ord  förande för kompensations-
kommittén 29.4.2015–, Ordfö-
rande för nomineringskommittén 
26.10.2015–7.4.2016, Ordförande 
för nomineringsorganet 7.4.2016–

Huvudsaklig  
arbetslivserfarenhet

Fortum Abp, verkställande direk-
tör 2000–2009; Gambro AB, verk-
ställande direktör 1998–2000; In-
centive AB, verkställande direktör 
1991–1998; KF Industri AB, verk-
ställande direktör 1989–1991; 
Huhtamäki Oyj, direktör, förpack-
ningsdivision 1986–1989

Betydande aktuella  
förtroendeuppdrag

Styrelseordförande: Metso Abp, 
Wärtsilä Oyj Abp; Styrelsemed-
lem: Evli Bank Abp; Medlem i för-
valtningsrådet: Ab Kelonia Oy

Thomas Ahlström 

f. 1958, ekon.mag.

Styrelsemedlem 22.8.2013–;  
Medlem i revisionskommittén 
29.4.2015–, Medlem i nominerings-
kommittén 26.10.2015–7.4.2016, 
Medlem i nomineringsorganet 
7.4.2016–

Huvudsaklig  
arbetslivserfarenhet

Antti Ahlström Perilliset Oy, verk-
ställande direktör 2011–; Helmi 
Capital Oy, grundare 2007–2011; 
SEB  1991–2007: Diverse chefsbe-
fattningar i London och Helsing-
fors, bl.a. vd för SEB Merchant Ban-
king, Finland; Scandinavian Bank 
plc, London, diverse befattningar 
1985–1990;

Betydande aktuella förtroende
uppdrag

Styrelsemedlem: Ursviken Holding 
Oy

Mats Danielsson 

f. 1969, ekon.mag

Styrelsemedlem 7.11.2011–, Ord-
förande för revisionskommittén 
29.4.2015–, Medlem i nominerings-
kommittén 26.10.2015–7.4.2016, 
Medlem i nomineringsorganet 
7.4.2016–

Huvudsaklig  
arbetslivserfarenhet

Paulig Ab, ekonomidirektör 2010–;  
Martela Oyj, ekonomidirektör 
2007–2010; Axfood AB, koncern-
controller 2001–2007; Delphi Fi-
nanz AG, verkställande direktör 
1999–2001; Wärtsilä Oyj Abp, con-
troller 1995–1999

Betydande aktuella  
förtroendeuppdrag

Medlem i Advisory Council of Cor-
porate & Investment Banking Fin-
land: Nordea Bank Finland

Pekka Pajamo 

f. 1962, ekon.mag., CGR-revisor

Styrelsemedlem 7.4.2016–, Medlem i 
revisionskommittén 7.4.2016–

Huvudsaklig  
arbetslivserfarenhet

Ömsesidiga arbetspensionsförsäk-
ringsbolaget Varma, ekonomidi-
rektör 2012–; KPMG Oy Ab affärs-
områdeschef Revision 2002–2004; 
utvecklingschef, affärsområde revi-
sion 1999–2002, partner 1998–2012; 
CGR-revisor 1993–2012, revisor 1988–
1993; Pekka Pajamo har fungerat som 
huvudansvarig revisor bl.a. i följande 
börsnoterade bolag: Comptel Oyj, Eli-
sa Abp, Kemira Oyj, Rautaruukki Abp, 
Sanoma Abp, Tikkurila Oyj, Vacon Abp 
och Wärtsilä Oyj Abp.

Betydande aktuella  
förtroendeuppdrag

Styrelseordförande: Suomen Kansal-
listeatterin Osakeyhtiö; Styrelsens vi-
ceordförande: Arek Oy; Styrelsemed-
lem: Ömsesidiga försäkringsbolaget 
Kaleva, Finlands nationalopera och 
-balett sr, Varmas fastighetsbolag
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Fredrik Persson

f. 1968, ekon.mag.

Styrelsemedlem  7.4.2016–, Med-
lem i kompensationskommittén 
7.4.2016–

Huvudsaklig  
arbetslivserfarenhet

Diverse förtroendeuppdag 2015–;  
Axel Johnson AB, verkställande di-
rektör 2007–2015; vice verkställan-
de direktör och CFO 2000–2006; 
Aros Securities AB, analyschef 
1998–2000; ABB, Financial Servi-
ces 1992–1998

Betydande aktuella  
förtroendeuppdrag

Styrelseordförande: Svensk Han-
del; Styrelsens viceordförande: 
Svenskt Näringsliv, ICC Sverige; 
Styrelsemedlem: AB Electrolux, 
Beijer Invest AB, Hufvudstaden AB; 
Medlem i bolagskommittén: NAS-
DAQ OMX Stockholm AB

Malin Persson

f. 1968, civ.ing.

Styrelsemedlem 26.3.2014– 

Huvudsaklig  
arbetslivserfarenhet

Accuracy AB, verkställande direktör 
2012–; Stiftelsen Chalmers Teknis-
ka Högskola, verkställande direk-
tör 2013–2014; Volvo Technology 
Corporation, verkställande direk-
tör 2007–2011; AB Volvo, direktör, 
koncernstrategi och affärsutveck-
ling 2000–2007; Volvo Transport 
Corporation, direktör, affärs- och 
logistikutveckling 1995–2000

Betydande aktuella  
förtroendeuppdrag

Styrelsemedlem: Becker Industri-
al Coatings Ltd, Getinge AB, Hex-
atronic AB, HEXPOL AB, Konecra-
nes Abp, Kongsberg Automotive 
AB, Magnora AB, Mekonomen AB, 
Peab AB, Ricardo Plc

Peter Seligson

f. 1964, Lic. oec. (HSG)

Styrelsemedlem 22.8.2013–, Med-
lem i kompensationskommittén 
29.4.2015–

Huvudsaklig  
arbetslivserfarenhet

Seligson & Co Abp, Partner 1997–; 
Alfred Berg Finland, verkställande 
direktör 1991–1997; Arctos Secu-
rities, försäljningschef 1987–1991

Betydande aktuella  
förtroendeuppdrag

Styrelseordförande: Aurajoki Oy, 
Broadius Partners Oy, Hercculia Oy 
Ab, Munksjö Oyj; Styrelsemedlem: 
Seligson & Co Oyj 

Övriga förtroendeuppdrag

Ordförande: Skatte- och Företags-
ekonomiska Stiftelsen; Arbetande 
ledamot: Folkhälsan
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Personal 
den 31 december 2016

Personal som är utstationerad, föräldraskapsledig eller börjar 2017
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Hans Sohlström 

f. 1964, dipl. ing., ekon.mag.

Verkställande direktör

Sebastian Burmeister 

f. 1975, ekon.mag.

Ekonomidirektör till  
den 31 mars 2017, 

Finansierings- och investeringsdi-
rektör fr.o.m. den 1 april 2017

Andreas Ahlström 

f. 1976, ekon.mag.

Investeringsdirektör

Anna Eklund 

f. 1980, restonom

Receptionist

Jacob af Forselles 

f. 1973, ekon.mag., jur.kand.

Investeringsdirektör (CIO)

Mikael Lilius 

f. 1983, ekon.mag.

Investeringschef

Pasi Koota 

f. 1970, ekon.mag.

Ekonomidirektör fr.o.m. den 1 april 
2017 

Emmi Kjerin 

f. 1984, restonom

Assistent

På föräldraledighet fr.o.m.  
den 1 mars 2016

Anu Löfhjelm 

f. 1959, HSO-sekreterate

Assistent

Vikarie under Emmi Kjerins  
föräldraledighet

Ulla Palmunen 

f. 1974, jur.kand.

Chefsjurist och HR-direktör

Sandra Sandholm 

f. 1988, jur.mag., ekon.mag.

Jurist

Johanna Raehalme 

f. 1983, ekon.mag.

Finansieringschef

På föräldraledighet fr.o.m. 
den 15 november 2016

Camilla Sågbom 

f. 1970, ekon.mag.

Kommunikations- och 
 hållbarhetsdirektör

Helena Staffans

f. 1956, dipl.korr.

Assistent till vd

Olli Valtonen 

f. 1978, dipl. ing. 

Direktör, Group Control & Services 

Utstationerad till Destia fr.o.m. 
den 1 november 2016, Business 
Controlling and Reporting Deve-
lopment Director

Suvi Uoti 

f. 1987, tradenom

Assistent

Tero Telaranta

f. 1971, dipl.ing., ekon.mag.

Direktör, industriinvesteringar

Albert van der Zee 

f. 1959

Platschef, Nederländerna
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Ahlström Capital är ett familjeägt investeringsbolag med mis-
sionen att skapa en hållbar, långsiktig värdeökning för aktieägar-
na med en attraktiv årlig dividend. Ahlström Capital investerar 
i industriföretag och fastighetsinnehav. Investeringsfokus ligger 
på tillväxtsektorer i Ahlström Capitals kärnkompetensområden 
och på företag som Ahlström Capital kan utveckla som en genu-
in, långsiktig partner.
År	2016	var	Ahlström	Capital-koncernens	omsättning	1,0 mil-

jarder euro (1,0), balansomslutningen 1,1 miljarder euro (1,3) och 
antalet anställda inom koncernen i genomsnitt 4 649 (4 780). Den 
viktigaste	ändringen	 i	portföljen	under	2016	var	avyttringen	av	
ÅR	Packaging.	Därigenom	klassificeras	ÅR	Packaging	som	en	av-
vecklad verksamhet och siffrorna revideras i enlighet med detta 
(med undantag för balansräkningen 2015).

Ahlström Capitals nyckeltal
Externt gängse värde, EFV
För ett investeringsbolag som Ahlström Capital är utvecklingen 
av det externa gängse värdet på aktien den relevantaste indi-
katorn för bolagets prestation på lång sikt och det  bästa sättet 
att mäta och följa investeringarnas värdeutveckling. Det externa 
gängse	värdet	(EFV)	definieras	som	det	sammanlagda	marknads-
värdet på bolagets tillgångar med avdrag för skulderna. Vid vär-
dering av innehaven följer Ahlström Capital allmänt accepterade 
värderingsprinciper inklusive IPEV-standarderna för investering-
ar i onoterade aktier, European Public Real Estate Associations 
(EPRA) rekommendationer för bästa praxis för fastigheter, IFRS 
för skogstillgångar och marknadsnoteringar för börsnoterade 
aktier. På sikt eftersträvar bolaget en genomsnittlig årlig ökning i 
det externa gängse värdet (EFV) på 6–10 procent.  

Vid utgången av 2016 var det totala externa gängse värdet 
på Ahlström Capitals portfölj 949,8 miljoner euro (743,7). Värde-
ökningen under 2016 var 232,6 miljoner euro (137,9) eller 31,3 
procent (21,4), inklusive dividendutbetalningar under perioden, 
sammanlagt 26,4 miljoner euro (26,2). Ökningen var hänförlig till 
avyttringen	av	ÅR	 	Packaging	på	101 miljoner	euro,	en	ökning	 i	
marknadsvärdet på börsnoterade aktier på 86 miljoner euro, en 
värdeökning av onoterade investeringar på 38 miljoner euro och 
andra förändringar på 7 miljoner euro. I slutet av 2016 var det 
externa	gängse	värdet	på	Ahlström	Capital	Oy:s	aktie	1	510,36	
euro (1 182,57).

Jämförbar rörelsevinst
För att bedöma den operativa prestandan i Ahlström Capitals 
portfölj, följer företaget med hur den jämförbara rörelsevinsten 
utvecklas. Jämförbar rörelsevinst är den rapporterade rörelse-
vinsten (EBIT) justerat med effekten av poster som inte berör rö-
relsen, vilka bedöms ha en inverkan på jämförbarheten mellan 
rapporteringsperioder. Dessa justeringar består bland annat av 
försäljningsvinster och -förluster, förändringar i gängse värdet 

Styrelsens verksamhetsberättelse 

på förvaltningsfastigheter och biologiska tillgångar, avsättningar 
och återföring av avsättningar och omstruktureringskostnader.

Den jämförbara rörelsevinsten för år 2016 var 36,4 miljoner 
euro (28,3), vilket översteg 2015 års nivå med 8,1 miljoner euro 
eller 29 procent. De jämförbara operativa rörelsevinsterna i Ahl-
strom, Munksjö och Destia förbättrades, medan Suominens och 
Enics resultat låg under den jämförbara nivån för 2015. Under 
2016 uppgick de poster som påverkar jämförbarheten till sam-
manlagt 0,2 miljoner euro (86,3). Den viktigaste enskilda posten 
år 2015 var vinsten från försäljning av aktier i Outokumpu. 

Investeringar och portföljutveckling
Ahlström	 Capitals	 strategi	 utvecklades	 ytterligare	 under	 2016.	
Under strategiprocessen fastställdes fokusområdena för in-
vesteringar. Ahlström Capital investerar i industriföretag och 
fastighetsinnehav. Investeringsfokus ligger på tillväxtsektorer i 
Ahlström Capitals kärnkompetensområden och på företag som 
Ahlström Capital kan utveckla som en genuin, långsiktig partner.
Under	året	utvärderade	Ahlström	Capital	aktivt	flera	nya	inves-

teringsmöjligheter. Den viktigaste ändringen i portföljen var av-
yttringen	av	ÅR	Packaging.	Utvecklingen	av	fastighetsportföljen	
fortsatte genom försäljning av icke-strategiska fastigheter. Fastig-
hetsutvecklingsprojektet på Kaserngatan 21 fortsatte planenligt 
och	vid	utgången	av	2016	var	nästan	hela	fastigheten	uthyrd.	

Den 7 november 2016 offentliggjorde Ahlstrom och Munksjö 
deras avsikt att gå samman. Samgåendet kommer att verkställas 
genom en lagstadgad absorptionsfusion varvid Ahlstrom kom-
mer att fusioneras med Munksjö. Samgåendet förväntas bli slut-
fört i början av andra kvartalet 2017. Enligt ägarstrukturen den 31 
december 2016 kommer Ahlström Capital-koncernen att bli den 
största aktieägaren i det fusionerade bolaget med ett innehav på 
14,59 procent.

Vid årets slut utgjorde de börsnoterade aktierna 28,0 procent 
(20,1), de onoterade aktierna 27,6 procent (38,3), fastigheterna 
14,1 procent (21,3), skogarna 11,3 procent (12,6) samt likvida 
medel och övriga tillgångar 19,0 procent (7,7) av det externa 
gängse värdet.

Investeringar
Under 2016 ökade Ahlström Capital sitt innehav i börsnoterade 
portföljbolag. Innehavet i Ahlstrom ökade från 11,0 till 11,7 pro-
cent, i Munksjö från 14,5 till 17,1 procent och i Suominen från 
26,8 till 27,0 procent.

Avyttringar
Ahlström Capital sålde sitt innehav på 65 procent i ÅR Packaging 
till fonder förvaltade av CVC Capital Partners. Transaktionen slut-
fördes i september 2016. Ahlström Capital var den största aktie-
ägaren i ÅR Packaging och dess föregångare, A&R Carton, sedan 
2001. Under dessa år hade Ahlström Capital genom ett aktivt 
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ägarskap arbetat tillsammans med ledningen för att göra ÅR Pac-
kaging till ett ledande specialförpackningsföretag. 

I enlighet med den uppdaterade fastighetsinvesteringsstrate-
gin fortsatte Ahlström Capital att justera fastighetsportföljen ge-
nom	att	avyttra	flera	fastigheter	som	låg	utanför	det	strategiska	
fokusområdet. 

Börsnoterade bolag
Ahlstrom (innehav 11,66 %) 
Ahlstrom	är	 leverantör	av	högpresterande	fibermaterial	och	ar-
betar i partnerskap med ledande företag över hela världen. Bola-
get strävar efter att växa genom ett produktsortiment som främjar 
en ren och hälsosam miljö. Ahlstroms produkter används i var-
dagliga	slutprodukter	som	filter,	medicinskt	material,	life	science	
och diagnostik, tapeter och livsmedelsförpackningar. Ahlstrom 
har	cirka	3	300	anställda	i	22	länder	på	fyra	kontinenter.	Bolaget	
noteras på NASDAQ OMX Helsingfors och hade ett marknads-
värde på 704,6 miljoner euro (336,8) i slutet av 2016.

Ahlstroms omsättning under januari–december uppgick till 
sammanlagt 1 085,9 miljoner euro, en ökning med en procent 
från 1 074,7 miljoner euro under jämförelseperioden. Tillväxten 
var	2,6	procent	i	fast	valuta.	De	högre	försäljningsvolymerna	på-
verkade omsättningen positivt. Detta motverkades dock delvis av 
en	kombination	av	en	ogynnsam	produktmix	samt	lägre	genom-
snittliga försäljningspriser. 

Rörelsevinsten var 70,8 miljoner euro (21,9), och den justera-
de rörelsevinsten uppgick till 80,6 miljoner euro (47,5). De jus-
teringsposter som påverkar rörelsevinsten uppgick till -9,8 mil-
joner euro (-25,6). De största justeringsposterna under 2016 var 
kostnaderna på uppskattningsvis 6,3 miljoner euro relaterade 
till fusionen med Munksjö. Detta inkluderar kostnader på cirka 
1,8 miljoner euro hänförligt till den tidigare nedläggningen av 
företagets aktiebaserade incitamentsplan. Ytterligare bokfördes 
vissa	omstruktureringskostnader	hänförliga	till	den	nya	verksam-
hetsmodellen. Periodens vinst var 34,9 miljoner euro (8,6). 

Särskilt inom Filtration & Performance-verksamheten inver-
kade	högre	 försäljningsvolymer	positivt	 på	 rörelsevinsten.	Den	
operativa effektiviteten förbättrades även genom mindre pro-
duktionsspill. Dessutom sjönk de justerade försäljningskostna-
derna	samt	allmänna	och	administrativa	kostnaderna	ytterligare	
under rapportperioden. Rörelsevinsten stöddes även av margi-
nal- och produktmixhantering i en verksamhetsmiljö med lägre 
energi-	och	råvarukostnader	för	massa,	kemikalier	och	syntetiska	
fibrer.	Ogynnsamma	valutakursfluktuationer	hade	en	svag	nega-
tiv inverkan på rörelsevinsten. 

Ahlstrom tillhandahåller inte en utsikt för 2017 på grund av 
den planerade fusionen med Munksjö, vilken förväntas bli slut-
förd i början av andra kvartalet 2017. 

Munksjö (innehav 17,11 %)
Munksjö är en världsledande tillverkare av avancerade pappers-
produkter utvecklade med intelligent pappersteknologi. Munk-
sjö	 erbjuder	 och	 utvecklar	 kundspecifik	 innovativ	 design	 och	
funktionalitet	i	allt	från	ytskikt	för	golv,	kök	och	möbler	till	relea-
sepapper, konsumentnära förpackningar och energiöverföring. 
Omställningen till ett hållbart samhälle är en naturlig drivkraft för 
Munksjös	 tillväxt	då	produkterna	kan	ersätta	 icke	 förnyelsebara	
material. Munksjös globala närvaro och sätt att interagera med 
kunderna formar en internationell serviceorganisation med om-
kring 2 900 anställda och 15 anläggningar. Bolaget noteras på 

NASDAQ OMX Helsingfors och Stockholm och hade ett mark-
nadsvärde på 802,0 miljoner euro (436,5) i slutet av 2016.

Under 2016 ökade Munksjös nettoomsättning till 1 142,9 mil-
joner	 euro	 (1	 130,7),	 då	 högre	 volymer	 kompenserade	 för	 ett	
lägre genomsnittspris, huvudsakligen orsakat av ett lägre försälj-
ningspris	på	 långfibrig	 specialpappersmassa	och	en	 förändrad	
produktmix jämfört med föregående år. Det för jämförelsestö-
rande poster justerade EBITDA-resultatet ökade till 136,7 mil-
joner euro (93,6) med en justerad  EBITDA-marginal på 12,0 % 
(8,3).	 Samtliga	 fyra	 affärsområden	har	presterat	 i	 enlighet	med	
sin respektive lönsamhetsförbättringsplan och omkring hälften 
av resultatförbättringen beror på egna åtgärder för att förbättra 
effektiviteten. Resterande del kunde huvudsakligen hänföras till 
gynnsamma	kostnadsförhållanden.	

Jämförelsestörande poster uppgick till -6,6 miljoner euro 
(-7,3), varav cirka 4 miljoner euro kan hänföras till det planera-
de samgåendet med Ahlstrom. Dessutom avser cirka 2 miljoner 
euro det avslutade långsiktiga aktievärdebaserade incitaments-
programmet. Rörelsevinsten uppgick till 74,9 miljoner euro 
(32,7) och periodens vinst till 43,3 miljoner euro (22,8).

Munksjös lönsamhetsmål, fastställt år 2013, om att uppnå en 
EBITDA-marginal på 12 procent i slutet av 2016 uppnåddes en-
ligt plan.

Efterfrågeutsikterna för 2017 för Munksjös specialpapperspro-
dukter väntas förbli stabila i enlighet med den nuvarande goda 
nivån och avspegla säsongsmässiga mönstret. Framtidsutsikter-
na för räkenskapsåret 2017 ges för Munksjö som ett fristående 
bolag och utgår från de nuvarande verksamheterna. 

Ahlstrom och Munksjö går samman
Den 7 november 2016 offentliggjorde och Ahlstrom Abp och 
Munksjö	Oyj	en	plan	för	att	fusionera	de	två	bolagen.	Samgåen-
det kommer att skapa en global ledare inom hållbara och innova-
tiva	fiberbaserade	lösningar.	Samgåendet	förväntas	skapa	bety-
dande värde för det sammanslagna bolagets intressenter genom 
starkare globala tillväxtmöjligheter och ökad operativ effektivitet. 
Det sammanslagna bolagets tillväxtambitioner kommer att stö-
das	av	en	stark	balansräkning	och	ett	starkt	kassaflöde.

Ahlstrom och Munksjö kommer att fusioneras genom en ab-
sorptionsfusion, där Ahlstroms aktieägare kommer att erhålla akti-
er i Munksjö som fusionsvederlag. Aktieägare i Ahlstrom kommer 
som	 fusionsvederlag	 att	 erhålla	 0,9738	 nya	 aktier	 i	Munksjö	 för	
varje aktie i Ahlstrom som de äger, vilket efter verkställandet av 
samgåendet motsvarar ett innehav i det sammanslagna bolaget 
om cirka 47,2 procent för Ahlstroms aktieägare och ett innehav om 
cirka 52,8 procent för Munksjös aktieägare.  De extra bolagsstäm-
morna för båda bolagen har godkänt fusionen i januari 2017.

I samband med fusionen föreslår Ahlstrom och Munksjö att 
betala ut medel till ett totalbelopp om cirka 23 miljoner euro var, 
vilket motsvarar 0,49 euro per aktie i Ahlstrom och 0,45 euro per 
aktie i Munksjö, till sina respektive aktieägare före verkställandet 
av samgåendet. Utbetalningen ersätter bolagens vanliga årliga 
utdelning.

Enligt ägarstrukturen den 31 december 2016 kommer Ahl-
ström Capital att bli den största aktieägaren i det fusionerade 
bolaget med ett innehav på 14,59 procent.

Fusionen förväntas bli slutförd i början av andra kvartalet 2017. 
Det	sammanslagna	bolagets	finansiella	målsättningar	 förväntas	
innefatta en EBITDA-marginal överstigande 14  procent över en 
affärscykel,	nettoskuldsättningsgrad	under	100	procent	samt	en	
stabil och årligen växande dividend (utdelning).
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Suominen (innehav 27,01 %) 
Suominen	är	global	marknadsledare	inom	fibertyg	för	torknings-
produkter.	Bolaget	tillverkar	fibertyg	som	rullgods	för	torkdukar	
och	 hygienprodukter	 samt	 medicinska	 tillämpningar.	 Bolaget	
har cirka 600 anställda i Europa och Amerika. Torkprodukter som 
tillverkas	med	Suominens	fibertyger	omfattar	bland	annat	våtser-
vetter	för	personlig	hygien	och	babyvård	samt	torkprodukter	för	
hushåll	och	arbetsplatser.	Företagets	hygienprodukttillämpning-
ar omfattar bland annat bindor, blöjor och inkontinensprodukter 
för vuxna. Kirurgiska dukar och kompresser är exempel på medi-
cinska tillämpningar. Suominen är noterat på NASDAQ OMX Hel-
singfors. Marknadsvärdet för Suominen uppgick i slutet av 2016 
till 210,2 miljoner euro (311,9).

Under 2016 sjönk Suominens omsättning med 6,1 procent från 
jämförelseperioden till 416,9 miljoner euro (444,0). En hårdare 
konkurrens minskade efterfrågan och påverkade prissättning-
en inom vissa produktgrupper. Den jämförbara rörelsevinsten 
minskade med 18,0 procent och uppgick till 25,6 miljoner euro 
(31,2). Rörelsevinsten var 25,6 miljoner euro (31,8). Nedgången 
i	 rörelsevinsten	 berodde	 på	 lägre	 försäljningsvolymer	 och	 ett	
pristryck	som	skapades	av	den	hårdare	konkurrensen.	De		insat-
ser	 som	gjordes	 för	 att	 förbättra	 FoU-resurserna,	 för	 att	 bygga	
den	 nya	 produktionslinjen	 i	 Bethune-anläggningen	 och	 för	 att	
förnya	ICT-systemen	ökade	Suominens	kostnader	och	minskade	
därmed rörelsevinsten med cirka 3 miljoner euro. År 2016 var 
vinsten före skatt 22,4 miljoner euro (26,5) och periodens vinst 
uppgick till 15,2 miljoner euro (17,0).
Suominens	styrelse	 föreslår	 för	bolagsstämman	att	0,11	euro	

per aktie ska utdelas i dividend för verksamhetsåret 2016.
För helåret 2017 väntar sig Suominen en  ökning i omsättning-

en jämfört med år 2016. Den jämförbara rörelsevinsten väntas 
också	förbättras	från	2016,	förutsatt	att	den	nya	produktionslinjen	
på Bethune-anläggningen startas upp enligt plan. 

Onoterade bolag
Destia (innehav 100 %) 
Destia	är	ett	finländskt	infrastruktur-	och	byggnadsservicebolag.		
Bolaget	bygger,	underhåller	och	planerar	trafikleder,	industriella	
och	trafikmiljöer	samt	kompletta	livsmiljöer.	Destias	tjänster	täck-
er hela spektret från heltäckande verksamhet på marknivå till un-
derjordiskt	byggande.

Under 2016 var Destias omsättning 493,2 miljoner euro 
(462,8). Under räkenskapsperioden ökade omsättningen på 
grund	av	byggvolymen,	som	var	större	än	året	 innan.	Den	jäm-
förbara rörelsevinsten uppgick till 12,5 miljoner euro (7,4). De 
poster som påverkar jämförbarheten uppgick till sammanlagt 
1,6 miljoner euro (5,5) och var hänförliga till affärs- och fastig-
hetstransaktioner.  Rörelsevinsten uppgick till 14,1 miljoner euro 
(12,9). Räkenskapsperiodens resultat förbättrades av en lättare 
vintersäsong än året innan när det gäller underhåll samt av fram-
gångsrika individuella pågående projekt. Resultatet försämra-
des dock av två pågående projekt med överskridna kostnader, 
av vilka ett har en stor inverkan. Periodens vinst var 5,7 miljoner 
euro	(6,7).	De	finansiella	kostnaderna	var	exceptionellt	höga	på	
grund av återbetalningen av ett obligationslån, vilket ledde till en 
minskning av periodens vinst jämfört med året innan. Destias or-
derbok låg på en god nivå i slutet av 2016 och uppgick till 708,0 
miljoner euro (717,4).

I april 2016 förvärvade Destia ett majoritetsinnehav på 51 pro-
cent	i	ITS-Vahvistus	Oy.	Som	en	följd	av	förvärvet	ändrades	före-
tagets	namn	till	Destia	Engineering	Oy.	Från	den	1	april	2016	har	
företaget konsoliderats till 100 procent i Destia-koncernen. 

Destias omsättning och jämförbara rörelsevinst för 2017 vän-
tas öka något från året innan.

Enics (innehav 99,0 %) 
Enics är en av de största kontraktstillverkarna på marknaden för 
industriell elektronik. Enics betjänar sina kunder inom sektorerna 
transport,	 byggautomation,	 energi,	 industriell	 automation	 och	
instrumentering för att optimera kundernas värdekedja och för-
bättra deras konkurrenskraft.

Enics omsättning under 2016 var 501,1 miljoner euro (505,3), 
en minskning på 0,8 procent från året innan. Den jämförbara 
rörelsevinsten var lägre än året innan och uppgick till 15,2 mil-
joner euro (18,1).  Minskningen i den jämförbara rörelsevinsten 
var	främst	hänförligt	till	lägre	försäljningsvolymer	och	ändringar	i	
kund- och servicemixen. Rörelsevinsten uppgick till 14,6 miljoner 
euro (18,1).

År 2016 var utmanande för Enics när det gäller tillväxt. Som 
helhet betraktat stod branschen och många av företagets kunder 
inför	utmaningar	med	sina	 försäljningsvolymer,	och	detta	hade	
även	en	inverkan	på	Enics	volymer.		Samtidigt	uppnådde	företa-
get	en	stabil	tillväxttakt	med	vissa	av	sina	befintliga	och	nya	kun-
der. Enics fortsatte med sina initiativ och insatser inom produktivi-
tet	och	kostnadshantering	och	kunde	kompensera	en	betydande	
del	av	de	negativa	effekterna	av	lägre	volymer	till	lönsamhet.

Med stöd av växande slutmarknader, branschledande kunder, 
en positiv utveckling mot fortsatt utlokalisering, en förbättrad 
operativ effektivitet och starka säljinsatser är Enics väl positione-
rat för förbättrad lönsamhet under 2017. 

Cleantech-portföljen
AC	Cleantech	Growth	Fund	I	Ky,	som	etablerades	2010,	har	 in-
vesterat i företag inom cleantech-industrin. Förutom Ahlström 
Capital har även Varma, Sitra och Stiftelsen för Åbo Akademi in-
vesterat	i	fonden.	Varje	investerares	åtaganden	har	utnyttjats	i	sin	
helhet och de tillförda medlen har investerats i sin helhet. Ahl-
ström Capitals ägarandel i fonden är 30 procent och den ingår 
som intressebolag i Ahlström Capital-koncernen.

Cleantech-portföljen består för närvarande av Scandinavian 
Biogas	Fuels	International	AB,	Ripasso	Energy	AB	och	Frangible	
Safety	Posts	Ltd.	Under	2016	fortsatte	utvecklingen	av	företagen	
i cleantech-portföljen med huvudfokus på Scandinavian Biogas 
Fuels	International	AB	och	Ripasso	Energy	AB.	Inga	nya	investe-
ringar gjordes under 2016. AC Cleantech Growth Funds innehav 
i	Ripasso	Energy	minskade	till	22	procent.	Ripasso	Energy	note-
rades på NGM Nordic MTF i november 2016.

Fastigheter
Ahlström Capitals fastighetsstrategi, som fastställdes under 2016, 
siktar mot aktiv utveckling och innehav av förstklassiga kontors- 
och	 logistikfastigheter	 i	 södra	 Finland.	 Under	 2016	 avyttrade	
Ahlström	Capital	flera	fastigheter	som	låg	utanför	det	strategis-
ka fokusområdet. Ahlström Capitals nuvarande fastighetsinves-
teringar består i huvudsak av fastigheten vid Södra esplanaden 
samt  industri- och affärsfastigheter i södra Finland. 

Under 2016 var det jämförbara rörelsevinsten för fastighets-
verksamheten	 6,3	 miljoner	 euro	 (7,0).	 Avyttringarna	 under	
2015	och	2016	minskade	hyresinkomsterna.	Den	 rapporterade	
 rörelsevinsten uppgick till 4,7 miljoner euro (25,9). Poster som 
påverkar	 jämförbarheten	består	av	effekter	 från	avyttringar	och	
ändringar i värderingar.
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Fastigheten	på	Södra	esplanaden	var	 i	 sin	helhet	uthyrd	un-
der hela året 2016. Utvecklingen av fastigheten Kaserngatan 21 
i Helsingfors fortsatte som ett samarbete mellan Ahlström Ca-
pital,	HGR	Property	Partners	och	YIT	Byggnads.	Byggandet	och	
uthyrningen	av	den	nya	kontorsfastigheten	startade	under	2016	
och framskred enligt plan. Vid årets utgång var nästan hela fast-
igheten	uthyrd.	Byggnadsarbetet	uppskattas	bli	 slutfört	 i	 slutet	
av 2017. 

I Lahtis är Ahlström Capital engagerad i fastighetsprojektet 
Lahden Kulmala. I november 2016 kom Ahlström Capital överens 
om en försäljning av alla återstående lägenheter och transaktio-
nen	 väntas	 bli	 slutförd	 under	 det	 första	 kvartalet	 2017.	 Hyres-
marknaden för affärslokaler var fortsatt utmanande under 2016 
mest på grund av det rådande ekonomiska läget.

Skogar
Ahlström Capitals skogstillgångar ligger i huvudsak i västra Fin-
land i Satakunta-trakten samt i mellersta och östra Finland. Idag 
uppgår Ahlström Capitals skogstillgångar till cirka 33 000 hektar. 
Under	2016	ökade	Ahlström	Capital	volymen	i	virkestransporter	
något, med ökat fokus på leveransförsäljning. Avverkningarna 
fortsatte som planerat. Under året levererade Ahlström Capi-
tal sammanlagt 177 000 m3	(141 000)	virke,	av	vilket	39	000	m3 
(29 000)	utgjorde	rotförsäljning,	112	000	m3 (95 000) utgjorde le-
veransförsäljning och 26 000 m3 (17 000) utgjorde energibränsle.

Under 2016 var den jämförbara rörelsevinsten för skogsverk-
samheten 5,3 miljoner euro (3,9). Den rapporterade rörelse-
vinsten var 9,5 miljoner euro (4,6). Poster som påverkar jämför-
barheten	 bestod	 främst	 av	 vinster	 vid	 försäljning	 och	 byte	 av	
skogsmark samt ändringar i verkliga värde på grund av en upp-
daterad diskonteringsränta och omvärderade priser och kostna-
der som används vid värdering.

Koncernstruktur
Ahlström Capital-koncernen består av moderbolaget Ahlström 
Capital	Oy	med	hemort	i	Finland	och	49	dotterbolag	i	11	länder.	
De industriella investeringarna i både börsnoterade och onote-
rade företag är nu i huvudsak koncentrerade till Ahlstrom Capital 
B.V. i Nederländerna. Genom sin struktur kan koncernen hand-
la	effektivt	 i	en	 internationell	miljö.	Ett	finländskt	holdingbolag,	
AC	Infra	Oy,	förvaltar	investeringen	i	Destia.	Förutom	fastigheten	
vid Södra esplanaden förvaltas fastighetsinvesteringarna av AC 
Real	 Estate	B.V.	 och	A.	Ahlström	Kiinteistöt	Oy.	A.	Ahlström	Ki-
inteistöt	Oy	tillhandahåller	även	fastighetsförvaltningstjänster	för	
koncernen.	Ahlström	 Konsernipalvelut	Oy	 tillhandahåller	 redo-
visnings-, IT- och HR-tjänster för vissa koncernbolag. Suominen 
Oyj,	Ahlstrom	Abp,	Munksjö	Oyj	 är	 intressebolag	 i	 koncernen.	
AC	Cleantech	Management	Oy	 förvaltar	AC	Growth	Fund	 I	Ky.	
Cleantech-fonden som juridisk helhet ingår i koncernen som in-
tressebolag.	Sedan	mars	2016	har	även	Kasarmikatu	Holding	Oy	
konsoliderats som intressebolag.

Koncernens resultat 2016
Till	följd	av	avyttringen	klassificerades	ÅR	Packaging	som	en	av-
vecklad verksamhet. De jämförbara siffrorna i resultaträkningen 
för	2015	har	reviderats	på	motsvarande	sätt.	Avyttringen	påver-
kar dock jämförbarheten i balansräkningsposter för 2015 och 
2016.

Ahlström Capital-koncernens omsättning var 1 016,9 miljoner 
euro (1 016,0) av vilket Enics utgjorde 501,1 miljoner euro (505,3), 
Destia 493,2 miljoner euro (462,8), fastighetsverksamheten 12,5 

miljoner euro (39,6), skogsverksamheten 8,2 miljoner euro (6,5) 
och övriga verksamheter 1,9 miljoner euro (1,8). Övriga rörelse-
intäkter uppgick till 9,0 miljoner euro (92,5). Ahlström Capitals 
andel av resultaten i intressebolagen var 10,2 miljoner euro (6,5).

Ahlström Capital-koncernens jämförbara rörelsevinst var 36,4 
miljoner euro (28,3). Under 2016 uppgick de poster som påver-
kar jämförbarheten till sammanlagt 0,2 miljoner euro (86,3), och 
de bestod av vinster från försäljning, ändringar i verkliga värde, 
ändringar i avsättningar och omstruktureringskostnader. Den 
viktigaste enskilda posten var vinsten från försäljning av aktier i 
Outokumpu. Koncernens totala rapporterade rörelsevinst (EBIT) 
var 36,6 miljoner euro (114,7).
Avkastningen	 på	 sysselsatt	 kapital	 var	 26,9	 procent	 (17,1).	

De	finansiella	intäkterna	var	13,6	miljoner	euro	(11,6).	De	finan-
siella kostnaderna var 22,5 miljoner euro (25,1). Moderbolaget 
Ahlström	Capital	Oy:s	och	holdingbolagens	administrativa	kost-
nader var 14,0 miljoner euro (12,4) under räkenskapsperioden, 
vilket i genomsnitt motsvarade 1,5 procent (1,7) av EFV. Vinsten 
före skatt var 27,7 miljoner euro (101,2). Skatterna bokförda för 
rapporteringsperioden var 2,7 miljoner euro (9,7). Vinst från av-
vecklade verksamheter uppgick till 168,7 miljoner euro (20,0), in-
klusive vinst från försäljningen av ÅR Packaging. Periodens vinst 
var 193,7 miljoner euro (111,4) och vinsten hänförligt till moder-
bolagets aktieägare var 186,4 miljoner euro (104,9).

Finansiell ställning och finansiering
Ahlström	Capitals	finansiella	ställning	var	fortsatt	stark	under	året.	
I slutet av året uppgick koncernens eget kapital till 712,5 miljoner 
euro (593,3). Soliditeten i slutet av året var 67 procent (46) och 
den EFV-justerade skuldsättningsgraden var -13 procent (17). 
Avkastningen på det egna kapitalet (ROE) var 29 procent (20). I 
slutet av december 2016 uppgick de räntebärande skulderna till 
78,8 miljoner euro (313,7) och de likvida medlen till 204,1 miljo-
ner euro (185,5). Koncernens nettokassa var 125,4 miljoner euro, 
jämfört med en nettoskuld på 128,2 miljoner euro i slutet av de-
cember 2015. Garantierna som Ahlström Capital utfärdat för sina 
dotter- eller portföljbolag uppgick till 0,5 miljoner euro (4,0) per 
den 31 december 2016. Dessutom har Ahlström Capital tecknat 
proprieborgen som säkerhet för vissa dotterbolags checkkredit-
limiter.
Nettokassaflödet	 från	 den	 operativa	 verksamheten	 (kassa-

flödet	efter	finansiella	poster,	netto,	skatter	och	förändring	i	rö-
relsekapitalet) var 62,7 miljoner euro (100,0). Investeringarna 
i	 anläggningstillgångar	 och	 nya	 förvärv	 var	 65,4	miljoner	 euro	
(123,1), och 186,9 miljoner euro (112,3) erhölls från försäljning av 
dotterbolag, långfristiga tillgångar och andra investeringar. Net-
tokassaflödet	från	finansieringsverksamheten	var	-164,2	miljoner	
euro (-55,9). Enligt bolagsstämmans beslut utbetalade bolaget 
dividend på 628 876 aktier med 42,00 euro per aktie till ett sam-
manlagt	belopp	av	26 412	792,00	euro.	Dividendavkastningen	
var 3,6 procent av det externa gängse värdet.

Redovisningsprinciper
Ahlström Capitals koncernbokslut för 2016 har uppgjorts i enlig-
het med International Financial Reporting Standards (IFRS). 

Riskhantering
För att hantera sina risker genomför Ahlström Capital en årlig 
kartläggning, bedömning och riskhantering av portföljen. Dessa 
sammanställs	och	analyseras	 av	 ledningen,	 revisionskommittén	
och	styrelsen.	Ahlström	Capital	kvantifierar	kontinuerligt	riskerna	
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förknippade med tillgångarna. Förutom dessa av Ahlström Ca-
pital	utförda	riskbedömningar	och	analyser	stöder	och	bevakar	
Ahlström Capital de interna riskhanteringsmetoderna i alla sina 
dotterbolag. För att begränsa sina risker följer Ahlström Capital 
med	alla	sina	dotterbolags	skulder	och	deltar	också	i	alla	finan-
siella förhandlingar som gäller koncernbolagen.

Ahlström Capitals risker är förknippade med å ena sidan port-
följbolagen,	 vilka	kan	bli	 systematiska	på	koncernnivå.	Å	andra	
sidan är vissa risker förknippade med Ahlström Capital som in-
vesteringsföretag.	 Fem	 systematiska	 riskexponeringar	 identifie-
rades	vid	den	senaste	riskbedömningen:	en	svagare	ekonomisk	
utveckling i Finland, en nedgång i världsekonomin, US-dollarns 
värdering, en prishöjning på olja och energi och en höjning i pri-
set på massa. De tre huvudsakliga riskerna i investeringsverksam-
heten är förvaltningsrisker, risker i anslutning till personresurser-
na	samt	finansierings-	och	investeringsrisker.	
Ahlström	Capital	minskar	de	systematiska	riskerna	främst	ge-

nom	att	diversifiera	investeringsportföljen.	Riskerna	förknippade	
med att verka som investeringsföretag minskas genom strikta 
processer och riktlinjer,  kontinuerlig övervakning och rapporte-
ring, organisationsutveckling och ett expertisnätverk.

Forskning och utveckling
Ahlström Capitals industriportföljbolag har egna produktutveck-
lings-	och	andra	FoU-funktioner,	men	sådana	finns	inte	på	kon-
cernnivå.

Personal, administration och revisorer
Ahlström Capital-koncernen hade i genomsnitt 4 649 anställda 
under året (4 780). Löner, arvoden och kompensationer uppgick 
till 197,3 miljoner euro (191,3). Dessa siffror avser endast den 
kvarvarande verksamheten. I slutet av året var antalet anställda 
inom moderbolaget 16 (13).
Under	året	bestod	Ahlström	Capital	Oy:s	styrelse	av	Mikael	Lili-

us (ordförande), Thomas Ahlström, Mats Danielsson, Stig Gustav-
son (fram till april), Jouko Oksanen (fram till april), Pekka Pajamo 
(från och med april), Fredrik Persson (från och med april), Malin 
Persson och Peter Seligson.

Hans Sohlström tillträdde befattningen som verkställande di-
rektör den 1 februari 2016. Fram tills dess var investeringsdirek-
tör Jacob af Forselles tillförordnad verkställande direktör. 
Revisorer	var	revisionsbyrån	KPMG	Oy	Ab	med	Virpi	Halonen,	

CGR, som ansvarig revisor.
Ahlström	Capitals	styrelse	hade	två	kommittéer:	Revisionskom-

mittén	och	kompensationskommittén.	Medlemmarna	i	revisions-
kommittén	var	Mats	Danielsson	(ordförande),	Thomas	Ahlström,	
Jouko Oksanen (fram till april) och Pekka Pajamo (från och med 
april)	och	medlemmarna	i	kompensationskommittén	var	Mikael	
Lilius (ordförande), Fredrik Persson och Peter Seligson. Fram till 
april	hade	styrelsen	även	en	nomineringskommitté	med	Mikael	
Lilius som ordförande och Robin Ahlström, Thomas Ahlström och 
Mats Danielsson som medlemmar. Aktieägarnas nominerings-
organ grundades i april och Mikael Lilius (ordförande), Robin 
Ahlström, Thomas Ahlström och Mats Danielsson utnämndes till 
medlemmar. 

Rättegångar och tvister
Ahlström	Capital	Oy	är	kärande	i	målet	mot	den	priskartell	som	
förekom	 på	 den	 finländska	 virkesmarknaden	mellan	 1997	 och	
2004. Förberedelser för det rättsliga förfarandet vid Helsingfors 
tingsrätt pågår.

Aktieägare
I slutet av 2016 hade Ahlström Capital 241 aktieägare (238). Den 
största	enskilda	aktieägaren	är	Antti	Ahlström	Perilliset	Oy	 (6,1	
%). Ingen annan aktieägare innehar mer än 5 procent av aktierna.

Händelser efter  
räkenskapsperiodens utgång
Den 11 januari 2017 godkände Ahlstroms och Munksjös extra 
bolagsstämmor den planerade fusionen.

Den 27 januari 2017 offentliggjorde Enics förvärvet av PKC 
Electronics, med fabriker i Brahestad i Finland och Suzhou i Kina. 
Företaget tillhandahåller testningstjänster, energilösningar och 
konstruktions- och tillverkningstjänster inom elektronik, mekanik, 
mjukvara	och	testsystemplanering.	Transaktionen	är	villkorad	av	
sedvanliga	myndighetsgodkännanden.

Ahlström Capital har utnämnt Pasi Koota som ekonomidirektör. 
Ekon.mag.	Pasi	Koota	kommer	att	tillträda	sin	nya	befattning	den	
1 april 2017 och bli medlem i Ahlström Capitals ledningsgrupp.

Utsikter för 2017
Vi förväntar oss att den jämförbara rörelsevinsten förbättras jäm-
fört med året innan. 

Förslag till vinstdisposition
Styrelsen	har	godkänt	en	ny	dividenpolitik	enligt	vilken	Ahlström	
Capitals målsättning är att betala en stabil och över tiden stigan-
de dividend med beaktande av företagets investerings- och ut-
vecklingsbehov. 
Styrelsen	 föreslår	 att	 för	 verksamhetsåret	 2016	 utdelas	 i	 or-

dinarie dividend 45,00 euro per aktie och i extra dividend 8,00 
euro per aktie. Den totala föreslagna dividenden för 2016 är 
53,00 euro per aktie.

Förslag om vederlagsfri emission 
Styrelsen	föreslår	för	bolagsstämman	att	antalet	aktier	i	bolaget	
utökas genom vederlagsfri emission i förhållande till ägarandel, 
så	att	varje	befintlig	aktie	berättigar	till	99	nya	aktier.	Vederlags-
fri emission har samma effekt som delning av aktierna d.v.s. split 
(1:100).

Den ordinarie bolagsstämman 2017 äger rum onsdagen den 5 april 
klockan	17	i	restaurang	Savoy.
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Nyckeltal 

Formler för nyckeltal

  IFRS   FAS(2

milj. euro 2016 2015(1 2014 2013 2013 2012
Omsättning 1 016,9 1 016,0 1 149,1 852,2 861,0 873,2
Jämförbar rörelsevinst 36,4 28,3
Rörelsevinst (EBIT) 36,6 114,7 186,6 52,5 38,1 37,7
Periodens vinst (kvarvarande och 
avvecklade verksamhet) 193,7 111,4 159,2 30,2 27,7 24,9

  IFRS   FAS(2

31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12.
2016 2015 2014 2013 2013 2012

Externt gängse värde, EFV, (milj. euro) 949,8 743,7 634,0 339,4 339,4 301,1
Soliditet 67 % 46 % 44 % 35 % 39 % 36 %
Nettoskuldsättningsgrad (net gearing) -18 % 22 % 35 % 45 % 33 % 53 %
Nettoskuldsättningsgrad (net gearing),  
EFV justerad -13 % 17 % 29 % 28 % 20 % 34 %
Avkastning	på	sysselsatt	kapital	(ROCE) 27 % 17 % 29 % 15 % 12 % 11 %
Avkastning på eget kapital (ROE) 29 % 20 % 44 % 15 % 14 % 16 %
Nettoskuld (+)/Nettokassa (-) (milj. euro) -125,4 128,2 187,0 93,5 68,9 103,9
Eget kapital per aktie, euro 1 131,75 885,80 816,64 506,58 509,61 468,84
Externt gängse värde per aktie, euro 1 510,36 1 182,57 1 008,14 940,29 940,29 834,16
Resultat per aktie, euro 296,38 166,87 243,65 76,26 70,21 68,95
Dividend per aktie, euro(3 53,00 42,00 40,00 34,08 34,08 20,85

1) Justerat med avvecklad verksamhet.
2) Siffrorna för 2012 baseras på FAS och är därför inte jämförbara med IFRS-sifforna för 2013–2016.
3)	Siffran	för	2016	är	styrelsens	förslag	och	består	av	en	ordinarie	dividend	på	45,00	euro	per	aktie	och	på	en	extra	dividend	på	8,00	euro	per	aktie.	
Beloppet för 2013 består av en dividend på 28,20 euro per aktie för 360 191 aktier och en extra dividend på 5,88 euro per aktie för 628 876 aktier.

Nettoskuld Räntebärande skulder - Kassa och bank

Soliditet Eget kapital totalt
Balansomslutning - Erhållna förskott

Nettoskuldsättningsgrad Räntebärande skulder - Kassa och bank
Eget kapital totalt

Nettoskuldsättningsgrad,  
EFV justerad

Räntebärande skulder - Kassa och bank
Externt gängse värde

Resultat per aktie Räkenskapsperiodens	vinst	-	Innehav	utan	bestämmande	flytande
Antal aktier vid räkenskapsperiodens utgång

Eget kapital per aktie Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare
Antal aktier vid räkenskapsperiodens utgång

Externt gängse värde per 
aktie

Externt gängse värde
Antal aktier vid räkenskapsperiodens utgång

Avkastning	på	sysselsatt	
kapital

Rörelsevinst (inklusive kvarvarande och avvecklade  
verksamheter)	+	Ränteintäkter	och	övriga	finansiella	intäkter
Balansomslutning - Räntefria skulder (i medeltal under 
räkenskapsperioden)

Avkastning på eget kapital Räkenskapsperiodens vinst
Eget kapital totalt (i medeltal under räkenskapsperioden)
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TEUR Not 2016 2015
Omsättning 8 1 016 867 1 015 963

Övriga rörelseintäkter 9 9 046 92 499
Material och tjänster 11 -690 322 -699 811
Avskrivningar och nedskrivningar 20, 24 -24 488 -24 301
Personalkostnader 15 -197 315 -191 308
Övriga rörelsekostnader 12 -87 387 -84 859

-990 466 -907 779

Resultatandel i intressebolag 25 10 212 6 497

Rörelsevinst 36 613 114 682

Finansiella intäkter 13 13 600 11 635
Finansiella kostnader 14 -22 513 -25 112
Vinst före skatt 27 700 101 205

Inkomstskatter 18 -2 718 -9 743

Räkenskapsperiodens vinst från kvarvarande verksamheter 24 982 91 462

Räkenskapsperiodens vinst från avvecklade verksamheter 168 730 19 984

Räkenskapsperiodens vinst 193 711 111 446

Hänförlig till:
Moderbolagets aktieägare 186 384 104 940
Innehav	utan	bestämmande	inflytande 7 327 6 506

193 711 111 446

Koncernens resultaträkning
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Koncernens totalresultat

TEUR Not 2016 2015

Räkenskapsperiodens vinst 193 711 111 446

Övrigt totalresultat
Övrigt totalresultat som inte kan överföras till resultaträkningen:
Omvärdering av förmånsbestämda pensionsplaner -432 -2 543
Inkomstskatt på poster som inte kan överföras till resultaträkningen 258 571
Andel av övrigt totalresultat i intressebolag -1 059 -206

-1 234 -2 178

Övrigt totalresultat som kan överföras till resultaträkningen:
Omräkningsdifferenser vid konvertering av utländska verksamheter 793 3 175

793 3 175

Finansiella tillgångar som kan säljas – nettoförändring i verkligt värde -544 27 391
Finansiella tillgångar som kan säljas – överfört till resultaträkningen -285 -61 788
Inkomstskatt på poster som kan säljas och som kan överföras 
till resultaträkningen 166 589

-663 -33 808

Kassaflödessäkring	–	nettoförändring	i	verkligt	värde 177 446
Kassaflödessäkring	–	överfört	till	resultaträkningen 2 439 698
Inkomstskatt	på	kassaflödessäkringar	som	kan	överföras	till	resultaträkningen -523 -229

2 093 915

Andel av övrigt totalresultat i intressebolag 4 633 -3 149
4 633 -3 149

Övrigt totalresultat som kan överföras till resultaträkningen, netto 6 856 -32 867

Övrigt totalresultat för perioden efter skatt 32 5 623 -35 045

Totalresultat för perioden efter skatt 199 334 76 401

Hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare 192 441 69 369
Innehav	utan	bestämmande	inflytande 6 893 7 033

199 334 76 401
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TEUR Not 31 December 2016 31 December 2015

Tillgångar
Långfristiga tillgångar
Goodwill 20, 21 84 639 98 100
Övriga immateriella tillgångar 20 8 242 13 468
Anläggningstillgångar 24 127 429 229 428
Förvaltningsfastigheter 22 111 738 153 424
Biologiska tillgångar 23 98 361 93 257
Investeringar i intressebolag 25 169 887 134 986
Långfristiga	finansiella	tillgångar 29 35 116 19 196
Latenta skattefordringar 19 12 584 30 249

647 996 772 107

Kortfristiga tillgångar
Omsättningstillgångar 26 107 993 169 527
Kundfordringar och övriga fordringar 27 127 665 190 091
Skattefordringar, inkomstskatt 976 2 746
Kassa och bank 28 204 112 185 488

440 745 547 852

Tillgångar totalt 1 088 741 1 319 960

Eget kapital och skulder 32
Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare
Aktiekapital 38 771 38 771
Överkursfond 12 774 12 774
Fond för inbetalt fritt eget kapital 104 336 104 336
Övriga fonder 298 742
Omräkningsdifferenser 5 242 537
Balanserade vinstmedel 550 312 399 896

711 734 557 057

Eget kapital hänförligt till innehav utan bestämmande inflytande 774 36 288
Eget kapital totalt 712 508 593 346

Långfristiga skulder 29
Räntebärande skulder 17 56 139 254 043
Förmånsbestämda pensionsplaner 33 9 837 43 922
Avsättningar 19 25 281 22 818
Latenta skatteskulder 29 34 382 40 208
Övriga skulder 6 609 5 069

132 247 366 061
Kortfristiga skulder 29
Räntebärande skulder 34 22 617 59 637
Leverantörsskulder och övriga skulder 33 213 418 291 081
Avsättningar 6 908 6 864
Skatteskuld, inkomstskatt 1 043 2 972

243 986 360 554

Skulder totalt 376 233 726 614

Eget kapital och skulder totalt 1 088 741 1 319 960

Koncernens balansräkning
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Koncernens finansieringsanalys

TEUR Not 2016 2015
Affärsverksamheten
Räkenskapsperiodens vinst 193 711 111 446
Justeringar 

Avskrivningar och nedskrivningar 36 872 47 603
Vinster och förluster på försäljning av anläggningstillgångar och andra 
långfristiga tillgångar -152 972 -77 998
Resultatandel i intressebolag -10 212 -6 497
Orealiserade kursvinster och förluster 1 094 -792
Förändring i det verkliga värdet på förvaltningsfastigheter och biologiska 
tillgångar -661 -10 892
Finansiella intäkter och kostnader 16 947 23 841
Inkomstskatter 8 274 16 455
Övriga justeringar -3 36

Förändring i rörelsekapital
Förändring i omsättningstillgångar -6 014 21 822
Förändring i kundfordringar och andra fordringar -28 922 4 409
Förändring i leverantörsskulder och andra skulder 27 553 2 034
Förändring i avsättningar -1 378 -5 910

Betald ränta -17 586 -15 414
Erhållna dividender 6 665 3 647
Erhållen ränta 1 269 286
Övriga	finansiella	poster	 1 690 -317
Betalda inkomstskatter -13 632 -13 719
Nettokassaflöde från affärsverksamheten 62 696 100 040

Investeringsverksamheten
Förvärv av dotterbolag exklusive likvida medel 6 -1 338 -70 677
Avyttring	av	dotterbolag	exklusive	likvida	medel 173 007 2 472
Investeringar i intressebolag -23 129 -15 596
Avyttring	av	intressebolag 3 514
Förvärv	av	finansiella	investeringar -641 -417
Avyttring	av	finansiella	investeringar 3 800 96 568
Investeringar i materiella och immateriella tillgångar -40 963 -36 789
Avyttring	av	materiella	och	immateriella	tillgångar 11 155 10 825
Beviljade lån -915 -3 383
Återbetalning av lånefordringar 500 2 691
Nettokassaflöde från/i investeringsverksamheten 121 478 -10 790

Finansieringsverksamheten
Upptagna långfristiga skulder 190 000 63 156
Återbetalning av långfristiga skulder -274 781 -30 880
Upptagna kortfristiga skulder 53 269
Återbetalning av kortfristiga skulder -51 438 -101 380
Ändring i kortfristiga skulder 3 528 -6 821
Försäljning av egna aktier 366
Förvärv	av	aktier	från	innehav	utan	bestämmande	inflytande -2 320 -1 208
Finansiella leasingavgifter -2 717 -7 284
Betalda dividender -26 448 -25 155
Kassaflöde från/i finansieringsverksamheten -164 175 -55 936

Nettoökning i kassa och bank 19 998 33 313
Kassa och bank den 1 januari 185 488 152 425
Nettoomräkningsdifferens -1 375 -250
Kassa och bank den 31 december 28 204 112 185 488
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Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare

TEUR
Aktie

kapital
Överkurs

fond

Fond för 
inbetalt fritt 
eget kapital

Fond för 
finansiella 
tillgångar 

som kan 
säljas

Kassaflö
dessäkring

Reserv
fond

Omräk
nings

differens 

Balanse
rade vinst

medel Totalt

Innehav 
utan be

stämmande 
inflytande

Eget  
kapital  

totalt
1 januari 2016 38 771 12 774 104 336 566 -1 855 3 163 537 399 895 557 057 36 288 593 346
Räkenskapsperio-
dens vinst 186 384 186 384 7 327 193 711
Övrigt totalresultat -663 2 281 4 705 -265 6 057 -434 5 623
Totalresultat för 
perioden -663 2 281 4 705 186 119 192 441 6 893 199 334

Betalda dividender -26 413 -26 413 -26 413
Förändringar i inne-
hav utan bestäm-
mande	inflytande -1 658 -1 658 -985 -2 643
Avyttring	av	
 dotterbolag -205 -6 401 -6 606 -41 733 -48 339
Omklassificeringar -1 699 1 699 0 0
Övriga förändringar -158 -2 929 -3 087 311 -2 776
31 december 2016 38 771 12 774 104 336 -1 229 426 1 100 5 242 550 312 711 734 774 712 508

TEUR
Aktie

kapital
Överkurs

fond

Fond för 
inbetalt fritt 
eget kapital

Fond för 
finansiella 
tillgångar 

som kan 
säljas

Kassaflö
dessäkring

Reserv
fond

Omräk
nings

differens 

Balanse
rade vinst

medel Totalt

Innehav 
utan be

stämmande 
inflytande

Eget  
kapital  

totalt
1 januari 2015 38 771 12 774 104 336 35 105 -3 051 2 303 645 323 970 513 563 27 911 541 474
Räkenskapsperio-
dens vinst 104 940 104 940 6 506 111 446
Övrigt totalresultat -35 671 1 196 1 182 -2 279 -35 572 527 -35 045
Totalresultat för 
perioden -35 671 1 196 1 182 102 661 69 369 7 033 76 401

Betalda dividender -25 155 -25 155 -25 155
Förändringar i inne-
hav utan bestäm-
mande	inflytande -928 -928 662 -266
Övriga förändringar 860 -653 208 683 891
31 december 2015 38 771 12 774 104 336 566 -1 855 3 163 537 399 895 557 057 36 288 593 346

Förändringar i koncernens eget kapital
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1. Företagsinformation
Ahlström	Capital	Oy,	grundat	2001,	är	ett	familjeägt	investerings-
bolag, som investerar i börsnoterade och onoterade bolag, fast-
igheter och skogstillgångar. Onoterade bolag, hänvisas till som 
portföljbolag, fungerar som oberoende undergrupper. Ahlström 
Capital är en aktiv och ansvarskännande ägare som utvecklar ak-
tieportföljens ägarvärde på lång sikt (se not 33). Ahlström Capital 
Oy:s	hemort	 är	 Finland	och	bolagets	officiella	 adress	 är	 Södra	
Esplanaden 14, Helsingfors.
Ahlström	 Capital	 Oy:s	 (moderbolag)	 och	 dess	 dotterbolags	

(som helhet Koncernen) bokslut för räkenskapsåret 2016 godkän-
des	för	publicering	av	styrelsen	den	17	februari	2017.	Enligt	aktie-
bolagslagen kan aktieägarna godkänna eller förkasta bokslutet 
vid ordinarie bolagsstämman som hålls efter bokslutets publice-
ring. Bolagsstämman kan också besluta att ändra bokslutet.
Koncernbokslutet	finns	 tillgängligt	på	webbplatsen	www.ahl-

stromcapital.com och bolagets huvudkontor vid Södra Esplana-
den 14 i Helsingfors.

Information om koncernstrukturen ges i not 5. Information om 
andra bolaget närstående parter ges i not 38.

2. Grund för upprättande av
koncernbokslutet och övriga
betydande bokslutsprinciper
2.1 Grund för upprättande av bokslutet
Ahlström Capital-koncernens bokslut har upprättats i enlighet 
med International Financial Reporting Standards (IFRS) genom 
att tillämpa IAS- och IFRS-standarder och SIC- och IFRIC-tolkning-
ar av dessa, som var i kraft den 31 december 2016. International 
Financial Reporting Standards avser de standarder och tolkning-
ar som godkänts för tillämpning inom EU i enlighet med de för-
faranden	som	föreskrivs	i	EU:s	förordning	(EG)	nr	1606/2002	och	
som inkorporerats i Finlands bokföringslag och bestämmelser 
som utfärdats med stöd av den. Noterna till koncernbokslutet är 
även	förenliga	med	den	finländska	bokföringslagen	och	bolags-
lagstiftningen.

Koncernbokslutet har upprättats enligt ursprunglig anskaff-
ningsutgift med undantag av förvaltningsfastigheter, derivatin-
strument,	finansiella	tillgångar	som	kan	säljas,	ansvarsförbindel-
ser och skogar som värderats till verkligt värde. Koncernbokslutet 
presenteras i euro (EUR), som är koncernens funktionella valuta. 
Alla siffror har avrundats till närmaste tusental (TEUR) om inte an-
nat anges.

2.2 Konsolideringsprinciper
Koncernbokslutet omfattar koncerns och dotterbolagens bok-
slut	per	den	31	december	2016.	Bestämmande	inflytande	inne-
has om koncernen är exponerad eller har rätten till varierande 
avkastning från sitt engagemang i investeringsobjektet och har 
möjlighet	att	påverka	avkastningen	genom	sitt	inflytande.	I	regel	
föreligger	bestämmande	 inflytande	då	bolaget	 innehar	mer	än	
50 procent av rösterna. Koncernen har framför allt bestämmande 
inflytande	över	ett	investeringsobjekt	då	den	har:

Noter till koncernbokslutet

• bestämmande	 inflytande	 i	 investeringsobjektet	 (till	 exempel
rättigheter	som	ger	möjligheten	att	styra	investeringsobjektets	
betydelsefulla	verksamhet),

• exponering för eller rätt till varierande avkastning genom en-
gagemanget i investeringsobjektet och

• möjlighet	att	använda	sitt	inflytande	i	investeringsobjektet	för
att påverka dess avkastning.

Om koncernen har mindre än majoriteten av rösterna eller mot-
svarande rättigheter i investeringsobjektet beaktar koncernen 
alla relevanta fakta och omständigheter vid bedömningen av om 
bestämmande	 inflytande	 över	 investeringsobjektet	 föreligger,	
bl.a.:
• avtalsarrangemang med andra röstberättigade i investerings-

objektet,
• rättigheter baserade på andra avtalsarrangemang och
• koncernens rösträtt och potentiella rösträtt.

Koncernen omvärderar huruvida den innehar bestämmande in-
flytande	över	ett	investeringsobjekt	om	fakta	och	omständighet-
er	indikerar	förändringar	i	ett	eller	flera	av	kriterierna	för	kontroll.	
Dotterbolag konsolideras i koncernbokslutet när koncernen er-
håller	bestämmande	inflytande	över	dotterbolaget	och	upphör	
när koncernen förlorar kontrollen över dotterbolaget. Tillgångar, 
skulder, intäkter och kostnader i ett dotterbolag förvärvat eller 
avyttrat	 under	 året	 ingår	 i	 koncernbokslutet	 från	det	datum	då	
koncernen	 innehar	 bestämmande	 inflytande	 till	 det	 datum	 då	
koncernen upphörde att kontrollera dotterbolaget.

Vinst eller förlust och övriga poster i övrigt totalresultat (OCI) 
hänförs till moderbolagets aktieägare och till intressenter utan 
bestämmande	inflytande	även	om	detta	resulterar	i	att	intressen-
terna	utan	bestämmande	inflytande	har	ett	underskottssaldo.	Då	
det är nödvändigt görs behövliga justeringar i dotterbolagens 
bokslut för att förenhetliga deras redovisningsprinciper med 
koncernens redovisningsprinciper. Alla koncerninterna transak-
tioner, såsom interna tillgångar och skulder, eget kapital och kas-
saflöde	från	koncerninterna	transaktioner	elimineras	 i	samband	
med konsolideringen.

En förändring i ägarandelen i ett dotterbolag, utan att det be-
stämmande	inflytandet	upphör,	behandlas	som	en	transaktion	av	
eget	 kapital.	Om	 koncernen	 förlorar	 bestämmande	 inflytandet	
över	ett	dotterbolag:
• eliminerar den tillgångarna (inklusive goodwill) och skulderna

i dotterbolaget,
• eliminerar den balansvärdet på alla innehav utan bestämman-
de	inflytande,

• eliminerar den de kumulativa omräkningsdifferenser som in-
går i det egna kapitalet,

• beaktar den det verkliga värdet av det erhållna vederlaget ,
• beaktar den det verkliga värdet av investeringar som kvarhålls,
• beaktar den möjlig vinst eller förlust i resultaträkningen och
• omklassificerar	den	moderbolagets	andel	av	poster	som	tidi-

gare beaktade i övrigt totalresultat till resultaträkningen eller
balanserade vinstmedel enligt vad som skulle förutsättas om
koncernen	direkt	hade	avyttrat	de	 ifrågavarande	tillgångarna
och skulderna.
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2.3 Sammanfattning av  
betydande bokslutsprinciper
Företagsförvärv och goodwill
Företagsförvärv redovisas enligt förvärvsmetoden. Kostnaden 
för ett förvärv motsvarar hela det erlagda vederlaget till verkligt 
värde vid förvärvstidpunkten och beloppet av ett eventuellt inne-
hav	utan	bestämmande	inflytande	i	det	förvärvade	objektet.	För	
varje företagsförvärv avgör koncernen om innehavet utan be-
stämmande	inflytande	ska	värderas	till	verkligt	värde	eller	till	den	
proportionella	andelen	av	förvärvets	identifierade	nettotillgång-
ar. Förvärvsrelaterade kostnader kostnadsförs då de uppstår och 
ingår i övriga rörelsekostnader.

Då koncernen förvärvar en affärsverksamhet bedömer den 
de	mottagna	finansiella	 tillgångarna	och	skulderna	 för	 relevant	
klassificering	och	identifiering	i	enlighet	med	avtalsvillkoren,	de	
ekonomiska förhållandena och gällande omständigheterna på 
förvärvsdagen. 

Om företagsförvärvet genomförs stegvis omvärderas den tidi-
gare ägarandelen och dess verkliga värde vid förvärvsdatum och 
en eventuell vinst eller förlust beaktas i resultaträkningen.

Varje ansvarsförbindelse (tilläggsköpesumma) relaterad till 
sammanslagningen av affärsverksamheter värderas till verkligt 
värde	på	förvärvsdagen.	De	klassificeras	antingen	som	en	skuld	
eller	 eget	 kapital.	 Ansvarsförbindelser	 som	 klassificeras	 som	
skuld värderas till verkligt värde på den sista dagen i varje rap-
portperiod, och den resulterande förlusten eller vinsten redovi-
sas	via	totalresultatet.	Ansvarsförbindelser	som	klassificeras	som	
eget kapital omvärderas inte.

Goodwill redovisas i utgångsläget till anskaffningskostnad 
till den del överförda ersättningen och värdet av innehav utan 
bestämmande	 inflytande	överstiger	de	 förvärvade	 identifierba-
ra nettotillgångarna. Om det verkliga värdet på de förvärvade 
nettotillgångarna överstiger det sammanlagda vederlaget för 
förvärvet omvärderar koncernen huruvida alla de förvärvade 
tillgångarna och övertagna skulderna blivit beaktade på rätt sätt 
och kontrollerar processerna för hur anskaffningstidpunktens be-
lopp beaktats. Om omvärderingen fortfarande resulterar i att det 
verkliga värdet av de förvärvade nettotillgångarna överstiger det 
sammanlagda vederlaget beaktas vinsten i resultaträkningen. 
Efter att goodwill redovisats för första gången värderas det till 
anskaffningskostnad med avdrag för eventuella ackumulerade 
nedskrivningar. För att pröva nedskrivningsbehovet för good-
will förvärvat i en företagsaffär hänförs beloppet från förvärvs-
tidpunkten till alla de kassagenererande enheter i koncernen 
som	förväntas	dra	nytta	av	affären	oberoende	av	om	förvärvets	
tillgångar eller skulder bokförts på dessa enheter.

Ifall goodwill allokerats till en kassagenererande enhet och en 
del	av	denna	enhet	avyttras	beaktas	den	goodwill	som	allokerats	
till	den	avyttrade	verksamheten	i	totalvärdet	på	transaktionen	då	
avyttringens	vinst	eller	 förlust	beräknas.	Goodwill	som	avyttrats	
under dessa omständigheter mäts baserat på förhållandet mel-
lan	den	avyttrade	verksamheten	och	den	del	av	den	kassagene-
rerande enheten som kvarstår.

Ahlström Capital tillämpade IFRS för första gången för året 
som	slutade	den	31	december	2014	och	utnyttjade	undantaget	
för full retroaktiv tillämpning av IFRS 3, vilket innebär att transak-
tioner som skett efter den 1 januari 2013 har värderats i enlighet 
med IFRS 3.

Andelar i intressebolag och joint venture
Ett	intressebolag	är	en	enhet	i	vilken	koncernen	har	ett	betydan-
de	inflytande.	Betydande	inflytande	innebär	rätten	att	delta	i	det	
finansiella	och	operativa	beslutsfattandet	 i	 investeringsobjektet	

men inte beslutanderätt eller gemensam beslutanderätt. Ahl-
ström Capitals strategi för investeringar i börsnoterade bolag är 
att inneha ett direkt ägarintresse på 10–30 procent i dessa bolag 
och	att	alltid	ha	en	eller	flera	representanter	 i	bolagets	styrelse	
och	nomineringskommitté.	Ahlström	Capitals	 syfte	 är	 att	 agera	
som en aktiv och ansvarskännande ägare och utveckla inves-
teringarna med sikte på långsiktigt aktieägarvärde. Detta är i 
allmänhet en förutsättning för att Ahlström Capital ska göra en 
investering. Utgående från ovannämnda bedömer Ahlström Ca-
pital	att	det	i	fall	innehar	betydande	inflytande	över	de	noterade	
bolagen, även i situationer där det direkta ägandet understiger 
20 procent.
Ett	joint	venture	är	en	typ	av	gemensamt	arrangemang	där	par-

terna	tillsammans	har	bestämmande	inflytande	över	joint	ventu-
res nettotillgångar. Gemensam kontroll är ett avtalsbaserat sätt 
att dela på bestämmanderätten i en affärsuppgörelse, som fö-
religger endast då besluten över relevanta aktiviteter förutsätter 
enhälligt	beslut	av	parterna.	Bedömningen	av	huruvida	inflytan-
det	är	betydande	inflytande	eller	gemensam	kontroll	motsvarar	
den som gäller vid bestämmande av huruvida bestämmande 
inflytande	 innehas	 i	ett	dotterbolag.	Koncernens	 investeringar	 i	
intressebolag och joint venture redovisas enligt kapitalandels-
metoden.

Enligt kapitalandelsmetoden värderas investeringen i ett in-
tressebolag eller joint venture först till anskaffningskostnad. Ba-
lansvärdet på investeringen justeras ifall koncernens andel av 
nettotillgångarna i intressebolaget eller joint venture förändrats 
efter förvärvstidpunkten. Goodwill som hänförs till intressebolag 
eller joint venture inkluderas i balansvärdet på investeringen och 
det varken avskrivs eller prövas enskilt för värdeminskning.

Resultaträkningen visar koncernens andel av verksamhetsre-
sultaten i intressebolag och joint venture. En förändring i övrigt 
totalresultat (OCI) i dessa investeringar beaktas på motsvarande 
sätt som en del av koncernens OCI. Ifall därutöver en förändring 
har beaktats direkt i det egna kapitalet i ett intressebolag eller 
joint venture beaktar koncernen därtill sin andel av förändringen 
i förändringen av sitt eget kapital. Orealiserade vinster och förlus-
ter i transaktioner mellan koncernen och dess intressebolag eller 
joint venture elimineras i förhållande till andelen i intressebola-
get eller joint venture.

Summan av koncernens andel av resultatet i intressebolag och 
joint venture upptas i resultaträkningen som en del av rörelse-
resultatet och består av vinst eller förlust efter skatt och innehav 
utan	bestämmande	inflytande	i	intressebolagens	eller	joint	ven-
tures dotterbolag.

Intressebolagens och joint ventures bokslut upprättas för sam-
ma räkenskapsperiod som koncernens. Intressebolag och joint 
venture rapporterar till koncernen enligt IFRS-redovisningsprin-
ciperna. Om och när det är nödvändigt görs justeringar på kon-
cernnivå	vid	uppgörandet	av	koncernens	finansiella	rapporter.

Vid varje rapporteringstidpunkt bedömer koncernen om det 
föreligger	objektiva	fakta	som	tyder	på	en	värdeminskning	i	ett	
intressebolag eller joint venture. Om så är fallet prövar koncer-
nen värdeminskningens belopp som skillnaden mellan det re-
sultat som kan realiseras i intressebolaget eller joint venture och 
dess balansvärde och därefter bokförs förlusten i resultaträkning-
en i den posten för vinst i intressebolag eller joint venture.
Om	koncernen	förlorar	betydande	inflytande	i	ett	intressebo-

lag eller gemensam kontroll över ett joint venture, värderar kon-
cernen sitt innehav till verkligt värde. Efter att koncernen förlorat 
sitt	betydande	inflytande	i	ett	intressebolag	eller	den	gemensam-
ma kontrollen över ett joint venture, värderas skillnaden mellan 
balansvärdet och det verkliga värdet på den kvarstående inves-
teringen	samt	inkomsterna	från	avyttringen	i	resultaträkningen.
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Klassificering av långfristiga 
och kortfristiga poster
Koncernen presenterar sina tillgångar och skulder i balansräk-
ningen	 baserat	 på	 en	 bedömning	 av	 huruvida	 de	 klassificeras	
som långfristiga eller kortfristiga. 

En	tillgång	är	kortfristig	när:
• den förväntas bli realiserad eller föremål för försäljning eller

konsumtion inom en normal verksamhetsperiod,
• den i första hand är avsedd för handel,
• den förväntas bli realiserad inom tolv månader efter redovis-

ningsperioden, eller
• den består av kassa eller likvida medel förutom när de är

bundna eller användningen är begränsad till betalning av skul-
der under minst tolv månader efter rapportperioden.

Alla	andra	tillgångar	klassificeras	som	långfristiga.

En	skuld	är	kortfristig	när:
• den förväntas bli erlagd inom en normal räkenskapsperiod,
• den i första hand är avsedd för handel,
• den förfaller inom tolv månader efter redovisningsperioden,

eller
• det	inte	finns	någon	ovillkorlig	rätt	att	uppskjuta	betalning	av	

skulden under minst tolv månader efter räkenskapsperiodens
utgång.

Alla	andra	skulder	klassificeras	som	långfristiga.	Verkliga	värden	
av	finansiella	derivatinstrument	som	inte	ingår	i	säkringsredovis-
ningen presenteras som kortfristiga. Latenta skattefordringar och 
-skulder	klassificeras	som	långfristiga	tillgångar	och	skulder.

Bestämning av verkligt värde
Koncernen	värderar	finansiella	 instrument,	 såsom	derivatinstru-
ment,	och	icke-finansiella	tillgångar,	såsom	förvaltningsfastighe-
ter, till verkligt värde vid varje rapporteringsdatum. 

Verkligt värde är det pris som skulle erhållas om en tillgång 
skulle säljas eller som skulle betalas om en skuld skulle överföras 
i en normal transaktion mellan marknadsparter vid värderingstid-
punkten. Koncernen använder sig av värderingsmetoder som är 
tillämpliga under rådande omständigheter och för vilka tillräcklig 
information	finns	för	bestämmande	av	verkligt	värde	med	maxi-
mering av användningen av relevanta, faktiska data och minime-
ring	av	data	som	inte	kan	verifieras.

Alla tillgångar och skulder för vilka verkligt värde bestäms eller 
redovisas i bokslutet kategoriseras i en hierarki för verkligt värde 
som beskrivs nedan, baserat på det minsta antal indata som är av 
betydelse	för	bestämningen	av	det	verkliga	värdet	i	dess	helhet:
• Nivå 1 – Noterade priser på aktiva marknader för identiska till-

gångar eller skulder.
• Nivå 2 – Andra indata än de noterade priser inkluderade på

nivå 1 som är observerbara för tillgången eller skulden anting-
en indirekt eller direkt.

• Nivå 3 – Indata för tillgången eller skulden som inte är basera-
de på observerbara marknadsdata.

För tillgångar och skulder som återkommande redovisas i bok-
slutet bedömer koncernen om det skett växlingar mellan nivå-
erna i hierarkin genom att omvärdera kategoriseringen (baserat 
på den lägsta nivå av indata som är avgörande för mätningen av 
verkligt värde som helhet) i slutet av varje redovisningsperiod.

Intäktsföring
Intäkter beaktas i den utsträckning det är sannolikt att koncer-
nen får ekonomisk fördel och denna kan mätas på ett trovärdigt 
sätt oberoende av när betalningen sker. Intäkterna upptas till det 
verkliga värdet av det erhållna eller kommande vederlaget med 
beaktande av avtalsenliga betalningsvillkor exklusive skatter och 
avgifter.
Även	de	specifika	kriterier	som	beskrivs	nedan	måste	föreligga	

innan intäkterna redovisas.
Intäkter från försäljning av varor noteras då de väsentliga ris-

kerna och förmånerna av ägandet övergått till köparen, vilket i 
allmänhet sker då varorna levereras.

Intäkter från långfristiga projekt redovisas som sådana i en-
lighet med färdigställandegraden, efter att projektets slutliga 
finansiella	 resultat	 kan	 bedömas	 med	 tillräcklig	 tillförlitlighet.	
Färdigställandegraden bedöms för varje projekt som kostnads-
andelen för projektet vid tidpunkten för redovisningen, jämfört 
med projektets uppskattade totalkostnad. Kostnader för projekt 
som ännu inte intäktsförts redovisas som pågående långfristiga 
projekt under omsättningstillgångar. Om de faktiska kostnader-
na och redovisade intäkterna för projektet överskrider det som 
fakturerats för projektet visas skillnaden under  kundfordringar 
och övriga fordringar i resultaträkningen. Om de faktiska kostna-
derna och redovisade intäkterna för projektet underskrider det 
som fakturerats för projektet visas skillnaden under leverantörs-
skulder	och	övriga	skulder.	Om	det	slutliga	finansiella	resultatet	
av ett långfristigt projekt inte kan fastställas med tillförlitlighet 
beaktas projektkostnaderna under samma period som de upp-
stått, medan intäkten för projektet redovisas endast upp till det 
belopp som motsvarar kostnaderna när ett sådant penningbe-
lopp blir tillgängligt. Om det är sannolikt att totalkostnaden för 
färdigställande av projektet överskrider projektets intäkter redo-
visas den förväntade förlusten som kostnad.

Ränteintäkter som härrör från operationell leasing av förvalt-
ningsfastigheter redovisas lineärt över leasingperioden och in-
går, på grund av sin operativa natur, i omsättningen i resultaträk-
ningen
Ränteintäkter	från	finansiella	instrument	som	värderas	till	peri-

odiserat	anskaffningsvärde	och	från	räntebärande	finansiella	till-
gångar	som	klassificerats	som	innehav	för	försäljning,	redovisas	
med tillämpning av den effektiva räntesatsen (EIR). Ränteintäkter-
na	ingår	i	finansiella	intäkter	i	resultaträkningen.

Dividendintäkter redovisas när koncernens rätt till betalningen 
bekräftas, vilket i regel är då aktieägarna fastställt dividenden.

Offentliga bidrag
Offentliga	eller	andra	bidrag	redovisas	som	intäkt	på	ett	systema-
tiskt sätt över de perioder som krävs för att avstämma dem med 
de kostnader som de är avsedda att täcka. Investeringsbidrag i 
samband med förvärv av anläggningstillgångar och immateriella 
tillgångar avdras från tillgångens anskaffningsutgift i balansräk-
ningen	och	 redovisas	 som	 intäkt	på	ett	 systematiskt	 sätt	under	
tillgångens	nyttjandeperiod	i	form	av	minskade	avskrivningar.

Inkomstskatter
Skatter som upptas i koncernens resultaträkning inkluderar in-
komstskatter som ska betalas enligt lokal skattelagstiftning, skat-
tejusteringar från tidigare år och inverkan av förändringen i laten-
ta skatteskulder och latenta skattefordringar. 

Skattefordringar och skatteskulder för räkenskapsperioden 
beräknas enligt de belopp som förväntas återbäras av eller be-
talas	 till	 skattemyndigheterna.	 De	 skattesatser	 och	 skattelagar	
som tillämpas för att beräkna beloppen är de som är i kraft el-
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ler i sak i kraft på rapporteringsdagen i de länder där koncernen 
är verksam och genererar beskattningsbar inkomst. Kortfristiga 
skatteskulder på poster som redovisats i eget kapital redovisas 
i övrigt totalresultat. Koncernen utvärderar vid varje rapporte-
ringsdag sina ställningstaganden i skattedeklarationer där skat-
tereglerna är föremål för tolkningar och lägger upp avsättningar 
där det behövs.

Latenta skatteskulder och latenta skattefordringar beräknas på 
temporära skillnader som uppstår mellan skattebasen och till-
gångarnas och skuldernas redovisade värden. De huvudsakliga 
temporära differenserna uppstår på grund av oanvända skatte-
förluster, immateriella tillgångar, anläggningstillgångar, biolo-
giska tillgångar, förvaltningsfastigheter, avsättningar, förmåns-
bestämda pensionsplaner, företagsinterna lagermarginaler och 
värderingar	av	finansiella	derivatinstrument	till	verkligt	värde.	En	
latent skattefordran beaktas i den mån det är sannolikt att den 
kan	utnyttjas.

Latent skatt redovisas inte för ej avdragbar goodwill vid dess 
första redovisningstillfälle. Den redovisas inte heller gällande till-
gångar eller skulder som inte hänförs till ett företagsförvärv och 
som inte vid tidpunkten för transaktionen påverkar vare sig den 
redovisade vinsten eller den beskattningsbara vinsten eller för-
lusten. Om de temporära skillnaderna hänför sig till investeringar 
i dotterbolag och sannolikt kommer att återföras inom en förut-
sebar framtid, redovisas inte den latenta skatten.   

Latenta skattefordringar och skatteskulder värderas enligt de 
skattesatser som förväntas gälla det år då tillgången realiseras el-
ler skulden betalas baserat på skattesatser (och skattelagar) som 
är i kraft eller i sak i kraft på rapporteringsdagen. Latent skatt be-
räknas enligt skuldmetoden på temporära skillnader mellan till-
gångarnas och skuldernas skattemässiga respektive redovisade 
värden på rapporteringsdagen.

Balansvärdet på latenta skatter granskas vid varje rapporte-
ringsdatum och minskas i den mån det inte längre är sannolikt 
att tillräcklig beskattningsbar vinst kommer att föreligga för att de 
latenta skattefordringarna ska kunna användas. Oredovisade la-
tenta skattefordringar omvärderas vid varje rapporteringsdatum 
och beaktas i den utsträckning det har blivit sannolikt att framtida 
beskattningsbara vinster kommer att medge återbäring av den 
latenta skattefordran.

Latenta skattefordringar och latenta skatteskulder kvittas mot 
varandra	 om	 det	 finns	 en	 lagstadgad	 rätt	 att	 kvitta	 kortfristiga	
skattefordringar mot kortfristiga skatteskulder och om de latenta 
skatterna hänför sig till samma beskattningsbara enhet och sam-
ma	skattemyndigheter.

Utländsk valuta
Koncernbokslutet presenteras i euro, som också är moderbola-
gets	 funktionella	 valuta.	 Koncernen	 definierar	 för	 varje	 enhet	 i	
koncernen den funktionella valutan och poster som inkluderas 
i enheternas bokslut värderas med användande av denna funk-
tionella valuta.

Transaktioner i utländsk valuta
Finansiella tillgångar och skulder i utländsk valuta konverteras 
till den funktionella valutan enligt den valutakurs som gäller 
dagen	 före	rapporteringsdagen.	Skillnader	 i	finansiella	poster	 i	
utländsk valuta redovisas resultaträkningen med undantag för 
de	finansiella	poster	som	klassificeras	som	en	del	av	koncernens	
valutaskydd	för	nettoinvesteringen	i	utländska	enheter.	Dessa	re-
dovisas som en del av övrigt totalresultat ända tills investeringen 
har	avyttrats,	varvid	det	ackumulerade	beloppet	omklassificeras	
via resultaträkningen. Skattedebiteringar och återbäringar i an-
slutning	 till	valutakursdifferenser	på	dessa	finansiella	poster	 re-
dovisas också i övrigt totalresultat.

Utlandsverksamheter
Tillgångarna och skulderna i utlandsverksamheten konverteras 
till euro enligt kursen som gällde dagen före bokslutsdagen 
medan resultaträkningarna konverteras enligt periodens med-
elkurs. Omräkningsdifferenserna som uppstår vid konvertering-
en	redovisas	i	övrigt	totalresultat.	Vid	avyttringen	av	en	utländsk	
verksamhet beaktas dess andel av övrigt totalresultat i resulta-
träkningen.

Bestående aktiva som innehas för  
försäljning och avvecklade verksamheter
En avvecklad verksamhet är en väsentlig enhet som antingen har 
avyttrats	 eller	 som	klassificeras	 som	ett	 innehav	 för	 försäljning.	
Koncernen	klassificerar	bestående	aktiva	och	 tillgångar	 som	är	
avsedda för försäljning, ifall deras balansvärden i huvudsak rea-
liseras genom en försäljning snarare än genom kontinuerlig an-
vändning. 
En	tillgång	kan	klassificeras	som	avsedd	för	försäljning	när	föl-

jande	villkor	uppfylls:	försäljningen	är	högst	sannolik,	tillgången	
kan säljas omedelbart i sitt nuvarande skick på sedvanliga villkor, 
ledningen är engagerad i försäljningen och försäljningen beräk-
nas	genomföras	inom	ett	år	från	klassificeringsdagen.	
Sådana	bestående	aktiva	och	tillgångar	som	klassificerats	som	

avsedda för försäljning värderas till det lägre av balansvärdet el-
ler verkliga värdet med avdrag för kostnader för försäljning. 

Anläggningstillgångar samt immateriella tillgångar avskrivs 
eller	 nedskrivs	 inte	 efter	 att	 de	 klassificerats	 som	 avsedda	 för	
försäljning.	 Tillgångar	 och	 skulder	 som	 är	 klassificerade	 som	
innehav för försäljning redovisas separat som kortfristiga poster 
i balansräkningen.
Avyttrade	verksamheter	utelämnas	från	resultatet	av	den	kon-

tinuerliga verksamheten och presenteras som engångsbelopp 
som	vinst	eller	förlust	efter	skatt	från	avyttrade	verksamheter	i	re-
sultaträkningen. Jämförelsetalen revideras i enlighet med detta. 
Jämförelsetalen i balansräkningen revideras inte.

Anläggningstillgångar
Anläggningstillgångar upptas till anskaffningskostnad minskat 
med ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar. Dessa kan 
inkludera utgifter som hänför sig direkt till anskaffningskostna-
der	samt	kostnaden	för	främmande	kapital	för	långfristiga	bygg-
nadsprojekt,	ifall	de	erforderliga	kriterierna	uppfylls.	Alla	övriga	
reparations- och underhållskostnader upptas i resultaträkningen 
då de uppstår. Erhållna bidrag redovisas som en kostnadsminsk-
ning. Anläggningstillgångarna i förvärvade dotterbolag värde-
ras till verkligt värde på förvärvsdagen. Nuvärdet av kostnaden 
för nedmonteringen av en tillgång efter dess användning ingår 
i ifrågavarande tillgångsvärde om kriterierna för en reservering 
uppfylls.

Avskrivning beräknas lineärt på basis av tillgångarnas uppskat-
tade	ekonomiska	nyttjandeperiod	enligt	följande:
• Byggnader	 	 	 25–50	år
• Tunga maskiner   10–20 år
• Annan maskinutrustning  3–10 år

Markområden	avskrivs	inte,	eftersom	deras	nyttjandeperiod	an-
ses	 vara	 obegränsad.	 Den	 beräknade	 nyttjandeperioden	 och	
restvärdena omprövas åtminstone i slutet av varje räkenskapspe-
riod, och om de skiljer sig väsentligt från tidigare bedömningar, 
anpassas avskrivningstiderna därefter. 

En vinst eller förlust vid försäljning av anläggningstillgångar 
redovisas bland övriga rörelseintäkter eller övriga rörelsekostna-
der i resultaträkningen.
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Leasing
Leasingavtal avseende materiella anläggningstillgångar där 
alla materiella belöningar och risker med ägandet överförts till 
koncernen	klassificeras	som	finansiell	 leasing.	Då	koncernen	är	
leasingtagare	redovisas	finansiell	leasing	från	början	av	leasing-
perioden till verkligt värde eller till ett lägre nuvärde av minimibe-
talningarna för leasingen. Finansiell leasing är ett arrangemang 
som huvudsakligen överför alla risker och förmåner i anslutning-
en till ägandet av den leasade tillgången till koncernen. Lea-
singavgifterna	uppdelas	på	finansiella	kostnader	och	minskning	
av leasingansvaret för att ge en konstant räntesats på restvärdet 
för	 leasingansvaret.	 Finansiella	 avgifter	 upptas	 som	 finansiella	
kostnader i resultaträkningen.
Den	 leasade	 tillgången	 avskrivs	 under	 sin	 ekonomiska	 nytt-

jandeperiod. Om emellertid ingen skälig säkerhet föreligger om 
att koncernen kommer att överta ägaransvaret efter leasingperi-
oden avskrivs tillgången under den kortare av tiderna för dess 
ekonomiska	nyttjandeperiod	och	leasingperioden.
Leasingavtal	som	inte	fyller	kriterierna	för	finansiell	leasing	be-

handlas som operativa leasingkostnader. Operativa leasingbetal-
ningar redovisas som rörelsekostnader i resultaträkningen lineärt 
under leasingperioden.

Lånekostnader
Lånekostnader som är direkt hänförliga till förvärv, konstruktion 
eller produktion av en tillgång som med nödvändighet tar en 
betydande	tid	att	färdigställa	för	avsedd	användning	eller	försälj-
ning aktiveras som en del av tillgångens anskaffningsutgift. Alla 
andra lånekostnader kostnadsförs då de uppstår.

Biologiska tillgångar
Biologiska tillgångar redovisas till verkligt värde minskat med för-
säljningskostnader. Koncernens biologiska tillgångar består av 
växande skogstillgångar. Skogsmarkens värde redovisas i förvalt-
ningsfastigheter och upptas till verkligt värde. Vinster eller förlus-
ter som uppstår från förändringar i de biologiska tillgångarnas 
verkliga värden ingår i resultatet för den period då de uppstår 
inkluderande den motsvarande skatteeffekten.

Ingen aktiv marknad existerar för värdering av skogstillgång-
ar av den storleksklass som koncernen innehar. Därför utförs 
värderingen	 baserat	 på	 det	 framtida	 diskonterade	 kassaflödet.	
Kassaflödet	 bygger	 på	 koncernens	 förvaltnings-	 och	 avverk-
ningsplaner och beräknas för en tidsperiod på 80 år, vilket är den 
beräknade avverkningstiden för koncernens skogar. Den i värde-
ringen använda diskonteringsräntan är den viktade kapitalkost-
naden som beräknats för skogar. Diskonteringsräntan revideras 
årligen.	Kassaflöden	beräknas	före	skatt	och	utan	inflation.

Förvaltningsfastigheter
Förvaltningsfastigheter värderas till deras verkliga värde, som 
avspeglar marknadsläget på rapporteringsdagen. Vinster eller 
förluster som uppstår på grund av förändringar i förvaltningsfast-
igheternas verkliga värden ingår i resultatet för den period då de 
uppstår inkluderande den motsvarande skatteeffekten.
Förvaltningsfastigheter	 som	 är	 under	 byggnad	 redovisas	 till	

anskaffningskostnad. Efter att förvaltningsfastigheterna under 
byggnad	blivit	 färdigställda	 omklassificeras	 de	 till	 förvaltnings-
fastigheter.
Verkliga	 värden	 på	 de	 byggda	 förvaltningsfastigheterna	 be-

stäms på basis av en årlig värdering som utförs av en ackredite-
rad oberoende värderare. Återstoden av förvaltningsfastigheter 
består av skogsmark och övriga markområden. Deras verkliga 
värde baseras på utomstående referensinformation när detta är 
möjligt.

Förvaltningsfastigheter	avnoteras	antingen	när	de	har	avyttrats	
eller när de slutligt tas ur bruk. Skillnaden mellan den disponibla 
nettoinkomsten och tillgångens balansvärde beaktas i resulta-
träkningen under den period då avnoteringen ur balansräkning-
en sker.

Överföringar till (eller från) förvaltningsfastigheter görs endast 
då det sker en ändring i användningsändamålet. För en överfö-
ring från förvaltningsfastighet till ägaranvänd fastighet är den be-
dömda kostnaden för senare redovisning det verkliga värdet vid 
tidpunkten för ändringen. Om en ägaranvänd fastighet blir en 
förvaltningsfastighet redovisar koncernen för fastigheten enligt 
principerna som nämnts under anläggningstillgångar fram till 
datumet för ändringen av användningen.

Immateriella tillgångar
Immateriella tillgångar som förvärvats separat upptas första 
gången till anskaffningskostnad. Kostnaden för immateriella till-
gångar i samband med ett företagsförvärv är det verkliga värdet 
på förvärvsdagen. Efter den första noteringen redovisas immate-
riella tillgångar till anskaffningskostnad minskad med eventuell 
ackumulerad avskrivning och ackumulerad nedskrivning. Imma-
teriella värden som genererats internt, utom aktiverade utveck-
lingskostnader, aktiveras inte och utgiften för dem beaktas i re-
sultaträkningen under den period då den uppstod.
De	 immateriella	 tillgångarnas	 ekonomiska	 nyttjandeperiod	

bedöms antingen som begränsad eller obegränsad. Immateri-
ella	 tillgångar	med	 begränsad	 nyttjandeperiod	 avskrivs	 lineärt	
under	deras	ekonomiska	nyttjandeperiod	(3–5	år)	och	prövas	för	
nedskrivning	när	det	finns	en	indikation	om	att	den	immateriella	
tillgången kan tänkas ha minskat i värde. Avskrivningstiden och 
avskrivningsmetoden för immateriella tillgångar med begränsad 
nyttjandeperiod	omvärderas	minst	en	gång	per	år.

Andra immateriella tillgångar, som kundrelationer i samband 
med företagsförvärv, värderas till verkligt värde på förvärvstid-
punkten. Dessa immateriella tillgångar har en begränsad livs-
längd och redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för acku-
mulerade linjära avskrivningar under den förväntade livslängden 
för den immateriella tillgången.

En vinst eller förlust vid försäljning av immateriella tillgångar 
redovisas bland övriga rörelseintäkter eller övriga rörelsekostna-
der i resultaträkningen.
Immateriella	 tillgångar	med	obegränsad	nyttjandeperiod	av-

skrivs inte och hållbarheten av deras värden testas minst en gång 
per	år	och	när	som	helst	då	det	finns	tecken	på	att	den	immate-
riella tillgångens värde eventuellt minskat antingen individuellt 
eller på den kassagenererande enhetens nivå.

Forskningsutgifter kostnadsförs då de uppstår. Utvecklings-
kostnader på individuella projekt redovisas som immateriella 
tillgångar	då	koncernen	kan	påvisa:
• den tekniska genomförbarheten så att den immateriella till-

gången kan färdigställas och göras tillgänglig för användning
eller försäljning,

• sin avsikt att färdigställa och förmåga att använda eller sälja
tillgången,

• hur tillgången kommer att generera framtida ekonomiska för-
delar,

• att	resurser	för	at	färdigställa	tillgången	finns	tillgängliga,
• förmågan att pålitligt mäta utvecklingskostnaderna och
• förmågan	att	utnyttja	den	skapade	immateriella	tillgången.

Efter den första noteringen av utvecklingskostnaderna som en 
tillgång värderas tillgången till anskaffningskostnad med avdrag 
för ackumulerad avskrivning och ackumulerade nedskrivnings-
förluster. Avskrivningen på tillgången inleds när utvecklingsarbe-
tet färdigställts och tillgången är klar för användning. Tillgången 
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avskrivs under sin beräknade förmånstid. Under utvecklingsfasen 
testas tillgångens värde årligen.

Finansiella tillgångar
Finansiella	 tillgångar	klassificeras	som	finansiella	 tillgångar	vär-
derade till verkligt värde via resultaträkningen, lån och övriga 
fordringar,	tillgångar	som	innehas	till	 förfallodag,	finansiella	till-
gångar som kan säljas eller som derivatinstrument avsedda som 
effektiva	säkringsinstrument.	Alla	finansiella	tillgångar	värderas	i	
inledningsvis	till	verkligt	värde.	Om	finansiella	tillgångar	inte	re-
dovisas till verkligt värde via resultaträkningen, inkluderas trans-
aktionskostnader	som	är	hänförliga	till	förvärvet	av	den	finansiel-
la tillgången i det första redovisade värdet.
Förvärv	eller	försäljning	av	finansiella	tillgångar	som	förutsätter	

leverans av tillgångar inom en tidsram som fastställts av reglering 
eller konventioner på marknaden (reguljära transaktionsprinci-
per) noteras på transaktionsdagen, det vill säga den dag då kon-
cernen förbinder sig att sälja eller köpa tillgången.

Finansiella tillgångar värderade till  
verkligt värde via resultaträkningen
Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resulta-
träkningen	 innefattar	 finansiella	 tillgångar	 som	 innehas	 för	 för-
säljning	och	 finansiella	 tillgångar	 som	 vid	 första	 noteringen	 av	
tillgången värderas till verkligt värde via resultaträkningen. Finan-
siella	tillgångar	klassificeras	som	avsedda	för	försäljning	om	de	
förvärvats	i	försäljnings-	eller	återköpssyfte	inom	en	nära	framtid.	
Derivatinstrument	 klassificeras	 som	avsedda	 för	 försäljning	om	
de inte är avsedda som säkringsinstrument enligt IAS 39. Finan-
siella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen 
redovisas i balansräkningen till verkligt värde så att nettoföränd-
ringen	i	verkligt	värde	redovisas	som	en	finansiell	post	(negativ	
eller positiv nettoförändring i verkligt värde) i resultaträkningen.

Lån och övriga fordringar
Lån och fordringar är tillgångar som inte är derivatinstrument 
och för vilka de tillhörande betalningarna är fasta eller förhand-
lingsbara och som inte noterats på någon aktiv marknad. Efter 
första	notering	värderas	 sådana	finansiella	 tillgångar	 till	 upplu-
pet anskaffningsvärde med användning av effektivräntemetoden 
(EIR) minskad med nedskrivning. Aktiverade kostnader beräknas 
genom att beakta alla rabatter och premier vid förvärvet samt av-
gifter eller kostnader som är en integrerad del av EIR. EIR-avskriv-
ningen	ingår	i	finansiella	intäkter	i	resultaträkningen.	Förlusterna	
som uppstår genom nedskrivning beaktas i resultaträkningen 
som	finansiella	kostnader	för	lån	i	material	och	tjänster	eller	övri-
ga operativa kostnader för fordringar.

Kundfordringar och andra fordringar hör i allmänhet till lån och 
övriga fordringar. Kundfordringar redovisas till förväntat realise-
rat värde, som är det ursprungliga fakturerade beloppet minskat 
en uppskattad värderingsreserv för nedskrivningsbehov. Kund-
fordringar värderas individuellt. Kreditförluster kostnadsförs di-
rekt	när	det	finns	en	indikation	på	att	koncernen	inte	kommer	att	
kunna indriva sina kundfordringar enligt de ursprungliga avtalen. 
Kundfordringar kan säljas till andra låneinstitut.

Finansiella tillgångar som kan säljas
Finansiella tillgångar som kan säljas (AFS) omfattar egetkapita-
linstrument och skuldinstrument. Egetkapitalinstrument som 
klassificeras	 som	AFS	 är	 sådana	 som	 varken	 klassificerats	 som	
finansiella	 tillgångar	 som	 kan	 säljas	 eller	 värderade	 till	 verkligt	
värde via resultaträkningen. Skuldförbindelser i denna kategori 
är sådana som är avsedda för innehav på obestämd tid och som 

eventuellt kan säljas vid likviditetsbehov eller som en följd av för-
ändrade marknadsförhållanden.
Efter	första	notering	värderas	de	finansiella	tillgångar	som	kan	

säljas i verkligt värde och orealiserade vinster och förluster beak-
tas	i	övrigt	totalresultat	i	reserv	för	finansiella	tillgångar	som	kan	
säljas. De ackumulerade förändringarna i verkligt värde överförs 
från fonden för verkligt värde till resultaträkningen. 

Avnotering av finansiella tillgångar 
En	finansiell	tillgång	(eller	om	relevant,	en	del	av	en	finansiell	till-
gång	eller	en	grupp	av	motsvarande	finansiella	tillgångar)	avno-
teras	(d.v.s.	från	balansräkning)	i	allmänhet	då:
• rätten	att	erhålla	tillgångarnas	kassaflöde	upphört	eller
• koncernen	har	överfört	sin	rätt	till	kassaflödet	från	tillgången	el-
ler	påtagit	sig	en	skyldighet	att	utbetala	det	mottagna	kassaflö-
det	i	sin	helhet	utan	betydande	dröjsmål	till	en	tredje	part	som	
del av ett genomgångsarrangemang; och att koncernen (a)
överfört i huvudsak tillgångens alla risker och fördelar, eller (b)
varken överfört eller behållit i huvudsak alla risker och fördelar
av tillgången, men har överfört kontrollen över tillgången.

När	koncernen	överfört	sin	rätt	att	erhålla	kassaflöde	från	en	till-
gång eller ingått ett genomgångsarrangemang värderas, om 
och i vilken utsträckning, den har kvarhållit ägandets risker och 
förmåner. När den varken överfört eller behållit alla risker och för-
måner av tillgången eller överlåtit kontrollen över tillgången, fort-
sätter koncernen att redovisa den överförda tillgången i förhål-
lande till koncernens fortsatta engagemang. I detta fall redovisar 
koncernen också alla därmed hänförliga skulder. Den överförda 
tillgången	värderas	på	basis	av	de	 rättigheter	och	skyldigheter	
som koncernen behållit.

I slutet av varje rapporteringsperiod bedömer koncernen om 
det	finns	objektiva	tecken	på	att	en	finansiell	tillgång	eller	grupp	
av	finansiella	tillgångar	har	gått	ner	 i	värde.	Tillgången	har	gått	
ner	 i	 värde	om	en	 eller	 flera	 händelser	 efter	 första	 noteringen	
av tillgången (händelsen som realiserade förlusten) har en sådan 
beräknad	 inverkan	 på	 det	 framtida	 kassaflödet	 från	 den	 finan-
siella	 tillgången	eller	gruppen	av	finansiella	 tillgångar	som	kan	
tillförlitligt bedömas.
Beträffande	finansiella	tillgångar	som	kan	säljas	bedömer	kon-

cernen	vid	varje	rapporteringsdatum	huruvida	det	finns	objekti-
va indikationer på att en investering eller grupp av investeringar 
gått ner i värde.
Vid	aktieinvesteringar	som	klassificeras	som	AFS	innebär	ob-

jektiva	 tecken	 till	 exempel	 en	betydelsefull	 eller	 förlängd	ned-
gång i investeringens verkliga värde till mindre än dess anskaff-
ningskostnad.	”Betydelsefull”	ställs	i	relation	till	den	ursprungliga	
anskaffningskostnaden för investeringen och ”förlängd” i förhål-
lande till den period under vilken det verkliga värdet underskridit 
kostnaden. Koncernen bedömer att om en väsentlig investerings 
värde gått ner under en period på 12 månader i ett sträck, bör 
en	nedskrivning	göras.	Då	det	finns	 tecken	på	värdeminskning	
avlägsnas	den	ackumulerade	 förlusten	 –	definierat	 som	skillna-
den mellan anskaffningspriset och det nuvarande verkliga värdet 
med avdrag för samtliga nedskrivningsförluster på investeringen 
som tidigare beaktats i resultaträkningen – från övrigt totalresul-
tat och överförs till resultaträkningen. Nedskrivningsförluster på 
egetkapitalinstrument återförs inte genom resultaträkningen; ök-
ningar i deras verkliga värde efter nedskrivningar noteras i övrigt 
totalresultat. Om AFS-investeringen säljs beaktas det verkliga 
värdet i övrigt totalresultat i resultaträkningen.
I	 fråga	 om	 skuldförbindelser	 som	 klassificeras	 som	AFS	 be-

döms nedskrivningen utgående från samma kriterier som för 
finansiella	tillgångar	som	redovisas	till	upplupet	anskaffningsvär-
de. Däremot motsvarar beloppet som redovisas som nedskriv-
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ning	den	ackumulerade	förlusten	definierat	som	skillnaden	mel-
lan det upplupna anskaffningsvärdet och det nuvarande verkliga 
värdet minskat med eventuella nedskrivningsförluster på inves-
teringen, som tidigare noterats i resultaträkningen.

Ifall det verkliga värdet för ett skuldinstrument ökar under 
kommande redovisningsperioder och ökningen objektivt kan 
hänföras till en händelse efter att nedskrivningsförlusten redovi-
sats i resultaträkningen, kan nedskrivningsförlusten återföras via 
resultaträkningen.

Finansiella skulder
Finansiella	skulder	klassificeras	som	finansiella	skulder	till	verkligt	
värde via resultaträkningen, leverantörsskulder och övriga skul-
der, lån och övriga låneskulder inklusive checkräkningskrediter 
eller som effektiva säkringsinstrument.
Samtliga	finansiella	skulder	redovisas	vid	första	redovisnings-

tillfälle till verkliga värde. I fråga om lån, övriga skulder och le-
verantörsskulder avdras direkt tillhörande transaktionskostnader.

Finansiella skulder värderade till  
verkligt värde via resultaträkningen
Finansiella skulder värderade till verkligt värde via resultaträk-
ningen	omfattar	finansiella	skulder	som	innehas	för	handel	och	
finansiella	 skulder	 som	vid	 första	 redovisningstillfälle	upptagits	
till verkligt värde via resultaträkningen. Finansiella tillgångar klas-
sificeras	som	avsedda	för	försäljning	om	de	förvärvats	i	återköps-
syfte	inom	en	nära	framtid.	Denna	kategori	omfattar	även	deriva-
tinstrument	som	inte	klassificeras	som	säkringsinstrument	enligt	
definitionen	i	IAS	39.

Vinst eller förlust på skulder som innehas för handel redovi-
sas i resultaträkningen, liksom även realiserade och orealiserade 
vinster och förluster till följd av förändringar i det verkliga värdet 
av derivat.

Finansiella skulder som redovisas  
till upplupet anskaffningsvärde
Efter första notering värderas räntebärande skulder och främ-
mande kapital till upplupet anskaffningsvärde enligt EIR-meto-
den. Vinster och förluster noteras i resultaträkningen samt genom 
EIR-processen när skulderna avnoteras. Upplupet anskaffnings-
värde beräknas genom att beakta alla rabatter och premier vid 
förvärvet samt avgifter eller kostnader som är en integrerad del 
av	EIR.	EIR-avskrivningen	upptas	i	finansieringskostnaderna	i	re-
sultaträkningen. För mera information se not 31.
Kontrakt	 gällande	 finansiella	 garantier	 som	 givits	 av	 koncer-

nen, är kontrakt som kräver att en betalning görs för att kom-
pensera innehavaren för en förlust som uppstår ifall en angiven 
gäldenär försummar att göra en betalning på förfallodagen för 
skuldinstrumentet.	 Kontrakt	 för	 finansiella	 garantier	 upptas	 vid	
första redovisningstillfälle som en skuld till verkligt värde, justerat 
med transaktionskostnaderna som direkt ansluter sig till utgivan-
det av garantin. Senare värderas skulden till det högre av den 
bästa uppskattningen av utgiften som krävs för att tillmötesgå 
förpliktelsen på rapporteringsdagen, och det belopp som redo-
visats exklusive ackumulerade avskrivningar.
En	 finansiell	 förpliktelse	 avnoteras	 när	 ansvaret	 för	 skulden	

upphör,	annulleras	eller	löper	ut.	När	en	gällande	finansiell	för-
bindelse ersätts av en annan från samma långivare på väsentligt 
andra villkor eller om villkoren för en gällande förbindelse vä-
sentligt	ändras	behandlas	en	sådan	förändring	eller	modifiering	
som en eliminering av den ursprungliga skulden och upptagan-
det	av	en	ny	skuld.	Differensen	i	balansvärden	upptas	 i	resulta-
träkningen.

Finansiella derivatinstrument  
och säkringsredovisning
Finansiella derivatinstrument noteras första gången till verkligt 
värde på den dag då derivatkontraktet ingicks och omvärderas 
senare	 till	verkligt	värde.	Derivatinstrumenten	redovisas	som	fi-
nansiella tillgångar när det verkliga värdet är positivt och som 
finansiella	skulder	när	det	verkliga	värdet	är	negativt.

Vinster och förluster som uppstår genom förändringar i det 
verkliga värdet redovisas via resultaträkningen utom när det gäl-
ler	den	effektiva	delen	av	säkringen	 för	kassaflödet,	 som	redo-
visas i övrigt totalresultat och senare i resultaträkningen när det 
säkrade objektet ger vinst eller förlust.
Säkringsredovisning	 avser	 en	 redovisningsmetod	 vars	 syfte	

är	att	utse	ett	eller	flera	säkringsinstrument	så	att	deras	verkliga	
värde	eller	kassaflöden	helt	eller	delvis	kvittar	förändringar	i	det	
säkrade	 föremålets	 verkliga	 värde	 eller	 kassaflöde.	 I	 början	 av	
ett	säkringsförhållande	definierar	och	dokumenterar	koncernen	
säkringsrelationen för vilken den önskar gardera sig genom säk-
ringsredovisning samt målet för riskhanteringen och säkrings-
strategin. 

Den effektiva delen av vinsten eller förlusten på säkringsinstru-
mentet	redovisas	under	övrigt	totalresultat	i	kassaflödesreserven.	
Den ineffektiva delen som är hänförlig till säkringsinstrument re-
dovisas enligt deras karaktär i resultaträkningen antingen som 
rörelseintäkter	och	-kostnader	eller	som	finansiella	 intäkter	och	
kostnader. 

Belopp som noteras under övrigt totalresultat överförs till re-
sultaträkningen när den säkrade transaktionen påverkar vinst 
eller	 förlust,	 såsom	när	den	 säkrade	finansiella	 inkomsten	eller	
finansiella	kostnaden	redovisas	eller	när	en	planerad	försäljning	
sker.

Om säkringsinstrumentet förfaller eller säljs, avslutas eller an-
vänds utan ersättning eller överföring (som en del av säkrings-
strategin)	 eller	 dess	 klassificering	 som	 säkring	 återkallas	 eller	
när	 en	 säkring	 inte	 längre	 uppfyller	 kriterierna	 för	 säkringsre-
dovisning, kvarstår alla ackumulerade vinster eller förluster som 
tidigare noterats under övrigt totalresultat i eget kapital tills den 
planerade transaktionen sker eller förbindelsen i utländsk valuta 
fullföljs.

Omsättningstillgångar
Omsättningstillgångar värderas till det lägre av anskaffningskost-
nad eller realiserbart nettovärde. Kostnader för att transportera 
produkterna till deras önskade plats och skick redovisas för en-
ligt	följande:
• Råvarumaterial:	inköpskostnad	enligt	first-in,	first-out-metoden	

eller som viktad genomsnittskostnad, och
• Färdiga	varor	och	pågående	arbeten:	kostnad	för	direkt	mate-

rial och arbete samt en del av tillverkningsomkostnader base-
rat	på	normalt	kapacitetsutnyttjande,	men	exklusive	lånekost-
nader.

Realiserbart nettovärde är det uppskattade försäljningspriset 
under normala affärsförhållanden minskat med kostnaderna för 
färdigställande och de beräknade kostnader, som är nödvändiga 
för försäljningen.
Fastigheter	som	byggts	och	förvaltas	för	försäljning	under	nor-

mala affärsförhållanden rapporteras och redovisas under omsätt-
ningstillgångar och värderas till det lägre av anskaffningskostnad 
eller realiserbart nettovärde. 

Värdeminskning på icke-finansiella tillgångar
Koncernen bedömer på varje rapporteringsdag huruvida det 
finns	tecken	på	att	en	tillgång	gått	ner	i	värde.	Om	någon	indika-
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tion	finns	eller	när	en	årlig	nedskrivningsprövning	på	en	tillgång	
fordras, utvärderar koncernen tillgångens återvinningsvärde. 
Tillgångens återvinningsvärde är det högre av tillgångens eller 
den kassagenererande enhetens (CGU) verkliga värde minskat 
med realisationskostnader och dess bruksvärde. Realisationsbe-
loppet bestäms för en individuell tillgång, förutom när tillgången 
genererar	ett	 kassaflöde	som	 inte	 i	hög	grad	är	oberoende	av	
kassaflöden	från	andra	tillgångar	eller	grupper	av	tillgångar.	Då	
balansvärdet på en tillgång eller CGU överstiger dess realisa-
tionsvärde anses tillgången vara i nedskrivningsbehov och dess 
värde nedskrivs till den realiserbara nivån.

Vid bedömningen av bruksvärde diskonteras de beräknade 
framtida	kassaflödena	till	sitt	nuvärde	med	användning	av	en	dis-
konteringsränta före skatt, som avspeglar aktuella marknadsvärde-
ringar	av	pengars	tidsvärde	och	de	risker	som	är	specifikt	förknip-
pade med tillgången. Vid bestämmandet av verkligt värde minskat 
med realisationskostnaderna beaktas de senaste marknadstrans-
aktionerna. Om inga sådana transaktioner föreligger används en 
ändamålsenlig	 värderingsmodell.	 Dessa	 kalkyler	 understöds	 av	
värderingsmultiplar, noterade aktiepriser för börsnoterade bolag 
eller andra tillgängliga indikatorer för verkligt värde.
Koncernen	baserar	sina	nedskrivningskalkyler	på	detaljerade	

budgeter och prognosberäkningar som uppgörs separat för alla 
koncernens CGU där individuella tillgångar ingår. Budgeterna 
och prognosberäkningarna gäller i allmänhet en period på fem 
år. För längre perioder beräknas en långsiktig tillväxtfaktor som 
tillämpas	vid	beräkningen	av	framtida	kassaflöde	för	projekt	efter	
det femte året. Nedskrivningsförluster på kontinuerliga affärs-
verksamheter, inklusive nedskrivning av omsättningstillgångar, 
redovisas i resultaträkningen inom lämpliga kostnadskategorier 
för den nedskrivna tillgången.

För tillgångar, förutom goodwill, görs en bedömning varje 
år	 på	 rapporteringsdagen	 för	 att	 fastställa	 om	 det	 finns	 några	
indikationer på att tidigare redovisade nedskrivningsförluster 
eventuellt inte längre föreligger eller har minskat. Om sådana 
tecken	 finns	 utvärderar	 koncernen	 det	 realiserbara	 beloppet	
för tillgången eller CGUn. En tidigare redovisad nedskrivnings-
förlust kan upphävas endast om det föreligger en förändring i 
de antaganden som användes för att bestämma tillgångens re-
alisationsvärde sedan den föregående nedskrivningen gjordes. 
Upphävandet är begränsat så att balansvärdet på tillgången inte 
överstiger det återvinningsvärde och inte heller det balansvär-
de som skulle ha fastställts utan avskrivning om ingen nedskriv-
ningsförlust hade redovisats för tillgången under tidigare år. En 
sådan upphävning redovisas i resultaträkningen utom i det fall att 
tillgången redovisats till ett omvärderat belopp i vilket fall upp-
hävningen behandlas som en omvärderingsökning.

Följande tillgångar har speciella särdrag i fråga om nedskriv-
ningsprövning:
• Goodwill	prövas	för	nedskrivning	årligen	och	när	det	finns	in-

dikationer på att balansvärdet kan vara utsatt för nedvärdering. 
Nedskrivning av goodwill bestäms genom uppskattning av det 
realiserbara	beloppet	för	varje	CGU	(eller	grupp	av	CGU:n)	till	
vilka	goodwillen	hänförs.	När	det	realiserbara	värdet	av	CGU:n	
är mindre än balansvärdet redovisas en nedskrivningsförlust.
Nedskrivningsförluster på goodwill kan inte återföras under
kommande perioder.

• Immateriella tillgångar med obegränsad ekonomisk livslängd
testas för eventuell nedskrivning då omständigheterna pekar
på att balansvärdena eventuellt kan vara föremål för nedvär-
dering.

Kassa och likvida medel
Kassa och kortfristiga depositioner i balansräkningen innehåller 
bankdepositioner och kontanter samt kortfristiga depositioner 

med	en	maturitet	på	tre	månader	eller	mindre.	 I	koncernens	fi-
nansieringsanalys	består	kontanter	och	likvida	medel	av	pengar	
och kortfristiga depositioner.

Avsättningar
Avsättningar görs när koncernen har en förpliktelse till följd av 
tidigare	händelser,	när	det	är	sannolikt	att	ett	utflöde	av	resurser	
inklusive ekonomiska resurser kommer att krävas för att tillmö-
tesgå förpliktelsen och en tillförlitlig uppskattning kan göras om 
förpliktelsens omfattning. När koncernen förväntar sig att en del 
av eller hela avsättningen kommer att återbetalas till exempel på 
grund av försäkringskontrakt redovisas återbetalningen som en 
skild tillgång men endast då återbetalningen är så gott som sä-
ker. Kostnaden som hänför sig till en avsättning redovisas i resul-
taträkningen utan att någon återbetalning avdras.

Avsättningar för garantirelaterade kostnader redovisas när 
produkterna är sålda eller en service är utförd för kunden. Första 
noteringen baseras på historisk erfarenhet. Den första uppskatt-
ningen av en garantirelaterad kostnad revideras årligen.

En avsättning för omstruktureringsutgifter redovisas endast då 
de	allmänna	kriterierna	för	avsättningar	är	uppfyllda.	Koncernen	
har ett informellt åtagande när en detaljerad formell plan beskri-
ver verksamheten eller en den del av verksamheten som berörs, 
antalet anställda som påverkas och placeringen av dem, en de-
taljerad uppskattning av de kostnader som koncernen kommer 
att ådra sig samt en tidsplan. Dessutom bör de anställda som på-
verkas informeras om huvuddragen i planen.

Om inverkan av pengarnas tidsvärde är väsentlig diskonteras 
avsättningarna med en aktuell räntesats före skatt, som avspeglar 
de	specifika	 riskerna	 i	 skulden.	Då	diskontering	sker,	 redovisas	
den	ökning	av	avsättningen	som	sker	över	 tiden	som	finansiell	
kostnad.

Ansvarsförbindelser
Ansvarsförbindelser	 är	 befintliga	 förpliktelser	 som	 uppstått	 till	
följd	av	tidigare	händelser	såsom	hyresavtal,	eventuella	leverans-
störningar i den normala verksamheten för vilka koncernen har 
garantiförbindelser och försäljningen av försäljningsfordringar 
genom factoring-avtal. Ansvarsförbindelser redovisas inte i ba-
lansräkningen eftersom det inte är sannolikt att en ekonomisk 
insats för att reglera åtagande kommer att krävas. Eftersom det 
emellertid inte kan uteslutas att en ekonomisk insats krävs för att 
reglera åtagandet redovisar koncernen ansvarsförbindelserna 
separat. 

Pensioner och andra förmåner efter anställningen
Koncernen driver en förmånsbestämd pensionsplan i vissa eu-
ropeiska länder vilket förutsätter bidrag till en fond med separat 
administration.	De	flesta	av	koncernens	pensionsförmånsplaner	
är avgiftsbestämda pensionsplaner (DCP). Avgiftsbestämda pen-
sionsplaner är förmånsplaner efter anställningen enligt vilka en 
enhet erlägger fasta avgifter till en separat enhet (en fond) utan 
att	ha	någon	juridisk	eller	informell	förpliktelse	att	betala	ytterli-
gare avgifter om fonden inte har tillräckliga resurser för att betala 
alla anställningsförmåner för sin personal under tidigare och nu-
varande perioder. 

Under de förmånsbestämda pensionsplanerna (DBP) redovi-
sas en förbindelse i balansräkningen som ska motsvara netto-
värdet av den förmånsbestämda förpliktelsen minskad med det 
verkliga värdet av planens tillgångar vid upprättandet av bokslu-
tet. Aktuariella vinster och förluster redovisas i koncernens total-
resultat som omvärderingsposter när de inträffar. Omvärdering 
som redovisas i övrigt totalresultat återförs inte. Kostnader för 
tidigare anställda redovisas i resultaträkningen under den period 
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då planen revideras. Nettoräntan beräknas genom att tillämpa 
diskonteringsräntan till den förmånsbestämda förbindelsen eller 
tillgången. Koncernen redovisar anställningskostnader, kostna-
der för tidigare anställda, vinster och förluster på nedläggning-
ar och uppgörelser och nettoräntekostnader eller -inkomst som 
kostnader för anställningsförmåner. 

Oberoende aktuarier beräknar den förmånsbestämda förplik-
telsen genom att använda sig av Projected Unit Credit-metoden 
(PUCM).

Kostnader efter anställningstiden redovisas i resultaträkningen 
vid det tidigare av
• datumet för revideringen av planen eller nedläggningen av

den och
• datumet då koncernen redovisar för omstruktureringskostna-

derna.

Nettoräntan beräknas genom att tillämpa diskonteringsräntan 
på nettot av den förmånsbestämda skulden eller tillgången. 
Koncernen redovisar följande ändringar i nettot för den förmåns-
bestämda förpliktelsen under försäljningskostnader, adminis-
trationskostnader och försäljnings- och distributionskostnader i 
koncernresultaträkningen	(enligt	funktion):
• Servicekostnader som består av aktuella servicekostnader,

kostnader för tidigare anställda, vinster och förluster på ned-
läggningar och icke-rutinmässiga uppgörelser och

• Nettoräntekostnader eller -intäkter.

Aktierelaterade ersättningar
Aktierelaterade ersättningar är arrangemang mellan enheten 
och	en	annan	part,	som	berättigar	antingen:
• den andra parten till en kontantersättning eller aktierelaterade 

ersättningar från enheten eller en annan koncernenhet eller
• den	andra	parten	till	aktierelaterade	ersättningar	med	specifi-
ka	förutsättningar	som	måste	uppfyllas

Mera information ges i not 18.

3. Betydande
redovisningsbedömningar,
uppskattningar och antaganden
Upprättandet av koncernbokslutet förutsätter att ledningen gör 
bedömningar, uppskattningar och antaganden som påverkar de 
redovisade intäkterna, kostnaderna, tillgångarna och skulderna 
samt	tillhörande	upplysningar	och	utlämnande	av	ansvarsförbin-
delser. Osäkerhet beträffande dessa antaganden och uppskatt-
ningar	 kan	 resultera	 i	 att	betydande	 justeringar	 i	balansvärden	
på tillgångar eller skulder är nödvändiga under kommande pe-
rioder.

När koncernens redovisningsprinciper tillämpats har ledning-
en gjort följande bedömningar som främst påverkat beloppen 
som redovisats i koncernbokslutet. De viktigaste antagandena 
som berör framtiden, och andra viktiga osäkerhetsmoment vid 
rapporteringstidpunkten, som medför en väsentlig risk för att 
viktiga justeringar behöver göras i tillgångarnas och skuldernas 
balansvärden under kommande redovisningsperiod, behandlas 
nedan. Koncernen baserar sina antaganden och uppskattningar 
på de parametrar som är tillgängliga när koncernbokslutet upp-
rättades. Rådande förhållanden och bedömningar av framtida 
utveckling kan emellertid förändras på grund av marknadsför-
ändringar eller omständigheter som ligger utanför koncernens 
kontroll. Sådana förändringar beaktas i uppskattningarna när de 
sker. De områden där bedömningar, uppskattningar och anta-
ganden	betyder	mest	för	koncernen	och	som	kan	påverka	bok-
slutet om de ändras beskrivs nedan.

Verkligt värde för förvaltningsfastigheter
Koncernen värderar sina förvaltningsfastigheter till verkligt värde 
och förändringarna i det verkliga värdet redovisas i resultaträk-
ningen. Större delen av verkliga värden bestäms på basis av en 
årlig värdering som utförs av en ackrediterad oberoende värde-
rare. En mindre del av förvaltningsfastigheter består av skogs-
mark och övriga markområden, och deras verkliga värde häm-
tas från utomstående källor, när det är möjligt. Not 24 innehåller 
mera detaljer.

Biologiska tillgångar
Koncernen bedömer att inga jämförbara marknadspriser är till-
gängliga vid värdering av skogstillgångar av den omfattning 
som Ahlström Capital innehar. Därför grundas värderingen på 
beräkning	 av	 nuvärdet	 för	 framtida	 kassaflöden	 från	 skogarna.	
De viktigaste uppskattningarna berör framtida avverkningspla-
ner, förändringar i priserna på råvara för cellulosa och virke, samt 
diskonteringsräntan.	Not	25	 innehåller	en	känslighetsanalys	 för	
värderingar av förändringar i dessa beräkningar.

Aktierelaterade ersättningar
Koncernen redovisar kostnaden på aktiebaserade transaktioner 
med personalen genom att tillämpa det verkliga värdet på eget-
kapitalinstrument den dag då de överlåts. Uppskattandet av det 
verkliga värdet för aktierelaterade ersättningar förutsätter beslut 
om den bäst tillämpliga värderingsmodellen vilket beror på vill-
koren och förutsättningarna för kompensationen. Värderingen 
förutsätter också beslut om de antaganden som gäller för mest 
relevanta data för värderingsmodellen inklusive aktieoptioner-
nas uppskattade löptid, volatilitet och dividendavkastning. Anta-
ganden och modeller som tillämpats för bestämmande av det 
verkliga värdet på aktierelaterade ersättningar redovisas i not 18.

Inkomstskatter
Osäkerhet föreligger i fråga om tolkningen av komplicerade 
skattebestämmelser, ändringar i skattelagarna och beloppet 
och tidpunkten för framtida beskattningsbar inkomst. På grund 
av det breda spektrum som gäller internationella affärsförhållan-
den och den långsiktiga karaktären och komplexiteten av gällan-
de avtalsarrangemang kan differenser mellan faktiskt utfall och 
uppgjorda prognoser, eller framtida förändringar i prognoserna, 
nödvändiggöra framtida justeringar i tidigare redovisade skatte-
intäkter och skattekostnader.

Latenta skattefordringar redovisas för oanvända skatteförluster 
i	den	utsträckning	det	är	 sannolikt	att	det	 i	koncernen	finns	en	
beskattningsbar vinst tillgänglig mot vilken förlusten kan kvittas. 
Väsentliga bedömningar krävs av ledningen för att avgöra det 
belopp av latenta skattefordringar som kan redovisas med be-
aktande av den sannolika tidpunkten och nivån på den framtida 
beskattningsbara inkomsten. Ytterligare detaljer om skatterna 
redovisas i not 20.

Pensionsförmåner
Kostnaderna för förmånsbestämda pensionsplaner och andra 
förmåner efter anställningstiden samt nuvärdet av pensionsför-
pliktelserna fastställs genom utomstående aktuarievärdering-
ar. En aktuarievärdering innebär olika bedömningar som kan 
avvika från den faktiska utvecklingen i framtiden. Dessa omfat-
tar bestämmande av diskonteringsräntan, förändringar i hälso-
vårdskostnader,	inflation,	framtida	löneökningar,	pensionsförhål-
landen, livslängd och framtida pensionshöjningar. På grund av 
värderingens komplexitet, dess underliggande antagande och 
långsiktiga	natur	är	ett	definierat	pensionsansvar	ytterst	känsligt	
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för ändringar i dessa bedömningar. Alla bedömningar genom-
gås vid varje rapporteringstidpunkt.

Livslängden baseras på allmänt tillgängliga tabeller om för-
väntad livslängd i olika länder. Framtida löneökningar och pen-
sionsförhöjningar	baseras	på	uppskattade	inflationsförhållanden	
i de berörda länderna. Ytterligare detaljer om antaganden som 
använts	inklusive	en	känslighetsanalys	presenteras	i	not	19.

Bestämmande av verkligt värde  
för finansiella tillgångar och skulder
Om	det	verkliga	värdet	för	finansiella	tillgångar	och	skulder	som	
redovisas i balansräkningen inte kan mätas på basis av prisnote-
ringar på aktiva marknader bestäms värdet genom värderings-
metoder lik DCF-modellen. Data för modellerna tas från tillgäng-
lig marknadsinformation där det är möjligt, men i situationer där 
det inte är det, förutsätts en bedömning av det verkliga värdet. 
Bedömningen omfattar en prövning av bland annat likviditetsris-
ker, kreditrisker och volatilitet. Förändringar i antaganden gällan-
de dessa faktorer kan påverka de redovisade verkliga värdena för 
finansiella	instrument.	Not	32	innehåller	ytterligare	information.

Långfristiga projekt
Som beskrivits i principerna för intäktsredovisning redovisas in-
täkterna och kostnaderna för långfristiga projekt som intäkter och 
kostnader på basis av färdigställandegraden, när resultatet av pro-
jektet kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Redovisning relaterad 
till	 färdigställandegraden	bygger	på	uppskattningar	av	 förvänta-
de intäkter och kostnader för projektet samt tillförlitlig mätning av 
projektets framskridande. Om uppskattningar av projektets utfall 
förändras, ändras de redovisade intäkterna och vinsten/förlusten 
under den period då ändringen blir känd och kan beräknas för för-
sta gången. Eventuella förväntade förluster av ett projekt redovisas 
direkt som en kostnad. Not 10 innehåller mera detaljer.

Nedskrivningsprövning av goodwill
Goodwill redovisas i utgångsläget till anskaffningskostnad till 
den del överförda ersättningen och värdet av innehav utan be-
stämmande	 inflytande	 överstiger	 de	 förvärvade	 identifierbara	
nettotillgångarna. Efter att goodwill redovisats för första gången 
värderas det till anskaffningskostnad med avdrag för eventuella 
ackumulerade nedskrivningar. För att pröva nedskrivningsbe-
hovet för goodwill förvärvat i en företagsaffär hänförs beloppet 
från förvärvstidpunkten till alla de kassagenerande enheter i 
koncernen	som	förväntas	dra	nytta	av	affären	oberoende	av	om	
förvärvets tillgångar eller skulder bokförts på dessa enheter. Ifall 
goodwill allokerats till en kassagenererande enhet och en del 
av	denna	enhet	avyttras	beaktas	den	goodwill	som	allokerats	till	
den	 avyttrade	 verksamheten	 i	 totalvärdet	 på	 transaktionen	 då	
avyttringens	vinst	eller	 förlust	beräknas.	Goodwill	som	avyttrats	
på	detta	sätt	mäts	på	basis	av	det	relativa	värdet	i	den	avyttrade	
verksamheten	i	förhållande	till	den	del	av	den	kassaflödesgene-
rerande verksamheten som kvarstår.

Nedskrivningsbehovet av goodwill prövas årligen. Nedskriv-
ningsprövning på koncernnivå stöds av externa värderingsrap-
porter. De viktigaste antagandena i bruksvärdeberäkningarna 
är att bruksvärdet är känsligt för diskonteringsräntan och till-
växtantaganden	som	gjorts	för	att	extrapolera	kassaflöden	som	
sträcker sig längre än prognosperioden. Därtill används vanliga 
värderingsmetoder, t.ex. jämförelse med motsvarande verksam-
heter,	 vid	 värdering	 av	 företag.	Diskonteringsräntan	 reflekterar	
den	 aktuella	 marknadsbedömningen	 av	 de	 specifika	 riskerna	
för varje kassagenererande enhet med beaktande av pengarnas 
tidsvärde och de individuella riskerna på de underliggande till-
gångar	som	inte	beaktats	i	kassaflödesberäkningarna.	Diskonte-
ringskalkylen	utgår	 ifrån	omständigheter	som	gäller	koncernen	

och	dess	 operativa	 enheter	 och	bygger	på	den	 vägda	medel-
kapitalkostnaden (WACC). Tillväxtprognoserna baseras på upp-
fattningar om de långsiktiga ekonomiska tillväxtförväntningarna 
med utgångspunkt i faktiska historiska tillväxtgrader inom de av-
ancerade ekonomierna. Not 23 innehåller mera detaljer.

Segmentinformation
IFRS	gäller	både	separata	eller	enskilda	finansiella	rapporter	från	ett	
samfund och koncernbokslutet i en koncern för att ge information 
till användarna av bokslutet så att de objektivt kan utvärdera före-
tagets verksamhet och art och effekterna av den ekonomiska verk-
samhetsmiljön. IFRS 8 ska tillämpas på alla sådana samfunds eller 
koncerners separata eller enskilda bokslut, eller på koncernbokslut, 
vars skuld- eller egetkapitalinstrument är föremål för offentlig han-
del	eller	vars	bokslut	 registreras	hos	en	värdepapperstillsynsmyn-
dighet	eller	annan	reglerande	myndighet	i	syfte	att	emittera	vilken	
som	helst	typ	av	instrument	för	handel	på	en	offentlig	marknad.

Redovisning av segmentinformation är inte obligatoriskt för 
Ahlström Capital-koncernen på grund av att moderbolaget, Ahl-
ström	Capital	Oy:s	skuld-	eller	egetkapitalinstrument	 inte	är	fö-
remål för offentlig handel. Därför väljer Ahlström Capital-koncer-
nen att inte lämna segmentinformation i sin koncernredovisning. 
I stället lämnas frivillig icke-segmentrelaterad information.

Det externa gängse värdet (EFV) per aktie
Det huvudsakliga målet för koncernens kapitalförvaltning är att 
maximera aktieägarvärdet, det vill säga det externa gängse vär-
det på aktien. Aktiens externa gängse värde (EFV) representerar 
det antagna marknadsvärdet på ifrågavarande tillgång som skul-
le erhållas vid en normal transaktion mellan marknadsparter med 
avdrag för beräknade transaktionskostnader och andra relevanta 
förpliktelser. De facto innebär detta att EFV-värdet på Ahlström 
Capitals aktie är summan av EFV-värdena på de underliggande 
tillgångarna i Ahlström Capital-koncernen. För att bestämma 
EFV-värdet på Ahlström Capitals aktie värderas EFV på de under-
liggande tillgångarna vid varje rapporteringsdatum. Se kapital-
förvaltning i not 33 för mer information.

Jämförbart rörelseresultat
Jämförbart rörelseresultat är det rapporterade rörelseresultatet 
justerat med effekten av icke-operativa poster, vilka bedöms ha 
en inverkan på jämförbarheten mellan rapporteringsperioder. 
Dessa justeringar består bland annat av försäljningsvinster och 
-förluster, förändringar i det verkliga värdet på förvaltningsfast-
igheter och biologiska tillgångar, avsättningar och återföring av
avsättningar och omstruktureringskostnader.

4. IFRS-revideringar
Nya och omarbetade standarder som  
tillämpats på den gångna räkenskapsperioden
Ahlström Capital-koncernen har från och med början av 2016 till-
lämpat	följande	nya	och	ändrade	standarder:
• Årliga förbättringar av IFRS-standarderna, ändringssamlingar

2012–2014 (tillämpas på räkenskapsperiod som inleddes den
1	 januari	 2016	 eller	 senare):	 Annual	 Improvements-process	
syftar	till	att	samla	ihop	små,	mindre	akuta	ändringar	i	standar-
derna till en helhet som verkställs en gång per år. Ändringarna 
berör	fyra	standarder.	Effekterna	varierar	standardsvis,	men	är	
inte	betydande.	

• Ändringar	 i	 IAS	1	Utforming	av	finansiella	rapporter	–	Disclo-
sure initiative (tillämpas på räkenskapsperiod som inleddes
den 1 januari 2016 eller senare). Förändringarna klargör IAS 1
anvisningar om hur begreppet väsentlighet skall tillämpas, hur 
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resultat- och balansposterna skall sammanföras, hur mellan-
rubriker skall presenteras, och hur bokslutet och noterna skall 
ställas upp. Förändringarna har inte påverkat Ahlström Capital 
koncernens bokslut väsentligt.   

Övriga	nya	och	omarbetade	standarder	påverkar	 inte	koncern-
bokslutet.

Nya och ändrade standarder och 
tolkningsuttalanden som kommer att  
tillämpas på kommande räkenskapsperioder
Ahlström Capital-koncernen har inte förtidstillämpat följande av 
IASB	 redan	 publicerade	 nya	 eller	 omarbetade	 standarder	 eller	
tolkningsuttalanden. Koncernen tar dessa i bruk när förändringarna 
träder i kraft eller från början av följande räkenskapsperiod om datu-
met för ikraftträdandet avviker från räkenskapsperiodens första dag.
• IFRS 15 Försäljningsintäkterna från kundavtal (tillämpas på räken-
skapsperiod	som	inleds	den	1	januari	2018	eller	senare):	Den	nya	
standarden ersätter de nuvarande standarderna IAS 18 och IAS 
11 och tillhörande tolkningar. IFRS 15 innehåller en anvisning i 
fem steg om till vilket belopp och när försäljningsintäkterna ska 
redovisas.	Enligt	den	nya	 standarden	bokförs	 försäljningen	när	
det	 bestämmande	 inflytandet	 övergår	 antingen	 över	 tid	 eller	
vid en viss tidpunkt. Standarden ökar även antalet noter som 
ska presenteras. Ändringar i IFRS 15 Försäljningsintäkterna från 
kundavtal	-	Clarifications	to	IFRS	15	Revenue	from	Contracts	with	
Customers* (tillämpas på räkenskapsperiod som inleds den 1 ja-
nuari 2018 eller senare). Förändringarna klargör och innehåller 
tilläggsexempel	 på	 vissa	 synvinklar	 gällande	 tillämpningen	 av	
försäljningsintäkternas redovisning i fem steg. En bedömning av 
standardens inverkan har påbörjats inom koncernen. 

• IFRS 9 Finansiella instrument och ändringar i den (tillämpas på 
räkenskapsperiod som inleds den 1 januari 2018 eller sena-
re):	IFRS	9	ersätter	den	nuvarande	standarden	IAS	39.	Den	nya	
standarden	 inkluderar	 nya	 instruktioner	 för	 redovisning	 och	
värdering	av	finansiella	instrument.	Detta	omfattar	även	en	ny	
modell för den bokföringsmässiga behandlingen av väntade 
kreditförluster som tillämpas för att fastställa nedskrivningar 
av	finansiella	tillgångar.	De	allmänna	anvisningar	om	säkrings-
redovisning har även setts över. Bestämmelserna i IAS 39 om 
upptagande	 och	 borttagande	 av	 finansiella	 instrument	 i	 ba-
lansräkningen har bevarats. En bedömning av standardens 
inverkan har påbörjats inom koncernen. 

• IFRS	16	Hyresavtal*	 (tillämpas	på	 räksenskapsperiod	som	 in-
leds	den	1	januari	2019	eller	senare).	Den	nya	standarden	er-
sätter IAS 17 och tillhörande tolkiningar. IFRS 16-standarden 
förutsätter	 att	 hyresvärden	 upptar	 hyresavtalen	 i	 balansräk-
ningen	 som	 en	 hyresbetalningsförpliktelse	 samt	 tillhörande	
tillgångspost.	Upptagandet	i	balansräkningen	påminner	myck-
et	om	hur	finansiell	 leasing	enligt	 IAS	17	behandlas	 i	bokfö-
ringen.	Det	finns	två	lättnader	till	upptagning	i	balansräkning-
en.	Dessa	gäller	 kortfristiga	hyresavtal	på	högst	12	månader	
samt	nyttigheter	med	ett	värde	på	högst	5	000	USD.	Hyresvä-
darnas bokföringsmässiga behandling kommer till stora delar 
att bevaras i enlighet med nuvarande IAS 17. En bedömning av 
standardens inverkan har påbörjats inom koncernen. 

• Ändring	i	IAS	7	Kassaflödeskalkyler	-	Disclosure	Initiative*	(till-
lämpas på räkenskapsperiod som inleds den 1 januari 2018 
eller senare). Genom ändringarna eftersträvas att de som 
använder	 bokslutet	 ska	 kunna	 bedöma	 ändringar	 i	 kassaflö-
despåverkade	 och	 icke-kassaflödespåverkade	 skulder	 som	
uppstår	 i	finansieringsverksamheten.	En	bedömning	av	stan-
dardens inverkan har påbörjats inom koncernen. 

• Ändring i IAS 12 Inkomstskatter - Recognition of Deferred Tax 
Assets for Unrealised Losses* (tillämpas på räksenskapsperiod 
som	inleds	den	1	januari	2017	eller	senare).	Ändringarna	tydlig-

gör att existensen av en avdragbar temporär skillnad enbart be-
ror på en jämförelse mellan tillgången och dess beskattnings-
värde, och påverkas inte av eventuella kommande ändringar 
i tillgångens bokföringsvärde eller i sättet hur ett belopp som 
motsvarar	bokföringsvärdet	inflyter	i	framtiden.	En	bedömning	
av standardens inverkan har påbörjats inom koncernen. 

• Ändringar	 i	 IFRS	 2	 Aktierelaterade	 ersättningar	 -	 Clarification	
and	Measurement	of	 Share-based	Payment	Transactions*	 (till-
lämpas på räksenskapsperiod som inleds den 1 januari 2018 
eller	senare).	Ändringarna	tydliggör	den	bokföringsmässiga	be-
handlingen	av	vissa	typer	av	arrangemeng.	De	gäller	tre	delom-
råden:	värdering	av	betalningar	som	görs	med	kontanter,	aktie-
relaterade ersättningar med avdrag för källskatt samt ändring av 
aktierelaterade ersättningar som betalas kontant till ersättningar 
som betalas med eget kapital. Standardförändringarna har inte 
någon påverkan på Ahlström Capitals koncernbokslut. 

• Ändringar	i	IFRS	4	Försäkringsavtal	-	Applying	IFRS	9	Financial	
Instruments with IFRS 4 Insurance Contracts* (tillämpas på räk-
senskapsperiod som inleds den 1 januari 2018 eller senare). 
Med dessa förändringar besvaras branschens oro gällande tid-
punkten för ibruktagande av tillämpningen. I standarden tas två 
alternativa tillämpningssätt med för att underlätta den tillfälliga 
inkompatibiliteten och volatiliteten som uppstår i bokföringen. 
Standardförändringarna har inte någon påverkan på Ahlström 
Capitals koncernbokslut. 

• Ändringar i IFRS 10 Koncernredovisning och IAS 28 Innehav 
i intresseföretag och joint ventures – Sale or Contribution of 
Assets between an Investor and its Associate or Join Ventu-
re* (ikraftträdande har för tillfället uppskjutits och datumet för 
ikraftträdandet har inte bestämts). Med förändringen i standar-
den	 förtydligas	 anvisningen	 gällande	 försäljning	 av	 tillgång	
eller en insats mellan en investerare och dess intressebolag 
eller joint venture. Standardförändringarna har inte någon på-
verkan på Ahlström Capitals koncernbokslut. 

• Tolkning	IFRIC	22	Foreign	Currency	Transactions	and	Advance	
Consideration* (tillämpas på räksenskapsperiod som inleds den 
1 januari 2018 eller senare). När en förskottsbetalning i utländsk 
valuta – relaterad till en tillgång, kostnad eller intäkt – betalas 
eller tas emot, tar IAS 21 Effekterna av ändrade valutakurser inte 
ställning till hur dagen då denna post ändras ska fastställas. Tolk-
ningen klargör att dagen för förverkligande är den dag då sam-
manslutningen ursprungligen bokför en förskottsbetalning eller 
preliminär intäkt för förskottsbetalningen. När en affärstransak-
tion	består	av	flera	olika	förskottsbetalningar,	bestäms	dagen	för	
förverkligande separat för respektiva betalning. En bedömning 
av standardens inverkan har påbörjats inom koncernen. 

• Ändringar i IAS 40 Förvaltningsfastigheter - Transfers of Invest-
ment	Property*	(tillämpas	på	räksenskapsperiod	som	inleds	den	
1 januari 2018 eller senare).  Ändringarna klargör att ändrade 
avsikter	hos	ledningen	inte	ensamma	tyder	på	att	användings-
ändamålet	har	i	standarden	också	ändrats.	Exempel	som	tyder	
på en ändring av användningsändamålet har i standarden också 
ändrats så att de även hänvisar till en fastighet som håller på 
att	byggas	liksom	även	till	färdiga	fastigheter.	En	bedömning	av	
tolkningens inverkan har påbörjats inom koncernen. 

• Årliga förbättringar till standarderna, 2014–2016 paketet* (till-
lämpas för IFRS 12 på den räkenskapsperiod som inleds den 
1 januari 2017 eller senare, för IFRS 1 och IAS 28 på den rä-
kenskapsperiod	som	inleds	den	1	 januari	2018	eller	senare):	
Genom Annual Improvements-proceduren sammanställs små 
och mindre brådskande ändringar av standarderna till en hel-
het och implementeras en gång per år. Ändringarna gäller tre 
standarder. Ändringarnas inverkan varierar från standard till 
standard,	men	de	är	inte	betydande.

* = Ifrågavarande regeln har ännu inte antagits av EU 31.12.2016.
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Not 5. Koncerninformation

Information angående dotterbolag och intressebolag
Koncernbokslutet	innehåller:

Registreringsland
Aktieinnehav (%)

Dotterbolag Verksamheter 2016 2015
A.	Ahlström	Kiinteistöt	Oy Finland Fastigheter 100 100
A.	Ahlström	Rakennus	Oy Finland Holding 100 100
Keskinäinen	Kiinteistöosakeyhtiö	Uudenmaankatu	24 Finland Fastigheter 100 100
Kiinteistö	Oy	Lahden	Kulmala Finland Fastigheter 100 100
Kiinteistö	Oy	Riihimäen	Lasi Finland Fastigheter 100 100
Rauman	MO-Kiinteistö	Oy Finland Fastigheter 100 100

Ahlström	Konsernipalvelut	Oy	 Finland Holding 100 100
AC	Cleantech	Management	Oy Finland Holding 100 100
AC Verwaltungs-GmbH Tyskland Holding 100 100
AC	Infra	Oy Finland Holding 100 100
Destia	Group	Oyj Finland Holding 100 100
Destia	Oy Finland Produktion och försäljning 100 100
Destia	Rail	Oy Finland Produktion och försäljning 100 100
Finnroad	Oy Finland Produktion och försäljning 100 100
Destia	International	Oy Finland Produktion och försäljning 100 100
Zetasora	Oy Finland Overksam 100 100
Destia	Nesta	Oy Finland Overksam 100 100

Destia Eesti AS Estland Produktion och försäljning 100 100
Turgel Grupp AS Estland Produktion och försäljning 100 100
Destia Sverige AB Sverige Produktion och försäljning 100 100
Destia	Engineering	Oy Finland Produktion och försäljning 51 -

Its-Forsterkning AS Norge Overksam 100 -
ITS-Infra Grupp OU Estland Overksam 100 -

Ahlstrom Capital B.V. Nederländerna Holding 100 100
ACPack B.V. Nederländerna Holding 100 100
DutchCo Alpha Holding B.V. Nederländerna Holding 100 100

Ahlstrom Capital Solar PVT Ltd Indien Holding 100 100
DutchCo Delta Holding B.V. Nederländerna Holding 100 100
AC Invest Two B.V. Nederländerna Holding 100 100
AC Invest Five B.V. Nederländerna Holding 100 100
AC Invest Six B.V. Nederländerna Holding 100 100
AC Invest Seven B.V. Nederländerna Holding 100 100
ACEMS B.V. Nederländerna Holding 100 100

Enics AG Schweiz Holding 99 99
Enics Eesti AS Estland Produktion och försäljning 100 99

AC Kinnistute AS* Estland Holding 100 100*
Enics Electronics (Beijing) Ltd. Kina Produktion och försäljning 100 99
Enics Electronics (Suzhou) Ltd. Kina Produktion och försäljning 100 99
Enics	Finland	Oy Finland Produktion och försäljning 100 99
Enics Hong Kong Ltd. Kina Produktion och försäljning 100 99
Enics Schweiz AG Schweiz Produktion och försäljning 100 99
Enics Slovakia s.r.o. Slovakien Produktion och försäljning 100 99
Enics Sweden AB Sverige Produktion och försäljning 100 99

AC Real Estate B.V. Nederländerna Holding 100 100
AC Bucharest Real Estate Holding B.V. Nederländerna Holding 100 100

BDY Invest S.R.L Rumänien Fastigheter 100 100
Rakennus	Oy	Kivipalatsi Finland Holding 100 100
Helsinki Real Estate Holding B.V. Nederländerna Holding 100 67

Kasarmi Real Estate Holding B.V. Nederländerna Holding 100 100

*	Avyttrad	under	2016	från	Ahlstrom	Capital	B.V.	till	Enics	Eesti	AS.
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Aktieinnehav (%)
Intressebolag Land Verksamheter 2016 2015
AC	Cleantech	Growth	Fund	I	Ky Finland Holding 29 29
Ahlstrom Abp Finland Produktion och försäljning 12 11
Kasarmikatu	Holding	Oy Finland Fastigheter 40 100
Munksjö	Oyj Finland Produktion och försäljning 17 14
Suominen	Oyj Finland Produktion och försäljning 27 27

Avyttringar, likvidationer och fusioner Land 2016
Kiinteistö	Oy	Hämeenlinnan	Taipaleentie	6 Finland Avyttrat
Morpac	Oy Finland Avyttrat
ÅR Packaging Group AB Sverige Avyttrat

Å&R Carton AB Sverige Avyttrat
A&R Carton A/S Norge Avyttrat
A&R Carton NA Inc. USA Avyttrat
Å&R Carton Lund AB Sverige Avyttrat
CC Pack AB Sverige Avyttrat
A&R Carton Ltd Storbritannien Avyttrat
A&R Carton SA Frankrike Avyttrat

A&R Carton CdF SA Frankrike Avyttrat
A&R Carton Beteiligungen GmbH Tyskland Avyttrat

A&R Carton GmbH Tyskland Avyttrat
A&R	Carton	Oy Finland Avyttrat
A&R Carton Holding GmbH Tyskland Avyttrat

ZAO A&R Carton Kuban Ryssland Avyttrat
A&R Carton AS Estland Avyttrat

SP Containers Ltd Storbritannien Avyttrat
Flextrus Group AB Sverige Avyttrat
Flextrus AB Sverige Avyttrat
Flextrus Halmstad AB Sverige Avyttrat
Flextrus Ltd Storbritannien Avyttrat
A&R Carton Austria GmbH Österrike Avyttrat
A&R Carton Graz GmbH Österrike Avyttrat

AR Carton Krakow sp z.o.o. Polen Avyttrat
A&R Carton Russia Holding GmbH Österrike Avyttrat

AR Carton Moscow LLC Ryssland Avyttrat
Waspel Real Estate A.S. Turkiet Likviderat
Ahlström	Pihlava	Oy Finland Likviderat
Asunto	Oy	Varkauden	Kommilanranta Finland Likviderat
Kiinteistö	Oy	Egantti Finland Likviderat
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Not 6. Företagsförvärv
Företagsförvärv 2016
Genom ett företagsförvärv som slutfördes den 1 april 2016 för-
värvade Destia ett majoritetsinnehav på 51 procent i ITS-Vahvis-
tus	Oy	från	företagets	operativa	ledning.	I	och	med	förvärvet	fick	
Destia kontroll över företaget. Från den 1 april 2016 ingår före-
taget till 100 procent i Destia-koncernen. Den totala köpesum-
man förväntas bli 3,6 miljoner euro. Affären ökade koncernens 
skulder med 2,8 miljoner euro, varav den obetalda köpesumman 
för	den	ytterligare	andelen	i	företaget	värderades	till	1,9	miljoner	
euro på balansdagen. Beloppet på tilläggsköpesumman påver-
kas av företagets framtida värdeskapande. I övriga hänseenden 
har de sammanslagna talen inte haft någon väsentlig inverkan 
på koncernen. Allokeringen av köpeskillingen riktas till anlägg-
ningstillgångar och immateriella rättigheter. Affären resulterade i 
goodwill på 0,8 miljoner euro.

Not 7. Tillgångar som  
innehas för försäljning och 
avvecklade verksamheter
I maj 2016 meddelade Ahlström Capital försäljningen av 
innehavet i ÅR Packaging Group AB till CVC Capital Partners. 
Transaktionen slutfördes i september 2016. Före försäljning-
en uppgick Ahlström Capitals innehav i ÅR Packaging till 65 
procent. 

Räkenskapsperiodens vinst  
från avvecklade verksamheter 
TEUR 2016 2015
Omsättning 376 236 513 517
Kostnader -350 000 -486 821

26 236 26 696

Vinst	på	avyttring	av	aktier 148 050
Räkenskapsperiodens vinst före skatt 
från avvecklade verksamheter 174 286 26 696

Inkomstskatter -5 556 -6 712
Räkenskapsperiodens vinst från 
avvecklade verksamheter 168 730 19 984

Nettokassaflöde från  
avvecklade verksamheter
TEUR 2016 2015
Kassaflöde	från	affärsverksamheten 22 611 67 013
Kassaflöde	från/i	investeringsverk-
samheten 126 939 -81 991
Kassaflöde	från/i	finansieringsverk-
samheten -28 984 39 466
Nettokassaflöde 120 566 24 488

Avvecklade verksamheter, inverkan på 
balansräkningen 

TEUR
31 augusti 

2016
Långfristiga tillgångar 143 845
Omsättningstillgångar 65 721
Övriga fordringar 90 528
Kassa och bank 41 812
Finansiella skulder -105 105
Leverantörsskulder och övriga 
skulder -144 638
Nettotillgångar 92 163

Köpesumma minskat med 
försäljningskostnader 202 656
Köpesumma betald som säljarlån -19 500
Kassa och bank från avvecklade 
verksamheter -41 812
Affärens totala kassaflödes-
påverkande effekt 141 344

Not 8. Omsättning
TEUR 2016 2015
Omsättning 1 004 414 976 352
Hyresinkomst 11 413 13 893
Omsättning från fastigheter som 
byggts	för	försäljning 1 039 25 719

1 016 867 1 015 963

Omsättning per marknadsområde
Finland 579 169 577 372
Övriga Europa 322 304 324 080
Övriga världen 115 394 114 511

1 016 867 1 015 963

Omsättning per affärsområde
Kontraktstillverkning av elektronik 
(EMS) 501 137 505 332
Infrastruktur	och	byggtjänster 493 216 462 758
Fastigheter 12 451 39 611
Skogar 8 201 6 469
Övriga 1 861 1 794

1 016 867 1 015 963

Not 9. Övriga rörelseintäkter

TEUR 2016 2015
Vinst på försäljning av investeringar 1 960 3 764
Vinst på försäljning av övriga materi-
ella och immateriella tillgångar 2 470 5 878
Vinst	på	försäljning	av	finansiella	
tillgångar som kan säljas 68 455
Förändring i det verkliga värdet på 
förvaltningsfastigheter och biologiska 
tillgångar 661 10 892
Övriga 3 955 3 510

9 046 92 499

I 2015 innefattade övriga rörelseintäkter också realiserade vin-
ster	från	finansiella	tillgångar	som	kan	säljas.
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Not 10. Långfristiga projekt
Intäkter från långfristiga entreprenadavtal redovisas enligt suc-
cessiv resultatavräkning när resultatet av avtalet kan uppskattas 
på ett tillförlitligt sätt. Majoriteten av långfristiga projekt hänför 
sig	till	Destia.	Dessutom	finns	det	några	mindre	projekt	som	re-
dovisas enligt successiv resultatavräkning i Enics. 

Långfristiga projekt redovisas i resultaträkningen och balans-
räkningen	enligt	följande:

TEUR 2016 2015
Resultaträkning
Omsättning som redovisats enligt 
successiv resultatavräkning 444 319 421 012

Balansräkning
Belopp av redovisade kostnader och 
vinster (efter avdrag för redovisade 
förluster) 767 169 745 732
Erhållna förhandsbetalningar för 
pågående projekt 27 355 30 300

Intäktsföring

Destia 
Intäkter noteras i huvudsak från projektverksamhet inom infra-
struktur	 och	 byggtjänster.	 Destias	 verksamhet	 är	 att	 bygga,	 un-
derhålla	och	planera	trafikrutter,	industriella	och	trafikmiljöer	samt	
kompletta livsmiljöer. Tjänsterna täcker hela spektret från omfat-
tande	projekt	på	marknivå	till	underjordiskt	byggande.

Enics
Intäkter och resultat på vissa avtal angående teknisk planering 
redovisas enligt successiv resultatavräkning när projektets resul-
tat kan mätas med tillräcklig tillförlitlighet. Projektets resultat kan 
fastställas tillförlitligt när de totala projektintäkterna, kostnaderna 
och resultatet liksom framskridandet av projektet kan mätas på-
litligt och när det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna av 
projektet	kommer	att	inflyta	till	koncernen.	

Not 11. Material och tjänster

TEUR 2016 2015
Förändring i lager av färdiga varor 
och varor under tillverkning 1 097 -24 180
Inköp under perioden -420 689 -425 765
Förändring i råvarulager 2 421 426
Externa tjänster -273 151 -250 292

-690 322 -699 811

Not 12. Övriga rörelsekostnader
TEUR 2016 2015
Hyreskostnader -10 307 -10 860
Externa tjänster -9 316 -7 825
Övriga kostnader -67 764 -66 174

-87 387 -84 859

Övriga kostnader består främst av rese-, IT-, underhålls- och repa-
rationskostnader för fastigheter, frivilliga anställningsförmåner, 
energi	och	hyrd	arbetskraft.

Forsknings- och utvecklingskostnader inom Destia uppgår till 
-916 tusen euro under 2016 (-934). Forsknings- och utvecklings-
kostnaderna är hänförliga till personalkostnader och övriga kost-
nader. Utvecklingskostnaderna kostnadsförs när de uppstår.

Revisorsarvode
TEUR 2016 2015
Revisionsarvode -406 -688
Övriga tjänster -137 -437

-543 -1 125

Not 13. Finansiella intäkter
TEUR 2016 2015
Övriga	finansiella	intäkter 6 753 66
Kursvinster 4 262 10 410
Dividender 1 352 32
Ränteintäkter 1 233 1 127

13 600 11 635

Not 14. Finansiella kostnader
TEUR 2016 2015
Räntekostnader	på	finansiella	skulder -10 402 -9 557
Räntekostnader	på	finansiella	leasing-
kontrakt -654 -757
Övriga	finansiella	kostnader -7 626 -4 898
Kursförluster -3 831 -9 899

-22 513 -25 112
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Not 15. Anställningsförmåner 
och antal anställda
TEUR 2016 2015
Löner, arvoden och övrig 
kompensation -157 879 -153 794
Pensionskostnader -19 821 -16 737
Förmåner efter anställningen 
förutom pension -6 -11
Övriga lönerelaterade kostnader -19 610 -20 766
Anställningsförmåner totalt -197 315 -191 308

Löner för verkställande direktörer -481 -1 016
varav rörlig kompensation -600

Ersättning	till	styrelseledamöter -377 -382

Löner och övriga förmåner för verkställande direktörer och 
ersättning	till	styrelseledamöter	avser	endast	moderbolaget

Antal anställda i medeltal 2016 2015
Tjänstemän 1 839 1 879
Arbetstagare 2 810 2 900

4 649 4 780

Talen ovan omfattar inga siffror gällande ÅR Packaging. 

Långsiktigt incitamentsprogram 
i Ahlström Capital Oy
Under	2015	införde	Ahlström	Capital	Oy:s	(bolaget)	styrelse	ett	
långsiktigt incitamentsprogram (LTI) för förvaltningen av bolaget.
Syftet	med	LTI	är	att	samordna	målen	för	aktieägarna	och	led-

ningen,	i	syfte	att	öka	värdet	på	bolaget	på	lång	sikt,	att	engagera	
ledningen i bolagets långsiktiga affärsmål och garantera en kon-
kurrenskraftig och jämförbar ersättning till ledningen.

Bolagets LTI omfattar tre på varandra följande och överlap-
pande	treåriga	prestationsperioder:	2015–2017,	2016–2018	och	
2017–2019.	 Styrelsen	beslutar	om	det	 erforderliga	prestations-
kravet, deltagarna och belöningsbeloppet separat för varje pre-
stationsperiod. 

För prestationsperioderna 2015–2017 och 2016–2018 baseras 
de godkända intjäningsvillkoren på utvecklingen av det externa 
gängse	värdet	(EFV)	på	Ahlström	Capital	Oy:s	aktie.	Belöningen	
för den första och andra prestationsperioden är begränsad till 
133 procent av deltagarens årslön och betalas under 2018 och 
2019.

Långsiktigt incitamentsprogram 
i Destia Group Oyj
År	2014	startade	Destia	Group	Oyj:s	styrelse	ett	nytt	långsiktigt	
incitamentsprogram	 för	 personalen	 för	 åren	 2014–2018.	 Syftet	
med	programmet	är	att	engagera	vissa	nyckelpersoner	i	bolaget	
och	erbjuda	dem	ett	konkurrenskraftigt	belöningssystem.	Desti-
as	styrelsen	beslutar	om	det	långsiktiga	incitamentsprogrammet	
och vilka personer som omfattas av det. Programmet omfattar cir-

ka 75 personer. Intjänandeperioden är 2014–2018, och intjänan-
devillkoret är bolagets värdeökning. Villkoren i det långsiktiga in-
citamentsprogrammet är samma för alla personer som omfattas 
av programmet. Dessa villkor gäller hela Destia-koncernen och 
skiljer sig från villkoren i bonusprogrammet. Upplupen ersättning 
under intjänandeperioden kommer att betalas kontant senast år 
2019. 
Koncernen	 har	 noterat	 det	 syntetiska	 optionsarrangemang	

som	beviljats	Destia	Group:s	styrelseordförande	av	AC	Infra	Oy	
år 2015.

Effekten av de ovan nämnda LTI-programmen för Ahlström Ca-
pital-koncernens personalkostnader år 2016 uppgick till 2,8 mil-
joner euro (2,6) och den tillhörande skulden i slutet av 2016 till 
6,5 miljoner euro (3,7).  

Not 16. Aktierelaterade ersättningar 
Inom Ahlström Capital-koncernen används aktiebaserade kom-
pensationsplaner i Enics.

Antal optioner 2016 2015
Utestående 1 januari 110 657 22 157
Beviljade under året 8 500 88 500
Utestående 31 december 119 157 110 657
Inlösningsbara 31 december 119 157 110 657

Optionsplan 2010
Optionsplanen ändrades under 2014. En del av de beviljade 
optionerna betalades kontant till vissa deltagare under 2014. 
Ändringsavtal har utförts beträffande de återstående optionerna 
i enlighet med den ändrade optionsplanen 2010. Dessa optioner 
kan betalas kontant efter den 31 december 2020. En skuld för 
beviljade optioner har redovisats till fullo.

Optionsplan 2015 (Enics Share Awards Plan)
Koncernen	har	en	ny	optionsplan	för	vissa	befattningshavare	och	
nyckelpersoner,	 som	gäller	 från	 den	 1	 januari	 2015.	Optioner-
na tilldelas deltagarna kostnadsfritt. Företaget har möjlighet att 
köpa optionerna från deltagarna till marknadsvärde med avdrag 
för uppskattat lösenpris den 31 december 2018. Deltagarna är 
berättigade till en kontantersättning till marknadsvärde med 
avdrag för uppskattat lösenpris den 31 december 2020 för alla 
icke-utnyttjade	optioner.	Optionerna	kan	även	utnyttjas	tidigare	
om	det	sker	betydande	förändringar	i	 företagets	ägarförhållan-
den.	 Det	 uppskattade	 lösenpriset	 kan	 bestämmas	 av	 styrelsen	
och kommer att justeras i proportion till materiella kapitaltillskott 
eller kapitalutskiftning under intjänandeperioden.

En skuld för de beviljade optionerna har redovisats till fullo. Kost-
naderna för optionsprogrammet under 2016 var 602 tusen euro 
(160). Under 2016 och 2015 konverterades inga optioner till akti-
er. 
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Not 17. Pensioner och andra 
förmånsplaner efter anställningen

Förmånsförpliktelser för anställda netto
TEUR 2016 2015
Finland 4 778 4 107
Tyskland 27 896
Österrike 5 626
Schweiz 5 059 4 688
Övriga länder 1 605

9 837 43 922

För	2015	avser	siffrorna	för	Tyskland,	Österrike	och	andra	länder	
till ÅR Packaging, som såldes under 2016.
De	flesta	av	koncernens	pensionsförmånsplaner	är	avgiftsbe-

stämda pensionsplaner (DCP). Avgiftsbestämda pensionsplaner 
är förmånsplaner efter anställningstiden under vilken en enhet 
erlägger fasta bidrag till en separat enhet (en fond) utan att ha 
någon	juridisk	eller	konstruktiv	förpliktelse	att	utbetala	ytterligare	
bidrag om fondens tillgångar inte räcker till för att betala alla an-
ställningsförmåner som föranleds av de anställdas tjänster under 
innevarande och tidigare perioder. 

Vissa pensionsförmånsplaner är förmånsbestämda pensions-
planer (DBP), varigenom en förbindelse redovisas i balansräk-
ningen motsvarande nuvärdet av förmånsförpliktelsen minskat 
med det verkliga värdet på planens tillgångar vid balanstidpunk-
ten. Aktuariella vinster och förluster redovisas i koncernbokslutet 
som omvärderingsposter i övrigt totalresultat när de uppstår.

Omvärdering som redovisas i övrigt totalresultat återförs inte. 
Kostnader för tjänster efter anställningstiden noteras i resulta-
träkningen under den period då planen ändrats. Nettoräntan 
beräknas genom att tillämpa diskonteringsräntan till den förmåns-
bestämda förbindelsen eller tillgången. Koncernen redovisar an-
ställningskostnader, kostnader för tidigare anställnings perioden, 
vinster och förluster på nedläggningar och uppgörelser och net-
toräntekostnader eller -inkomst som kostnader för anställningsför-
måner.  

Förändring i förmånsbestämda 
pensionsplaner (DBP) och verkligt  
värde på planens tillgångar
TEUR 2016 2015
Balansvärde 1 januari 43 922 36 620
Företagsförvärv 5 739
Avvecklade	verksamheter: -35 127
Omklassificering	från	avsättning 1 590

Kostnad redovisad i resultaträkning
en
Servicekostnad för innevarande 
period 1 531 1 528
Räntekostnader, netto 74 813
Kostnader för tidigare anställnings-
perioden -214 -2 081
Planbidrag -1 057
Jubileumsplaner 183 182

Omvärderingsvinster/-förluster i 
övrigt totalresultat  
Aktuariella vinster/förluster 1 815 2 503
Betalda förmåner -1 334 -3 146
Omräkningsdifferens 44 174
Balansvärde 31 december 9 837 43 922

De förväntade förmånsbetalningarna under påföljande  
räkenskapsår	uppgår	till	1 287	tusen	euro	(3 185).

Aktuarieberäkningarnas  
viktigaste antaganden*

2016 2015
Diskonteringsränta 1,9 % 2,3 %
Framtida löneökningar 1,9 % 2,5 %
Framtida pensionsökningar 1,4 % 1,7 %
Förväntad livslängd på pensionärer 
vid 65 års ålder - 21 år

Känslighetsanalys för det totala pensionsansvaret i förhållande  
till ändringar i de viktigaste vägda antagandena*

2016 2015

Förändring i 
antaganden

Inverkan på 
nettopensionsavsätt

ningen
Förändring i 
antaganden

Inverkan på 
nettopensionsavsätt

ningen
% TEUR % TEUR

Diskonteringsränta +/- 0,25 +/- 2 329 +/- 0,5 +/- 1 798
Framtida löneökningar +/- 0,25 +/- 20 +/- 0,5 +/- 157
Framtida pensionsökningar +/- 0,25 +/- 1 157 +/- 0,5 +/- 1 823

År TEUR År TEUR
Förväntad livslängd på pensionärer 
vid 65 års ålder - - +/- 1 +/- 1 279

*	De	huvudsakliga	aktuarieuppskattningarna	och	känslighetsanalysen	som	presenteras	ovan	täcker	det	totala	beloppet	av	de	rapporterade	
förbindelserna	i	den	definierade	pensionsplanen	år	2016	(Tyskland:	64	%	år	2015).	 	 	 	 	 	
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Not 18. Inkomstskatt

De huvudsakliga komponenterna i inkomstskatter
TEUR
Koncernens resultaträkning 2016 2015
Inkomstskatt
Periodens skattekostnad -7 356 -3 572
Skatter för tidigare räkenskapsperioder 895 -249
Latent skatt
Förändring i latent skatt 3 743 -5 922
Inkomstskatt totalt i resultaträkningen -2 718 -9 743

Övrigt totalresultat i koncernen 
Latent skatt som redovisats under perioden i övrigt totalresultat
Nettovinst/-förlust	på	finansiella	tillgångar	som	kan	säljas 166 589
Aktuariella vinster/förluster på förmånsbestämda pensionsplaner 258 756
Orealiserad vinst/förlust på säkringar -523 -229
Inkomstskatt redovisad i övrigt totalresultat 99 1 116

Avstämning av skattekostnaden och redovisad vinst multiplicerad med Finlands skattesats
TEUR 2016 2015
Vinst före skatt 27 700 101 205

Skatt	enligt	finländsk	skattesats	(20	%) -5 540 -20 241
Differens	mellan	finländsk	och	utländsk	skattesats -2 772 -4 868
Skattefria intäkter 2 479 13 610
Icke-avdragbara kostnader 1 329 -810
Fastställda förluster från tidigare räkenskapsperioder 958 2 703
Justering av inkomstskatt från tidigare år 895 -249
Övriga -68 112
Effektiv inkomstskatt (9,8 %, 2015: 9,6 %) -2 718 -9 743
Periodens inkomstskatt totalt -2 718 -9 743
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Not 19. Latent skatt
Förändring i latenta skattefordringar under 2016

TEUR

Balansräk
ning 31 

december 
2015

Redovisat 
i resulta
träkning

en

I övrigt 
totalre

sultat

Redovisat 
direkt i 

aktiekapi
talet

Avveckla
de verk

samheter
Företags

förvärv

Omräk
ningsdiffe

rens

Balansräk
ning 31 

december 
2016

Outnyttjade	skatteförluster 11 382 113 -11 059 1 437
Pensionsförmåner 6 070 -196 258 89 -4 752 8 1 478
Avsättningar 1 702 -221 1 481
Interna marginaler på  
omsättningstillgångar 44 8 51
Finansiella tillgångar som kan 
säljas 93 93
Förvaltningsfastigheter 3 672 -216 3 457
Derivat 531 -522 9
Övriga 6 847 -148 -1 046 -73 5 579

30 249 -661 -171 89 -16 857 -65 12 584

Förändring i latenta skatteskulder under 2016

TEUR

Balansräk
ning 31 

december 
2015

Redovisat i 
resultaträk

ningen

I övrigt 
totalre

sultat

Redovisat 
direkt i 

aktiekapi
talet

Avveckla
de verk

samheter
Företags

förvärv

Omräk
ningsdiffe

rens

Balansräk
ning 31 

december 
2016

Immateriella tillgångar och 
anläggningstillgångar 6 367 -609 1 321 -1 777 5 303
Finansiella tillgångar som kan 
säljas 72 -72 0
Förvaltningsfastigheter 9 005 -2 635 6 371
Biologiska tillgångar 18 570 635 19 205
Övriga 6 193 -1 795 181 -1 222 282 -136 3 504

40 208 -4 404 -72 1 503 -2 999 282 -136 34 382

Förändring i latenta skattefordringar under 2015

TEUR

Balansräkning 
31 december 

2014

Redovisat i 
resultaträk

ningen
I övrigt  

totalresultat
Företags

förvärv
Omräknings

differens

Balansräkning 
31 december 

2015
Outnyttjade	skatteförluster 12 374 -1 886 822 72 11 382
Pensionsförmåner 4 902 -774 571 1 353 18 6 070
Avsättningar 1 733 -31 1 702
Interna marginaler på  
omsättningstillgångar 59 -15 44
Finansiella tillgångar som 
kan säljas 57 -57 0
Förvaltningsfastigheter 4 236 -564 3 672
Derivat 760 -229 531
Övriga 5 175 1 192 281 199 6 847

29 296 -2 135 342 2 456 289 30 249

Förändring i latenta skatteskulder under 2015

TEUR

Balansräkning 
31 december 

2014

Redovisat i 
resultaträk

ningen
I övrigt  

totalresultat
Företags

förvärv
Omräknings

differens

Balansräkning 
31 december 

2015
Immateriella tillgångar och 
anläggningstillgångar 5 860 -237 743 6 367
Finansiella tillgångar som 
kan säljas 346 -274 72
Förvaltningsfastigheter 7 113 1 892 9 005
Biologiska tillgångar 18 597 -27 18 570
Övriga 4 342 2 190 -296 690 -733 6 193

36 258 3 819 -571 690 11 40 208
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Redovisas i balansräkningen enligt följande
2016 2015

Latenta skattefordringar 12 584 30 249
Latenta skatteskulder 34 382 40 208
Latenta skattefordringar/skulder, 
netto -21 798 -9 959

Den 31 december 2016 hade koncernen underskottsavdrag på 
totalt 8,7 miljoner euro, varav 1,4 miljoner euro inte förfaller. Vad 
gäller förlusterna, som uppgår till 6,5 miljoner euro, har ingen 
uppskjuten skattefordran redovisats på grund av osäkerhet kring 
huruvida	dessa	underskottsavdrag	kan	utnyttjas.	

Not 20. Immateriella tillgångar

TEUR Goodwill
Immateriella 

rättigheter

Övriga 
immateriella 

tillgångar
Betalda 
förskott Totalt

Anskaffningsutgift 
1 januari 2016 98 100 32 528 14 407 625 145 660
Ökning 254 861 87 1 202
Minskning -154 -154
Avveckling av affärsverksamheter -13 422 -593 -14 975 -28 990
Företagsförvärv 820 704 1 524
Omklassificering 2 710 15 -293 2 432
Omräkningsdifferenser -859 146 -308 -11 -1 032
31 december 2016 84 639 35 595 0 409 120 643

Ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar
1 januari 2016 -25 037 -9 057 -34 094
Avskrivningar under året -3 120 -3 120
Minskning 46 46
Avveckling av affärsverksamheter 501 8 869 9 370
Omräkningsdifferenser -151 188 37
31 december 2016 0 -27 762 0 -27 762

Bokföringsvärde
31 december 2016 84 639 7 833 0 409 92 881

TEUR Goodwill
Immateriella 

rättigheter

Övriga 
immateriella 

tillgångar
Betalda 
förskott Totalt

Anskaffningsutgift 
1 januari 2015 98 020 27 079 11 081 673 136 853
Ökning 377 894 239 1 511
Minskning -618 -269 -484 -1 -1 372
Företagsförvärv 1 2 599 2 600
Omklassificering 3 155 102 -310 2 947
Omräkningsdifferenser 698 2 185 215 24 3 121
31 december 2015 98 100 32 528 14 407 625 145 660

Ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar
1 januari 2015 -20 768 -8 101 -28 869
Avskrivningar under året -2 660 -701 -3 361
Minskning 245 484 729
Omräkningsdifferenser -1 842 -155 -1 997
Nedskrivningar -585 -585
31 december 2015 -25 037 -9 057 -34 094

Bokföringsvärde
31 december 2015 98 100 7 492 5 350 625 111 567
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Not 21. Nedskrivningsprövning 
av goodwill
Goodwill som uppstått vid företagsförvärv har hänförts till Ahl-
ström Capitals portföljbolag som anses som kassagenererande 
enheter (CGU), vilka också är operativa och rapporterade seg-
ment för prövning av nedskrivningsbehovet. 

Balansvärde för goodwill för respektive CGU:
TEUR 2016 2015
Destia 83 649 82 829
Enics 990 1 057
ÅR Packaging 0 14 214

84 639 98 100

De årliga prövningarna av nedskrivningsbehovet stöds av vär-
deringsrapporter utarbetade av en utomstående, självständig 
utvärderare. Återvinningsvärden från kassagenererande enheter 
fastställs genom beräkning av bruksvärde.

Nyckelkriterier vid beräkning av bruksvärde
Faktorer som inverkar på beräkningen av bruksvärdet är diskon-
teringsräntan och tillväxtgraden, som används för att extrapolera 
kassaflöden	efter	prognosperioden.

Diskonteringsräntan
Diskonteringsräntan representerar den aktuella marknadsbe-
dömningen	av	de	specifika	riskerna	för	varje	kassagenererande	
enhet med beaktande av pengarnas tidsvärde och de individuel-
la riskerna för de underliggande tillgångarna som inte har beak-
tats	 i	 kassaflödesberäkningarna.	Beräkningen	av	diskonterings-
räntan utgår ifrån omständigheter som gäller koncernen och 
dess	operativa	enheter	och	bygger	på	den	vägda	medelkapital-
kostnaden (WACC). WACC beaktar såväl skulder som eget ka-
pital. Kostnaden för eget kapital härleds utgående från ägarnas 
förväntningar om avkastning. Kostnaden för främmande kapital 
baseras	på	de	 räntebärande	skulder	som	koncernen	är	skyldig	
att	 sköta.	 Industrispecifika	 risker	beaktas	genom	tillämpning	av	
individuella beta-faktorer. Beta-faktorerna utvärderas årligen på 
basis av allmänt tillgängliga marknadsdata. 

WACC bestäms av utomstående värderare som ett led i värde-
ringsprocessen. De tillämpade diskonteringsräntorna var följan-
de:	Enics	9,3	%	och	Destia	9,0	%.		

Tillväxtprognoser
Tillväxtprognoserna baseras på uppfattningar om de långsiktiga 
ekonomiska tillväxtförväntningarna med utgångspunkt i faktiska 
historiska tillväxtgrader inom de avancerade ekonomierna, vilket 
i genomsnitt innebär cirka 2 procent per år. Våra bolag förväntas 
uppvisa en organisk tillväxt på en motsvarande nivå som ekono-
min i allmänhet. På grund av långsammare ekonomiska tillväxt-
prognoser på lång sikt är tillväxtgraden som används vid beräk-
ning av bruksvärde 1 procent per år.

Känslighet för ändringar i antaganden
Beträffande	känslighetsanalysen	som	gjordes	för	Enics,	där	den	
långsiktiga tillväxtgraden antogs vara 0 procent, uppkom inget 
nedskrivningsbehov. Högre tillväxtprognoser skulle resultera i 
högre bruksvärde. På motsvarande sätt skulle en högre diskon-
teringsränta framkalla ett nedskrivningsbehov endast för orealis-
tiskt höga räntesatser.
Destias	 känslighetsanalys	med	 en	 långsiktig	 tillväxt	 om	 0	%	

medför inget nedskrivningsbehov. Högre tillväxtprognoser skul-
le resultera i högre bruksvärde. På motsvarande sätt skulle en hö-
gre diskonteringsränta framkalla ett nedskrivningsbehov endast 
för orealistiskt höga räntesatser. 

Not 22. Förvaltningsfastigheter
TEUR 2016 2015
1 januari 153 424 149 475
Ökning 276 49
Minskning -39 511 -7 162
Omklassificering 427 201
Förändring i verkligt värde -2 879 10 861
31 december 111 738 153 424

Koncernens förvaltningsfastigheter består av markområden 
och	 byggnader	 som	 innehas	 i	 syfte	 att	 generera	 hyresinkom-
ster eller värdeökning eller båda. Fastigheter som används vid 
produktionen	av	varor	och	tjänster	eller	 i	administrativa	syften	
redovisas enligt IAS 16. Ahlström Capital-koncernen har valt att 
tillämpa metoden för verkligt värde i värderingen av förvalt-
ningsfastigheter.

Fastigheten vid Södra esplanaden 14 hör till förvaltningsfastig-
heterna. En liten del av denna fastighet används som verksamhets-
lokal	 för	Ahlström	Capital	Oy.	 Ledningen	har	bedömt	att	denna	
egna användning är minimal och därför redovisas hela fastigheten 
som en förvaltningsfastighet och värderas till verkligt värde.

Fastigheternas verkliga värde per den 31 december 2016 
baseras i huvudsak på värderingar utförda av en oberoende, ut-
omstående	auktoriserad	värderare,	 vilka	 täcker	byggda	 förvalt-
ningsfastigheternas totala värde. Återstoden av förvaltningsfast-
igheternas verkliga värde består av skogar och markområden.
A.	Ahlström	Kiinteistöt-koncernen	inledde	ett	ett	betydande	re-

noveringsprojekt i Lahtis under 2014. Den sista delen av lokalerna 
kommer	att	 slutföras	under	2017	efter	 att	 hyresavtalen	 ingåtts.	 I	
bokslutet	 för	2016	 värderas	Kiinteistö	Oy	Lahden	Kulmalas	 fast-
ighet i enlighet med IAS 16 som anläggningstillgångar. Efter re-
noveringen	värderas	Kiinteistö	Oy	Lahden	Kulmalas	 fastighet	 till	
verkligt	 värde	 och	 omklassificeras	 som	 en	 förvaltningsfastighet.	
I	bokslutet	för	2016	värderas	lagerlokalerna	i	Asunto	Oy	Lahden	
Kulmala,	vilka	är	en	väsentlig	del	av	Kiinteistö	Oy	Lahden	Kulmala,	
till	verkligt	värde	och	omklassificeras	som	en	förvaltningsfastighet.	
Bostäderna	i	Asunto	Oy	Lahden	Kulmala	finns	för	försäljning	och	
rapporteras enligt IAS 2 som kortfristiga tillgångar.  
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Känslighetsanalys
En	 känslighetsanalys	 om	 värdet	 på	 förvaltningsfastigheter	 har	
utförts för att utreda osäkerheten i den framtida utvecklingen. 
Hyresavtalen	studeras	genom	en	förändring	i	avkastningen.	Den	
primära avkastningstakten varierar och bestäms separat för fast-
igheterna.	 Känslighetsanalysen	 baseras	 på	 värderingar	 utförda	
av	oberoende,	auktoriserade	värderare,	vilka	täcker	byggda	för-
valtningsfastigheternas totala värde.

Resultatet av känslighetsanalysen
TEUR 2016 2015
Avkastning -1 procentenhet 98 600 144 100
Avkastning +/-0 procentenheter 91 800 118 300
Avkastning +1 procentenhet 85 500 102 000

Uppskattningsvis 69 procent av koncernens förvaltningsfastighe-
ter har använts som säkerhet för egna åtaganden. Åtagandena 
redovisas i not 35.

Not 23. Biologiska tillgångar 
Koncernens biologiska tillgångar består av växande virke. Skogs-
tillgångarna	uppgår	till	cirka	33	000	hektar.	Den	totala	volymen	
av växande virke i koncernens skogar är cirka 5,0 miljoner m3. År 
2016	avverkades	cirka	151 000	m3	(124 000).	Utöver	detta	leve-
rerades 26 000 m3 (17 000) som energived. Under 2016 förvär-
vade	koncernen	skogar	genom	köp	och	byten	av	markområden	
på cirka 500 hektar. Den totala effekten på skogstillgångarna var 
1,9 miljoner euro.

Skogstillgångarna värderas genom att diskontera det framti-
da	 förväntade	 kassaflöden	 från	 koncernens	 skogsskötsel-	 och	
avverkningsprogram. Under 2016 gjordes vissa ändringar i be-
räkningarna och antagandena. Dessa ändringars inverkan på 
verkligt värde anges i uppställningen nedan. Avverkningsplaner 
beräknas för en period på 100 år i stället för 80 år då mer detal-
jerade beräkningar planeringsmöjligheter blev tillgängliga. Vir-
kespriserna och de operativa kostnaderna antas vara konstanta 
på lång sikt. Fasta kostnader omvärderades utifrån tidigare kost-
nader och framtidsprognoser. Prisuppskattningsvillkoret baserar 
sig på genomsnittliga priser för 5 år i stället för 10 år. Detta ses 
som	 en	 tillräcklig	 nivå	 i	 nuläget.	 Geografiska	 prisregioner	 an-
vänds för beräkningarna. De operativa kostnaderna baseras på 
genomsnittspriser. 

Diskonteringsräntan som används vid värderingen är 4.6 % (5,0), 
som är den verkliga vägda medelkapitalkostnaden (WACC). I årsre-
visionen visades att referensräntorna indikerar på en lägre diskonte-
ringsränta. Studien utfördes av en utomstående värderare. WACC 
omfattar kapitalstrukturen i bolaget som äger skog liksom även 
kostnaden	 för	olika	 typer	av	finansiering.	 	Kassaflödena	beräknas	
utan	inflation	och	diskonteringsräntan	är	verklig	WACC	före	skatt.	

Förändringarna i verkligt värde redovisas i resultaträkningen.
Skogsområdenas mark redovisas som förvaltningsfastigheter i 

enlighet med IAS 40 (not 22). Värdet på skogsmark år 2016 är 13,6 
miljoner euro (13,4). Det totala värdet på växande virke och skogs-
mark år 2016 är 112,0 miljoner euro (106,7).

Vinst från förvaltningsfastigheter till verkligt värde
TEUR 2016 2015
Hyresintäkter	från	förvaltningsfastigheter 10 081 12 698
Direkta	operativa	kostnader	för	erhållande	av	hyresintäkterna -4 514 -3 547

5 567 9 151

Specificering av förvaltningsfastighet enligt användning

TEUR
Kontors

fastigheter
Fabriks

fastigheter
Övriga   

fastigheter
Obebyggd 

mark
1 januari 2016 86 400 37 420 9 642 19 963
Förändring i verkligt värde -3 507 60 567
Ökning 20 257
Minskning -35 420 -2 711 -1 379
Omklassificering 407 10 11
31 december 2016 83 300 2 000 7 021 19 417

TEUR
Kontors

fastigheter
Fabriks

fastigheter
Övriga   

fastigheter
Obebyggd 

mark
1 januari 2015 73 500 39 541 15 302 21 133
Förändring i verkligt värde 12 900 -121 -1 429 -489
Ökning 1 48
Minskning -2 000 -4 433 -728
Omklassificering 201
31 december 2015 86 400 37 420 9 642 19 963
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TEUR
Biologiska 
tillgångar Skogsmark* Skogar totalt

1 januari 2016 93 257 13 444 106 701
Ökning 1 929 217 2 146
Minskning -344 -39 -383
Omklassificering -21 61 40
Förändring genom avverkning -4 904 -4 904
Förändring i verkligt värde på grund av årstillväxt 5 001 5 001
Förändring i verkligt värde på grund av förändringar i priser och kostnader -3 767 -3 767
Förändring i verkligt värde på grund av förändring i WACC 7 210 7 210
Övrig förändring i verkligt värde -34 -34
31 december 2016 98 361 13 649 112 010

TEUR
Biologiska 
tillgångar Skogsmark* Skogar totalt

1 januari 2015 92 982 13 366 106 348
Ökning 408 48 456
Minskning -164 -27 -191
Förändring genom avverkning -3 814 -3 814
Förändring i verkligt värde på grund av årstillväxt 3 845 3 845
Övrig förändring i verkligt värde 57 57
31 december 2015 93 257 13 444 106 701

*Skogsmark rapporteras enligt IFRS 40 som en förvaltningsfastighet, se not 22.

En	känslighetsanalys	om	värdet	på	växande	virke	har	utförts	för	att	utreda	osäkerheten	i	den	framtida	utvecklingen.	Resultatet	visar	
att	förändringar	i	virkespriserna	har	en	betydande	inverkan	på	skogstillgångarnas	värde.	Förändringar	i	de	operativa	kostnaderna	har	
däremot	en	mindre	betydelse.	Resultatet	av	känslighetsanalysen	är	följande:	

Resultatet av känslighetsanalysen
2016 Diskonteringsränta
TEUR 3.6 % 4.6 % 5.6 %
Virkespriser -10 % 105 117 86 034 72 750
Virkespriser +10 % 135 593 110 768 93 502
Stabila priser och kostnader 120 355 98 361 83 126
Kostnader -10 % 123 669 101 039 85 301
Kostnader +10 % 117 041 95 763 80 951

2015 Diskonteringsränta
TEUR 4.0 % 5.0 % 6.0 %
Virkespriser -10 % 97 605 82 171 70 907
Virkespriser +10 % 124 377 104 568 90 112
Stabila priser och kostnader 110 991 93 257 80 510
Kostnader -10 % 113 449 95 403 82 232
Kostnader +10 % 108 533 91 336 78 787

Vid	årets	utgång	utnyttjade	koncernen	inga	skogstillgångar	som	säkerhet.	Åtagandena	redovisas	i	not	35.
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Not 24. Anläggningstillgångar

TEUR

Mark och 
vattenområ

den

Byggnader 
och kon

struktioner

Byggnader
och

konstruktio
ner; 

finansiell 
leasing

Maskiner och 
inventarier

Maskiner och 
inventarier; 

finansiell 
leasing

Övriga 
materiella 
tillgångar

Förskottsbe
talningar och 

pågående 
arbeten Totalt

Anskaffningskostnad 
1 januari 2016 23 110 71 026 743 326 562 77 346 29 087 15 840 543 713
Ökning 19 1 724 50 19 737 5 543 1 631 14 291 42 994
Minskning -429 -465 -139 -5 958 -794 -189 -731 -8 706
Avveckling av affärsverk-
samheter -13 761 -36 636 -241 251 -17 467 -4 972 -4 810 -318 897
Företagsförvärv 30 386 2 270 10 2 696
Omklassificering -1 772 14 968 -7 600 252 -11 073 -5 225
Omräkningsdifferenser -29 -196 -2 649 -1 409 16 -49 -4 317
31 december 2016 8 939 34 067 653 114 826 55 619 25 834 13 467 253 406

Ackumulerade avskrivning
ar och nedskrivningar
1 januari 2016 -294 -32 854 -325 -221 277 -54 344 -5 191 -314 285
Årets avskrivning -2 393 -199 -12 139 -5 253 -1 385 -21 368
Minskning 131 139 4 456 538 5 264
Avveckling av affärsverk-
samheter 284 19 292 165 937 10 227 3 534 199 274
Omklassificering 1 949 -3 656 3 972 121 2 386
Omräkningsdifferenser 10 63 1 799 897 -17 2 752
31 december 2016 0 -13 812 -385 -64 879 -43 963 -2 938 -125 977

Bokföringsvärde
31 december 2016 8 939 20 255 268 49 947 11 656 22 896 13 467 127 429

Anskaffningskostnad 
1 januari 2015 15 684 41 036 13 248 280 144 74 368 26 821 13 118 464 420
Ökning 341 348 54 16 485 5 815 1 301 17 054 41 398
Minskning -3 501 -248 -9 403 -4 176 -104 -103 -17 535
Företagsförvärv 10 574 11 094 19 056 397 35 41 156
Omklassificering 17 932 -12 559 12 189 714 645 -14 560 -83 968
Omräkningsdifferenser 11 865 8 091 626 25 295 9 912
31 december 2015 23 110 71 026 743 326 562 77 346 29 087 15 840 543 713

Ackumulerade avskrivning
ar och nedskrivningar
1 januari 2015 -3 700 -14 109 -11 571 -183 032 -52 931 -3 525 -268 868
Årets avskrivning -3 663 -219 -25 906 -7 419 -1 464 -38 671
Nedskrivning -38 -4 947 -4 985
Minskning 3 452 106 5 605 4 035 79 13 277
Omklassificering -14 383 11 465 -6 431 2 233 -256 -7 372
Omräkningsdifferenser -8 -805 -6 565 -263 -25 -7 666
31 december 2015 -294 -32 854 -325 -221 277 -54 344 -5 191 0 -314 285

Bokföringsvärde
31 december 2015 22 816 38 172 417 105 286 23 002 23 896 15 840 229 428

Den	31	december	2016	hade	koncernen	kontraktsskyldigheter	på	totalt	3,1	miljoner	euro,	varav	0,6	miljoner	euro	redovisades	som	
anläggningstillgångar.
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Not 25. Investeringar i intressebolag 
Ahlström Capitals strategi för investeringar i börsnoterade bolag 
är att ha ett direkt innehav på 10–30 % i bolaget och att alltid 
ha	en	eller	flera	representanter	i	styrelsen	och	nomineringskom-
mittén	samt	att	aktivt	utöva	alla	andra	aktieägarrättigheter	för	att	
maximera värdet av investeringen. Detta är i allmänhet ett villkor 
för att Ahlström Capital ska engagera sig i en investering. Genom 
detta	engageman	anser	sig	Ahlström	Capital	att	få	ett	betydan-
de	inflytande	över	enheterna,	också	i	situationer	där	det	direkta	
ägandet understiger 20 procent. 

Ahlstrom
I	 slutet	 av	 2016	 hade	 koncernen	 ett	 betydande	 innehav	 på	
11,66 %	i	Ahlstrom	Abp.	Ahlstrom	är	leverantör	av	högpresteran-
de	fibermaterial	och	arbetar	i	partnerskap	med	ledande	företag	
över hela världen. Bolaget strävar efter att växa genom ett pro-
duktsortiment som främjar en ren och hälsosam miljö. Ahlstroms 
produkter	 används	 i	 vardagliga	 slutprodukter	 som	filter,	medi-
cinskt material, life science och diagnostik, tapeter och livsmed-
elsförpackningar.

Munksjö
I	 slutet	 av	 2016	 hade	 koncernen	 ett	 betydande	 innehav	 på	
17,11 %	i	Munksjö	Oyj.	Munksjö	är	ett	internationellt	specialpap-
persbolag. Munksjö producerar specialpapper som ingår som 
centrala element i kundernas design- och tillverkningsprocesser. 
Det unika produktsortimentet omfattar till exempel dekorpap-
per,	releasepapper,	elekrotekniskt	papper,	slipbaser,	grafiskt	och	
industriellt papper samt mellanläggspapper. De olika pappers-
slagen	används	i	ett	flertal	industriella	applikationer	och	konsu-
mentdrivna produkter bland annat inom möbel- och inrednings-
brancherna. De används också för att utveckla ett mer hållbart 
system	för	energidistribution.

Ahlstrom och Munksjö går samman
Den 7 november 2016 offentliggjorde Ahlstrom och Munksjö de-
ras avsikt att gå samman. Samgåendet kommer att skapa en glo-
bal	ledare	inom	hållbara	och	innovativa	fiberbaserade	lösningar,	
med en preliminär kombinerad omsättning på uppskattningsvis 

2,2 miljarder euro per år och ett justerat EBITDA på 249 miljoner 
euro.	Företaget	kommer	att	ha	cirka	6 200	anställda	och	produk-
tion i 14 länder. Samgåendet kommer att verkställas genom en 
absorptionsfusion varvid Ahlstrom kommer att fusioneras med 
Munksjö. Aktieägare i Ahlstrom kommer som fusionsvederlag att 
erhålla	0,	9738	nya	aktier	i	Munksjö	för	varje	aktie	i	Ahlstrom	som	
de äger, vilket efter verkställandet av samgåendet motsvarar ett 
innehav i det sammanslagna bolaget om cirka 52,8 procent för 
Ahlstroms aktieägare och ett innehav om cirka 47,2 procent för 
Munksjös aktieägare. Fusionen förväntas bli slutförd i början av 
andra kvartalet 2017. Enligt ägarstrukturen i Ahlstrom och Munk-
sjö den 31 december 2016 kommer Ahlström Capital att bli den 
största aktieägaren i det fusionerade bolaget med ett innehav på 
14,59 procent.

Suominen
I slutet av 2016 hade koncernen ett innehav på 27,01 % i Suomi-
nen	Oyj.	Suominen	är	global	marknadsledare	inom	fibertyg	för	
torkningsprodukter.	Bolaget	 tillverkar	fibertyg	som	rullgods	 för	
torkdukar	och	hygienprodukter	samt	medicinska	tillämpningar.	

Cleantech Fund
Koncernen har ett innehav på 29 % i AC Cleantech Growth 
Fund-koncernen. Cleantech-fonden investerar i cleantech-före-
tag	 i	syfte	att	hjälpa	dem	i	 industrialiseringen	och	kommersiali-
seringen av verksamheterna och utvecklingen av sina processer.

West Residential Park
I början av 2015 hade koncernen ett innehav på 50 % i West Re-
sidential	Park	S.R.L,	ett	bostadsbyggnadsföretag	i	Bukarest	i	Ru-
mänien. Investeringens balansvärde var 500 tusen euro. Aktierna 
i West Residential Park S.R.L såldes i december 2015. Koncernens 
andel i vinsten/förlusten år 2015 var -461 tusen euro.

Kaserngatan 21
Sedan mars 2016 har Ahlström Capital haft ett innehav på 40 
procent	i	Kasarmikatu	Holding	Oy,	genom	vilket	fastigheten	Ka-
serngatan 21 i Helsingfors utvecklas som ett samarbete mellan 
Ahlström	Capital,	HGR	Property	Partners	och	YIT	Byggnads.
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Summering av den finansiella informationen för intressebolag
Summering av koncernens totalresultat

Ahlstrom Abp Munksjö Oyj Suominen Oyj
AC Cleantech 
Growth Fund

TEUR 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015
Omsättning 1 085 900 1 074 700 1 142 900 1 130 700 416 862 444 042 56 110
Rörelsevinst/-förlust 70 800 21 900 74 900 32 700 25 622 31 778 -12 272 -1 095
Vinst/förlust från den kontinuerliga 
verksamheten 34 900 8 600 43 300 22 800 15 233 17 020 -14 757 -1 947
Periodens vinst/förlust 34 900 8 600 43 300 22 800 15 233 17 020 -14 757 -1 947

Övrigt totalresultat
Poster som inte kan överföras till 
resultaträkningen -4 600 -2 600 -3 300 600 -93 -18
Poster som kan överföras till resulta-
träkningen 5 600 -9 900 12 400 -19 900 7 644 1 514
Totalresultat för perioden 36 000 -4 000 52 400 3 500 22 784 18 516

Koncernens andel i periodens vinst/
förlust 3 838 468 6 708 2 874 4 031 4 570 -4 280 953
Koncernens andel i övrigt  
totalresultat 139 -1 385 1 428 -2 377 2 007 407

Summering av balansräkningen

Ahlstrom Abp Munksjö Oyj Suominen Oyj
AC Cleantech 
Growth Fund

TEUR 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015
Kortfristiga tillgångar 285 600 318 500 444 200 415 200 136 929 149 585 501 1 377
Långfristiga tillgångar 492 100 519 200 742 300 758 200 178 698 142 165 17 347 33 671
Tillgångar som innehas  
för försäljning 50 400
Kortfristiga skulder 294 300 308 400 317 100 306 500 73 590 59 889 26 2 603
Långfristiga skulder 167 900 230 000 431 700 465 600 99 214 106 144 2 590 1 052
Skulder för tillgångar som  
innehas för försäljning 50 100
Aktiekapital 315 800 299 300 437 700 401 300 142 824 125 716 15 232 31 393

Investeringens balansvärde 42 621 36 348 73 055 50 410 48 830 42 627 1 466 5 601

Innehav 11,66 % 10,98 % 17,11 % 14,49 % 27,01 % 26,83 % 29,00 % 29,00 %

Investeringens verkliga värde 82 302 37 118 138 061 63 610 57 767 83 978

Erhållen dividend 1 589 1 527 2 369 1 410 1 354 677
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Inverkan	av	hybridobligationerna	i	Suominen	Oyj	och	Ahlstrom	
Abp har beaktats. 
År	2015	sålde	Ahlstrom	Abp	aktier	i	Munksjö	Oyj	till	AC	Invest	

Five B.V., ett bolag inom Ahlström Capital-koncernen. Intäkter av 
engångskaraktär i samband med dessa två transaktion har eli-
minerats.

Förändringar i investeringar i intresseföretag
TEUR 2016 2015
1 januari 134 986 120 923
Omräkningsdifferens -3
Andel i vinst/förlust 10 212 6 497
Andel i övrigt totalresultat 3 574 -3 355
Dividender -5 313 -3 615
Ökning 23 129 15 596
Minskning -700 -850
Omklassificeringar* 4 000 -207
31 december 169 887 134 986

*	Efter	affärsarrangemangen	i	mars	2015	blev	Kasarmikatu	Holding	Oy	ett
intressebolag efter att fram tills dess ha varit ett dotterbolag.

Not 26. Omsättningstillgångar
TEUR 2016 2015
Råvaror 79 912 97 365
Varor under tillverkning 14 383 24 889
Färdiga varor 13 669 47 156
Förskottsbetalningar för 
omsättningstillgångar 29 118
Omsättningstillgångar värderas till 
det lägre av anskaffningskostnad 
eller nettoförsäljningsvärde 107 993 169 527

Omsättningstillgångarna	omfattar	även	fastigheter	som	byggts	för	
försäljning till ett totalt värde av 1,8 miljoner euro år 2016 (2,1).

År 2016 redovisades en nedskrivning på 2,6 miljoner euro (4,7) 
för inkuranta omsättningstillgångar i koncernens resultaträkning.

Not 27. Kundfordringar 
och övriga fordringar
TEUR 2016 2015
Kundfordringar 104 333 149 384
Övriga fordringar 5 415 9 801
Lånefordringar 321 3 775
Ackumulerade fordringar 17 060 26 710
Derivatinstrument 535 421

127 665 190 091

Kundfordringar är icke-räntebärande och förfaller i allmänhet inom 
30–90	 dagar.	 Vissa	 av	 koncernbolagen	 har	 egna	 kreditpolicyer	 och	
kreditförsäkringar, och vissa fordringar säljs också utan regressrätt. För 
närmare information se not 31.

Fordringsspecifika nedskrivningar
TEUR 2016 2015
1 januari 721 1 207
Ökning under året 1 292 647
Realiserade förluster -137
Återföring av oanvända avsättningar -229 -1 043
Omräkningsdifferens i ingående balans -5 12
Förändringar genom affärsarrangemang -634 35
31 december 1 145 721

Åldersanalys av kundfordringar
TEUR 2016 2015
Fordringar som ej förfallit, utan nedskriv-
ningsbehov 91 438 137 660
Förfallna, utan nedskrivningsbehov
< 30 dagar 8 253 9 324
30–60 dagar 1 081 1 366
61–90 dagar 590 255
> 90 dagar 2 970 778

104 333 149 384

Not 28. Kassa och bank
TEUR 2016 2015
Kassa och bank 204 112 185 488

204 112 185 488
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Not 29. Finansiella tillgångar och skulder

2016 
TEUR

Till anskaff
ningsutgift 

Till upplupet an
skaffningsvärde

Till verkligt 
värde via resultat

räkningen

Till verkligt  
värde via övrigt  

totalresultat
Totalt 

balansvärde
Långfristiga finansiella tillgångar
Finansiella tillgångar som kan säljas 3 863 3 342 7 205
Räntebärande lånefordringar och 
finansiella	tillgångar 25 022 25 022
Lånefordringar från intresseföretag 2 632 2 632
Övriga fordringar 157 100 257
Kortfristiga finansiella tillgångar
Kundfordringar och övriga fordringar 126 809 126 809
Räntebärande lånefordringar och 
finansiella	tillgångar 321 321
Derivat 535 535
Kassa och bank 204 112 204 112

334 941 28 075 535 3 342 366 893

Långfristiga finansiella skulder
Räntebärande skulder

Skulder till kreditinstitut 40 522 40 522
Förbindelser	i	finansiella	leasingkontrakt 8 660 8 660
Övriga skulder 6 957 6 957

Derivat 39 39
Övriga	finansiella	skulder 6 570 6 570
Kortfristiga finansiella skulder
Räntebärande skulder

Skulder till kreditinstitut 2 376 2 376
Förbindelser	i	finansiella	leasingkontrakt 3 454 3 454
Övriga skulder 16 787 16 787

Derivat 152 152
Leverantörsskulder och övriga skulder 213 266 213 266

219 836 78 756 152 39 298 783
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2015 
TEUR

Till anskaff
ningsutgift 

Till upplupet an
skaffningsvärde

Till verkligt 
värde via resultat

räkningen

Till verkligt  
värde via övrigt  

totalresultat
Totalt 

balansvärde
Långfristiga finansiella tillgångar
Finansiella tillgångar som kan säljas 6 933 4 425 11 358
Räntebärande	lånefordringar	och	finansiel-
la tillgångar 7 551 7 551
Övriga fordringar 87 200 287
Kortfristiga finansiella tillgångar
Kundfordringar och övriga fordringar 185 895 185 895
Lånefordringar	och	finansiella	tillgångar

Räntebärande 2 369 2 369
Icke-räntebärande 1 406 1 406

Derivat 421 421
Kassa och bank 185 488 185 488

379 809 10 120 421 4 425 394 775

Långfristiga finansiella skulder
Räntebärande skulder

Obligationslån 177 685 177 685
Skulder till kreditinstitut 57 539 57 539
Förbindelser	i	finansiella	leasingkontrakt 12 187 12 187
Övriga skulder 5 302 5 302

Derivat 2 655 2 655
Övriga	finansiella	skulder 3 745 3 745
Kortfristiga finansiella skulder
Räntebärande skulder

Skulder till kreditinstitut 29 651 29 651
Bankövertrasseringar 5 192 5 192
Förbindelser	i	finansiella	leasingkontrakt 3 949 3 949
Övriga skulder 20 845 20 845

Derivat 342 342
Leverantörsskulder och övriga skulder 290 739 290 739

294 484 312 350 342 2 655 609 831
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Not 30. Verkliga värden och mätning av verkligt värde
2016 
TEUR Balansvärde

Verkligt värde 
 Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Totalt

Tillgångar värderade till verkligt värde
Förvaltningsfastigheter

Kontorsfastigheter 83 300 83 300 83 300
Fabriksfastigheter 2 000 2 000 2 000
Övriga fastigheter 7 021 7 021 7 021
Obebyggd	mark 19 417 19 417 19 417

Biologiska tillgångar 98 361 98 361 98 361
Finansiella tillgångar som kan säljas

Onoterade aktier 7 205 7 205 7 205
Derivatinstrument	som	inte	klassificerats	
som säkringsinstrument 535 535 535
Tillgångar för vilka verkliga värden redovisas
Lånefordringar 27 975 27 975 27 975

245 814 535 245 279 245 814

Skulder värderade till verkligt värde
Derivativa	finansiella	skulder 39 39 39
Derivatinstrument	som	inte	klassificerats	
som säkringsinstrument 152 152 152
Skulder för vilka verkliga värden redovisas
Räntebärande skulder

Skuld till rörlig ränta 42 942 40 733 2 209 42 942
Skuld till fast ränta 5 000 5 000 5 000
Övriga räntebärande 18 700 1 935 16 765 18 700
Förbindelser	i	finansiella	leasingkontrakt 12 114 284 13 123 13 407

78 947 43 142 37 097 80 240

2015
Tillgångar värderade till verkligt värde
Förvaltningsfastigheter

Kontorsfastigheter 86 400 86 400 86 400
Fabriksfastigheter 37 420 37 420 37 420
Övriga fastigheter 9 642 9 642 9 642
Obebyggd	mark 19 963 19 963 19 963

Biologiska tillgångar 93 257 93 257 93 257
Finansiella tillgångar som kan säljas

Börsnoterade aktier 621 621 621
Onoterade aktier 10 737 10 737 10 737

Derivatinstrument	som	inte	klassificerats 
som säkringsinstrument 421 421 421
Tillgångar för vilka verkliga värden redovisas
Lånefordringar 11 326 11 326 11 326

269 787 621 421 268 745 269 787

Skulder värderade till verkligt värde
Derivativa	finansiella	skulder 2 655 2 655 2 655
Derivatinstrument	som	inte	klassificerats	 
som säkringsinstrument 342 342 342
Skulder för vilka verkliga värden redovisas
Räntebärande skulder

Skuld till rörlig ränta 156 102 118 802 40 302 159 104
Skuld till fast ränta 134 920 78 477 56 443 134 920
Bankövertrasseringar 5 192 809 4 383 5 192
Förbindelser	i	finansiella	leasingkontrakt 16 136 2 959 13 177 16 136

315 347 204 044 114 305 318 349

Poster där balansvärdena motsvarar de verkliga värdena kategoriseras på tre nivåer.
Nivå	1:	Jämförbara	tillgångars	eller	skulders	noterade	(ojusterade)	marknadspriser	på	en	fungerande	marknad
Nivå	2:	Verkliga	värden	definierade	genom	marknadsparametrar	
Nivå	3:	Verkliga	värden	definierade	med	parametrar	som	inte	är	tillgängliga	på	marknaden
Onoterade tillgångar som kan säljas, vilka inte är värderade på ett tillförlitligt sätt redovisas till anskaffningsutgift och rapporteras på nivå 3.  
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Avstämning av värdering till verkligt värde avseende finansiella tillgångar 
som kan säljas i onoterade aktier  
TEUR 2016 2015
1 januari 10 737 12 527
Omvärderingar redovisade i övrigt totalresultat -463 -1 451
Företagsförvärv 18
Ökning 13 856
Minskning -3 126 -1 400
Nedskrivning -3 -2
Omklassificering 28 207
31 december 7 205 10 737

Not 31. Hantering av finansiella risker
Ahlström Capital är ett familjeägt investeringsbolag som främst 
investerar i börsnoterade och onoterade industriföretag samt i 
affärsfastigheter och skogstillgångar. De onoterade industriföre-
tagen Enics och Destia, vilka kallas Portföljbolag, är verksamma 
som oberoende operativa underkoncerner. Holdingbolag för-
valtar investeringar i börsnoterade och onoterade bolag, fast-
igheter	och	skogstillgångar.	I	not	5,	koncerninformationen,	finns	
en uppställning över alla koncernbolag och deras huvudsakliga 
verksamheter.
Genom	sin	verksamhet	utsätts	koncernen	 för	olika	slag	av	fi-

nansiella	risker.	Huvudmålet	för	hanteringen	av	finansiella	risker	
är	att	minimera	de	ogynnsamma	effekterna	av	fluktuationer	på	
finansmarknaden.	Finansmarknadsrisker	kan	inte	elimineras	ge-
nom	diversifiering,	men	det	 är	möjligt	 att	 delvis	 säkra	 sig	mot	
dessa.
Koncernens	finanspolicy	fastställer	sättet	för	att	hantera	finans-

relaterade frågor och risker i samband med dessa inom koncer-
nen.	Finanspolicyn	anger	riktlinjerna	för	samtliga	koncernbolag.	
Varje	Portföljbolag	har	en	egen	finanspolicy	som	fokuserar	när-
mare på aktuella affärsfrågor i bolagen. Portföljbolag svarar själ-
va för att hantera operativa risker i enlighet med riktlinjerna som 
anges på koncernnivå. Som moderbolag övervakar Ahlström 
Capital	Oy	den	optimala	finansieringsstrukturen	på	koncernnivå.

Finansiella risker
Koncernens	finansiella	risker	i	anslutning	till	tillgången	av	krediter	
bedöms vara liten i det rådande läget. För att bevara denna situa-
tion eftersträvar Ahlström Capital att ha ett gott anseende bland 
marknadsaktörerna. Detta mål omfattar administrationen av kon-
cernbolagens	finansiella	 struktur	och	finansiella	 förhandlingar	 i	
syfte	att	bibehålla	en	sund	balansräkning	genom	hela	koncernen.	
Förmågan	att	täcka	finansiella	kostnader	övervakas	genom	hela	
koncernen och bolagen får stöd för att undvika en hög skuldsätt-
ning och belåning. Ahlström Capital-koncernen är inte beroende 
av	någon	specifik	motpart	eller	finansiellt	instrument.
Portföljbolagen	svarar	för	att	upprätthålla	sin	finansiering	som	

stödjer	deras	verksamhet	i	enlighet	med	sina	egna	finanspolicyn.	
Ahlström Capital kan delta i beslut på strategisk nivå i anslutning 
till	 finansieringen	 i	 dotterbolag.	 Portföljbolagen	 säkerställer	 in-
dividuellt att de har tillräckliga kreditgränser för operativa och 
kassaändamål. Ahlström Capital har tillsammans med holding-
bolagen tillräckliga kreditgränser för kassaändamål och för att ta 
vara på investeringsmöjligheter.

Ahlström Capital-koncernen och dess holdingbolag har an-
vänt sig av sina fastigheter, skogar och aktier som säkerhet för 
finansieringsarrangemang.	Användningen	av	börsnoterade	akti-
er omfattar en risk för limitöverskridningar beroende på värdeut-
vecklingen av ifrågavarande aktier. Risken för limitöverskridning-
ar ses som liten och som moderbolag bevakar Ahlström Capital 

Oy	aktie-	och	säkerhetsvärdena	i	fråga	om	dessa	finansieringsar-
rangemang noga. Mångfalden i koncernens tillgångar minskar 
risken	för	otillräckliga	säkerheter	för	finansieringsarrangemang.
Portföljbolagen	har	möjlighet	att	utnyttja	olika	 typer	av	 fastig-

heter	och	aktier	som	säkerhet	för	sina	finansieringsarrangemang.		
Portfoliobolagen	finansieras	så	långt	som	möjligt	genom	riktad	fi-
nansiering utan möjlighet att kräva återbetalning av andra enheter.

Marknadsrisk
Valutarisk
Ahlström Capital har en relativt begränsad exponering för valuta-
kursrisker, eftersom den övervägande majoriteten av affärsverk-
samheten sker i euro. Cirka 80 procent av koncernens omsätt-
ning	är	 i	euro.	En	viss	exponering	för	andra	betydande	valutor,	
till	exempel	dollar,	schweizisk	franc	och	kinesiska	yuan	renminbi,	
vilket	 kan	 förorsaka	 begränsade	 fluktuationer	 i	 eurovärdet	 för	
kassaflödet	i	dessa	valutor,	förekommer	i	Portföljbolagen.

Portföljbolagen svarar själva för att hantera operativa valuta-
kursrisker i enlighet med riktlinjerna som anges på koncernnivå. 
Portföljbolagen använder sig av säkring mot valutarisker. Säk-
ringen sker individuellt i Portföljbolagen och respektive bolags 
egna nettoposition i olika valutor beaktas. Eftersom valutater-
minssäkring används i Portföljbolag, minskar även effekterna av 
valutakursändringar på koncernnivå. 

I fastighetsverksamheten är koncernens valutakursrisk mini-
mal.	Skogstillgångarna	finns	i	Finland	och	verksamhetsvalutan	är	
euro.

Ränterisk
Ränterisken anses vara låg i det rådande läget där centralban-
kernas	stöd	för	ekonomin	förlängs.	Denna	period	av	mycket	låga	
räntor förväntas dock upphöra förr eller senare, vilket kan leda 
till	 högre	finansieringskostnader	 för	 koncernen.	För	att	hantera	
koncernens ränterisk behålls låneupptagningen över hela kon-
cernen	på	en	moderat	nivå	och	policyn	är	att	 använda	säkring	
mot	ränterisk.	Spekulativ	handel	i	vinstsyfte	utan	underliggande	
exponering är inte tillåtet. Portföljbolagen svarar självständigt för 
att hantera ränterisken och för rapportering till koncernen. Port-
följbolagen måste säkerställa att säkringsbesluten är i linje med 
koncernens	finansiella	ställning.
Vid	 utgången	 av	 året	 finns	 inga	 obligationslån	 emitterade	

inom koncernen. Portföljbolaget Destia inlöste obligationslånet 
till hela det utestående beloppet i enlighet med villkoren för obli-
gationslånet.	Vissa	omfinansieringsarrangemang	har	genomförts	
inom koncernen och räntesäkring används mot förändringar 
i	 räntesatsen	 i	enlighet	med	finanspolicyn.	Räntenivån	har	varit	
låg hela året. Ahlström Capitals banker passerar effekten av Eu-
ropeiska centralbankens negativa inlåningsräntan till koncernens 
likvida medel. 
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Kreditrisk
Risken för kreditförluster till följd av en tredje parts oförmåga att 
återbetala	sina	skulder	till	koncernen	är	inte	en	betydande	risk	på	
koncernnivå på grund av det relativt låga beloppet av fordring-
ar	 från	andra.	Ahlström	Capital	Oy	 svarar	 för	 att	hantera	 kredi-
trisker	i	finansiella	instrument	och	transaktioner	på	koncernnivå.	
Huvudprincipen är att den kreditinstitutets kreditvärdighet ska 
kontrolleras och godkännas innan ett avtal eller en transaktion 
ingås. Ahlström Capital har en motpartslista och separata regler 
och principer är i kraft när överskottslikviditet investeras. Vid årets 
utgång var den främst insatt hos välrenommerade europeiska 
banker som är Ahlström Capital-koncernens relationsbanker.
I	portföljbolagen	kan	risken	i	fordringar	vara	betydande,	men	

med stora variationer i belopp och åldersstruktur på fordringar 
mellan bolag. Portföljbolagen hanterar kreditrisken genom sina 
kreditpolicyer	och	de	olika	hanteringssätten	 varierar	beroende	
på verksamhet. Det används exempelvis begränsningar för ute-
stående krediter och villkor, kreditförsäkringar har tagits i bruk, 
och	förskottsbetalningar	och	säkerheter	ombeds	vid	behov.	Nya	
och	 befintliga	 affärsrelationer	 analyseras	 regelbundet	 och	 kre-
ditvärdigheten undersöks i fastighets- och skogsverksamheten 
samt i portföljbolagens verksamheter. 

Likviditetsrisk
Likviditetsrisken realiseras om koncernen inte längre har kassam-
edel eller om dess kreditgränser eller lånearrangemang är 
otillräckliga	 för	 att	 uppfylla	 avtalsskyldigheterna.	 Koncernens	
likviditetsrisk	 hanteras	 genom	 att	 upprätthålla	 flera	 potentiella	
finansieringskällor	som	stöds	av	koncernens	tillgångar.	Därtill	har	
koncernen	betydande	tillgångar	som	har	ett	bra	säkerhetsvärde	
(till exempel börsnoterade aktier). Koncernen upprätthåller till-
räckliga likviditetskällor och lånearrangemang för att säkerställa 
tillgången	på	 likvida	medel	 som	uppkommer	på	grund	av	nya	
investeringsmöjligheter för koncernen.

Portföljbolagen ansvarar för att följa sin egen likviditetsposi-
tion	och	kassaflöden.	De	har	också	finansieringskällor	som	kan	
användas vid behov och som kan stödas av moderbolaget vid 
behov.
I	slutet	av	året	omfattade	koncernens	befintliga	finansierings-

arrangemang kreditfaciliteter (RCF) om 148 miljoner euro, av vil-
ket 146 miljoner är oanvänt. 

Tabellen nedan sammanfattar maturitetsprofilen av koncernens finansiella skulder baserat på 
avtalsenliga odiskonterade betalningar
2016 
TEUR < 1 år 2–3 år 4–5 år > 5 år Totalt
Räntebärande skulder 20 193 47 052 2 148 93 69 485
Övriga	finansiella	skulder 101 969 12 343 2 633 837 117 781
Leverantörsskulder och övriga skulder 115 461 115 461
Derivatinstrument 217 192 408

237 839 59 586 4 781 929 303 135

2015
Räntebärande skulder 60 492 180 140 72 305 23 312 960
Övriga	finansiella	skulder 142 702 9 008 3 223 797 155 729
Leverantörsskulder och övriga skulder 152 989 152 989
Derivatinstrument 1 477 1 090 10 2 577

357 660 190 238 75 538 821 624 256
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Derivatinstrument som uppfyller 
kraven på säkringsredovisning

Verkliga värden Nominella värden
TEUR 2016 2015 2016 2015
Skulder
Ränteswapar 39 2 655 40 000 106 850

Vid	nya	investeringar	eller	återfinansiering	säkras	de	långfristiga	
skulderna för investeringarna delvis eller helt för den planerade 
investeringsperioden.	 Räntederivat	 används	 för	 skydd	mot	 för-
ändringar i räntesatserna.

Derivatinstrument som inte uppfyller kraven 
för säkringsredovisning

Verkliga värden Nominella värden
TEUR 2016 2015 2016 2015
Tillgångar
Valutaterminer 437 421 22 428 25 097
Råvaruderivat 98 565
Skulder
Valutaterminer 152 84 9 282 14 922
Ränteswapar 60 16 875
Råvaruderivat 198 603

Ahlström Capital-koncernen har inga ramavtal om nettning enligt 
ISDA att rapportera.

Kapitalförvaltning
Koncernens kapitalförvaltning omfattar aktiekapitalet, överkurs-
fonden och alla andra reserver under eget kapital hänförligt till 
moderbolagets aktieägare.

Det huvudsakliga målet för koncernens kapitalförvaltning är 
att maximera aktieägarvärdet, det vill säga det externa verkliga 
värdet på aktien. Det externa verkliga värdet (EFV) represente-
rar det antagna marknadsvärdet på ifrågavarande tillgång som 
skulle erhållas vid en normal transaktion mellan marknadspar-
ter med avdrag för beräknade transaktionskostnader och andra 
relevanta förpliktelser. De facto innebär detta att EFV-värdet på 
Ahlström Capitals aktie är summan av EFV-värdena på de under-
liggande tillgångarna i Ahlström Capital-koncernen minskat med 
de relevanta skulderna i moderbolaget. För att bestämma EFV 
på Ahlström Capitals aktie värderas EFV för de underliggande 
tillgångarna vid varje värderingstidpunkt. 

Börsnoterade aktier värderas till marknadsvärde. Beträffande 
investeringar i onoterade aktier motsvarar Ahlström Capitals 

värderingspolitik IPEV-anvisningarna (International Private Equ-
ity	 and	 Venture	 Capital	 Valuation	 Guidelines)	 enligt	 vilka	 det	
externa verkliga värdet är det pris till vilket ägandet av investe-
ringen skulle kunna överföras mellan marknadsaktörer på rap-
porteringsperiodens slutdag. Beträffande placeringsfastigheter 
följer	 Ahlström	 Capitals	 värderingspolitik	 EPRA:s	 anvisningar	
(European Public Real Estate Association). International Financial 
Reporting Standards (IFRS) tillämpas på värdering av skogar och 
andra innehav.

För att uppnå denna helhetsmålsättning siktar koncernens ka-
pitalförvaltning	bland	annat	på	att	försäkra	sig	om	att	uppfylla	de	
finansiella	kovenanter	som	ansluter	sig	till	räntebärande	skulder	
och	som	ställer	krav	på	kapitalstrukturen.	För	att	hantera	de	finan-
siella	riskerna	finansieras	dotterbolagen	och	underkoncernerna	
så	 långt	 som	möjligt	 genom	 riktad	 finansiering	 utan	möjlighet	
att	 kräva	 återbetalning	 av	 andra	 enheter.	Det	 finns	 kovenanter	
för vissa utestående lån. Nivåerna överenskoms vanligen på för-
hand	med	tillräcklig	flexibilitet	för	planeringen.	Dessa	övervakas	
noggrant. Brott mot kovenanterna kunde i vissa fall begränsa 
bolagens	förmåga	att	finansiera	sin	verksamhet	eller	ge	borge-
närerna möjligheten att kräva återbetalning av skulderna. Under 
räkenskapsperioden har inga brott mot kovenanter på de ränte-
bärande skulderna förekommit.

Koncernen förvaltar sin kapitalstruktur och gör justeringar mot 
bakgrunden av förändringar i de ekonomiska omständigheterna 
och	kraven	 i	de	finansiella	kovenanterna.	För	att	bibehålla	eller	
justera kapitalstrukturen kan koncernen anpassa dividendutbe-
talningen till aktieägarna, utföra kapitalåterbetalningar till aktieä-
garna	eller	emittera	nya	aktier.	Den	målsatta	dividendavkastning-
en är tre till fem procent av det externa verkliga värdet.

Nettoskuld och EFV
TEUR 2016 2015
Långfristiga räntebärande skulder 
(Not 29) 56 139 254 043
Kortfristiga räntebärande skulder 
(Not 29) 22 617 59 637
Minskat med kassamedel och kort-
fristiga depositioner (Not 28) -204 112 -185 488
Nettokassa (-)/nettoskuld (+) -125 356 128 192

Externt gängse värde 949 827 743 690
Eget kapital (inkl. innehav utan be-
stämmande	inflytande) 711 509 592 404

EFV-justerad nettoskuldsättningsgrad -13 % 17 %
Nettoskuldsättningsgrad (IFRS/bokfö-
ringsvärde) -18 % 22 %
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Not 32. Aktiekapital och fonder

TEUR Antal aktier Aktiekapital Överkursfond

Fond för inbe
talt fritt eget 

kapital Reservfond Totalt
1 januari 2015 628 876 38 771 12 774 104 336 2 303 158 184
Övriga förändringar 860 860
31 december 2015 628 876 38 771 12 774 104 336 3 163 159 044
Övriga förändringar -2 063 -2 063
31 december 2016 628 876 38 771 12 774 104 336 1 100 156 981

Övrigt totalresultat efter skatt
Förändringar i övrigt totalresultat enligt slag av fond i eget kapital  

2016  
TEUR

Fond för 
verkligt 

värde
Kassaflö

dessäkring

Omräk
ningsdiffe

rens

Balanse
rade vinst

medel

Innehav 
utan be

stämmande 
inflytande Totalt

Omräkningsdifferens 260 534 793
Finansiella tillgångar som kan säljas –  
nettoförändring i verkligt värde -450 -450
Finansiella tillgångar som kan säljas –  
överfört till resultaträkningen -213 -213
Kassaflödessäkring	–	nettoförändring	i	verkligt	värde 177 177
Kassaflödessäkring	–	överfört	till	resultaträkningen 1 916 1 916
Omvärdering av förmånsbestämda pensionsplaner 794 -968 -174
Andel av övrigt totalresultat i intressbolag 188 4 445 -1 059 3 574

663 2 281 4 705 265 434 5 623

2015 
Omräkningsdifferens 2 750 425 3 175
Finansiella tillgångar som kan säljas –  
nettoförändring i verkligt värde 27 665 27 665
Finansiella tillgångar som kan säljas –  
överfört till resultaträkningen -61 473 -61 473
Kassaflödessäkring	–	nettoförändring	i	verkligt	värde 357 357
Kassaflödessäkring	–	överfört	till	resultaträkningen 558 558
Omvärdering av förmånsbestämda pensionsplaner -2 074 102 -1 972
Andel av övrigt totalresultat i intressebolag -1 863 282 -1 568 -206 -3 355

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

Totalt eget kapital består av aktiekapital, överkursfond, fonden 
för inbetalt fritt eget kapital, reservfond, fond för verkligt värde, 
kassaflödessäkringar,	 omräkningsdifferenser	 och	 balanserade	
vinstmedel. Till överkursfonden överförs den del av aktiepriset 
som överstiger det redovisade nominella värdet på aktien. I reser-
vfonden	finns	belopp	som	skapats	från	balanserade	vinstmedel	

till följd av särskild lagstiftning i vissa länder. Fonden för verkligt 
värde innehåller förändringar i de verkliga värdena av instrument 
som	kan	säljas.	Kassaflödessäkringar	består	av	förändringen	i	det	
verkliga värdet av derivatinstrument som är ägnade att säkra kas-
saflöden.	Omräkningsdifferenser	består	av	differenser	som	upp-
kommer vid omräkning av valuta i utländska dotterbolag.
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Not 33. Avsättningar

TEUR
Avsättningar 
för garantier

Avsättningar 
för omstruktu

rering

Avsättningar 
för  

miljöansvar
Övriga  

avsättningar Totalt
1 januari 2015 10 738 283 11 399 14 636 37 056
Omräkningsdifferenser 51 3 -20 34
Uppkomna under året 1 255 70 5 044 6 369
Använda avsättningar -731 -221 -239 -8 893 -10 084
Återföring av oanvända avsättningar -1 643 -39 -2 -658 -2 342
Omklassificeringar -5 685 1 585 2 510 -1 590
Diskonteringseffekt 20 219 239
31 december 2015 4 005 26 13 033 12 618 29 681
Omräkningsdifferenser -10 -10
Avvecklade verksamheter -260 -26 -226 -512
Uppkomna under året 2 831 838 112 7 744 11 525
Använda avsättningar -516 -138 -1 064 -4 941 -6 659
Återföring av oanvända avsättningar -22 -2 -2 902 -2 925
Diskonteringseffekt 106 983 1 090
31 december 2016 6 134 700 13 063 12 293 32 189

Långfristiga, 31 december 2015 3 104 0 12 798 6 916 22 818
Kortfristiga, 31 december 2015 901 26 235 5 702 6 864

Långfristiga, 31 december 2016 4 363 0 12 566 8 352 25 281
Kortfristiga, 31 december 2016 1 771 700 497 3 941 6 908

Avsättningar för garantier
Avsättningar	för	garantier	har	gjorts	för	att	täcka	eventuella	skyl-
digheter under garantiperioden för avtal. Dessa baseras på er-
farenheter från tidigare år.

Avsättningar för omstrukturering
Avsättningar är hänförlig till kostnader för personal som berörs 
och varslas av strukturella förändringar inom koncernen. 

Avsättningar för miljöansvar
Koncernen	 har	 markområden	 som	 den	 är	 skyldig	 att	 istånd-
sätta till ursprungligt skick. Nuvärdet av de uppskattade land-
skapskostnaderna har aktiverats till områdenas anskaffningsvär-
de och redovisas som en avsättning. Därutöver har koncernen 
en avsättning för rengöring av ett förorenat markområde där en 
asfaltfabrik har funnits.

Övriga avsättningar
Övriga avsättningar inkluderar avsättningar för tvistemål och 
rättsprocesser, avsättningar för projektförluster och andra avsätt-
ningar.

Not 34. Leverantörsskulder 
och övriga skulder

TEUR 2016 2015
Leverantörsskulder 115 461 152 932
Övriga skulder 43 610 58 754
Upplupna skulder 54 195 79 053
Derivatinstrument 152 342

213 418 291 081

Not 35. Åtaganden och 
ansvarsförbindelser
Operativ leasing – koncernen 
som leasingtagare
Koncernen leasar olika tillverknings-/kontorslokaler, maskiner 
och fordon. 
Framtida minimiavgifter betalbara på bindande operativa lea-
singkontrakt	var	den	31	december	följande:

TEUR 2016 2015
Inom 1 år 8 817 8 358
Mellan 1 och 5 år 10 496 10 921
Över 5 år 1 463 2 098

20 776 21 377

Åtaganden och ansvarsförbindelser 
för egen skuld
TEUR 2016 2015
Säkrade lån
Skulder till kreditinstitut och andra 5 673 90 390
Obligationslån 114 350

Pantsatta tillgångar
Fastighetsinteckningar 82 859 144 308
Pantsatta aktier 48 225 89 583
Övriga pantsatta tillgångar 780 36 610
Ställda säkerheter 16 135 29 670
Garantier 137 410 167 992
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Panter används som säkerhet för bekräftade eller revolverande 
kreditfaciliteter, varav 137 miljoner euro är säkrade och 10 miljo-
ner är osäkrade. Vid årets utgång användes 2 miljoner euro.

Uppskattningsvis 69 procent av koncernens investeringsfast-
igheter (not 22) har använts som säkerhet för egna skulder och 
redovisas som fastighetsinteckningar under åtaganden. Den 31 
december 2016 användes inga av företagets skogstillgångar 
(not 23) som säkerhet.

Ahlström Capital-koncernen har en momsansvarsförbindelse 
på	fastighetsinvesteringar	om	1 719		tusen	euro	(5 530)	den	31	
december 2016.

Som grundande aktieägare har Ahlström Capital-koncernen 
vissa	skyldigheter	i	enlighet	med	lagen	om	bostadsköp.	Avsätt-
ningar	har	gjorts	för	att	täcka	skyldigheterna.

Åtaganden för andra
Ahlström Capital-koncernen har säkerheter givna för andra till ett 
belopp	av	1 048	tusen	euro	(1	185)	den	31	december	2016.

Not 36. Transaktioner mellan 
närstående parter
De närstående parterna till koncernen inbegriper Ahlström Ca-
pitals	styrelse	och	kommittéer,	bolagets	tf.	verkställande	direktör	
(fram till den 1 februari 2016) och verkställande direktör (från och 
med den 1 februari 2016), dotterbolag och intressebolag samt 
Antti	 Ahlström	 Perilliset	 Oy	 som	 har	 ett	 betydande	 inflytande	
över	Ahlström	Capital	Oy.	Transaktioner	med	 intressebolag	 re-
dovisas separat i not 25. Lånetransaktionerna med intressebolag 
år 2016 behandlas i not 29. 

Avtalet gällande vinstfördelning av försäljningsvinst för 
66 666 666	aktier	i	Suominen	Oyj	från	Ahlstrom	Abp	löpte	ut	den	
7 oktober 2016.
Löner	 till	 verkställande	 direktören	 och	 arvoden	 till	 styrelse-

medlemmarna upptas i not 15.

Affärstransaktioner med intressebolag 
och samfund med betydande inflytande i 
koncernen
TEUR 2016 2015
Försäljning	till	samfund	med	betydan-
de	inflytande	i	koncernen 102 101

Betalningar till personal som tillhör 
koncernens närstående parter
TEUR 2016 2015
Löner och andra kortfristiga anställ-
ningsförmåner 835 1 398
Förmåner efter anställningstiden 96 192
Total ersättning erlagd till ledningen 931 1 590

Beloppen redovisade i tabellen motsvarar de bokförda kostna-
derna under rapportperioden för personal som tillhör koncernen 
närstående parter.

Not 37. Händelser efter 
räkenskapsperiodens utgång
Den 11 januari 2017 godkände Ahlstroms och Munksjös extra 
bolagsstämmor den planerade fusionen.

Den 27 januari 2017 offentliggjorde Enics förvärvet av PKC 
Electronics, med fabriker i Brahestad i Finland och Suzhou i Kina. 
Företaget tillhandahåller testningstjänster, energilösningar och 
konstruktions- och tillverkningstjänster inom elektronik, mekanik, 
mjukvara	och	testsystemplanering.	Transaktionen	är	villkorad	av	
sedvanliga	myndighetsgodkännanden.

Ahlström Capital har utnämnt Pasi Koota som ekonomidirektör. 
Ekon.mag.	Pasi	Koota	kommer	att	tillträda	sin	nya	befattning	den	
1 april 2017 och bli medlem i Ahlström Capitals ledningsgrupp.
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TEUR Not 2016 2015

Omsättning 1 6 495 5 845

Övriga rörelseintäkter 2 221 215

Personalkostnader 3 -5 520 -4 279
Avskrivningar och nedskrivningar 7 -1 008 -1 450
Övriga rörelsekostnader -7 112 -5 412

Rörelsevinst / -förlust -6 924 -5 081

Finansiella intäkter och kostnader 5
Ränte-	och	övriga	finansiella	intäkter 120 060 56 061
Nedskrivningar -4 685 -14 608
Ränte-	och	övriga	finansiella	kostnader -3 734 -2 079

111 641 39 374

Resultat före bokslutsdispositioner och skatter 104 717 34 293

Bokslutsdispositioner 6
Förändring av avskrivningsdifferens -78 -162
Koncernbidragar 5 065 8 658

Inkomstskatter -114 0

Räkenskapsperiodens resultat 109 590 42 789

Moderbolagets resultaträkning
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TEUR Not 31.12.2016 31.12.2015

Aktiva

Bestående aktiva

Immateriella tillgångar 7
Immateriella rättigheter 197 3 452

197 3 452

Materiella tillgångar 7
Mark- och vattenområden 26 254 26 254
Byggnader	och	konstruktioner 25 710 26 646
Maskiner och inventarier 812 884
Övriga materiella tillgångar 70 70

52 846 53 854

Placeringar 8
Aktier i koncernbolag 256 577 211 267
Övriga aktier och andelar 5 579 10 366

262 156 221 633

Bestående aktiva totalt 315 199 278 939

Rörliga aktiva

Långfristiga fordringar
Lånefordringar hos koncernbolag 14 12 661 28 217
Lånefordringar 421 393

13 082 28 610

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 119 89
Fordringar hos koncernbolag 14 8 297 12 055
Lånefordringar 180 336
Övriga fordringar 22 22
Resultatregleringar 9 46 230

8 664 12 732

Kassa och bank 97 485 34 514

Rörliga aktiva totalt 119 231 75 856

Aktiva totalt 434 430 354 795

Moderbolagets balansräkning
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TEUR Not December 31, 2016 December 31, 2015

Passiva

Eget kapital 10

Aktiekapital 38 771 38 771
Överkursfond 12 774 12 774
Balanserade vinst (förlust) 154 381 138 005
Reserv för inbetalt fritt eget kapital 104 336 104 336
Räkenskapsperiodens resultat 109 590 42 789

419 852 336 675

Ackumulerade bokslutsdispositioner
Avskrivningsdifferens 1 647 1 570
Skattemässiga reserver 2 332

3 979 1 570

Avsättningar 12 909 932

Främmande kapital
Långfristiga främmande kapital

Skulder till kreditinstitut 5 000 5 000
Resultatregleringar 13 2 663 926

7 663 5 926

Kortfristiga främmande kapital
Skulder till kreditinstitut 7 000
Leverantörsskulder 88 216
Skulder till koncernbolag 14 25 30
Övriga skulder 263 338
Resultatregleringar 13 1 651 2 108

2 027 9 692

Främmande kapital totalt 9 690 15 618

Passiva totalt 434 430 354 795

Moderbolagets balansräkning
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TEUR 2016 2015

Affärsverksamheten
Rörelsevinst / förlust -6 924 -5 081
Avskrivningar och nedskrivningar 1 008 1 450
Övriga justeringar 3 058 117
Kassaflöde	från	affärsverksamheten	före	förändring	i	nettorörelsekapital -2 858 -3 514

Förändring i nettorörelsekapitalet
Ökning (-) / minskning (+) i kortfristiga fordningar 1 248 -1 466
Ökning (+) / minskning (-) i kortfristiga räntefria skulder 1 903 -257
Kassaflöde	före	affärsverksamheten	före	finansiella	poster	och	skatter 293 -5 237

Räntor	och	övriga	finansiella	intäkter 118 104 55 297
Räntor	och	övriga	finansiella	kostnader -3 344 -1 644
Kassaflöde från affärsverksamheten 115 053 48 416

Investeringsverksamheten
Nyanskaffningar -145 -22
Investeringar i övriga placeringar -30 310 -3 494
Intäkter från försäljingen av bestående aktiva 444 2 095
Förändringar av lånefordringar och övriga fordringar 533 -2 242
Kassaflöde från investeringsverksamheten -29 478 -3 663

Finansieringsverksamheten
Förändring av långfristiga skulder -17 000
Förändring av kortfristiga skulder -4 849 -5 322
Betalda dividender -26 413 -25 155
Övriga förändringar 8 658
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -22 604 -47 477

Förändring i kassa och finansiella värdepapper 62 971 -2 724

Kassa	och	finansiella	värdepapper	vid	räkenskapsårets	början 34 514 37 238
Kassa	och	finansiella	värdepapper	vid	räkenskapsårets	utgång 97 485 34 514

Moderbolagets finansieringsanalys
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1. Redovisningsprinciper
Moderbolaget	Ahlström	Capital	Oy:s	bokslut	har	upprättats	en-
ligt	den	finländska	bokföringslagen	och	andra	i	Finland	gällande	
bestämmelser. Dessa överensstämmer med Europeiska Unio-
nens direktiv gällande bokslut och god bokföringssed.

Bokslutet presenteras i euro och upprättas enligt förvärvsprin-
cipen.
Ahlström	Capital	Oy	 grundades	 när	A.	Ahlström	Osakeyhtiö	

delades	i	tre	bolag	den	30	juni	2001.	Det	officiella	bokslutet	för	
2016 avser bolagets sextonde verksamhetsår som löpte från den 
1 januari 2016 till den 31 december 2016.

Redovisningsprinciperna har inte ändrats under räkenskapsåret.

Intäktsföring
Inkomster från försäljningen av varor och tjänster bokförs som 
intäkter då varorna överlåts eller tjänsterna utförs. Omsättning-
en redovisas till nettobelopp efter indirekta skatter och rabatter. 
Kursdifferenser i anslutning till försäljningen ingår i omsättningen.

Belopp i utländsk valuta
I bokslutet omräknas fordringar och skulder i utländsk valuta till 
euro enligt avistakursen på dagen före bokslutsdagen. Kursdif-
ferenser i fordringar och skulder ingår i resultaträkningen. Kurs-
differenser som uppstår vid försäljningen redovisas som en del 
av omsättningen. Kursdifferenser som hänför sig till leverantörs-
skulder redovisas som korrekturposter under inköpskostnader 
(årskostnad eller aktivering).
Kursdifferenser	som	uppstår	vid	omräkning	av	finansiella	pos-

ter	redovisas	som	finansiella	intäkter	eller	finansiella	kostnader.

Pensionskostnader
De	finländska	bolagens	lagstadgade	pensionsvar	är	 försakrade	
och redovisas på basis av försäkringsberäkningar. Pensionförsäk-
ringspremier och förändringar av pensionsförpliktelser redovisas 
i resultatet.

Derivatinstrument
Gängse värdet på de ansvarsförbindelser som hänför sig till de-
rivatavtal	ingångna	för	att	skydda	mot	valuta-	och	ränterisker	har	
redovisats i noterna till bokslutet. Detsamma gäller det nominella 
värdet	på	skyddade	förmåner	och	förpliktelser.

Noter till moderbolagets bokslutet

Omsättningstillgångar
Omsättningstillgångarna upptas till det lägre av anskaffnings-
kostnaden eller marknadsvärdet.

Investeringar
Investeringar	 som	 förväntas	generera	 inkomster	under	flera	än	
ett räkenskapsår upptas till anskaffningsvärde under bestående 
aktiva.

Finansiella värdepapper upptas i balansräkningen till det lägre 
av anskaffningskostnaden eller marknadsvärdet.

Bestående aktiva
Bestående aktiva upptas till ursprungligt anskaffningsvärde i ba-
lansräkningen med avdrag för ackumulerade avskrivningar och 
nedskrivningar.

Avskrivningar och nedskrivningar räknas som lineära avskriv-
ningar på det ursprungliga anskaffningsvärdet eller på det upp-
skrivna värdet av tillgångarna under tillgångarnas ekonomiska 
livslängd.

De	beräknade	ekonomiska	livslängderna	är	följande:
Byggnader	 25–40	år
Tunga maskiner 10–20 år
Andra maskiner och inventarier 3–10 år
Immateriella tillgångar 3–5 år

Mark- och vattenområden avskrivs inte.

Leasing
Avgifter	 för	 bruksleasing	 och	 finansieringsleasing	 bokförs	 som	
hyreskostnader.	Leasingtillgångar	redovisas	inte	i	balansräkning-
en som anläggningstillgångar och framtida leasingavgifter upp-
tas inte som skulder. Noterna till bokslutet visar de ansvarsförbin-
delser som uppstått genom gällande leasingavtal.

Skatter
Inkomstskatterna består av betalda skatter och skatteskulder på 
beskattningsbar inkomst för den senaste och de föregående re-
dovisningsperioderna i enlighet med gällande nationella skatte-
lagar samt uppskjuten skatt.

AHLSTRÖM CAPITAL ÅRSREDOVISNING 2016  |   105



2. Omsättning
Omsättning per land
TEUR 2016 2015
Finland 5 152 4 887
Nederländerna 1 343 958

6 495 5 845

Omsättningens fördelning per 
verksamhetsgren
TEUR 2016 2015
Fastigheter 4 421 4 394
Övriga 2 074 1 451

6 495 5 845

3. Övriga rörelseintäkter
TEUR 2016 2015
Försäljningsvinst av tillgångar i 
 bestående aktiva 199
Övriga 22 215

221 215

4. Personalkostnader
TEUR 2016 2015
Löner och arvoden 4 496 3 370
Pensionskostnader 902 766
Övriga lönebikostnader 122 143

5 520 4 279

Löner till verkställande direktörer 481 1 016
varav tantiem 600
Arvoden	till	styrelsemedlemmar 377 382

5. Antal anställda i medeltal
2016 2015

Tjänstemän 16 14

6. Finansiella intäkter och kostnader
Finansiella intäkter
TEUR 2016 2015
Dividendintäkter från övriga 21 19
Dividendintäkter från koncernbolag 115 000 52 500
Ränteintäkter	och	övriga	finansiella	
intäkter från koncernbolag 2 312 3 500
Ränteintäkter	och	övriga	finansiella	
intäkter från andra 2 727 42

120 060 56 061

Finansiella kostnader
TEUR 2016 2015
Nedskrivningar -4 685 -4 608
Nedskrivning av aktier -10 000
Nedskrivning i andelar i koncernbo-
lag -67
Räntekostnader	och	övriga	finansiella	
kostnader till koncernbolag

Räntekostnader och övriga 
	finansiella	kostnader	till	andra -399 -1 400
Räntekostnader -3 335 -612

Övriga	financiella	kostnader -8 419 -16 687

Totalt	finansiella	intäkter	och	
 kostnader 111 641 39 374

7. Bokslutsdispositioner
TEUR 2016 2015
Förändring av avskrivningsdifferens -78 -162
Mottaga koncernbidrag 5 065 8 658

4 987 8 496
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8. Immateriella och materiella tillgångar, uppskrivningar, nedskrivningar och
avskrivningar

2016 
TEUR

Immateriella
rättigheter

Mark och 
vatten

områden

Byggnader 
och konstruk

tioner
Maskiner och  

inventarier

Övriga 
materiella 
tillgångar

Förskotts
betalningar 

och pågående 
anskaffningar

Anskaffningsutgift 1.1. 4 853 26 254 36 365 2 268 70
Minskningar -3 255
Anskaffningsutgift 31.12. 1 598 26 254 36 365 2 268 70

Ackumulerade avskrivningar 1.1. 1 401 9 719 1 384
Periodens avskrivningar 936 72
Ackumulerade avskrivningar 31.12. 1 401 10 655 1 456

Bokföringsvärde 31.12.2016 197 26 254 25 710 812 70

2015
Anskaffningsutgift 1.1. 4 853 26 254 35 958 2 268 70 389
Ökningar 22
Minskningar -4
Omklassificeringar 385 -385
Anskaffningsutgift 31.12. 4 853 26 254 36 365 2 268 70 0

Ackumulerade avskrivningar 1.1. 936 8 805 1 313
Periodens avskrivningar 465 914 71
Ackumulerade avskrivningar 31.12. 1 401 9 719 1 384

Bokföringsvärde 31.12.2015 3 452 26 254 26 646 884 70 0

9. Placeringar

2016 
TEUR

Andelar i
koncern

bolag

Övriga
aktier och

andelar
Bokföringsvärde 1.1. 211 267 10 366
Ökningar 45 310 145
Minskningar -247
Nedskrivningar -4 685
Bokföringsvärde 31.12. 256 577 5 579

2015
Bokföringsvärde 1.1. 210 927 15 069
Ökningar 10 340
Minskningar -95
Nedskrivningar -10 000 -4 608
Bokföringsvärde 31.12. 211 267 10 366

10. Aktiva resultatregleringar
TEUR 2016 2015
Kortfristiga

Periodiserade ränteintäkter 28 23
Periodiserade kostnader 18 14
Övriga 193

46 230
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11. Eget kapital
TEUR 2016 2015
Bundet eget kapital

Aktiekapital 1.1. 38 771 38 771
Ökning av aktiekapitalet
Aktiekapital 31.12. 38 771 38 771

Överkursfond 1.1. 12 774 12 774
Överkursfond 31.12. 12 774 12 774

Bundet eget kapital totalt 51 545 51 545

Fritt eget kapital

Balanserad vinst från föregående 
räkenskapsperioder 1.1. 180 794 163 160
Utdelning av dividend -26 413 -25 155
Fonden för inbetalt fritt eget kapital 104 336 104 336
Övriga förändringar
Balanserad vinst från föregående 
räkenskapsperioder 31.12. 258 717 242 341

Räkenskapsperiodens vinst 109 590 42 789

Fritt eget kapital totalt 368 307 285 130

Eget kapital totalt 419 852 336 675

12. Aktiekapital 31.12.2016
Antal aktier EUR

En röst per aktie, klausul om rätt 
till inlösen 628 876 38 771 470

13. Avsättningar
TEUR 2016 2015
Personalkostnader 909 932

14. Passiva resultatregleringar
TEUR 2016 2015
Långfristiga

Personalkostnader 2 663 926
Kortfristiga

Personalkostnader 1 478 1 372
Upplupen ränta 58 732
Övriga 115 4

4 314 3 034

15. Fordringar hos och skulder till 
företag inom samma koncern
Fordningar hos företag inom samma koncern
TEUR 2016 2015
Lånefordringar 15 156 29 787
Kundfordringar 802 1 827
Aktiva resultatregleringar 5 000 8 658

20 958 40 272

Skulder till företag inom samma koncern
TEUR 2016 2015
Övriga kortfristiga skulder 25 30

25 30

16. Ställda säkerheter
TEUR 2016 2015
För egna skulder

Skulder till kreditinstitut 5 000 12 000
Kreditfaciliteter (RCF) 70 000 35 000
av vilka vid användning 0 0
Inteckningsbelopp och ställda 
panter 80 000 62 000

17. Ansvarsförbindelser
TEUR 2016 2015
Leasing-	och	hyresavtal

Kortfristig del 63 59
Långfristig del 74 79

137 138

Åtaganden för koncernbolag 520 3 993

Ansvar för mervärdesskatt hänförlig 
till fastighetsinvestering 757 1 240

Investeringsförbindelser 145
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Revisionsberättelse

Till Ahlström Capital Oy:s 
bolagsstämma

Revision av bokslutet
Uttalande
Vi	 har	 utfört	 en	 revision	 av	 bokslutet	 för	 Ahlström	 Capital	 Oy	
(fo-nummer 1670034-3) för räkenskapsperioden 1.1–31.12.2016. 
Bokslutet omfattar koncernens balansräkning, resultaträkning, 
rapport över totalresultatet, rapport över förändringarna i eget 
kapital,	rapport	över	kassaflöden	och	noter	till	bokslutet	inklusi-
ve	en	sammanfattning	av	betydelsefulla	 redovisningsprinciper”	
samt	 moderbolagets	 balansräkning,	 resultaträkning,	 finansie-
ringsanalys	och	noter	till	bokslutet.

Enligt vår uppfattning
• ger koncernbokslutet en rättvisande bild av koncernens eko-

nomiska ställning och om resultatet av dess verksamhet och
kassaflöden	 för	 året	 i	 enlighet	 med	 internationella	 redovis-
ningsstandarder (IFRS), så som de antagits av EU,

• ger bokslutet en rättvisande bild av moderbolagets ekonomis-
ka ställning samt om resultatet av dess verksamhet i enlighet
med i Finland ikraftvarande stadganden gällande upprättande 
av	bokslut	och	det	uppfyller	de	lagstadgade	kraven.

Grund för uttalandet
Vi har utfört vår revision i enlighet med god revisionssed i Fin-
land.	Våra	skyldigheter	enligt	god	revisionssed	beskrivs	närmare	
i	avsnittet	Revisorns	skyldigheter	vid	revision	av	bokslutet.

Vi är oberoende i förhållande till moderbolaget och koncern-
företagen enligt de etiska kraven i Finland som gäller den av oss 
utförda	revisionen	och	vi	har	i	övrigt	fullgjort	vårt	yrkesetiska	an-
svar enligt dessa.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens och verkställande  
direktörens ansvar för bokslutet
Styrelsen	och	verkställande	direktören	ansvarar	för	upprättandet	
av bokslutet och för att koncernbokslutet ger en rättvisande bild 
enligt internationella redovisningsstandarder (IFRS), så som de 
antagits av EU och för att bokslutet ger en rättvisande bild i en-
lighet med i Finland ikraftvarande stadganden gällande upprät-
tande	av	bokslut	samt	uppfyller	de	lagstadgade	kraven.	Styrelsen	
och verkställande direktören ansvarar även för den interna kon-
troll som de bedömer är nödvändig för att upprätta ett bokslut 
som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa 
beror på oegentligheter eller på fel.
Vid	upprättandet	av	bokslutet	ansvarar	styrelsen	och	verkstäl-

lande direktören för bedömningen av moderbolagets och kon-
cernens	förmåga	att	fortsätta	verksamheten.	De	upplyser,	när	så	

är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att 
fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt 
drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om man 
avser att likvidera moderbolaget eller koncernen, upphöra med 
verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra 
något av detta.

Revisorns skyldigheter vid 
revision av bokslutet
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida 
bokslutet som helhet innehåller några väsentliga felaktigheter, 
vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, och att läm-
na en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig 
säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för 
att en revision som utförs enligt god revisionssed alltid kommer 
att	upptäcka	en	väsentlig	felaktighet	om	en	sådan	finns.	Felaktig-
heter kan uppstå på grund av oegentligheter eller fel och anses 
vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan för-
väntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med 
grund i bokslutet.

Som del av en revision enligt god revisionssed använder vi 
professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställ-
ning	under	hela	revisionen.	Dessutom:
• Identifierar	och	bedömer	vi	riskerna	för	väsentliga	felaktighe-

ter i bokslutet, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på
fel, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån 
dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och 
ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden.
Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd
av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som
beror på fel, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande
i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig infor-
mation eller åsidosättande av intern kontroll.

• Skaffar vi oss en förståelse av den del av moderbolagets eller
koncernens	interna	kontroll	som	har	betydelse	för	vår	revision
för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hän-
syn	till	omständigheterna,	men	inte	för	att	uttala	oss	om	effek-
tiviteten i den interna kontrollen. 

• Utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som an-
vänds och rimligheten i ledningens uppskattningar i redovis-
ningen	och	tillhörande	upplysningar.

• Drar	 vi	 en	 slutsats	 om	 lämpligheten	 i	 att	 styrelsen	 och	 verk-
ställande direktören använder antagandet om fortsatt drift vid
upprättandet av bokslutet. Vi drar också en slutsats, med grund 
i	de	inhämtade	revisionsbevisen,	om	huruvida	det	finns	någon
väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller
förhållanden	som	kan	leda	till	betydande	tvivel	om	moderbo-
lagets eller koncernens förmåga att fortsätta verksamheten.
Om	vi	drar	slutsatsen	att	det	finns	en	väsentlig	osäkerhetsfak-
tor, måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på
upplysningarna	 i	bokslutet	om	den	väsentliga	osäkerhetsfak-
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torn	eller,	om	sådana	upplysningar	är	otillräckliga,	modifiera	
uttalandet om bokslutet. Våra slutsatser baseras på de revi-
sionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberät-
telsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra 
att ett moderbolag eller en koncern inte längre kan fortsätta 
verksamheten.

• Utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen
och	innehållet	i	bokslutet,	däribland	upplysningarna,	och	om
bokslutet återger de underliggande transaktionerna och hän-
delserna på ett sätt som ger en rättvisande bild. 

• Inhämtar vi tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis av-
seende	 den	 finansiella	 informationen	 för	 enheterna	 eller	 af-
färsaktiviteterna inom koncernen för att göra ett uttalande av-
seende	koncernbokslutet.	Vi	ansvarar	för	styrning,	övervakning
och utförande av koncernrevisionen. Vi är ensamt ansvariga för 
vårt uttalande.

Vi	kommunicerar	med	dem	som	har	ansvar	för	bolagets	styrning	
avseende, bland annat, revisionens planerade omfattning och 
inriktning	samt	tidpunkten	för	den,	samt	betydelsefulla	iakttagel-
ser	under	revisionen,	däribland	betydande	brister	i	den	interna	
kontrollen	som	vi	identifierat	under	revisionen.

Övriga rapporteringsskyldigheter
Övrig information
Styrelsen	 och	 verkställande	 direktören	 ansvarar	 för	 den	 övriga	
informationen. Övrig information omfattar informationen i verk-
samhetsberättelsen. Vårt uttalande om bokslutet täcker inte övrig 
information.
Vår	skyldighet	är	att	läsa	informationen	i	verksamhetsberättel-

sen i samband med revisionen av bokslutet och i samband med 
detta	göra	en	bedömning	av	om	det	finns	väsentliga	motstrid-

igheter mellan informationen i verksamhetsberättelsen och bok-
slutet eller den uppfattning vi har inhämtat under revisionen eller 
om informationen i verksamhetsberättelsen i övrigt verkar inne-
hålla	väsentliga	felaktigheter.	Det	är	ytterligare	vår	skyldighet	att	
bedöma om verksamhetsberättelsen har upprättats enligt gällan-
de bestämmelser om upprättande av verksamhetsberättelse.

Enligt vår uppfattning är uppgifterna i verksamhetsberättelsen 
och bokslutet enhetliga och verksamhetsberättelsen har upprät-
tats i enlighet med gällande bestämmelser om upprättande av 
verksamhetsberättelse.

Om vi utgående från vårt arbete drar slutsatsen att det före-
kommer en väsentlig felaktighet i informationen i verksamhets-
berättelsen bör vi rapportera detta. Vi har ingenting att rappor-
tera gällande detta.

Övriga uttalanden 
Vi	 tillstyrker	 bokslutets	 fastställande.	 	 Styrelsens	 förslag	 till	 be-
handling av utdelningsbara medel beaktar stadgandena i ak-
tiebolagslagen.		Vi	tillstyrker	att	medlemmarna	i	moderbolagets	
styrelse	 samt	 verkställande	direktören	beviljas	 ansvarsfrihet	 för	
den av oss granskade räkenskapsperioden.

Helsingfors den 17 februari 2017

KPMG OY AB

Virpi Halonen
CGR
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Styrelsens förslag till vinstdisposition

Moderbolagets	balanserade	vinstmedel	och	resultat	för	räkenskapsåret	uppgår	enligt	balansräkningen	per	31.12.2016	till:

euro
Fond för inbetalt fritt eget kapital 104 335 800,65
Balanserade vinstmedel 154 380 154,70
Räkenskapsperiodens vinst 109 590 105,01
Utdelningsbara medel totalt 368 306 060,36

Styrelsen	föreslår	att	för	året	2016	utdelas	i	ordinarie	dividend	45,00	euro	per	aktie	och	i	extra	dividend		8,00	euro	per	aktie,	
totalt	53,00	euro	per	aktie	på	628	876	aktier	och	att	återstående	belopp	balanseras.	Styrelsens	förslag	till	vinstdisposition	är	totalt	
33 330 428,00	euro.

Helsingfors 17 februari 2017

Mikael Lilius
styrelseordförande	

Thomas Ahlström Mats Danielsson

Pekka Pajamo Fredrik Persson

Malin Persson Peter Seligson

Hans Sohlström
verkställande direktör
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Aktier och aktieägare
Aktier och aktiekapital
Ahlström	Capital	Oy:s	 registrerade	aktiekapital	per	31.12.2016	
var 38 771 470 euro. Bolaget har en aktieserie. Varje aktie medför 
en röst vid bolagstämman. 

Bolagsordningen innehåller en klausul om inlösen enligt 3 ka-
pitlet 7 § i aktiebolagslagen. 

Information till aktieägarna
Bolagstämma
Ahlström	 Capital	 Oy:s	 ordinarie	 bolagstämma	 hålls	 onsdagen	
den 5 april 2017 kl. 17.00 i Helsingfors, Södra Esplanaden 14. 
Kallelse	till	ordinarie	bolagsstämman	har	publicerats	 i	Officiella	
tidningen nr 30/13.3.2017.

Uppgifterna gällande börsnoterade bolag är hämtade ur offentliga källor. 

Vissa uppgifter i denna årsredovisning utgör inte historiska fakta utan är antaganden bland annat gällande marknadstillväxt och marknadsutveckling, 
avkastning	och	lönsamhet.	Uttalanden	som	föregås	av	”tror”,	”förväntar”,	”uppskattar”	och	”räknar	med”	eller	liknande	uttryck	är	exempel	på	påståen-
den	riktade	på	framtiden.	Dessa	bygger	på	prognoser,	uppskattningar	och	projektioner	och	innehåller	därför	element	av	risk	och	osäkerhet,	vilket	kan	
medföra att det faktiska utfallet i högre eller mindre grad avviker från sådana antaganden och påståenden.

Ekonomisk information
Ahlström	 Capitals	 årsredovisning	 2016	 publiceras	 på	 finska,	
svenska	 och	 engelska.	 Årsredovisningen	 finns	 på	 bolagets	
webbplats ahlstromcapital.com.
År	 2017	 ger	 bolaget	 sina	 aktieägare	 finansiell	 information	

kvartalsvis.

Aktieinnehav
I	slutet	av	2016	hade	Ahlström	Capital	Oy	241	aktieägare.	Ytterli-
gare	information	om	aktieägare	är	presenterade	i	styrelsens	verk-
samhetsberättelse.

Styrelsens aktieinnehav 
Den	31.12.2016	ägde	medlemmar	av	styrelsen	totalt	7	964	aktier	
i	Ahlström	Capital	Oy,	vilket	motsvarar	1,27	procent	av	röstetalet	
och antal aktier.

Fördelning av aktieägandet enligt ägartyp 31.12.2016*
Antal aktier, st Andel, %

Företag 40 140 6,4
Finansierings- och försäkringsinrätttningar 3 750 0,6
Offentliga bolag 23 490 3,7
Hushåll 460 810 73,3
Icke-vinstsyftande	organisationer 5 568 0,9
Utländska ägare 94 938 15,1
Övriga 180 0,0
Total 628 876 100,0

Fördelning av aktiekapitalet enligt antal ägda aktier 31.12.2016*

Aktier, st Antal ägare Andel av ägarna, % Aktier och röster, st
Andel av  

aktierna, %
Genomsn.  
ägande, st

1–100 71 29,5 2 089 0,3 29
101–500 33 13,7 8 870 1,4 269
501–1 000 30 12,4 21 572 3,4 719
1 001–5 000 67 27,8 162 998 25,9 2 433
5 001–10 000 25 10,4 174 401 27,7 6 976
10 001– 15 6,2 258 766 41,1 17 251
Total 241 100,0 628 696 100,0 2 609

* Antal utelöpande aktier den 31.12.2016 var 628 876, varav 180 aktier stod på väntelistan eller gemensamma konton.

Ahlström	Capital	i	samarbete	med	Miltton.	Fotografierna	på	sid.	5,	7,	8	(foto	från	AC	Network	Day),	33,	42	och	48-50	är	tagna	av	Tomi	Parkkonen,	 
förutom	Malin	Perssons	fotografi	som	är	taget	av	Heidi	Strengell.	Fotografierna	på	sid.	37	och	39	är	tagna	av	Tiina	Rajala.	Tryck:	Libris	Oy
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Historik 

1851

Början
Antti Ahlström grundar verksamheten 1851.

1870

Bruket i Norrmark
Antti Ahlström köper bruket i Norrmark 1870 –  
en	betydande	roll	i	Finlands	industrihistoria.

1908

A. Ahlström Osakeyhtiö
A.	Ahlström	Osakeyhtiö	grundas	1908;	stark	industriell	
expansion börjar.

2001

Ahlström Capital
Ahlström	Capital	grundas:	A.	Ahlström	Osakeyhtiö	
delades	in	i	Ahlstrom	Abp,	Ahlström	Capital	Oy	och	 
A.	Ahlström	Osakeyhtiö.

2014

Omorganisation
Omstrukturering av bolagen Antti Ahlström Perilliset 
Oy,	A.	Ahlström	Osakeyhtiö	och	Ahlström	Capital	Oy	
2014. Förvaltningen och utvecklingen av släkten  
Ahlströms	finansiella	och	industriella	tillgångar	 
koncentreras	till	Ahlström	Capital	Oy. 

2016
Fiberbaserade	material,	specialpapper,		fibertyg,	
kartong-	och	flexibla	förpackningar,	infrastruk-

tur-	och	byggnadstjänster,	industriell	elektornik,	
cleantech investering, fastigheter och skog

De tidiga åren: 1850–1900
Skeppsbyggnad,	rederiverksamhet,	sågvaror,	

metall- och verkstadsindustri, papper

Expansion: 1900–1950
Papper, sågvaror, cellulosa, kartong, faner, 
fiberskivor,	konst-	och	förpackningsglas,	

elmateriel, plast, glasull, metall- och 
verkstadsindustri, varvsindustri

Internationalisering: 1950–2000
Papper,	sågvaror,	kartong,	flexibla	förpackningar,	
cellulosa,	nonwoven	tyg,	faner,	fiberskivor,	konst-	

och	förpackningsglas,	elmateriel,	glasull,	glasfiber,	
verkstadsindustri, varvsindustri, produktions- och 

kontrollsystem

Ahlström Capital Oy är ett av Finlands största investeringsbolag och 
en del av Ahlströmska släktens arv – en av Finlands mest betydande 
industrifamiljer sedan 1850-talet.

2017

Portföljen idag
Ahlström Capitals portfolio består av de börsnåterade  
bolagen	Ahlstrom	Abp,	Munksjö	Oyj	och	Suominen	Oyj	
samt	de	onoterade	bolagen	Destia	Group	Oyj	och	Enics	
AG, cleantech-fonden och fastighets- och skogsinnehav.
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AHLSTRÖM CAPITAL OY

Södra Esplanaden 14

PB 169

00131 Helsingfors

Telefon 010 888 18

Fax 010 888 4249

www.ahlstromcapital.com
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