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We  
develop  
leading 
businesses

Kehitämme yrityksistä alansa johtajia. 

Olemme aktiivinen omistaja, jonka osaavissa käsissä yhtiöt kehittyvät arvok-
kaammiksi. Teemme niistä oman luokkansa valioita vahvalla yrittäjyyspe-
rinteellä, teollisuusosaamisella ja kestävällä pitkäjänteisellä omistajuudella. 
Osaaminen ja aktiivinen omistajuus on arvokkainta pääomaa, jota yhtiöillem-
me voimme tarjota.
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Ahlström Capital  
lyhyesti

Likvidit varat ja 
muut varat

19 %

Metsät 

11 %

Kiinteistöt

14 %

Noteeraamattomat yhtiöt  

28 %

Noteeratut yhtiöt

28 %

Sijoitusomaisuuden  
jakautuminen  

(EFV) 

Ahlström Capital on perheomisteinen sijoi-
tusyhtiö, joka sijoittaa teollisuuteen ja kiin-
teistöihin. Suomen suurimpiin ja merkittä-
vimpiin sijoitusyhtiöihin kuuluvalla Ahlström 
Capitalilla on jo yli 160-vuotinen toimintahis-
toria. Ahlström Capital kehittää sijoituksiaan 
jatkuvasti luodakseen pitkäaikaista omista-
ja-arvoa. Ahlström Capitalin teollisuussijoi-
tukset koostuvat merkittävistä omistusosuuk-

sista  noteeratuissa Ahlstrom Oyj:ssä, Munksjö 
Oyj:ssä ja Suominen Oyj:ssä sekä noteeraa-
mattomissa Destia Group Oyj:ssä ja Enics 
AG:ssä. Teollisuussijoitusten lisäksi Ahlström 
Capitalilla on merkittäviä kiinteistö- ja metsä-
omistuksia. Vuoden 2016 lopussa Ahlström 
Capital -konsernin taseen loppusumma oli 
1,1 miljardia euroa. Konsernin liikevaihto oli 
1,0 miljardia euroa vuonna 2016.
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Noteeratut yhtiöt Ahlström Capitalin 
omistusosuus

Ahlström Capitalin 
omistusosuus

Liikevaihto, 
milj. EUR

Liikevaihto,
milj. EURNoteeraamattomat yhtiöt

1 086 11,7 %

17,1 %

27,0 %

AHLSTROM valmistaa korkealaatuisia kuitumateriaale-
ja, joita käytetään monissa arkipäivän tuotteissa, kuten 
suodattimissa, terveydenhuollon kankaissa, laborato-
rio- ja bioteknologiasovelluksissa, tapeteissa ja teipeis-
sä sekä elintarvikepakkauksissa.

1 143MUNKSJÖ on maailman johtavia kehittyneiden paperi-
tuotteiden valmistajia. Yhtiö hyödyntää tuotteiden ke-
hittämisessä älykästä paperiteknologiaa.

417SUOMINEN on johtava kuitukankaiden valmistaja maa-
ilmanlaajuisesti. Yhtiö valmistaa kuitukankaita rullata-
varana pyyhintä- ja hygieniatuotteisiin sekä terveyden-
huollon sovelluksiin.

493DESTIA on suomalainen infra- ja rakennusalan palvelu-
yritys. Destia rakentaa, ylläpitää ja suunnittelee nykyai-
kaisia liikenne- ja teollisuusympäristöjä sekä kokonaisia 
elinympäristöjä.

100 %

99 %501ENICS on ensisijainen teollisuuselektroniikan kumppani 
energia-, teollisuusautomaatio-, kuljetus-, rakennusauto-
maatio- ja laitteistotoimialoilla. Enics on maailman suu-
rimpia teollisuuselektroniikan sopimusvalmistajia teolli-
sen elektroniikan segmentissä.

Metsät

Ahlström Capitalin metsäsijoitukset sijaitsevat pääosin Satakun-
nassa.  Ahlström Capital on yksi suurimmista yksityisistä metsän-
omistajista Suomessa.

33 000 ha
Metsiä yhteensä

112
Metsien ulkoinen  
käypä arvo (EFV), milj. EUR

Kiinteistöt

Ahlström Capitalin kiinteistösijoituksiin kuuluu teollisuus- ja lii-
kekiinteistöjä Etelä-Suomessa.

114 000 m2

Kiinteistöjen pinta-ala 
yhteensä

140
Kiinteistöjen ulkoinen käypä 
arvo (EFV), milj. EUR
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CASE
ÅR Packaging: 
Arvonlisäystä aktiivisella 
omistuksella 
ÅR Packaging on yksi niistä menestystarinoista, jotka 
Ahlström Capital on luonut pitkäaikaisella aktiivisella 
omistajuudella. Ahlström Capitalin omistuksessa yhtiö 
keskitti toimintaansa, paransi kannattavuuttaan merkit-
tävästi, alkoi taas kasvaa kannattavasti ja kehittyi yhdek-
si Euroopan johtavista pakkausalan yrityksistä. 

ÅR Packaging edeltäjineen kuului Ahlström Capita-
lin portfolioon Ahlström Capitalin perustamisvuodes-
ta 2001 lähtien. Teollisuuden asiantuntemuksellaan 
Ahlström Capital edisti aktiivisesti yhtiön kehittymistä 
hallitustyöskentelyn kautta ja tuki uutta yritysjohtoa sen 
kehitystyössä. Toiminnot keskitettiin erikoistuneiden 
taivekartonki- ja joustopakkausratkaisujen tuottami-
seen, ja ydinliiketoimintaan kuulumattomat liiketoimin-
ta-alueet myytiin. Tuotantokapasiteettia optimoitiin ja 
luotiin kevyt hajautettu organisaatio. Näillä toimilla kat-
teet saatiin paranemaan merkittävästi ja luotiin pohja 
kannattavaan kasvuun palaamiselle.

Euroopan pakkaustoimintojen ostaminen Mead-
Westvaco-yhtiöltä vuonna 2015 paransi yhtiön ase-
maa valikoiduissa strategisissa asiakassegmenteissä. 
Ahlström Capital tuki yritysjohtoa aktiivisesti tässä 
hankinnassa, joka nosti ÅR Packaging -yhtiön Euroo-
pan taivekartonkimarkkinoiden kolmen johtavan ja-
lostajan joukkoon. 

Hyvät asiakassuhteet menestyvien yritysten kanssa 
nopeuttivat ÅR Packaging -yhtiön kasvua kannatta-
vaksi yritykseksi. Vuosina 2011–2016 yhtiön käyttöka-
te kasvoi 20 miljoonasta yli 70 miljoonaan euroon, ja 
käyttökateprosentti nousi viidestä yli 12 prosenttiin. 
Ahlström Capital arvioi, että tulevaisuudessa yhtiöllä 
olisi paremmat kehitysmahdollisuudet maailmanlaa-
juisesti toimivan omistajan kanssa, joten vuonna 2016 
yhtiö myytiin CVC Capital Partnersille.

Arkkitehtitoimisto Jung & Jungin 
suunnittelema Eteläesplanadin toimis-
torakennus valmistui vuonna 1936.
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Portfoliomme aktiivinen 
kehittäminen näkyi vahvana 
taloudellisena kehityksenä.

Vuosi 2016 
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Taloudellinen tuloksemme vuonna 
2016 oli vahva. Ahlström Capitalin si-
joitusten ulkoinen käypä arvo (EFV) 
kasvoi ennätyksellisesti. EFV kasvoi 
28 prosenttia vuoden 2015 lopusta. 
Tilikauden voitto oli 194 miljoonaa 
euroa. Keskityimme portfolioyhtiöi-
den kasvuun ja tulostason paranta-
miseen, ja ÅR Packagingin myynnis-
sä realisoitui merkittävä arvonnousu. 
Ahlstromin ja Munksjön yhdistymi-
sessä luomme aktiivisena omistaja-
na merkittävää arvoa, sillä tuloksena 
syntyy johtava kestäviä ja innovatiivi-
sia kuitupohjaisia ratkaisuja tarjoava 
yhtiö.

ÅR Packagingin onnistunut myynti vaikutti ta-
loudelliseen suorituskykyymme positiivisesti. 
Kauppa oli erinomainen esimerkki siitä, miten 
me pitkäaikaisena omistajana kehitämme si-
joituskohteistamme alansa johtavia toimijoita. 
ÅR Packagingistä saatiin 148 miljoonan euron 
myyntivoitto, ja kaupan vaikutus ulkoisen käy-
vän arvon kasvuun oli 101 miljoonaa euroa. 
 Myös Ahlstromin ja Munksjön vahva kannat-
tavuuden kehitys ja osakkeiden hintakehitys 
vaikuttivat positiivisesti ulkoiseen käypään 
arvoomme.

Vuoden 2016 vertailukelpoinen liikevoit-
to parani 8 miljoonaa euroa eli 29 prosent-
tia vuodesta 2015. Ahlstromin, Munksjön ja 
Destian vertailukelpoiset liikevoitot paranivat, 
kun taas Suomisen ja Enicsin taso oli vuoden 
2015 vertailukelpoisten lukujen alapuolella. 
Aloitimme kannattavuuden parantamistoi-
met Enicsissä ja Destiassa, ja niiden ansiosta 
molempien yhtiöiden kannattavuuden odo-

tetaan paranevan vuonna 2017. Myös Suomi-
nen on todennut tulevaisuuden näkymissään, 
että vertailukelpoisen liikevoiton odotetaan 
paranevan vuodesta 2016.

Kiinteistö- ja metsäsijoitusten tulokset pysyi-
vät vakaina. Kasarmikatu 21:n rakennushanke 
Helsingissä alkoi vuoden 2016 alussa. Ra-
kentaminen ja tilojen vuokraaminen jatkuivat 
suunnitellusti, ja vuoden 2016 lopussa lähes 
kaikki tilat oli vuokrattu. Ei-strategisten kiinteis-
töjen myyntiä jatkettiin. Vuokratulot jäivät edel-
lisvuotta pienemmiksi, mikä johtui pääasiassa 
ei-strategisten kiinteistöjen myynnistä. Lisään-
tyneiden hakkuiden ansiosta puunkorjuun 
kannattavuus oli edellisvuotta parempi.

Vuonna 2016 onnistuneesti toteutettujen 
myyntien ansiosta taloudellinen asemamme 
vuoden 2017 alussa on vahva.

Kehitämme yrityksistä  
alansa johtajia 
Vuoden alussa Ahlström Capitalin hallitus ja 
johto veivät läpi prosessin, jossa yhtiön strate-
giaa kehitettiin. Sijoitusten painopistettä terä-
vöitettiin ja eri omaisuusluokkien roolit määri-
teltiin.  Kiinteistösijoituksiin katsotaan kuuluvan 
sekä rakennukset että metsät. Ne  muodostavat 
vakaan tuottonsa ja matalan riskinsä ansiosta 
portfolion vankan perustan. Teollisuussijoituk-
silla, joihin sisältyy noteerattuja ja noteeraa-
mattomia yhtiöitä, on mahdollisuudet suurem-
paan arvon kasvuun keskitason riskillä.

Teollisuussijoituksissa keskitymme kehittynei-
siin kuitupohjaisiin materiaaleihin sekä teolli-
suusteknologiaan ja siihen liittyviin palveluihin. 
Sijoitamme yrityksiin, joissa on merkittävää kas-
vupotentiaalia ja joista voimme tehdä alansa 
huippuja. Sijoituskohteidemme kehittäminen 

Erittäin 
menestyksekäs 
vuosi
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perustuu teolliseen osaamiseemme, yrittäjyys-
perinteisiimme ja kestävään pitkäaikaiseen 
omistajuuteen. Kehitämme yrityksistä alansa 
johtajia.

Vahvaa osaamista meillä ja 
yhteistyöverkostoissa
Uusia investointikohteita valitessamme etusijal-
la ovat yhtiöt, joiden kotipaikka on Pohjoismais-
sa ja jotka noudattavat Pohjoismaissa käytössä 
olevaa hyvää hallintotapaa. Tällöin voimme 
hyötyä laajoista paikallisista verkostoistamme, 
jotka olemme muodostaneet pitkän toiminta-
historiamme aikana. Laaja osaavien ammatti-
laisten yhteistyöverkosto on tukenamme kehit-
tämässä yrityksistä alansa johtajia.  

Vuonna 2016 Ahlström Capitalin sekä port-
folioyhtiöidemme hallituksen ja johdon jäsenet 
kokoontuivat Ahlström Capitalin ensimmäiseen 

Paras taloudellinen 
tulos Ahlström Capitalin 
historiassa

verkostopäivään (Ahlström Capital Network 
Day). Jatkamme kiinteää yhteistyötä tässä ver-
kostossa tarkoituksenamme jakaa ideoita ja 
luoda uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Kiitän koko Ahlström Capitalin ja portfolio-
yhtiöiden henkilöstöä vuonna 2016 tehdystä 
hyvästä työstä. Esitän parhaat kiitokseni myös 
osakkeenomistajille ja hallitukselle heidän luot-
tamuksestaan ja tuestaan.

Hans Sohlström
toimitusjohtaja

Toimitusjohtaja Hans Sohlström esitteli Ahlström Capitalin strategiaa AC Network Dayssa (8.11.2016).
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Vuosi lyhyesti

Taloudellinen kehitys 
Vuosi 2016 oli Ahlström Capitalin historian taloudelli-
sesti menestyksekkäin sijoitusten ulkoisen käyvän arvon 
noustessa 28 prosenttia ja tilikauden voiton ollessa 194 
miljoonaa euroa.

Uusi toimitusjohtaja 
Hans Sohlström aloitti tehtävässään toimitusjohtajana 
1.2.2016.

ÅR Packaging 
Ahlström Capital myi hyvällä menestyksellä osuutensa 
ÅR Packagingista.

Ahlstrom ja Munksjö 
Ahlstrom Oyj ja Munksjö Oyj ilmoittivat yhdistymises-
tään, jonka tuloksena syntyy maailmanlaajuisesti johtava 
kestäviä ja innovatiivisia kuitupohjaisia ratkaisuja tarjo-
ava yhtiö. 

Kiinteistöt
Ahlström Capital jatkoi kiinteistöportfolionsa kehittämis-
tä uuden strategian mukaisesti. Useita uuden strategian 
fokukseen sopimattomia kiinteistöjä myytiin.

Kasarmitori-projekti 
Helsingissä Kasarmikatu 21 -hankkeen rakentaminen ja 
tilojen vuokraaminen jatkuivat suunnitelman mukaisesti 
vuokrausasteen ollessa noin 80 prosenttia vuoden 2016 
lopussa. 

Metsät
Hakkuita lisättiin ja metsäliiketoiminnan liikevaihto kasvoi.

AC Network Day 
Marraskuussa järjestetty ensimmäinen Ahlström Capital 
Network Day keräsi yhteen Ahlström Capitalin portfolio-
yhtiöiden hallitusten jäseniä ja johtoa.
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Ulkoinen käypä arvo (EFV) kasvoi 28 % 
744 miljoonasta 950 miljoonaan euroon.

2012 2013 2014 2015 2016

1 234

* **

Liikevaihto ja vertailukelpoinen 
liikevoitto, milj. EUR

* 2012 luvut ovat FAS:in mukaisia.
** Oikaistu lopetettujen toimintojen osalta.

  Liikevaihto
  Vertailukelpoinen liikevoitto 
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2012 2013 2014 2015 2016*

Tilikauden tulos, milj. EUR

*2012 luvut ovat FAS:in mukaisia.
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1,089

*

Taseen loppusumma, milj. EUR ja 
nettovelkaantumisaste, EFV-oikaistu

* 2012 luvut ovat FAS:in mukaisia.

  Taseen loppusumma
  Nettovelkaantumisaste, EFV-oikaistu
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605539
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Osakkeen ulkoinen käypä arvo (EFV) 
ja osakekohtainen osinko, EUR
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* 2012 luvut ovat FAS:in mukaisia. 
** Hallituksen ehdotus osingonjaosta

  Osakkeen ulkoinen käypä arvo (EFV)
  Osinko/osake
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CASE
Arvon luominen keskittyy 
aktiiviseen, pitkäaikaiseen 
omistajuuteen
Laajan teollisuusosaamisensa ansiosta Ahlström Capital 
pystyy tunnistamaan yhtiöt, joilla on hyvää kasvupoten-
tiaalia. Aktiivisen omistajuuden kautta kehitämme yhti-
öistämme alansa johtajia. Investointiprosessissamme on 
kolme päävaihetta:

Valinta
Etsimme jatkuvasti uusia ostokohteita. Meillä on tarkasti 
määritellyt prosessit kohteiden kartoitukseen, investointi-
päätösten tekoon ja kauppojen toteutukseen. Löydämme 
potentiaalisia investointikohteita säännöllisten ja järjestel-
mällisten markkinakatsausten ja verkostoltamme saatujen 
vihjeiden avulla. Vuosittain saatamme kartoittaa kymmeniä 
kohteita, mutta sijoitamme vain niihin, jotka sopivat hyvin 
investointistrategiaamme. Kohteen alustavaan arviointiin 
sisältyy markkinoiden ja liiketoiminnan kartoitus ja pitkän 
aikavälin kestävyysarviointi. Arviointi tehdään mahdollisille 
kohteille, jotka täyttävät koko- ja toimialakriteerimme. Alus-
tavaa arviointia seuraa kohteen perusteellinen tarkastus, 
riskien arviointi ja arvonluontisuunnitelman tekeminen. 

Vahvistaminen
Luomme arvoa portfolioyhtiöillemme pääasiassa aktiivi-
sen hallitustyöskentelyn ja strategiatyön kautta. Perustam-
me ammattimaisesti johdettuja hallituksia ja tehostamme 
yhtiön toimintaa. Kasvua edistetään sekä orgaanisesti että 
yritysostoilla ja tarvittaessa myymällä ydinliiketoimintaan 
kuulumattomia toimintoja. Olemme hyödyllinen sparraa-
ja portfolioyhtiöidemme johdolle. Tavoitteenamme on tu-
kea portfolioyhtiöiden johdon strategiatyötä tarjoamalla 
käyttöön asiantuntemuksemme päätösten sanelun sijaan. 
Yritysostoissa helpotamme prosessia osallistumalla siihen 
aktiivisesti jo ennen varsinaisen ostopäätöksen tekemistä.

Voitto
Realisoimme arvon kehitystä osinkojen kautta. Kun to-
teamme, että emme enää ole yritykselle paras mahdol-
linen omistaja, voimme pienentää omistusosuuttamme 
listautumisen tai yhtiön myynnin kautta. Voimme reali-
soida arvoa myös fuusioiden ja muiden rakenteellisten 
sopimusten kautta. Pitkäaikaisena omistajana meillä on 
kärsivällisyyttä odottaa parasta mahdollista irtautumis-
hetkeä tai pysyä edelleen omistajana.
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Sijoitamme yhtiöihin, joilla on 
merkittävää kasvupotentiaalia, ja 
teemme niistä alansa johtajia.

Strategia ja 
toimintaympäristö
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Portfolioyhtiömme 
toimivat kasvualoilla 
Ahlström Capital on määritellyt neljä megatrendiä, jotka  vaikuttavat 
portfolioyhtiöiden kasvuun ja edistävät niiden  tuotteiden ja palvelujen 
kysyntää. 

~4 
liikevaihtoa 
portfolioyhtiöissä 
yhteenlaskettuna 

~13 000
työntekijää portfolioyhtiöissä 
 

27
toimintamaata

miljardia  
euroa

   Ahlstrom

   Munksjö

   Suominen

   Enics

   Destia

   Cleantech
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Kasvava 
väestö ja 

kaupunkien 
keskiluokka

Maapallon väkiluku on jo ylittänyt seitse-
män miljardin rajan, ja seuraavien 10 vuo-
den aikana sen ennustetaan kasvavan yli 
miljardilla. Kaupunkien väkimäärä lisääntyy 
seuraavan vuosikymmenen aikana yli 700 
miljoonalla ihmisellä. Kaupunkirakenteiden 
tiivistymisen myötä infrastruktuuria pitää ke-
hittää. Yhä varakkaampien keskiluokkaisten 
kuluttajien määrän kasvu lisää kulutustava-
roiden kysyntää.

Tarjoamiamme ratkaisuja ovat mm.
•  Ahlstrom ja Munksjö: juoma- ja elintarvi-

kepakkaukset, koristepaperi huonekaluille 
ja tapettimateriaali

•  Suominen: hygieniatuotteet ja kertakäyt-
töiset puhdistusliinat kotitalouksille

•  Enics: elektroniikka kotitalouksien auto-
maatioon ja kuljetuksiin sekä turvallisuus-
ratkaisuihin

•  Destia: tehokkaat liikenneratkaisut ja ur-
baanit ympäristöt

•  Kiinteistösijoitukset: kiinteistöinvestoinnit 
kasvukeskuksiin Etelä-Suomessa

Väestön 
ikääntyminen 

ja lisääntyvä 
terveyspalve-

lujen tarve

Kehittyneissä maissa eliniänodote on jo 80 
vuotta ja kasvaa edelleen. Hyvinvoinnista 
huolehtiminen ja ikääntyvän väestön pal-
velutarjonta ovat korostuneessa asemassa. 
Terveydenhuoltoon liittyvät tarpeet muuttu-
vat nopeasti ja pelkästä terveydenhoidosta 
ollaan siirtymässä terveyden kokonaisvaltai-
sempaan hallintaan.

Tarjoamiamme ratkaisuja ovat mm.
•  Ahlstrom ja Munksjö: suodatintuotteet il-

man ja nesteiden puhdistamiseen, lääke-
tieteellisissä testeissä ja diagnostiikassa 
käytettävät materiaalit sekä suojakankaat

•  Suominen: terveydenhoito- ja hygienia-
tuotteet

•  Enics: diagnostiikassa ja lääketieteellisissä 
laitteissa käytettävä elektroniikka

Ilmaston-
muutos ja 
luonnon-

varojen  
niukkuus

Luonnonvarojen niukkuus ja ilmastonmuu-
tos ovat suuria maailmanlaajuisia haastei-
ta, minkä vuoksi luonnonvaroja on käytettä-
vä tehokkaasti. Huoli turvallisen ja kestävän 
kehityksen mukaisen ruoantuotannon ja ve-
densaannin varmistamisesta kasvaa. Asian-
tuntijoiden ennusteiden mukaan kymmenen 
vuoden kuluttua miljardit ihmiset kärsivät 
ajoittaisesta vesipulasta ja energian, ravin-
non ja raaka-aineiden kulutus on lisääntynyt 
merkittävästi. Näin ollen kestävän kehityksen 
merkitys korostuu ja on tarjottava tuotteita ja 
palveluita, joissa raaka-aineiden, energian ja 
veden käyttöä on vähennetty.

Tarjoamiamme ratkaisuja ovat mm.
•  Ahlstrom ja Munksjö sekä Suominen: kier-

rätettävät, uusiutuvasta materiaalista val-
mistetut, biohajoavat ja resurssitehokkaat 
tuotteet, joilla voidaan korvata uusiutu-
mattomia öljypohjaisia tuotteita ja auttaa 
vähentämään hiilidioksidipäästöjä. 

•  Enics: elektroniikkaa materiaalien kierrä-
tykseen sekä koneiden ja kuljetuskalus-
ton energiatehokkuutta parantava elekt-
roniikka

•  Cleantech-rahasto: Scandinavian Biogasin 
biokaasu ja Ripasson aurinkoenergia

•  Kiinteistösijoitukset: kestävää ja energiate-
hokasta, ympäristösertifikaatteihin tähtää-
vää rakentamista

Digitalisaatio 
ja automati-

sointi

Esineiden internet (IoT, Internet of Things), 
jossa verkkoon ja toisiinsa yhteydessä ole-
vat laitteet keräävät tietoa ja viestivät kes-
kenään, muuttaa yritysten ja ihmisten vuo-
rovaikutuksen muun maailman kanssa. 
Asiantuntijoiden ennusteiden mukaan kym-
menen vuoden kuluessa internetin mobiili-
käyttäjien määrä kaksinkertaistuu kahdesta 
neljään miljardiin käyttäjään ja verkkoon on 
liitettynä 100 miljardia laitetta ja yli biljoona 
anturia. Automaatio lisääntyy tekoälyyn, ko-
neoppimiseen ja kehittyneeseen robotiik-
kaan liittyvien innovaatioiden myötä. 

Tarjoamiamme ratkaisuja ovat mm.
•  Enics: liikennevälineiden ja liikenteen 

elektroniikka, rakennusautomaatio, ener-
gian tuotanto ja siirto sekä teollisuusauto-
maatio ja laitteistot 

•  Munksjö: sähkötekninen paperi, jota käy-
tetään sähkönsiirtolaitteiston eristämi-
seen, koristepaperi

•  Destia: mallipohjainen tuotantoautomaa-
tio laajoissa infraprojekteissa

Lähde: Väestönkasvutiedot perustuvat YK:n väestörahaston (UNFPA) julkaisemaan arvioon ja kaupungistumista koskevat arviot ovat 
Maailman terveysjärjestön (WHO), elinajanodotearvio OECD:n ja digitalisaatioarviot Maailman talousfoorumin (World Economic Forum) 
laatimia.
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Fokus teollisuus
sijoituksissa ja 
kiinteistöissä

Rooli
Vakaa arvon kasvu 
matalalla riskillä

Painopiste
Keskeisillä paikoilla 
sijaitsevat rakennukset ja 
metsät Suomessa

Erityinen missio 
Kulttuuriperintö

Rooli
Vahva arvon kasvu 
keskitason riskillä

Painopiste
Määräysvaltaan 
riittävä omistusosuus 
Pohjoismaissa 
sijaitsevissa yhtiöissä, 
joissa on merkittävää 
lisäarvopotentiaalia 

Kiinteistöt Teollisuussijoitukset
20–30 % ulkoisesta 
käyvästä arvosta (EFV)

70–80 % ulkoisesta 
käyvästä arvosta (EFV)

Sijoitusten painopisteet

Ahlström Capitalin strategiaa hiottiin 
edelleen vuonna 2016. Strategiset 
tavoitteet ja sijoitusten painopistea-
lueet määriteltiin. Sijoitustoiminnassa 
keskitymme kiinteistöihin ja teollisuu-
den kasvualoihin osaamisemme ydi-
nalueilla. Sijoitamme yrityksiin, joita 
voimme kehittää aitona pitkäaikaise-
na kumppanina.

Ahlström Capital on perheomisteinen sijoi-
tusyhtiö, jonka missiona on kasvattaa omis-
taja-arvoa kestävästi ja pitkäjänteisesti ja 
pitää vuosittainen osinko houkuttelevana. 
Sijoitamme varoja, jotka Ahlströmin suku on 
hankkinut viimeksi kuluneiden 160 vuoden 

aikana menestyksekkäällä yrittäjyydellä ja 
teollisuustoiminnalla.

Ahlström Capitalissa yhdistyvät teolli-
suusyrityksen, sijoitusyhtiön ja perheomistei-
sen yhtiön parhaat puolet. Yhtenä Suomen 
suurimpana sijoitusyhtiönä meillä on merkit-
tävät taloudelliset resurssit, vahvaa teollista 
osaamista, tehokkaat prosessit sekä aktiivisen 
ja vastuullisen omistajan asenne. Olemme pit-
käaikainen omistaja, joka ennen kaikkea pyrkii 
edistämään omistamiensa yritysten menestys-
tä ja kestävää arvoa lyhytaikaisen voiton tavoit-
telemisen sijasta.

Ahlströmin suvun arvot – vastuu ja kunnian-
himo – ohjaavat kaikkea toimintaamme. Meillä 
on pitkä historia ja pitkät perinteet, joita ha-

Ydinalueet

Kehittyneet kuitupohjaiset materiaalit

Teollisuusteknologia ja -palvelut

Mahdollisuus

Muu pohjoismainen liiketoiminta
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Arvonluontiprosessi 

Valinta Vahvistaminen Voitto

We  
develop 
leading          
businesses

Analysoimme 
mahdolliset 
hankintakohteet 
huolellisesti 
ja sijoitamme 
liiketoimintaan, 
jonka arvoa 
voimme kehittää 
paremmin kuin 
muut sijoittajat.

Aktiivisena ja 
vastuullisena pit-
käaikaissijoittaja-
na kasvatamme 
sijoitustemme ar-
voa hallitustyös-
kentelyn ja stra-
tegiatyön avulla. 

Realisoimme ar-
von kehitystä 
osinkojen kaut-
ta. Jos emme 
ole yrityksen pa-
ras mahdollinen 
omistaja, irtau-
dumme siitä lis-
tautumisen tai 
liiketoiminnan 
myynnin kautta.

 
Missio 
Kestävä pitkäjänteinen 
omistaja-arvon 
kasvattaminen 
houkuttelevalla 
vuosittaisella osingolla

Taloudelliset 
tavoitteet
•  Vuotuinen ulkoisen 

käyvän arvon (EFV) 
kasvu 6–10 %

•  Vakaa ja jatkuvasti 
kasvava osinko

luamme pitää arvossa samalla kun kasvatam-
me yhtiön arvoa tulevia sukupolvia varten. 
Olemme arvostettu omistaja, joka johtaa sekä 
omaa että yhtiöidensä toimintaa ammattimai-
sesti ja hyvän hallintotavan mukaisesti.

Tasapainoinen portfolio
Portfoliomme koostuu kiinteistö- ja teollisuus-
sijoituksista. Kiinteistösijoituksiin kuuluu sekä 
rakennuksia että metsiä, ja ne muodostavat 
portfolion vankan perustan. Niiden tuotto on 

vakaa ja riski matala. Teollisuussijoitukset ovat 
merkittäviä omistusosuuksia noteeratuissa yh-
tiöissä ja suoria sijoituksia noteeraamattomiin 
yhtiöihin. Niissä on suuremmat mahdollisuu-
det arvon kasvuun ja keskitason riski.

Pääpaino innovatiivisissa 
kasvualueissa 
Teollisuussijoituksissa keskitymme innova-
tiivisia ja kehittyneitä kuitupohjaisia mate-
riaaleja tuottaviin yrityksiin sekä teollisuus-

 
Tarkoitus 
Perheomisteinen 
sijoitusyhtiö

Arvot:   
Vastuu ja Kunnianhimo
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teknologiaan ja siihen liittyviin palveluihin. 
Näillä kahdella alueella meillä on vahvin osaa-
minen ja pisimmät perinteet. Pohjoismaissa 
on myös saatavilla maailmanluokan tietotai-
toa, jota voimme hyödyntää portfolioyhtiöi-
demme kehittämisessä.

Uskomme, että kehittyneiden kuitupoh-
jaisten materiaalien kysyntää edistävät maa-
ilmanlaajuiset trendit, joita ovat muun muas-
sa terveyden ja hyvinvoinnin korostuminen, 
kaupungistuminen ja keskiluokan kasvu. 
Uudistuvista, kierrätettävistä ja biohajoavista 
metsäperäisistä kuiduista valmistetut tuotteet 
ovat resurssitehokkaita ja kestävän kehityksen 
mukaisia ja auttavat vähentämään hiilidioksidi-
päästöjä.

Keskitämme sijoituksia myös yhtiöihin, jotka 
valmistavat teollisuuden toimintaa radikaalisti 
uudistaviin trendeihin perustuvia teollisuus-
teknologiatuotteita ja -palveluita. Näitä tren-
dejä ovat edistynyt automaatio, digitalisaatio 
ja robotiikka sekä niihin liittyvät ohjelmistot. 
Palvelutoiminnan osuus näiden yhtiöiden lii-
kevaihdosta kasvaa vakaasti ja tarjoaa siten 
kasvumahdollisuuksia.

Uusia investointikohteita valitessamme etu-
sijalla ovat yhtiöt, joilla on 100–500 miljoonan 
euron vuotuinen liikevaihto, joiden pääkont-
tori on Pohjoismaissa ja jotka noudattavat 
Pohjoismaissa käytössä olevaa hyvää hallinto-
tapaa. Tällöin voimme hyötyä paikallisista ver-
kostoistamme ja pienentää uusiin sijoituksiin 
liittyviä riskejä. Kun laajennamme olemassa 
olevaa liiketoimintaa, haemme sijoituskohteita 
maailmanlaajuisesti.

Kiinteistöomistuksissa keskitymme Ete-
lä-Suomen kasvukeskusten keskeisiin paikkoi-

hin, ja metsämme sijaitsevat pääasiassa Sata-
kunnassa. Omistamme ja kehitämme myös 
kulttuurisesti ja historiallisesti arvokkaat Noor-
markun ja Kauttuan ruukkialueet.

Kehitämme johtavia yrityksiä 
vahvalla asiantuntemuksella
Olemme kunnianhimoisia ja tavoitteemme 
ovat korkealla. Tavoitteemme on saada mer-
kittävä vaikutus- tai määräysvalta päätök-
senteossa niissä yhtiöissä, joihin sijoitamme. 
Haluamme olla suurin omistaja noteeratuissa 
yhtiöissä ja enemmistöomistaja noteeraamat-
tomissa yhtiöissä. Olemme kiinnostuneita 
myös yhteissijoituksista hyvämaineisten sijoit-
tajien kanssa. 

Sijoitamme yhtiöihin, joilla on parhaat kas-
vuedellytykset ja joista voimme kehittää alan-
sa parhaita. Autamme yrityksiä hyödyntämään 
koko potentiaalinsa.

Kasvatamme omistamiemme yritysten arvoa 
osallistumalla niiden kehittämiseen aktiivisen 
hallitustyöskentelyn ja strategiatyön kautta ja 
myös fuusioiden ja yritysostojen avulla. Tuem-
me ja kehitämme yhtiöitä muodostamalla ai-
kaansaavia hallituksia, joilla on perusteellista 

Vahvuudet
• Pitkät perinteet yrittäjyydessä
• Teollinen osaaminen
• Kestävä pitkäjänteinen omistajuus

Teollisuusyhtiön aivot, 
sijoittajan lihakset ja 
perheyhtiön sydän
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Osakkeen ulkoisen käyvän arvon  
kehitys on keskeisin pitkän aikavälin 
menestyksen mittarimme    

Ulkoinen käypä arvo (EFV) on täsmällisin mittari sijoitustem-
me arvon pitkän aikavälin kehittymisen seuraamisessa ja mit-
taamisessa. 

Ahlström Capitalin portfoliossa on omistuksia noteeratuis-
sa yhtiöissä, suoria sijoituksia noteeraamattomiin yhtiöihin 
sekä kiinteistö- ja metsäomistuksia. Ahlstöm Capitalin ul-
koinen käypä arvo on näiden omaisuuserien yhteenlaskettu 
markkina-arvo velkojen jälkeen.  Se on omaisuuserien arvioi-
tu potentiaalinen markkina-arvo ja reaaliarvo, jos ne myytäi-
siin kyseisenä päivänä.

Ulkopuoliset riippumattomat asiantuntijat suorittavat ar-
vostukset laajasti käytettyjen ja yleisesti hyväksyttyjen ar-
vostusmenetelmien mukaisesti: Noteeraamattomat yhtiöt 
IPEV-ohjeistuksen, kiinteistöt EPRA-ohjeistuksen ja metsäva-
rat IFRS-standardien mukaisesti. 

kokemusta teollisuudesta ja jotka pystyvät tu-
kemaan yritysjohtoa sen työssä.

Mahdollistamme yhtiöidemme kasvun mer-
kittävien taloudellisten resurssiemme avulla ja 
toteutamme yritysostoja, joita yhtiöt eivät olisi 
pystyneet itse rahoittamaan. 

Finanssipääoman lisäksi sijoitamme yhtiöön 
myös alan asiantuntemuksemme ja osaami-
semme, jotka ovat ainutlaatuisia ja tulosta 
160-vuotisesta omistajuudesta ja pitkistä yrit-
täjyysperinteistä. Me ymmärrämme, mitä me-
nestyminen eri aloilla vaatii.

Tärkeimpiä vahvuuksiamme on Ahlström 
Capitalin laaja verkosto, joka koostuu sekä 
meidän että portfolioyhtiöiden johdosta ja 
hallituksista. Tällä areenalla jaamme ideoita, 
kokemuksia ja innovaatioita. Verkostomme 
on aito kollektiivisen osaamisen lähde. Lisäksi 
meillä on laaja ammatillisten yhteistyökump-
panien verkosto, joka kattaa monia erikoisa-
loja.

Haluamme olla aktiivisesti mukana kehittä-
mässä portfolioyhtiöitämme niin kauan kuin 
meistä on niille aidosti hyötyä. Kun yhtiöt me-
nestyvät, myös omistaja menestyy.

Kiinteistöt 
Arvioidaan nettotuoton  
perusteella (vuokratuo-
toista vähennetään kiin-
teistön ylläpitokulut) tai 
vertailu kelpoisten markkina-
tapahtumien perusteella.

Noteeraamattomat yhtiöt  
Arvostus perustuu 
arvioituun kauppahintaan 
(ottaen huomioon 
nykyinen ja odotettu 
tuleva liiketoiminnan tulos, 
markkinatilanne sekä 
vastaavien kauppojen ja 
yritysten arvostukset).

Metsät  
Arvostetaan konsernin 
metsänhoito- ja 
hakkuusuunnitelmaan 
perustuvien odotettujen 
tulevien rahavirtojen 
perusteella. 

Noteeratut yhtiöt  
Arvostetaan markkina-
arvoonsa (yhden osakkeen 
käypä markkinahinta 
kerrottuna yhtiön ulkona 
olevien osakkeiden 
lukumäärällä).

Sijoitusomaisuuden luokittelu

EFV  
31.12.2016

  Noteeratut yhtiöt 28 %
  Noteeraamattomat yhtiöt 28 %
  Kiinteistöt 14 %
  Metsät 11 %
  Likvidit varat ja muut varat 19 %
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CASE
Kehittämässä 
kuitupohjaisten 
ratkaisujen globaalia 
johtajaa 
Vuoden 2017 toisella neljänneksellä toteutuvassa 
Munksjön ja Ahlstromin yhdistymisessä syntyy yksi 
maailman johtavista toimijoista kestävän kehityk-
sen mukaisissa ja innovatiivisissa kuitupohjaisissa 
ratkaisuissa. Uuden Ahlstrom-Munksjö-yhtiön vuo-
tuinen liikevaihto on noin 2,2 miljardia euroa. Siten 
se on yksi alansa suurimmista yrityksistä. Yhtiöllä 
tulee olemaan noin 6 200 työntekijää 14 maassa. 

Ahlström Capital on ollut molempien yhtiöiden 
suuromistaja ja siitä tulee suurin omistaja uudessa 
yhtiössä, jonka kotipaikka on Helsingissä ja pääkont-
tori Tukholmassa. Uskomme yhdistymisen luovan 
merkittäviä synergioita. Yhdistynyt Ahlstrom-Mun-
ksjö on entistä kansainvälisempi ja pystyy parem-
min hyötymään parantuneista maailmanlaajuisista 
kasvumahdollisuuksista. Yhdistyminen parantaa 
kilpailukykyä merkittävästi: yhtiöt pystyvät yhdessä 
tarjoamaan asiakkailleen entistä laajemman ratkai-
suvalikoiman kaikkialla maailmassa. Munksjöllä on 
vahva markkina-asema Euroopassa ja Etelä-Ameri-
kassa, ja Ahlstrom puolestaan on vahva Euroopassa, 
Pohjois-Amerikassa ja Aasiassa. Yhdistyminen on 
kummallekin yhtiölle luonnollinen kehitysaskel. 

Fuusion myötä Ahlstromin kuitupohjaiset mate-
riaalit ja Munksjön kehittyneet paperituotteet saa-
daan samaan yhtiöön. Noin 90 prosenttia Ahlst-
rom-Munksjön tuotteista valmistetaan uusiutuvista 
kuiduista. Ahlström Capitalille tämä on merkittävä 
näkökohta, sillä sen strategisia sijoituskohteita ovat 
muun muassa yhtiöt, jotka tarjoavat kestävän kehi-
tyksen mukaisia ja edistyneitä kuitupohjaisia ratkai-
suja.

Ahlstrom kehittää korkean lisäarvon 
ratkaisuja markkinoiden yleisimmille 
annoskahvikapseleita hyödyntäville 
systeemeille.
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Sijoituksemme noteerattuihin 
ja noteeraamattomiin yhtiöihin 
tarjoavat mahdollisuuksia vahvaan 
arvonnousuun keskitason riskillä.

Teollisuussijoitukset
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Ahlstrom on saavuttanut hyvän mark-
kina-aseman ja maailmanlaajuisen ja-
lansijan innovatiivisten ja kestävän ke-
hityksen mukaisten kuitupohjaisten 
materiaalien tuottajana. Asiakaslähtöi-
senä, suoraviivaisena ja fokusoitunee-
na yhtiönä Ahlstrom on valmis yhdisty-
mään Munksjön kanssa vuonna 2017. 
Yhdistyminen lujittaa edelleen sen ase-
maa alansa johtajana maailmassa.  

Ahlstromin valmistamia kuitupohjaisia materi-
aaleja käytetään laajasti erilaisissa arkipäivän 
tuotteissa, kuten suodattimissa, terveydenhuol-
lon kankaissa, laboratorio- ja bioteknologia-
sovelluksissa, tapeteissa ja teipeissä sekä elin-
tarvikepakkauksissa. Yhtiöllä on ainutlaatuista 
tietotaitoa luonnon- ja keinokuitujen yhdistä-
misessä kemian ja materiaalitekniikan avulla. 
Ahlstromin käyttämät kuidut ovat pääosin pe-
räisin uusiutuvista lähteistä. Tuotteet suunnitel-
laan niin, että niiden koko elinkaaren aikaiset 
ympäristövaikutukset voidaan minimoida. 

Yhtiön vahvuuksiin kuuluvat asiakaskes-
keiset ratkaisut ja räätälöidyt tuotteet, yli-
voimainen laatu ja johtava teknologia sekä 
maailmanlaajuinen toiminta ja 22 maan pai-
kallistuntemus. Ahlstromin päämarkkinat ovat 
Eurooppa (47 % liikevaihdosta), Pohjois-Ame-
rikka (28 %), Aasia ja Tyynenmeren alue (17 %) 
sekä Etelä-Amerikka (6 %). Monien Ahlstromin 
tuotteiden markkinat kasvavat maailmanta-
loutta nopeammin, kun aikaisemmin muovista, 
tekstiilistä tai alumiinista valmistettuja tuotteita 
korvataan uusilla materiaaleilla. Maailmanlaa-
juiset megatrendit, kuten maailman väestön-
kasvu ja demografiset muutokset, ohjaavat 
yhtiön tarjontaa ja tukevat kasvua.

Ennätysmäinen kannattavuus ja 
nopeutunut liikevaihdon kasvu
Ahlstrom on toteuttanut vuonna 2014 alka-
neen menestyksekkään liiketoiminnan kään-
teen karsimalla kustannuksia ja keskittymällä 
kaupalliseen osaamiseen. Uusia tuotteita on 

kehitetty erityisesti kompostoituvien elintar-
vike- ja juomapakkausten, diagnostiikan ja 
veden suodattamisen alueilla. Vuoden 2016 
alussa julkistetun uudelleen määritellyn stra-
tegian tavoitteena on asiakaslähtöiset tuot-
teet ja johtava tuotanto-osaaminen, maa-
ilmanlaajuinen toiminta sekä erinomainen 
paikallistuntemus. Yhtiön liiketoimintaraken-
netta yksinkertaistettiin ja toiminta jaettiin 
kahteen liiketoiminta-alueeseen, jotka ovat 
Filtration & Performance ja Specialties.

Vuonna 2016 Ahlstrom vahvisti johtavaa 
asemaansa Euroopassa ja teki Pohjois-Ame-
rikassa läpimurron täysin kompostoituvien 
annoskahvikapselien kuorimateriaalin toi-
mittajana. Yhtiö osoitti sitoutumisensa kas-
vuun ja vahvisti keskittymistään Pohjois- ja 
Etelä-Amerikkaan 23 miljoonan euron mer-
kittävällä investoinnilla moottoreiden ja teol-
lisuuden suodatinmateriaalien tuotevalikoi-
man parantamiseen Kentuckyn osavaltiossa 
Yhdysvalloissa.

Ahlstrom saavutti vuonna 2016 ennätykselli-
sen kannattavuuden yhtiön nykyrakenteen aika-
na, ja yhtiön tase oli merkittävästi aiempaa vah-
vempi. Katteet kasvoivat kaupallisen osaamisen 
kehittämisen, entistä virtaviivaisemman toimin-
tamallin, kapasiteetin käyttöasteen ja uusien 
kasvumahdollisuuksien hyödyntämisen myö-
tä. Vertailukelpoisen liikevoiton ollessa 80,6 
miljoonaa euroa (47,5) eli 7,4 prosenttia (4,4) 
vuonna 2016, yhtiö oli jo lähes vuoden 2018 
kannattavuustavoitteessaan, jossa oikaistu lii-
kevoittoprosentti olisi yli 8 prosenttia. Vuonna 
2016 liikevaihto kasvoi 2,6 prosenttia kiinteillä 
valuuttakursseilla laskettuna. Kasvu kiihtyi vuo-
den loppua kohti.

Ahlstromin ja Munksjön yhdistymisessä, 
joka on tarkoitus toteuttaa vuoden 2017 toi-
sen vuosineljänneksen alussa, syntyy entistä-
kin vahvempi innovatiivisten ja kestävän kehi-
tyksen mukaisten kuitupohjaisten tuotteiden 
maailmanlaajuinen johtaja. Yhdistyminen tuo 
myös uusia mahdollisuuksia kasvuun ja toi-
minnan tehokkuuden parantamiseen. 

Ahlstrom:
Menestyksekästä kehitystä
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Perustettu: 1851

Kotipaikka: Helsinki

Toimiala: Kuitumateriaalit     

Toimintamaat: 22 maata pääasiassa 
Euroopassa, Pohjois- ja Etelä-Amerikassa 
sekä Aasian ja Tyynenmeren alueella

Henkilöstömäärä vuonna 2016: 3 233

Tuotteet: Laadukkaat kuitumateriaalit, 
joita käytetään suodattimissa, tervey-
denhuollon kankaissa, laboratorio- ja 
bioteknologiasovelluksissa, tapeteissa ja 
teipeissä sekä elintarvikepakkauksissa

Markkina-arvo (31.12.2016):  
704,6 milj. EUR 

Ahlström Capitalin portfoliossa:  
vuodesta 2014 alkaen 

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

20

15
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Osakekurssi 2016, EUR

2012 2013 2014 2015 2016

Liikevaihto, milj. EUR 
(Jatkuvat toiminnot)

1 0011 0151 011
1 0861 075

Omistusosuudet, %
31.12.2016 

  Ahlström Capital 12 %
  Kotitaloudet 51 %
  Ulkomaiset omistajat  23 %
  Julkisyhteisöt 5 %
  Muut 9 %
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Munksjö: 
Vahva tulos
Viime vuosien onnistuneen Ahlstro-
min Label and Processing -liiketoimin-
ta-alueen integroimisen ja vuoden 
2016 vahvan liiketoiminnan tulok-
sen myötä yhdistyminen Ahlstromin 
kanssa on luonnollinen askel Munk-
sjön kasvustrategian toteuttamisessa 
erikoispapereiden johtavana toimit-
tajana.

Munksjö on maailman johtava älykkään pape-
riteknologian avulla kehitettyjen erikoispape-
rien valmistaja. Yhtiö tarjoaa erikoispapereita 
niin lattiapintoihin, keittiökalusteisiin ja huo-
nekaluihin kuin irrokepapereihin, kuluttajays-
tävällisiin pakkauksiin ja energiansiirtoonkin. 
Munksjöllä on neljä liiketoiminta-aluetta: De-
cor, Release Liners, Industrial Applications ja 
Graphics & Packaging. 

Tällä hetkellä Munksjö on maailmanlaajui-
nen organisaatio, jolla on 15 tuotantolaitosta 
viidessä Euroopan maassa sekä Brasiliassa ja 
Kiinassa. Tavoitteena on jatkaa kannattavaa 
kasvua erikoispapereissa sekä orgaanisesti 
että strategisesti. Erikoispaperimarkkinoiden 
odotetaan kasvavan 2–4 prosenttia vuosita-
solla, sillä globaalit megatrendit, kuten kau-
pungistuminen, globalisaatio ja pyrkimys 
kestävän kehityksen mukaiseen yhteiskun-
taan, tukevat Munksjön tuoteratkaisujen lop-
putuotteiden kysyntää.

Muutos kohti kestävän kehityksen mukaista 
yhteiskuntaa on Munksjölle luonnollinen kas-
vutekijä, koska yrityksen tuotteilla voidaan kor-
vata uusiutumattomia materiaaleja. Munksjöllä 
on vahvaa asiantuntemusta sellu- ja paperitek-
nologiassa. Tämän ansiosta se tarjoaa räätä-
löityjä tuotteita, joiden avulla asiakkaat voivat 
suunnitella ja valmistaa korkealuokkaisia tuot-
teita edullisemmin ja ympäristöystävällisesti.

Kaupungistumisen ja demografisten muu-
tosten myötä muun muassa tehokkaiden ja 
kestävän kehityksen mukaisten pakkausten 
kysyntä on kasvussa. Kasvussa on myös sel-
laisten huonekalujen ja kalusteiden kysyntä, 
joissa Munksjön koristepaperin käyttö matala- 
tai korkeapuristeisessa laminaatissa on suurta. 
Demografinen muutos lisää energian kysyntää, 
mikä näkyy Munksjön sähköteknisen paperin, 
jota käytetään sähkönsiirtolaitteiston eristämi-
sessä, kysynnän kasvuna. 

Ennätysmäinen tulos  
ja rahavirta
Vuonna 2016 markkinoiden kysyntä pysyi 
vakaana ja hyvällä tasolla. Makrotalouden 
epävarmuus vaikutti vuoden 2016 aikana joi-
hinkin maantieteellisiin markkinoihin, kuten 
Brasiliaan, mutta tämä pystyttiin korvaamaan 
viennillä muille markkinoille. 

Munksjö saavutti vuonna 2013 asetetun 
kunnianhimoisen tavoitteen 12 prosen-
tin käyttökatteelle (8,3). Vertailukelpoinen 
käyttökate nousi 136,7 miljoonaan euroon 
(93,6). Parannus oli 46 prosenttia. Kannatta-
vuuden paraneminen perustuu operatiivisen 
tehokkuuden jatkuvaan parantamiseen, kan-
nattavaan kasvuun, tuotteiden ja palvelujen 
laatuun sekä markkina-aseman ja innovaatio-
johtajuuden hyödyntämiseen. Liikevaihto oli 
ennätyslukemissaan 1 142,9 miljoonaa euroa 
(1 130,7), vertailukelpoinen liikevoitto oli 81,5 
miljoonaa euroa (40,0) ja rahavirta oli vahva, 
114,3 miljoonaa euroa (55,5).

Yhdistyminen Ahlstromin kanssa vuoden 
2017 toisella neljänneksellä parantaa edel-
leen toiminnallista tehokkuutta ja luo vahvoja 
maailmanlaajuisia kasvumahdollisuuksia.
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Perustettu: Munksjö aloitti toimintansa 
vuonna 1862. Munksjö Oyj perustettiin 
vuonna 2013, kun Munksjö AB:n ja Ahlst-
romin Label and Processing -liiketoiminto-
jen yhdistyminen saatiin päätökseen.

Kotipaikka: Helsinki

Toimiala: Erikoispaperiyhtiö

Toimintamaat: Ranska, Ruotsi, Saksa, 
Italia, Espanja, Brasilia ja Kiina

Henkilöstömäärä vuonna 2016: 2 913

Tuotteet: Erikoispaperit, kuten koriste-
paperit, irrokepaperit, elektrotekniset 
paperit, hiomapapereiden pohjamateriaa-
lit, graafiset paperit ja teollisuuspaperit ja 
väliarkkipaperit

Markkina-arvo (31.12.2016):  
802 milj. EUR

Ahlström Capitalin portfoliossa:  
vuodesta 2014 lähtien

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

20

15

10

5

Osakekurssi 2016, EUR

2012 2013 2014 2015 2016

Pro-forma* liikevaihto, 
milj. EUR 

1 1371 1201 155 1 1431 131

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

Omistusosuudet, % 
31.12.2016

  Ahlström Capital 17 %
  Ulkomaiset omistajat 36 %
  Kotitaloudet 25 %
  Julkisyhteisöt 10 %
  Muut 12 %
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Suominen:
Merkittäviä investointeja
Suominen on maailmanlaajuisesti 
johtava kuitumateriaalien toimittaja. 
Yhtiö hakee kasvua korkean lisäarvon 
kuitukankaista. Vuonna 2016 saatiin 
loppuun uuden tuotantolinjan asen-
nustyöt, jonka avulla yhtiö lisää kor-
kean lisäarvon tuotteiden valmistusta 
vuonna 2017.   

Suominen valmistaa kuitukankaita rullatavara-
na pyyhintä- ja hygieniatuotteisiin sekä tervey-
denhuollon sovelluksiin. Suomisen kuitukan-
kaista valmistettuja tuotteita ovat esimerkiksi 
henkilökohtaiseen hygieniaan ja lastenhoitoon 
tarkoitetut kosteuspyyhkeet, kodinhoitoon ja 
ammattikäyttöön tarkoitetut pyyhintätuotteet, 
vaipat sekä leikaussaliliinat. 

Suominen on pyyhintään tarkoitettujen 
kuitukankaiden maailmanlaajuinen markki-
najohtaja ja maailman yhdeksänneksi suurin 
kuitukangasvalmistaja. Yhtiön tärkeimmät 
markkina-alueet ovat Pohjois-Amerikka (59 
prosenttia liikevaihdosta vuonna 2016) ja Eu-
rooppa (39 prosenttia). Suominen on saanut 
hyvän jalansijan myös Etelä-Amerikan kasva-
villa markkinoilla. 

Suominen on kasvavilla markkinoilla toimiva 
markkinalähtöinen tuotejohtaja. Kuitukankai-
den kysyntä kasvaa kaikilla markkina-alueilla 
elintason paranemisen myötä. Kasvuun on 
hyvät edellytykset, sillä terveellisten elämänta-
pojen ja hyvinvoinnin arvostus sekä pyrkimys 
arjen mukavuuteen ja helppouteen lisääntyvät 
jatkuvasti. Väestön ikääntymisen myötä kasvaa 
esimerkiksi terveydenhuollon sovelluksissa 
käytettävien kuitukankaiden kysyntä.

Parempi tuotevalikoima
Pyyhintä- ja hygieniatuotteissa sekä tervey-
denhuollon tuotteissa käytettävien kuitu-
kankaiden kysyntä kasvaa noin kolmen pro-
sentin vuosivauhtia Suomisen valitsemissa 

markkina segmenteissä. Tämän keskimääräi-
sen kasvuvauhdin ylittävä orgaaninen kasvu 
on ollut yksi vuosien 2015–2017 strategian 
taloudellisista tavoitteista. Seuraavan viiden 
vuoden strategian päätavoitteena on lisätä 
korkeamman lisäarvon tuotteiden osuut-
ta. Niitä ovat esimerkiksi kuitukankaat, joita 
käytetään kotitalouksille ja ammattikäyttöön 
tarkoitetuissa pyyhintätuotteissa sekä wc:stä 
huuhdeltavissa tuotteissa. Korkeamman lisä-
arvon tuotteiden kysynnän odotetaan kasva-
van 5–9 prosentin vuosivauhdilla, mikä paran-
taa Suomisen kasvuedellytyksiä.

Vuonna 2016 Bethuneen Yhdysvaltoihin 
valmistunut investointi on avainasemassa tä-
män tavoitteen saavuttamisessa. Tuotantolinja 
palvelee useita yhtiön vahvaan tekniikkaosaa-
miseen pohjautuvia korkeamman lisäarvon 
loppukäyttösovelluksia. Noin 50 miljoonan 
euron arvoinen investointi on yhtiön kasvuin-
vestointiohjelman merkittävin hanke. 

Kiristynyt kilpailu ja hintapaineet vaikuttivat 
Suomisen myyntimääriin vuonna 2016. Yhti-
ön liikevaihto ja vertailukelpoinen liikevoitto 
pienenivät vuonna 2016. Liikevaihto oli 416,9 
miljoonaa euroa (444,0) ja vertailukelpoinen 
liikevoitto 25,6 miljoonaa euroa (31,2). Vaik-
ka taloudellinen kehitys ei liikevaihdon ja 
liikevoiton osalta vastannutkaan odotuksia, 
tuotevalikoima kehittyi ja korkeamman lisä-
arvon tuotteiden osuus valikoimassa kasvoi 
edelleen. Vuonna 2016 nämä tuotteet, jotka 
mahdollistavat sekä liikevaihdon että kannat-
tavuuden parantamisen, muodostivat jo 62 
prosenttia yhtiön liikevaihdosta. 

Jos strategian toteutus onnistuu, Suomisen 
liikevaihto ylittää 600 miljoonaa euroa vuon-
na 2021. Investointiohjelman, vahvistuneen 
kaupallisen organisaation ja tehostuneen tuo-
tekehitysprosessin ansiosta Suominen lähtee 
vuoteen 2017 aiempaa paremmista asemista.
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Perustettu: 1898 (J. W. Suominen Oy)

Kotipaikka: Helsinki

Toimiala: kuitukankaiden valmistus

Toimintamaat: Suomi, Ranska, Italia, 
Espanja, Brasilia ja Yhdysvallat

Henkilöstömäärä vuonna 2016: 650

Tuotteet: Kuitukankaat pyyhintätuotteisiin, 
hygieniatuotteisiin ja terveydenhuollon 
sovelluksiin

Markkina-arvo (31.12.2016):  
210,2 milj. EUR

Ahlström Capitalin portfoliossa:  
vuodesta 2014 alkaen

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

Osakekurssi 2016, EUR

8

6

4

2

2012 2013 2014 2015 2016

Liikevaihto, milj. EUR

402
374357

417
444

Omistusosuudet, % 
31.12.2016

  Ahlström Capital 27 %
  Julkisyhteisöt 21 %
  Kotitaloudet 15 %
  Yritykset 18 %
   Rahoitus- ja  
vakuutuslaitokset 12 %

  Muut 7 %
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Destian laaja palveluvalikoima kat-
taa infrastruktuurin koko elinkaaren 
rakentamisen suunnittelusta ja toteu-
tuksesta ylläpitoon asti.   

Destia tarjoaa infrastruktuurin rakentamispal-
veluita Suomessa. Liikenneväylien, ratojen ja 
teollisuusympäristöjen lisäksi se suunnittelee, 
rakentaa ja ylläpitää myös kokonaisia elinym-
päristöjä.  Laajan aluetoimistojen verkoston 
ansiosta Destia on aina lähellä asiakkaitaan. 

Suuret ja vaativat tiehankkeet ja infrastruk-
tuurin ylläpito kuuluvat yhtiön ydinliiketoi-
mintaan. Monipuolisen osaamisensa ansiosta 
Destia pystyy toteuttamaan suuretkin hank-
keet avaimet käteen -periaatteella.  Destian 
erityinen vahvuusalue on maanteiden kun-
nossapito. Katuverkkojen kunnossapidosta 
kunnat tekevät usein sopimukset paikallisten 
kumppanien kanssa. 

 Viime vuosina Destia on parantanut mark-
kina-asemaansa kalliorakentamisessa ja rata-
töissä. Yhtiö nousi rataverkon kunnossapidon 
markkinajohtajaksi, kun siitä tuli Pohjanmaan 
ja Savon ratojen vastuullinen kunnossapitäjä 
vuonna 2016. Vuonna 2017 seitsemän Suo-
men kahdestatoista rataverkon kunnossapi-
toalueesta on Destian vastuulla.

Destian lähivuosien painopistealueita ovat 
kannattavuuden parantaminen, henkilöstön 
kehittäminen ja markkina-aseman paranta-
minen erityisesti pääkaupunkiseudulla. Te-
hokkaan toiminnan edellytykset varmistetaan 
esimerkiksi toimintojen digitalisoinnilla: kehi-
tetään tietomallipohjaista suunnittelua ja tuo-
tantoa sekä työkoneiden automaatiota. 

Yhä kaupunkimaisemmat 
elinympäristöt
Pohja- ja insinöörirakentamisen tarve kasvaa 
kaupungistumisen ja kaupunkirakenteen tiivis-
tymisen myötä. Pääkaupunkiseudulla Destia 
jatkoi REDI-työmaan kaivuu- ja perustustöitä. 
REDI on uusi asumisen, liike-elämän ja elämys-
ten keskus Helsingin Kalasataman alueella ja 
samalla Suomen suurin kaupunkialueella si-
jaitseva kaivuutyömaa. 

Myllysaaren alikulkusiltahanke Tampereella 
valmistui vuonna 2016. Se on erinomainen 
näyte Destian monipuolisesta vaativan pohja- 
ja ratarakentamisen osaamisesta vilkkaassa 
kaupunkiympäristössä. Lisäksi Destia isännöi 
ja hoitaa Tampereella valtatie 12:n rantatun-
nelia. Valtatie 12 on yksi maan vilkkaimmista 
valtateistä pääkaupunkiseudun ulkopuolella.

Noin 100 miljoonan euron arvoinen Helsin-
ki-Vantaan lentoaseman asematason laajen-
nusurakka jatkui vuonna 2016 ja sen odote-
taan valmistuvan vuonna 2020. Kyseessä on 
allianssimalliin perustuva Finavian ja Destian 
yhteishanke, jonka asiakas, suunnittelijat ja 
urakoitsijat toteuttavat yhteistyössä. 

Vuonna 2016 Destia osti enemmistöosuu-
den ITS-Vahvistus Oy:stä, joka on erikoistu-
nut pohja-, insinööri- ja kalliorakentamiseen. 
Kauppa vahvistaa entisestään Destian kykyä 
palvella asiakkaitaan mahdollisimman moni-
puolisesti vaativien infrastruktuuriratkaisujen 
kehittämisessä. 

Destian liikevaihto ja liiketulos kasvoivat 
vuonna 2016 infrastruktuurimarkkinoiden 
elpymisen ansiosta. Vertailukelpoinen liike-
voitto oli 12,5 miljoonaa euroa (7,4). Suurten 
hankkeiden määrä väheni, mutta asiakastyö-
hön panostamisen tuloksena yksityisasiakkai-
den määrä kasvoi. 

Destia: 
Kasvua elpyvillä 
markkinoilla
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Perustettu: 2008 (aiemmin Tieliikelaitos)

Kotipaikka: Vantaa

Toimiala: Infrastruktuuri- ja rakennuspal-
velut

Toimintamaat: Suomi

Henkilöstömäärä vuonna 2016: 1 504

Palvelut: Tie- ja ratarakentaminen, 
pohja- ja aluerakentaminen, insinööri- ja 
kalliorakentaminen, energiainfra sekä 
infrastruktuurin kunnossapito

Ahlström Capitalin portfoliossa:  
vuodesta 2014 alkaen

2012 2013 2014 2015 2016

Liikevaihto, milj. EUR

432
490507 493

463

* Destia siirtyi Ahlström Capitalin 
omistukseen 1.7.2014.

Omistusosuudet, %
31.12.2016 

  Ahlström Capital  100 %
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Enics on teollisuuden ammattielekt-
roniikan sopimusvalmistaja. Enics 
palvelee asiakkaitaan kuljetus-, ra-
kennusautomaatio-, energia-, teol-
lisuusautomaatio- ja laitteistotoimi-
aloilla.

Yhtiö tarjoaa tuotteiden koko elinkaaren kat-
tavia palveluja suunnittelusta, prototyyppien 
kehityksestä ja tuotannollistamisesta valmis-
tukseen, toimitusketjun hallintaan, korjauk-
seen ja kunnossapitoon. Enicsillä on kahdek-
san tuotantolaitosta Euroopassa ja Aasiassa 
sekä lähes 50 vuoden kokemus elektroniikan 
sopimusvalmistuksesta. 

Strategian kulmakivinä ovat vahva keskitty-
minen teollisuuselektroniikan valmistuspalve-
luihin ja sitoutuminen asiakastyytyväisyyteen. 
Yhtiön tavoitteena on asiakkaiden arvoketjun 
optimointi ja heidän kilpailukykynsä paranta-
minen tuottavuuden ja käyttövarmuuden kas-
vun avulla. 

Strategian perustana on myös paikallinen 
palvelu ja sijainti lähellä asiakasta. Suomessa, 
Ruotsissa ja Sveitsissä sijaitsevat yksiköt tar-
joavat palveluja lähellä asiakasta ja toimivat 
porttina maailmanlaajuiseen valmistusver-
kostoon. Alemman kustannustason maissa 
Kiinassa, Virossa ja Slovakiassa sijaitsevat 
tehtaat mahdollistavat tuotantokustannusten 
optimoinnin. 

Kestävät asiakassuhteet
Toiminnalle on tyypillistä pitkäaikaiset asiakas-
suhteet suurten teollisuusteknologian valmis-
tajien kanssa. Ensiluokkainen laatu ja luotetta-
vuus, aikataulujen pitäminen sekä oikea hinta 

muodostavat menestyksekkään yhteistyön 
perustan. Yhteistyö asiakkaiden ja alihankkijoi-
den kanssa on olennainen osa Enicsin toimin-
taa. Vuonna 2016 yhtiö perusti Enics Life -verk-
koportaalin, jonka avulla yhteistyökumppanit 
löytävät helposti oman alansa ajankohtaista 
tietoa, tutkimustuloksia ja raportteja. 

Teollisuuselektroniikka on kasvuala, johon 
kaupungistumisen, väestönkasvun, väestön 
ikääntymisen ja keskiluokan kasvun kaltaiset 
globaalit megatrendit vaikuttavat merkittä-
västi. Enics kasvatti liikevaihtoaan neljänä pe-
räkkäisenä vuotena vuodesta 2012 vuoteen 
2015.  Vuonna 2016 yleinen markkinatilanne 
oli kuitenkin hyvin haasteellinen. Siksi liike-
vaihto pysyi edellisvuoden tasolla ja oli 501,1 
miljoonaa euroa (505,3). Vertailukelpoinen lii-
kevoitto oli 15,2 miljoonaa euroa (18,1).

Vuonna 2016 yhtiö keskittyi kannattavuu-
den, tuottavuuden ja joustavuuden paran-
tamiseen.  Enics pyrki parantamaan kustan-
nustehokkuuttaan ja tuottavuuttaan sekä 
vahvistamaan kilpailukykyään muun muassa 
toimintojen uudelleenjärjestelyllä. Tehtyjen 
toimenpiteiden tulosten odotetaan näkyvän 
vuonna 2017.

Koska Elvan tehtaan tuotteiden kysyntä 
on kehittynyt hyvin suotuisasti, Enics päätti 
lisätä ja terävöittää sen huipputekniikkapai-
notusta tehtaan laajennuksella, joka painot-
tuu suuren volyymin tuotantoon johtaville 
teollisuus elektroniikka-asiakkaille. Laajen-
nus on valmis tuotantokäyttöön loppuvuo-
desta 2017. 

Tammikuun 27. päivänä 2017 Enics ilmoitti 
PKC Electronics-yhtiön ostamisesta. Yhtiöllä 
on tehtaat Raahessa ja Kiinan Suzhoussa. 

Enics: 
Toimia kilpailukyvyn 
parantamiseksi
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Perustettu: 2004

Kotipaikka: Zürich, Sveitsi

Toimiala: Teollisuuselektroniikan valmis-
tuspalvelut

Toimintamaat:  Kiina, Viro, Suomi, Slova-
kia, Ruotsi, Sveitsi ja Hongkong.

Henkilöstömäärä vuonna 2016: 3 088

Palvelut: Tuotteiden koko elinkaaren 
kattavat teollisuuselektroniikkapalvelut: 
suunnittelu, valmistus ja tuotannon jälkei-
set palvelut

Ahlström Capitalin portfoliossa:  
vuodesta 2004 alkaen

2012 2013 2014 2015 2016

Liikevaihto, milj. EUR

451
422

396

501505

Omistusosuudet, %
31.12.2016 

  Ahlström Capital 99 %
  Henkilöstö 1 %
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Nollapäästötavoitteiden ja valtiovallan voimakkaan tuen 
ansiosta cleantech-alalla on hyvät lähtökohdat kasvulle.  
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AC Cleantech Growth Fund -rahasto 
sijoittaa kestävän kehityksen mukai-
seen liiketoimintaan. Pääpaino on uu-
siutuvaan energiaan liittyviä ratkaisu-
ja tarjoavissa Scandinavian Biogas- ja 
Ripasso Energy  -yhtiöissä.  

AC Cleantech Growth Fund -rahasto omistaa 
22 prosenttia Ripasso Energy -yhtiön (aurinko-
paneelijärjestelmät), 33 prosenttia Scandina-
vian Biogas -yhtiön (biokaasu) ja 40 prosenttia 
Frangible Safety Posts -yhtiön (passiivinen lii-
kenneturvallisuus) osakkeista.  Ahlström Ca-
pitalin lisäksi myös Varma, Sitra ja Stiftelsen 
för Åbo Akademi ovat sijoittaneet rahastoon. 
Ahlström Capitalin omistusosuus rahastosta on 
30 prosenttia, ja se konsolidoidaan Ahlström 
Capital -konsernin osakkuusyhtiönä. Sijoittajien 
rahastositoumukset on maksettu täysimääräi-
sesti ja kaikki kerätyt varat on sijoitettu.

Scandinavian Biogas -yhtiöllä 
menestyksekäs vuosi
Scandinavian Biogas on Ruotsin suurin yksi-
tyinen biokaasun tuottaja. Se haluaa kasvaa 
ja lisätä markkinaosuuttaan myös muissa Poh-
joismaissa. Yhtiö auttaa asiakkaitaan suun-
nittelemaan ja käyttämään biokaasulaitoksia 
ja vastaa koko biokaasuprosessista. Yhtiön 
asiantuntemus kattaa niin laitosten suunnitte-
lun ja rakentamisen kuin orgaanisen aineen 
hallinnan, esikäsittelyn ja hajottamisen sekä 
biokaasun jalostamisen ajoneuvojen poltto-
aineeksi. Yhtiö keskittyy teollisen mittakaavan 
tuotantoon, kun taas markkinoiden muiden 
tuottajien toiminta on yleensä pienimuotoista. 

Vuosi 2016 oli Scandinavian Biogas -yhti-
ölle menestyksekäs kasvun ja uusien inves-
tointien vuosi. Yhtiön liikevaihto kasvoi 38 
prosenttia edellisvuodesta, kun sekä Söder-
törnin biokaasulaitoksen että Henriksdalin 
laajennuksen tuotantotoiminta alkoi. Uuden 
laajennuksen myötä Tukholman Henriksdalin 
laitoksesta tulee Pohjoismaiden suurin bio-
kaasulaitos. 

Scandinavian Biogas -yhtiöllä on neljä tuo-
tantolaitosta Ruotsissa ja yksi Etelä-Koreassa. 
Uuden nestemäistä biokaasua valmistavan 
tuotantolaitoksen käyttöönotto Skognissa 
Norjassa vuoden 2017 jälkipuoliskolla on 
strategisesti merkittävä kehitysaskel, sillä se 
laajentaa yhtiön toiminnan uuteen Pohjois-
maahan. 

Hybridit aurinkoenergia-
ratkaisut tarjoavat 
mahdollisuuksia
Ruotsalaiselle Ripasso Energy -yhtiölle yksi 
vuoden 2016 tärkeimmistä tapahtumista oli 
listautuminen NGM-pörssiin. Yhtiö kehittää 
ja valmistaa hybridisoituun stirlingmoottoriin 
perustuvaa aurinkoenergiaratkaisua. Järjes-
telmä tuottaa sähköä jatkuvasti ympäri vuoro-
kauden, sähköverkossa tai erillään verkosta. 
Siinä käytetään aurinkoenergiaa yhdistettynä 
muihin käytettävissä oleviin energianlähtei-
siin. Hybridiratkaisulle uskotaan olevan ky-
syntää, koska sillä voidaan tuottaa sähköä kil-
pailukykyiseen hintaan silloinkin, kun aurinko 
ei paista. Nykyisin käytössä olevalla tekniikalla 
tämä ei onnistu. Ratkaisun odotetaan tulevan 
markkinoille vuonna 2017. 

Cleantechrahasto 
keskittyy uusiutuvaan 
energiaan
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CASE
Kasarmikatu 21 
– ainutlaatuisia 
toimistotiloja
Vuonna 2015 Ahlström Capital, HGR Property 
Partners ja YIT Rakennusyhtiö sopivat yhteisestä 
rakennushankkeesta Kasarmikatu 21:n ja Pohjoi-
nen Makasiinikatu 9–11:n kulmaan Helsingissä. 
Arvokas toimistorakennus Helsingin ydinkeskus-
tassa on Ahlström Capitalin kiinteistöstrategian 
mukainen hanke. Suunnitelmana oli purkaa ton-
tilla sijainnut Helsingin kaupungin rakennusviras-
ton käytössä ollut rakennus ja rakentaa tilalle uusi 
toimistorakennus. Toimistotilojen lisäksi raken-
nuksen katutasoon tulee ravintola- ja kokoustilo-
ja. Rakennustyöt aloitettiin keväällä 2016.

Rakennustyössä noudatetaan LEED Platinum 
-sertifikaatin mukaisia vaatimuksia ympäristöä 
säästäville rakennuksille. LEED Platinum on kor-
kein rakennusten kestävän kehityksen mukai-
suutta mittaava ympäristöluokitus. Energiate-
hokkuus otetaan hyvin huomioon, sillä hankkeen 
kierrätysaste on lähes sata prosenttia. Hankkeen 
työllisyysvaikutuksen on arvioitu olevan jopa 400 
henkilötyövuotta. Seitsenkerroksiseen rakennuk-
seen tulee 16 000 neliömetriä toimitiloja jopa 
tuhannelle työntekijälle. Valmistuttuaan raken-
nus, jonka julkisivu on verhoiltu Jura Travertino 
-luonnonkivellä, tarjoaa laadukkaita ja tyylikkäitä 
toimistotiloja, jotka täyttävät nykyajan vaatimuk-
set. Vastuullinen liiketoiminta ja sijoittaminen on 
tärkeää Ahlström Capitalille. Siksi pidämme ym-
päristökysymyksiä ratkaisevan tärkeinä myös täs-
sä hankkeessa.

Projekti on edennyt suunnitellusti. Vuoden 
2016 lopussa lähes kaikki tilat oli varattu. Suu-
rimmat vuokralaiset ovat ankkurivuokralainen 
Roschier Asianajotoimisto ja Danske Bank. Uu-
den toimistorakennuksen arvioidaan valmistuvan 
vuoden 2017 loppuun mennessä.

Kasarmikatu 21:n työmaa kuvattuna 
marraskuussa 2016.
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Kiinteistö sijoituksemme koostuvat 
kiinteistö- ja metsäomistuksista,  
jotka muodostavat portfoliomme 
perustan ja tuovat vakaampaa  
tuottoa matalalla riskillä. 

Kiinteistösijoitukset
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Ahlström Capitalin kiinteistöstrate-
gian tavoitteena on Etelä-Suomes-
sa sijaitsevien keskeisten toimisto- ja 
logistiikkakiinteistöjen aktiivinen ke-
hittäminen ja omistaminen.

Ahlström Capitalin kiinteistösijoituksiin kuuluu 
teollisuus- ja liikekiinteistöjä Etelä-Suomessa. 
Lisäksi Ahlström Capital omistaa historiallisesti 
merkittävät Noormarkun ja Kauttuan ruukki-
alueet Satakunnassa. Nämä Ahlströmin suvun 
perintökiinteistöt ovat merkittävä osa Suomen 
teollisuus- ja kulttuurihistoriaa. Ahlström Capital 
Oy:n tytäryhtiö A. Ahlström Kiinteistöt Oy hallin-
noi ja hoitaa kiinteistö- ja metsäomaisuutta.

Pitkäaikaisena omistajana sijoitushorisont-
timme ulottuu jopa vuosikymmenien päähän. 
Monet vuokralaisemme arvostavat erityisesti 
jatkuvuutta. Tyypillinen kiinteistösijoittaja voi 
pitää kymmentä vuotta pitkänä horisonttina. 
Me taas olemme omistaneet esimerkiksi Ete-
läesplanadi 14:ssä Helsingissä sijaitsevan lip-
pulaivamme jo 80 vuotta. 

Oikea ajoitus on erittäin tärkeää. Hyödyn-
nämme otolliset markkinasyklit kiinteistöjen 
hankinnoissa ja myynneissä. Meillä on kärsi-
vällisyyttä odottaa juuri oikeaa portfolioom-
me sopivaa sijoituskohdetta.

Kehitysprojektit luovat 
lisäarvoa
Vuonna 2016 Ahlström Capital päivitti kiin-
teistöstrategiansa vastaamaan yhtiön koko-
naisstrategiaa.

Keskitämme sijoituksemme ennakoivasti 
Etelä-Suomen keskeisillä paikoilla sijaitseviin 
toimisto- ja logistiikkakiinteistöihin, sillä nämä 
kiinteistölajit ja alueet tunnemme parhaiten. 
Portfoliomme arvon säilyttäminen edellyttää 
selkeää keskittämistä. Käytännössä tämä tar-
koittaa myös siirtymistä suuresta määrästä 
erilaisia kiinteistöjä pienempään määrään 
arvokiinteistöjä. Sijoitamme mieluiten kiin-
teistöihin, joiden markkina-arvo on 10–75 mil-
joonaa euroa. 

Tavoitteenamme on edelleen vähentää 
vuokrakiinteistöjen määrää kiinteistösijoituk-
sissamme ja luoda arvoa aktiivisen omistajuu-
den kautta kiinteistöjen kehitys- ja muuntamis-
hankkeissa. Toimimme kiinteistöhankkeissa 
mielellämme yhteistyössä muiden toimijoiden 
kanssa, sillä uskomme, että yhteistyö erilaisten 
kumppanien kanssa luo enemmän lisäarvoa 
kuin jokaisen toimiminen erikseen. Keskitäm-
me sijoituksemme keskeisillä paikoilla sijaitse-
viin toimistotiloihin pääasiassa Helsingissä ja 
Tampereella, koska ne ovat Suomen merkittä-
vimmät kasvukeskukset.

Logistiikkakiinteistöjä haemme Suur-Hel-
singin alueelta. Niillä tulee olla hyvä logistinen 
sijainti tärkeiden valtateiden lähellä. Logis-
tiikkakiinteistöjen arvon luominen perustuu 
kykyymme toteuttaa kehityshankkeita, joissa 

Kiinteistöt: 
Keskitymme ensiluokkaisiin 
toimisto ja logistiikka
kiinteistöihin

Kiinteistöomaisuuden ulkoinen käypä 
arvo 139,9 miljoonaa euroa (2015: 
179,1) on 14,1 prosenttia Ahlström 
Capitalin kokonaisinvestoinneista. 
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Kiinteistöjen valintaan 
vaikuttavat tekijät

•  Keskeinen sijainti kasvualueilla. Kaupun-
gistumisen jatkuessa alueet jakaantuvat 
yhä selvemmin kasvaviin ja taantuviin.

•  Nykyaikaisia rakennuksia, jotka täyttävät 
vuokralaisten tiukat vaatimukset. 

•  Joustavat tilaratkaisut, joita voidaan muun-
nella eri käyttäjien tarpeiden mukaan. Pit-
kissä sopimuksissa vuokralaisten tarpeet 
usein muuttuvat. Etätyön yleistyminen vai-
kuttaa toimistokiinteistöjen kysyntään.

•  Kestävän kehityksen mukaisuus ja ener-
giatehokkuus. Kaikkia kiinteistöjä hoide-
taan energiatehokkaasti ja tavoitteena on 
saada niille ympäristösertifikaatit (LEED, 
BREEAM).

•  Vastuulliset alihankkijat. Valitsemme hank-
keita, joissa koko alihankkijaketjun vastuul-
linen toiminta voidaan varmistaa ja joissa 
kaikki osapuolet täyttävät lakisääteiset vaa-
timukset.

hankimme maan ja rakennamme kiinteistön 
yhdessä käyttäjän kanssa. Tavoitteenamme 
on osallistua hankkeeseen sen alusta lähtien.

Toimisto- ja logistiikkakiinteistöjen lisäksi 
Ahlström Capital on kiinnostunut myös muis-
ta sijoitusmahdollisuuksista Suomessa, jos 
tuotto ja likviditeetti vastaavat tavoitteitam-
me. 

Vuonna 2016
•  Ahlström Capital jatkoi portfolionsa sovitta-

mista uuden strategian mukaiseksi.
•  Kolme logistiikkakiinteistöä myytiin, koska ne 

eivät enää vastanneet portfolion tavoitteita.
•  Ahlström Capital jatkoi vuokrasopimusten 

määrän vähentämistä portfoliossaan. Vuoden 
2016 lopussa sillä oli 260 vuokrasopimusta 
(2015: 391).

•  Kasarmikatu 21:n kiinteistökehitysprojekti, 
joka toteutetaan yhteistyössä HGR Property 
Partners Oy:n ja YIT Rakennus Oy:n kanssa, 
eteni suunnitellusti. Rakentaminen ja tilojen 
vuokraus alkoivat vuonna 2016. Toimistora-
kennuksen arvioidaan valmistuvan vuoden 
2017 lopulla, ja siinä on työtilat jopa tuhan-
nelle työntekijälle. Kiinteistön rakentamises-
sa otetaan huomioon LEED Platina -ympä-
ristösertifikaatin vaatimukset. 

•  Kaikki Lahden Kulmalan kiinteistökehityskoh-
teen jäljellä olleet asunnot myytiin vuoden 
2016 aikana. 
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Ahlström Capital on yksi Suomen 
suurimmista yksityisistä metsänomis-
tajista. Periaatteenamme on vaa-
lia metsäluonnon monimuotoisuutta 
kannattavan metsätalouden harjoitta-
misen rinnalla.

Ahlström Capitalin metsät sijaitsevat pääosin 
Satakunnassa. Keskittämällä metsäomaisuus 
yhdelle alueelle saavutetaan kustannusetuja. 
Tällöin pystymme myös suunnittelemaan hak-
kuut ja myynnit tehokkaammin. 

Puukaupan asiakkaina ovat valtakunnalliset 
metsäteollisuusyritykset sekä lähialueiden sa-
hat ja energialaitokset. Puukauppaa tehdään 
sekä toimitus- että pystykauppana. Ahlström 
Capitalin tavoitteena on kasvattaa toimitus-
kaupan osuus 70 prosenttiin, koska siten 
voimme olla vieläkin luotettavampi ja jous-
tavampi kumppani asiakkaillemme. Omat 
toimihenkilöt ja pätevät vakiintuneet yrittäjät 
takaavat toimintamme laadun. 

Kestävä kehitys 
metsäliiketoimintamme 
ytimessä
Ahlström Capital edistää ekologisesti ja ta-
loudellisesti kestävää metsänhoitoa. Nou-
datamme hyviä metsänhoitokäytäntöjä ja 
otamme huomioon metsien monikäytön. 
Ahlström Capitalin metsiä on mukana erilai-
sissa suojeluohjelmissa, kuten Natura 2000 
-ohjelmassa. Lisäksi yhtiö on jättänyt ekolo-
gisesti monimuotoisia alueita aktiivisen met-
sätalouden ulkopuolelle. Vuonna 2016 kaksi 

 metsäaluetta Merikarvialla ja Hausjärvellä, 
yhteensä 17 hehtaaria, liitettiin metsänsuo-
jeluohjelmaan. Nämä alueet jäävät Ahlström 
Capitalin omistukseen, mutta metsäluonnon 
herkän monimuotoisuuden suojelemiseksi 
hakkuut ja rakentaminen on kielletty.

Kaikilla metsillämme on kansainvälinen 
kestävän metsätalouden PEFC-sertifikaatti. 
PEFC-sertifioinnin ansiosta pääsemme ser-
tifioitujen tuotteiden kansainvälisille markki-
noille. Sertifikaatti takaa, että raaka-aineiden 
ja puupohjaisten tuotteiden koko toimitus-
ketjua seurataan. Sertifiointivaatimusten täyt-
tämiseksi on saavutettava metsien hoidolle, 
alihankkijoiden toiminnalle, hakkuille ja puun 
toimitukselle määritelty vähimmäistaso. 

Ahlström Capital aikoo palauttaa joitakin 
suo- ja kosteikkoalueita luonnontilaan lintu-
jen elinympäristöiksi. Monia pieniä vesistöjä 
kuivatettiin 1900-luvulla, jotta viljelymaata 
saataisiin lisää. Samalla menetettiin arvokkai-
ta kosteikko- ja suoalueita, jotka ovat tärkeitä 
niitä tarvitseville lajeille. Ennallistaminen to-
teutetaan täyttämällä ojia, poistamalla puita 
ja nostamalla vedenkorkeutta. Ensimmäiset 
alueet, noin 20 hehtaaria, ennallistettiin vuon-
na 2016 Noormarkussa.

Metsien monikäyttö
Metsiemme pääasiallinen käyttötarkoitus on 
puuntuotanto. Tavoitteenamme on kuitenkin 
myös ansaintapohjan laajentaminen moni-
käyttöön. Ahlström Capital selvittää parhail-
laan mahdollisuuksia käyttää maa-alueitaan 
Satakunnassa myös turpeen ja tuulivoiman 
tuotantoon.

Metsät: 
Vahvat perinteet
kestävässä 
liiketoiminnassa
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Yhtiö on hakenut kolmelle suoalueelle (yh-
teensä 170 hehtaaria) ympäristölupaa turve-
tuotantoon, ja yksi lupa on jo myönnetty Po-
markkuun. Kun turpeen tuotanto käynnistyy, 
sen vaikutukset vesistöihin ja ympäristöön 
minimoidaan kaikin tarvittavin menettelyin. 

Metsätietojärjestelmä tehostaa 
suunnittelua
Haluamme hyödyntää digitalisaatiota metsä-
liiketoiminnassa. Ahlström Capitalin metsä-
tietojärjestelmä tukee pyrkimystämme lisätä 
toimituskauppojen osuutta. Järjestelmä saa 
tietoja laserkeilaukseen perustuvalla inven-
tointimenetelmällä muodostetusta luotetta-
vasta kuviotietokannasta. Se tehostaa hakkui-
den suunnittelua ja tukee metsänhoitotöiden 
toteutusta. Järjestelmästä saadaan tarkat tie-
dot puuvarastojen ja metsäalueiden koosta 
ja sijainnista, ja sen avulla pystymme selvittä-
mään, mitä toimia metsissämme pitää toteut-
taa. Sillä saa lisäksi reaaliaikaisen yhteyden 
Ahlström Capitalin alihankkijoihin. Ahlström 
Capital pyrkii jatkuvasti kehittämään järjestel-
mää ja keskittyy seuraavaksi varastoseuran-
nan parantamiseen. 

33 000 hehtaaria metsää. 83 % 
sijoituksista Länsi-Suomessa ja 
Satakunnassa. 

  Toimituskauppa 112 000 m3

  Pystykauppa 39 000 m3

  Energiapuu 26 000 m3

Hakkuut 2016

Vuonna 2016
•  Hakkuita lisättiin ja niiden kokonaismäärä  

vuonna 2016 oli 177 000 m3 (2015: 141 000 m3). 
•  Yhtiö hankki yhteensä 500 hehtaaria uusia 

metsä- ja vesialueita ostamalla tai vaihtamal-
la (2015: 150 hehtaaria)

•  Metsien ulkoinen käypä arvo oli 112,0 mil-
joonaa euroa (2015: 106,7 milj. euroa).

•  Metsäliiketoiminnan  liike  vaihto oli 8,2 miljoo-
naa euroa (2015: 6,5 milj. euroa).  
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CASE
Perinne jatkuu 
Satakunnassa sijaitsevilla Ahlström Capitalin 
omistamilla historiallisilla Noormarkun ja Kaut-
tuan ruukkialueilla on merkittävä asema sekä 
Ahlströmin suvun historiassa että koko Suomen 
teollisuus- ja kulttuurihistoriassa.

Noormarkun alue, joka on Suomen suurim-
pia ja mahtavimpia rautaruukkialueita, on ollut 
Ahlströmin suvun omistuksessa lähes 150 vuotta. 
Antti Ahlström osti ruukkialueen maineen ja met-
sineen vuonna 1870 edellisen omistajan ajaudut-
tua talousvaikeuksiin. Vain kolme vuotta tämän 
jälkeen Antti Ahlström (1827-1896) osti Kauttuan 
ruukkialueen. Antti Ahlströmin kuoltua vuonna 
1896 hänen vaimonsa Eva Ahlström ryhtyi hoita-
maan liiketoimintaa ja molempia ruukkeja.

Kauttuassa alkoi muutoksen aika, ja myö-
hemmin 1900-luvun alussa päätettiin keskittyä 
puunjalostukseen raudan valmistuksen sijasta. 
Ahlströmin suvun omistuksessa ruukkialueet ovat 
nousseet nykyiseen kukoistukseensa. Nykyään 
Noormarkun ja Kauttuan ruukkialueilla tarjotaan 
asiakkaille ensiluokkaisia majoitus-, ravintola- ja 
kokouspalveluja. Noormarkun ruukkialueella on 
kolme merkittävää asuinrakennusta: Isotalo, Ha-
vulinna ja Villa Mairea. Vuonna 1939 rakennettu 
Villa Mairea on Aino ja Alvar Aallon suunnittele-
ma. Rakennus on saavuttanut maailmanlaajuis-
ta mainetta yhtenä 1900-luvun arkkitehtuurin 
merkittävimmistä mestariteoksista. Villa Mairean 
ainutlaatuinen arkkitehtuuri ja vaikuttava taideko-
koelma houkuttelevat vierailijoita sekä Suomesta 
että ulkomailta. Vuonna 2016 Noormarkun ruuk-
kialue nimettiin ehdolle Euroopan unionin kult-
tuuriperinnepalkinnon saajaksi. Palkinnon saaja 
julkistetaan toukokuussa 2017.

Noormarkun ruukkialueella sijaitsee myös A. 
Ahlström Kiinteistöt Oy:n ja Ahlström Konserni-
palvelut Oy:n pääkonttori.

Noormarkussa, Noormarkunjoen 
varrella sijaitsee A. Ahlström 
Kiinteistöt Oy:n ja Ahlström 
Konsernipalvelut Oy:n pääkonttori.
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Aktiivinen, kestävään kehitykseen 
keskittyvä omistajuutemme kasvattaa 
yrityksen arvoa tuleville sukupolville.

Vastuullisuus 
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Kestävä kehitys on osa Ahlström Ca-
pitalin aktiivista omistajuutta, jossa 
pitkän aikavälin kestävä kehitys ja 
omistaja-arvon kasvu yhdistyvät. Per-
heomisteisena yhtiönä Ahlström Ca-
pital pyrkii ylläpitämään suvun pitkää 
historiaa ja perinteitä sekä kasvatta-
maan yhtiön arvoa tulevia sukupolvia 
varten.

Otamme vastuullisuuden huomioon kaikessa 
toiminnassamme ja olemme pitkäjänteinen, 
vakavarainen ja luotettava omistaja. Kestävän 
kehityksen periaatteet juurrutetaan portfolio-
yhtiöidemme toimintaan jo hankintaproses-
sissa sekä jatkuvan kehitystyön yhteydessä. 
Mahdollisen yritysoston arviointiin liittyy aina 
kestävään kehitykseen liittyvien pitkän aika-
välin riskien kartoitus. Kohteen alustavassa 
arvioinnissa otetaan huomioon sosiaaliset ja 
ympäristöön liittyvät tekijät sekä liiketoimin-
taan liittyvät eettiset tekijät. Kestävä kehitys 

vaikuttaa päätöksiimme myös valitessamme 
toimialoja ja yrityksiä, joihin sijoitamme. 

Ahlström Capital edellyttää myös portfo-
lioyhtiöiltään vastuullista toimintaa. Osallis-
tumalla aktiivisesti hallitustyöskentelyyn ja 
ohjaukseen tuemme portfolioyhtiöitämme 
niiden vastuullisessa toiminnassa. Kaikki port-
folioyhtiöt ovat sitoutuneet toimimaan vas-
tuullisesti sosiaalisissa, taloudellisissa ja ym-
päristöön liittyvissä asioissa. Rohkaisemme 
portfolioyhtiöitä myös avoimeen vuoropuhe-
luun sidosryhmien kanssa.

Kestävä kehitys omassa 
toiminnassamme
Ahlström Capitalin suora vaikutus yhteiskun-
nan taloudellisiin, sosiaalisiin ja ympäristöön 
liittyviin näkökohtiin on pieni. Vaikutamme 
näihin näkökohtiin portfolioyhtiöidemme 
kautta, ja näin ollen meille on tärkeintä toi-
mia vastuullisena sijoittajana ja pitkäaikaise-
na omistajana. Taloudellisesti vahva asema 

Sidosryhmät ja vuorovaikutusmenetelmät 

AC-verkosto:
• Verkostoitumis-

tapaamiset
• Vuoropuhelut

Osakkeenomistajat:
• Yhtiökokoukset

• Säännölliset 
tiedotustilaisuudet  

ja kirjeet

Portfolioyhtiöt:
• Selkeä ja jäsennelty 

hallintotapa
• Konsernin laajuinen 

hallitusten arviointi

Liikekumppanit:
• Vuoropuhelu ja 
henkilökohtaiset 

tapaamiset
• Verkostotapaamiset

Media ja  
yhteiskunta:
• Työpaikat,  

yhteiskunnallinen 
osallistuminen 

• Vuoropuhelu ja 
tapaamiset 

Työntekijät:
• Henkilöstön  

kokoukset,  
kehityskeskustelut

• Ryhmäkeskustelut 
arvoista

Vastuullisuus on 
luonnollinen osa 
toimintaamme
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Ahlström Capital vastuullisena omistajana    

Teollisuussijoitukset Kiinteistösijoitukset Metsäsijoitukset 

•  Sijoitusmahdollisuuksien perusteelli-
nen analysointi ja vastuullinen sijoit-
taminen

•  Aktiivinen osallistuminen hallitustyös-
kentelyyn ja tiivis yhteistyö johdon 
kanssa portfolioyhtiöissä 

•  Portfolioyhtiöiden kehittäminen kes-
tävän kehityksen ja hyvän hallintota-
van mukaisesti

•  Kiinteistöjen energiatehokas hoitami-
nen ja ympäristösertifikaattien (LEED, 
BREEAM) hankkiminen

•  Elinkaariajattelu kiinteistönpidossa 
sekä kulutusta kestävät materiaalit ja 
tekniset ratkaisut

•  Hankkeet, joissa koko alihankintaket-
jun vastuullinen toiminta voidaan var-
mistaa 

•  Ekologisesti ja taloudellisesti kestä-
vän metsätalouden edistäminen ja 
metsien liittäminen suojeluohjelmiin 
(Natura 2000)

•  Kestävät hakkuut ja metsien biolo-
gisen monimuotoisuuden säilyttä-
minen

•  Metsien hoitaminen PEFC-metsäser-
tifiointitavoitteiden mukaisesti

ja joustavuus ovat edellytyksenä sille, että 
voimme kehittää portfolioyhtiöitämme nyt ja 
tulevaisuudessa. 

Haluamme myös kehittää ja osallistaa hen-
kilöstöämme. Strateginen osaaminen ja sen 
kehittäminen on meille erittäin tärkeää, sa-
moin kuin tasapuolisten mahdollisuuksien ja 
monimuotoisuuden edistäminen.  Pyrimme 
jatkuvasti takaamaan hyvät työterveyspal-
velut, turvallisen ja viihtyisän työympäristön 
sekä sopivan tasapainon työn ja vapaa-ajan 
välillä. Olemme järjestäneet henkilöstöllem-
me työpajoja, joissa käsitellään arvojamme 
ja niiden toteuttamista päivittäisessä päätök-
senteossa.

Hyvä maineemme ja mahdollisuutem-
me menestyvään liiketoimintaan perustuvat 
hyvään yritysetiikkaan. Varmistamme, että 
arvojamme ja eettisiä periaatteitamme nou-
datetaan kaikessa toiminnassa ja että koko 
henkilöstö ymmärtää ne ja noudattaa niitä. 
Valitsemme vain sellaisia liikekumppaneita, 
jotka toimivat eettisesti ja jakavat Ahlströmin 
suvun arvot. 

Edistämme hyvää hallintotapaa sekä avoi-
muutta kaikissa yhtiöissämme. Hyvä hallin-
totapa luo arvoa, ja me pyrimme mahdol-

Ahlström Capital tukee CMI-
järjestön maailmanlaajuista 
työtä rauhan edistämiseksi    
Vuonna 2016 Ahlström Capital ja Eva Ahlströ-
min säätiö tukivat Crisis Management Initiati-
ve (CMI) -järjestön maailmanlaajuista työtä 
rauhan edistämiseksi. Presidentti Martti Ahti-
saari perusti CMI-järjestön vuonna 2000 vä-
kivaltaisten konfliktien ehkäisemiseksi ja rat-
kaisemiseksi neuvottelujen ja vuoropuhelun 
avulla.

lisimman suureen avoimuuteen kaikissa 
toiminnoissa. Kehitämme omaa hallintota-
paamme sekä viestintäämme jatkuvasti var-
mistaaksemme korkean laadun ja jatkuvan 
luottamuksen.

Sijoitustoiminnassa arvioimme huolellises-
ti ympäristövaikutuksia. Kiinteistöportfolion 
kehittämisessä otamme huomioon kestävän 
kehityksen ja energiatehokkuuden. Metsä-
sijoituksia hoidamme ylläpitämällä metsien 
monimuotoisuutta ja toteuttamalla hakkuut 
vastuullisesti. Omistamissamme teollisuusyri-
tyksissä edistämme ympäristön kestävyydes-
tä huolehtimista.  
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Vaalimme hyvää hallintoa 
ja läpinäkyvyyttä.

Hallinnointi ja 
riskienhallinta
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Ahlström Capital Oy (”Ahlström Capital” tai ”yhtiö”) on Suo-
messa rekisteröity yksityinen osakeyhtiö. Se on sitoutunut 
noudattamaan hyvää hallinnointitapaa Suomen osakeyh-
tiölain, yhtiön yhtiöjärjestyksen ja Suomen listayhtiöiden 
hallinnointikoodin periaatteiden mukaisesti. Suomen listayh-
tiöiden hallinnointikoodi on luettavissa verkossa osoitteessa 
www.cgfinland.fi. Yhtiö noudattaa hallituksensa hyväksymiä 
sisäpiirisääntöjä ja ylläpitää projektikohtaista sisäpiirirekiste-
riään Euroclear Finland Oy:n SIRE-järjestelmässä.

Ahlström Capital Oy on Ahlström Capital -konsernin 
(”konserni”) emoyhtiö, jonka hallinto- ja päätöselimet ovat 
yhtiökokous, hallitus, hallituksen tarkastus- ja palkitsemisva-
liokunta, osakkeenomistajien nimitystoimikunta, toimitusjoh-
taja sekä johtoryhmä.

Ahlström Capital vastaa konsernin toiminnan kehittämi-
sestä ja hoitaa konsernin taloudellisen raportoinnin, tuottaa 
konserni- ja osakkuusyhtiöille riskienhallinta-, rahoitus-, ta-
lous-, laki- ja hallintopalveluita sekä neuvontaa strategisissa 
ja investointeihin liittyvissä kysymyksissä.

Konserni muodostuu useista itsenäisistä yhtiöistä, ala-
konserneista ja erillisistä osakkuusyhtiöistä. Näiden yhtiöi-
den toimintaa koskevat päätökset tehdään niiden omissa 
päättävissä elimissä. Yhtiö toteuttaa omistajuuttaan tytär- ja 
osakkuusyhtiöissä hallituksensa näiden päättäviin elimiin 
vuosittain ehdottamien edustajien kautta. 

Yhtiön osakkeet on liitetty Euroclear Finland Oy:n ylläpitä-
mään Suomen arvo-osuusjärjestelmään. Ahlström  Capitalin 
kotipaikka on Helsinki.

Yhtiö antaa säännöllisesti tietoja osakkeenomistajil-
le, työntekijöille ja julkisuuteen. Myös yhtiön kotisivulla  
ahlstromcapital.com on tietoja yhtiöstä ja sen toiminnasta.

Yhtiökokous
Ahlström Capital Oy:n ylintä päätösvaltaa käyttävät osak-
keenomistajat yhtiökokouksessa. Varsinainen yhtiökokous 
päättää hallituksen kokoonpanosta sekä hallituksen ja sen 
valiokuntien jäsenille, osakkeenomistajien nimitystoimikun-
nan jäsenille ja tilintarkastajille maksettavista palkkioista. 
Tämän lisäksi yhtiökokouksen yksinomaiseen toimivaltaan 
kuuluu muun muassa yhtiöjärjestyksen muuttaminen, tilin-
päätöksen vahvistaminen, osingonjaosta päättäminen, vas-
tuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja toimitusjohtajalle 
sekä tilintarkastajien valinta.

Hallinnointi ja 
johtaminen 

Ensimmäinen 
AC Network 
Day -tapahtuma 
kokosi yhteen 
Ahlström Capitalin 
portfolioyhtiöiden 
hallitusten jäseniä ja 
johtoa.
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Yhtiöjärjestyksen mukaisesti kutsu yhtiökokoukseen joko 
toimitetaan osakkaille kirjattuna kirjeenä tai julkaistaan Viral-
lisessa lehdessä aikaisintaan kaksi kuukautta ja viimeistään 
viikkoa ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Osallis-
tuminen yhtiökokoukseen edellyttää etukäteisilmoitusta 
viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi 
olla aikaisintaan 10 päivää ennen kokouspäivää. Yhtiöko-
koukset pidetään yhtiön rekisteröidyssä kotipaikassa tai 
Noormarkussa, Porissa.

Vuonna 2016 varsinainen yhtiökokous pidettiin 7. huhti-
kuuta Helsingissä.

Hallitus
Yhtiöjärjestyksen mukaisesti hallitukseen kuuluu vähintään 
viisi ja enintään seitsemän varsinaista jäsentä. Hallituksen 
jäsenet valitaan varsinaisessa yhtiökokouksessa ajaksi, joka 
päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen lopussa. 
Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja, jos niin 
tarpeelliseksi katsoo, varapuheenjohtajan.

Hallitus edustaa yhtiön omistajia. Sen tehtävät ja vastuut 
määräytyvät osakeyhtiölain ja muun sovellettavan lainsää-
dännön, yhtiöjärjestyksen ja hallituksen työjärjestyksen poh-
jalta. Hallituksella on yleistoimivalta kaikissa niissä yhtiön 
asioissa, joita ei lain, yhtiöjärjestyksen tai osakkeenomistaji-
en nimitystoimikunnan työjärjestyksen mukaan ole määrätty 
toisten toimielinten päätettäväksi tai suoritettavaksi.

Hallitus huolehtii yhdessä toimitusjohtajan kanssa si-
säisestä valvonnasta, johon kuuluu myös riskienhallinta. 
Riskienhallintaa toteutetaan pääasiallisesti tytär- ja osak-
kuusyhtiöissä eli siellä, missä riskejä voi syntyä. Hallitus 
vahvistaa yhtiön ja konsernin yleiset tavoitteet ja strategian 
sekä hyväksyy vuosisuunnitelman.

Hallitus voi päättää uusien valiokuntien perustamisesta 
valmistelemaan hallituksen vastuulle kuuluvia asioita. Va-
liokuntien jäsenet valitsee hallitus vuosittain varsinaisen 
yhtiökokouksen jälkeen. Vuonna 2016 hallituksella oli 
tarkastusvaliokunta, palkitsemisvaliokunta ja 7. huhtikuuta 
saakka nimitysvaliokunta. Hallitus on vahvistanut hallituksen 
valiokuntien tehtävät ja velvollisuudet.

Työjärjestyksen mukaisesti hallituksen jäsenten tulee olla 
riippumattomia yhtiön ja konsernin johdosta ja työntekijöis-
tä sekä kilpailijoista, merkittävistä sopimuskumppaneista ja 
Ahlström Capitalin suorista sijoituskohteista.  Hallituksen 
jäsen ei  edusta tiettyä osakkeenomistajaa tai osakkeen-
omistajaryhmää.

Ahlström Capitalin hallitukseen kuuluivat 1.1.–7.4. Mikael 
Lilius (puheenjohtaja), Stig Gustavson (varapuheenjohtaja), 
Thomas Ahlström, Mats Danielsson, Jouko Oksanen, Malin 
Persson ja Peter Seligson. Huhtikuun 7. päivänä pidetyssä 

yhtiökokouksessa hallitukseen valittiin Thomas Ahlström, 
Mats Danielsson, Mikael Lilius, Pekka Pajamo, Fredrik 
Persson, Malin Persson ja Peter Seligson. Hallitus valitsi 
järjestäytymiskokouksessaan Mikael Liliuksen hallituksen 
puheenjohtajaksi. Molemmat sukupuolet ovat edustettuina 
hallituksessa. 

Kaikki hallituksen jäsenet ovat riippumattomia Ahlström 
Capitalista. Hallituksen jäsenet ovat riippumattomia suurim-
mista osakkeenomistajista, paitsi Thomas Ahlström, joka on 
Antti Ahlström Perilliset Oy:n toimitusjohtaja.

Hallitus piti vuoden 2016 aikana 12 kokousta. Jäsenten 
keskimääräinen osallistumisprosentti kokouksiin oli 96. 

Hallitus suoritti myös vuonna 2016 vuosittaisen itsearvi-
oinnin.

Tarkastusvaliokunta
Tarkastusvaliokunta auttaa hallitusta varmistamaan, että 
Ahlström Capitalin kirjanpitoa ja taloushallintoa valvotaan 
asianmukaisesti ja että yhtiössä on käytössä toimivat riski-
enhallinnan ja sisäisen valvonnan järjestelmät. Tarkastusva-
liokunnan tehtävänä on myös valvoa Ahlström Capital Oy:n 
ulkoiseen käypään arvoon (EFV) liittyviä tekijöitä. 

Vuonna 2016 tarkastusvaliokunnan puheenjohtajana on 
ollut Mats Danielsson ja jäseninä Thomas Ahlström, Jouko 
Oksanen (7. huhtikuuta saakka) sekä Pekka Pajamo (7. huh-
tikuuta alkaen). Tarkastusvaliokunta kokoontui vuonna 2016 
kuusi kertaa (osallistumisprosentti oli 100). Tilintarkastaja 
osallistui kahteen tarkastusvaliokunnan kokoukseen.  

Palkitsemisvaliokunta
Palkitsemisvaliokunta tekee valmisteluja ja arviointeja sekä 
neuvoo hallitusta asioissa, jotka liittyvät toimitusjohtajan 
ja muun ylemmän johdon palkitsemiseen, osakepohjaisiin 
järjestelyihin ja kannustinjärjestelmiin, hallitusnimityksiin, 
palkitsemiskäytäntöjen periaatteisiin sekä palkitsemisjär-
jestelmien kehittämiseen kansainvälisesti Ahlström Capital 
Oy:n kannalta tärkeissä liiketoiminnoissa. 

Vuonna 2016 palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajana 
toimi Mikael Lilius ja jäseninä Peter Seligson, Stig Gustavson 
(7. huhtikuuta saakka) sekä Fredrik Persson (7. huhtikuuta 
alkaen). Palkitsemisvaliokunta kokoontui vuonna 2016 kol-
me kertaa (osallistumisprosentti oli 100). 

Nimitysvaliokunta (7. huhtikuuta 
saakka)
Nimitysvaliokunnan tehtävänä on valmistella ehdotukset 
hallituksen ja sen valiokuntien jäsenten palkkioista, laatia 
ehdotus hallituksen kokoonpanosta sekä etsiä hallituksen 
jäsenille mahdollisia seuraajaehdokkaita. 
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Tammikuun 1. päivästä huhtikuun 7. päivään nimitysvalio-
kunnan puheenjohtajana on ollut Mikael Lilius ja jäseninä 
ovat olleet Thomas Ahlström, Robin Ahlström sekä Mats Da-
nielsson. Nimitysvaliokunta kokoontui vuonna 2016 yhden 
kerran (osallistumisprosentti oli 100). 

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta 
(7. huhtikuuta alkaen)
Huhtikuun 7. päivänä pidetyssä yhtiökokouksessa perus-
tettiin pysyvä osakkeenomistajien nimitystoimikunta, johon 
kuuluu neljä (4) jäsentä: yhtiön kulloinenkin hallituksen pu-
heenjohtaja toimii myös nimitystoimikunnan puheenjohta-
jana ja yhtiökokous nimittää toimikuntaan kaksi jäsentä sekä 
yhtiön hallitus yhden jäsenen. 

Nimitystoimikunnan tehtävänä on valmistella yhtiöko-
koukselle ehdotukset hallituksen ja sen valiokuntien sekä 
nimitystoimikunnan jäsenten palkkioista, laatia ehdotus hal-
lituksen jäsenten lukumäärästä ja hallituksen jäsenistä sekä 
etsiä hallituksen jäsenille mahdollisia seuraajaehdokkaita. 

Vuonna 2016 nimitystoimikunnan puheenjohtajana on 
ollut Mikael Lilius ja jäseninä ovat olleet Robin Ahlström, 
Thomas Ahlström sekä Mats Danielsson. Osakkeenomista-
jien nimitystoimikunta kokoontui vuonna 2016 kaksi kertaa 
(osallistumisprosentti oli 100).

Toimitusjohtaja
Ahlström Capitalin toimitusjohtajan valitsee hallitus. Toi-
mitusjohtaja suunnittelee ja johtaa yhtiön ja konsernin 
toimintaa sekä vastaa yhtiön ja konsernin operatiivisesta 
hallinnosta hallituksen ohjeiden ja päätösten mukaisesti. 
Hän valvoo ja johtaa potentiaalisten sijoituskohteiden analy-
sointia ja arviointia sekä omistusten kehittämistä ja myyntiä.

Sijoitusjohtaja Jacob af Forselles toimi yhtiön virkaa teke-
vänä toimitusjohtajana 1. helmikuuta 2016 saakka, jolloin 
DI, KTM Hans Sohlström aloitti toimitusjohtajana.

Toimitusjohtajan aseman ehdot määritellään kirjallisessa 
sopimuksessa, jonka hallitus vahvistaa. Jos Ahlström Ca-
pital päättää sopimuksen, toimitusjohtajalle maksetaan 
kahdentoista kuukauden palkkaa vastaava eroraha. Hans 
Sohlströmillä on oikeus eläkkeeseen 63-vuotiaana.

Johtoryhmä
Johtoryhmän tehtävänä on avustaa toimitusjohtajaa stra-
tegisten asioiden valmistelussa, yhtiön toiminnan koor-
dinoinnissa sekä merkittävien operatiivisten hankkeiden 
valmistelussa ja toteuttamisessa. Johtoryhmä valmistelee 
ehdotuksia hallituksen tarkasteltavaksi ja päätettäväksi. 

Vuoden 2016 lopussa johtoryhmän puheenjohtajana toi-
mi Hans Sohlström (toimitusjohtaja) ja jäseninä olivat Jacob 

af Forselles (sijoitusjohtaja), Sebastian Burmeister (talous-
johtaja), Ulla Palmunen (lakiasiainjohtaja ja henkilöstöjohta-
ja), Camilla Sågbom (johtaja, viestintä ja vastuullisuus) sekä 
Tero Telaranta (johtaja, teollisuussijoitukset).

Henkilöstö
Yhtiön palveluksessa oli vuoden 2016 lopulla 16 henkilöä. 
Heidän tehtävänään on toimitusjohtajan avustaminen, 
toiminnan aktiivinen seuraaminen ja yhtiön kehittäminen 
asetettujen tavoitteiden mukaisesti, raportointi sekä inves-
tointi- ja myyntipäätösten valmistelu johtoryhmän ja yhtiön 
sekä sen osakkuus- ja tytäryhtiöiden hallitusten käsittelyä 
varten.

Palkkiot ja palkitseminen
Yhtiökokous vahvistaa hallituksen jäsenten palkkiot. Vuoden 
2016 yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti puheenjoh-
tajalle maksetaan 100 000 euroa ja hallituksen jäsenelle 
40 000 euroa vuodessa. Hallituksen kokouksista ei makseta 
erillistä kokouspalkkiota lukuun ottamatta Suomen ulkopuo-
lella asuville hallituksen jäsenille maksettavaa 1 500 euron 
päivärahaa. Valiokuntien ja osakkeenomistajien nimitystoi-
mikunnan kokouksista maksetaan kokouspalkkiona 800 
euroa kokousta kohti. 

Hallitus päättää toimitusjohtajan palkasta ja muista 
eduista sekä vahvistaa muun johdon palkat, kannustimet 
ja edut. Johtoryhmän jäsenillä on oikeus lisäeläkejärjeste-
lyyn vuoden kestäneen johtoryhmän jäsenyyden jälkeen. 
Yhtiön toimihenkilöillä on oikeus kannustinpalkkioon yhtiön 
kannustinpalkkiokäytännön mukaisesti. Kannustinpalkkio 
määräytyy yhtiön arvonkehityksen ja henkilökohtaisesti 
määriteltyjen tavoitteiden perusteella.

Tilintarkastus
Tilintarkastajat antavat yhtiön osakkeenomistajille lain edel-
lyttämän tilintarkastuskertomuksen vuositilinpäätöksen yh-
teydessä. Lisäksi tilintarkastajat raportoivat havainnoistaan 
yhtiön hallitukselle.

Vuoden 2016 varsinainen yhtiökokous valitsi yhtiön tilin-
tarkastajaksi KPMG Oy Ab:n. Päävastuullisena tilintarkasta-
jana toimii KHT Virpi Halonen. 

Konsernin tilintarkastuskulut vuonna 2016 olivat 406 
tuhatta euroa (688). Lisäksi tilintarkastajalle maksettiin 137 
tuhatta euroa (437) tilintarkastukseen liittymättömistä pal-
veluista.
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Ahlström Capital hallitsee omiin toi-
mintoihinsa ja prosesseihinsa liittyviä 
riskejä ja huolehtii portfolionsa ha-
jauttamisesta.  
 
Koska Ahlström Capital on sijoitusyhtiö, mer-
kittävimmät sen toimintaan kohdistuvat ris-
kit liittyvät sijoitusten hallintaan ja portfolion 
hajauttamiseen. Metsä- ja kiinteistöomaisuu-
desta sekä teollisuussijoituksista koostuva ha-
jautettu ja tasapainoinen portfolio pienentää 
kokonaisriskiä ja on Ahlström Capitalin tär-
kein riskienhallinnan väline.

Ahlström Capitalin menestys perustuu luot-
tamukseen ja hyvän hallintotavan mukaiseen 
toimintaan. Yhtiön nimen hyvä maine on jo 
vuosikymmenien ajan ollut osoitus luottamuk-
sesta. Jotta hyvä maine säilyisi myös tuleville 
sukupolville, luottamusta on vaalittava kaikes-
sa toiminnassa koko konsernissa. Ahlström 
Capitalin johto on aktiivisesti mukana portfo-
lioyhtiöiden hallitustyöskentelyssä ja varmis-
taa, että hyvä hallintotapa ja luotettavuus to-
teutuvat myös näiden yhtiöiden toiminnassa.

Ahlström Capitalin ulkoiseen käypään ar-
voon vaikuttavat portfolioyhtiöiden kehitys ja 
Ahlström Capitalin kyky lisätä yhtiöiden arvoa 

aktiivisen omistajuuden avulla. Menestymi-
seen vaikuttavat muun muassa sijoitusorgani-
saation ja kunkin yhtiön johtoryhmän ja halli-
tuksen osaaminen ja asiantuntemus. Ahlström 
Capitalille on erittäin tärkeää hankkia liiketoi-
minnan kehittämiseen, kaupankäyntiin ja ra-
hoitukseen liittyvää pysyvää asiantuntemusta. 
Portfolion arvon kehittymiseen vaikuttavat 
myös monet ulkoiset tekijät, kuten makrota-
lousilmasto ja markkinoiden kehitys. 

Portfolioyhtiöiden riskit
Ahlström Capital hallitsee omiin toimintoihin-
sa ja prosesseihinsa liittyviä riskejä ja valvoo 
portfolionsa rakennetta. Jokainen portfolio-
yhtiö vastaa itse omasta riskienhallinnastaan 
ja riskiensä raportoinnista Ahlström Capita-
lille. Ahlström Capital laatii riskeistä yhteen-
vetoja niin, että sillä on yleiskäsitys portfo-
lioyhtiöihin liittyvistä systeemisistä riskeistä. 
Ahlström Capital myös tukee ja seuraa port-
folioyhtiöidensä sisäisiä riskienhallintatoimia 
hallitustyöskentelyn avulla.

Yhtiön hallitus on Ahlström Capitalin ris-
kienhallintaa valvova toimielin. Tarkastusva-
liokunta auttaa hallitusta varmistamaan, että 
yhtiössä on käytössä toimivat riskienhallinnan 
ja sisäisen valvonnan järjestelmät. Ahlström 
Capitalin yritysjohto, hallitus ja tarkastusva-
liokunta kartoittavat ja arvioivat yhtiön riskejä 
vuosittain. Tämän riskienarvioinnin perusteel-
la määritellään jatkuvan riskienseurannan pai-
nopisteet ja riskienhallintatoimet. 

Riskienhallinta 
hajautetun 
portfolion avulla

Ahlström Capitalin riskit 
jakaantuvat konsernitason 
riskeihin sekä portfolioyhtiöiden 
toimintaan liittyviin systeemisiin 
riskeihin.
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Rahoitus- ja investointiriskit
Heikentynyt kyky toteuttaa suunniteltu-
ja arvoa lisääviä investointeja, irtautu-
misia ja portfolioyhtiöiden uudelleen-
järjestelyjä. Tulostavoitteista jääminen 
portfolioyhtiöiden tuloksen heikkene-
misen takia.

Hallinta 
• Nopeat korjaustoimet, joustavat 

irtautumissäännöt
• Hyvä suunnittelu, jatkuva valvonta ja 

raportointi
• Hajautettu portfolio ja hajautetut 

omaisuusluokat
• Aktiivinen omistajuus portfolioyh-

tiöissä
• Osallistuminen kaikkiin konserniyhti-

öiden rahoitusneuvotteluihin

Portfolioyhtiöihin liittyvät systeemiset riskit

Henkilöstöriski
Suppeahko organisaatio pääkonttoris-
sa, joka on riippuvainen henkilöstös-
tään.

Hallinta
• Organisaation kehittäminen
• Henkilöstösuunnittelu 
• Asiantuntijaverkosto

Hallinnointiriski
Riittämättömät valvontamekanismit ja 
puutteellinen hallinto, jolloin maine ja 
luottamus yhtiöön voivat vaarantua.

Hallinta
• Yhtiön ohjeistukset ja kontrollit
• Ahlström Capitalin johtoa ja ulkoisia 

asiantuntijoita portfolioyhtiöiden 
hallituksissa

Riski Hallinta Kokonaisvaikutus portfolioon

1. Suomen taloudellinen ja  
poliittinen tilanne

• Portfolion hajauttaminen, yhtiöiden erilaiset  
liiketoimintasyklit, maailmanlaajuisesti toimivat yhtiöt

2. Taloudellinen sokki tai  
maailmantalouden kehityksen 
merkittävä hidastuminen

• Portfolion hajauttaminen, yhtiöiden erilaiset  
liiketoimintasyklit

3. USA:n dollarin kurssivaihtelut  
ja arvonnousu

• Tehokas lyhyen ja keskipitkän aikavälin  
suojautumispolitiikka

• Valmistus- ja hankintatoiminnan joustavuus
• Erilaiset lyhyen ja keskipitkän aikavälin  

suojausinstrumentit

4. Energian ja öljyn  
hintojen nousu

• Erilaiset lyhyen ja keskipitkän aikavälin  
suojausinstrumentit

• Energiatehokkuus osana prosessien parantamista

5. Sellun hinnan nousu ja  
sellun saatavuus

• Monta hankintalähdettä ja toimittajaa
• Kohtuullisen kokoinen varasto
• Pitkäaikaiset sopimukset toimittajien kanssa
• Omat metsävarat

6. Rahoituksen saatavuus  
ja kustannukset

• Vahva tase
• Hyvät rahoituskäytännöt
• Pankkisuhteiden hajauttaminen
• Hyvä maine joukkovelkakirjamarkkinoilla

Riskin vaikutus:

  Keskinkertainen              Pieni             Hyvin pieni       

Kokonaisvaikutus portfolioon perustuu riskin toteutumisen todennäköisyyteen kunkin yksittäisen omistuksen kohdalla sekä yhtiöiden 
suhteelliseen osuuteen Ahlström Capitalin ulkoisesta käyvästä arvosta. Laskelma sisältää noteeratut ja noteeraamattomat yhtiöt sekä 
kiinteistösijoitukset. 

Ahlström Capitalin konsernitason riskit

VUOSIKERTOMUS 2016  |   47



Hallitus
31.12.2016

Mikael Lilius

s. 1949, dipl.ekon.

Hallituksen puheenjohtaja 24.3.  2015–, 
Palkitsemisvaliokunnan puheenjoh-
taja 29.4.2015–, Nimitysvaliokunnan 
puheenjohtaja 26.10.2015–7.4.2016, 
Nimitystoimikunnan puheenjohtaja 
7.4.2016–

Keskeinen työkokemus

Fortum Oyj, toimitusjohtaja 2000–
2009; Gambro AB, toimitusjohtaja 
1998–2000; Incentive AB, toimitus-
johtaja 1991–1998; KF Industri AB, 
toimitusjohtaja 1989–1991; Huhta-
mäki Oyj, pakkausdivisioonan johta-
ja 1986–1989

Keskeiset luottamustoimet

Hallituksen puheenjohtaja: Metso 
Oyj, Wärtsilä Oyj Abp; Hallituksen jä-
sen: Evli Pankki Oyj; Hallintoneuvos-
ton jäsen: Ab Kelonia Oy

Thomas Ahlström 

s. 1958, KTM

Hallituksen jäsen 22.8.2013–, Tarkas-
tusvaliokunnan jäsen 29.4.2015–, Ni-
mitysvaliokunnan jäsen 26.10.2015–
7.4.2016, Nimitystoimikunnan jäsen 
7.4.2016–

Keskeinen työkokemus

Antti Ahlström Perilliset Oy, toimitus-
johtaja 2011–; Helmi Capital Oy, pe-
rustaja 2007–2011; SEB 1991–2007, 
Useita ylemmän tason johtotehtäviä 
Lontoossa ja Helsingissä, mm. toimi-
tusjohtaja, Merchant Banking, Suo-
mi; Scandinavian Bank plc, London, 
eri tehtävissä 1985–1990

Keskeiset luottamustehtävät

Hallituksen jäsen: Ursviken Hol-
ding Oy

Mats Danielsson 

s. 1969, KTM

Hallituksen jäsen 7.11.2011-‚ Tar-
kastusvaliokunnan puheenjohtaja 
29.4.2015–, Nimitysvaliokunnan jä-
sen 26.10. 2015–7.4.2016, Nimitys-
toimikunnan jäsen 7.4.2016–

Keskeinen työkokemus

Paulig Oy, talousjohtaja 2010–; Mar-
tela Oyj, talousjohtaja 2007–2010; 
Axfood AB, Group Business Cont-
roller 2001–2007; Delphi Finanz AG, 
toimitusjohtaja 1999–2001; Wärtsilä 
Oyj Abp, controller 1995–1999

Keskeiset luottamustehtävät

Suurasiakastoiminnon neuvojakun-
nan jäsen: Nordea Pankki Suomi

Pekka Pajamo 

s. 1962, KTM, KHT-tilintarkastaja

Hallituksen jäsen 7.4.2016–, Tarkastus-
valiokunnan jäsen 7.4.2016–

Keskeinen työkokemus

Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö 
Varma, talousjohtaja 2012–; KPMG Oy 
Ab tilintarkastuksesta vastaava johtaja 
2002–2004, tilintarkastuksen kehitys-
johtaja 1999–2002, osakas 1998–2012; 
KHT-tilintarkastaja 1993–2012; tilintar-
kastaja 1988–1993; Pekka Pajamo on 
toiminut päävastuullisena tilintarkas-
tajana mm. seuraavissa listayhtiöissä: 
Comptel Oyj, Elisa Oyj, Kemira Oyj, 
Rautaruukki Oyj, Sanoma Oyj, Tikkuri-
la Oyj, Vacon Oyj ja Wärtsilä Oyj Abp.

Keskeiset luottamustehtävät

Hallituksen puheenjohtaja: Suomen 
Kansallisteatterin Osakeyhtiö; Hallituk-
sen varapuheenjohtaja: Arek Oy; Halli-
tuksen jäsen: Keskinäinen Vakuutusyh-
tiö Kaleva, Suomen kansallisooppera ja 
-baletti sr, Varman kiinteistöyhtiöt 
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Fredrik Persson

s. 1968, KTM

Hallituksen jäsen 7.4.2016–, Palkit-
semisvaliokunnan jäsen 7.4.2016–

Keskeinen työkokemus

Erinäisiä luottamustehtäviä 2015–;  
Axel Johnson AB, toimitusjohtaja 
2007–2015, varatoimitusjohtaja ja 
CFO 2000–2006; Aros Securities AB, 
tutkimusjohtaja 1998–2000; ABB, Fi-
nancial Services 1992–1998

Keskeiset luottamustehtävät

Hallituksen puheejohtaja: Svensk 
Handel; Hallituksen varapuheenjoh-
taja: Svenskt Näringsliv, ICC Sverige; 
Hallituksen jäsen: AB Electrolux, Bei-
jer Invest AB, Hufvudstaden AB; Lis-
tauskomitean jäsen: NASDAQ OMX 
Stockholm AB

Malin Persson

s. 1968, DI

Hallituksen jäsen 26.3.2014–

Keskeinen työkokemus

Accuracy AB, toimitusjohtaja 2012–; 
Chalmersin teknillisen korkeakoulun 
säätiö, toimitusjohtaja 2013–2014; 
Volvo Technology Corporation, toi-
mitusjohtaja 2007–2011; AB Volvo, 
johtaja, konsernistrategia ja liiketoi-
minnan kehittäminen 2000–2007; 
Volvo Transport Corporation, johta-
ja, liiketoiminnan ja logistiikan kehit-
täminen 1995–2000

Keskeiset luottamustehtävät

Hallituksen jäsen: Becker Industrial 
Coatings Ltd, Getinge AB, Hexat-
ronic AB, HEXPOL AB, Konecra-
nes Oyj, Kongsberg Automotive 
AB, Magnora AB, Mekonomen AB, 
Peab AB, Ricardo Plc

Peter Seligson

s. 1964, Lic. oec. (HSG)

Hallituksen jäsen 22.8.2013–, Palkit-
semisvaliokunnan jäsen 29.4.2015–

Keskeinen työkokemus

Seligson & Co Oyj, osakas 1997–; 
Alfred Berg Finland, toimitusjohtaja 
1991–1997; Arctos Securities, myyn-
tijohtaja 1987–1991

Keskeiset luottamustehtävät

Hallituksen puheenjohtaja: Aurajoki 
Oy, Broadius Partners Oy, Hercculia 
Oy Ab, Munksjö Oyj; Hallituksen jä-
sen: Seligson & Co Oyj

Muita luottamustehtäviä

Puheenjohtaja: Skatte- och Före-
tagsekonomiska Stiftelsen; Jäsen: 
 Folkhälsan
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Henkilöstö  
31.12.2016

Komennuksella, vanhempainvapaalla tai aloitus 2017
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Hans Sohlström 

s. 1964, DI, KTM

Toimitusjohtaja

 

Sebastian Burmeister 

s. 1975, KTM

Talousjohtaja 31.3.2017 saakka

Rahoitus- ja sijoitusjohtaja 1.4.2017 
lukien

Andreas Ahlström 

s. 1976, KTM

Sijoitusjohtaja

 

Anna Eklund 

s. 1980, restonomi

vastaanottoassistentti

Jacob af Forselles 

s. 1973, KTM, OTK

Sijoitusjohtaja (CIO)

Mikael Lilius 

s. 1983, KTM

Sijoituspäällikkö

Pasi Koota 

s. 1970, KTM

Talousjohtaja 1.4.2017 lukien

Emmi Kjerin 

s. 1984, restonomi

Assistentti

Vanhempainvapaalla  
1.3.2016 lukien

Anu Löfhjelm 

s. 1959, HSO-sihteeri

Assitentti

Emmi Kjerinin vanhempainvapaan 
sijainen

Ulla Palmunen 

s. 1974, OTK

Lakiasiainjohtaja ja HR-johtaja

Sandra Sandholm 

s. 1988, OTM, KTM 

Lakimies

Johanna Raehalme 

s. 1983, KTM

Rahoituspäällikkö

Vanhempainvapaalla 15.11.2016 
lukien

Camilla Sågbom 

s. 1970, KTM

Viestintä- ja vastuullisuusjohtaja

Helena Staffans

s. 1956, diplomikirjeenvaihtaja

Toimitusjohtajan assistentti

Olli Valtonen 

s. 1978, DI

Johtaja, Group Control & Services

Komennuksella Destialla 1.11.2016 
lukien, Business Controlling and 
Reporting Development Director

Suvi Uoti 

s. 1987, tradenomi

Assistentti

Tero Telaranta

s. 1971, DI, KTM

Johtaja, teollisuussijoitukset

Albert van der Zee 

s. 1959

Paikallisjohtaja, Alankomaat
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 Ahlström Capital on perheomisteinen sijoitusyhtiö, jonka mis-
siona on kestävä, pitkäjänteinen omistaja-arvon kasvattaminen 
houkuttelevalla vuosittaisella osingolla. Ahlström Capital sijoittaa 
teollisuusyhtiöihin ja kiinteistöomaisuuteen. Sijoitustoiminnassa 
keskitymme teollisuuden kasvualoihin osaamisemme ydinalueil-
la sekä yrityksiin, joita voimme kehittää olemalla aito pitkäaikai-
nen kumppani.

Ahlström Capital -konsernin liikevaihto vuonna 2016 oli 1,0 
miljardia euroa (1,0) ja taseen loppusumma 1,1 miljardia euroa 
(1,3). Konserni työllisti keskimäärin 4 649 henkeä (4 780). Vuoden 
2016 merkittävin muutos portfoliossa oli ÅR Packagingin myynti. 
ÅR Packaging on luokiteltu lopetetuksi toiminnoksi ja luvut oi-
kaistu vastaavasti (lukuun ottamatta vuoden 2015 tasetta).

Ahlström Capitalin keskeiset 
suorituskykymittarit
Ulkoinen käypä arvo, EFV
Ahlström Capitalin kaltaiselle sijoitusyhtiölle keskeisin pitkän ai-
kavälin menestymisen mittari on osakkeen ulkoisen käyvän arvon 
kehitys. Ulkoinen käypä arvo on myös tarkin mittari sijoitusten ar-
von kehittymisen seuraamiseksi ja mittaamiseksi. Ulkoinen käypä 
arvo (EFV) määritellään yhtiön omaisuuserien yhteenlasketuksi 
markkina-arvoksi velkojen jälkeen. Ahlström Capital noudattaa 
omistuksiensa arvonmäärityksessä yleisesti hyväksyttyjä käytän-
töjä, kuten IPEV-ohjeistusta yksityisissä pääomasijoituksissa, EP-
RA:n laatimia suosituksia kiinteistösijoituksissa, IFRS-standardia 
metsäsijoituksissa sekä noteerattujen yhtiöiden kohdalla pörssi-
kursseja. Yhtiön tavoitteena on, että sen ulkoinen käypä arvo kas-
vaa keskimäärin 6-10 prosenttia vuosittain. 

Vuoden 2016 lopussa Ahlström Capitalin portfolion ulkoinen 
käypä arvo oli 949,8 miljoonaa euroa (743,7). Arvonnousu vuonna 
2016 oli 232,6 miljoonaa euroa (137,9) eli 31,3 prosenttia (21,4), 
mukaan lukien tilikauden aikana maksetut osingot, yhteensä 26,4 
miljoonaa euroa (26,2). Kasvu johtui ÅR Packaginging myynnistä 
(101 miljoonaa euroa), noteerattujen osakkeiden markkina-arvon 
noususta (86 miljoonaa euroa), noteeraamattomien sijoitusten 
arvonnoususta (38  miljoonaa euroa) ja muista muutoksista (7 
miljoonaa euroa). Vuoden 2016 lopussa Ahlström Capital Oy:n 
osakkeen ulkoinen käypä arvo oli 1 510,36 euroa (1 182,57).

Vertailukelpoinen liikevoitto
Ahlström Capital seuraa vertailukelpoisen liikevoiton kehitystä 
voidakseen arvioida portfolionsa operatiivista tulosta. Vertailukel-
poinen liikevoitto on raportoitu liikevoitto (EBIT), jota on oikaistu 
sellaisten ei-operatiivisten erien osalta, joiden katsotaan vaikutta-
van tilikausien väliseen vertailukelpoisuuteen. Tällaisia oikaisuja 
ovat muun muassa myyntivoitot ja -tappiot, sijoituskiinteistöjen 
ja biologisten hyödykkeiden käyvän arvon muutokset, varaukset, 
varausten purut ja uudelleenjärjestelykustannukset.

Vuoden 2016 vertailukelpoinen liikevoitto oli 36,4 miljoonaa 
euroa (28,3), ja se ylitti vuoden 2015 tason 8,1 miljoonalla eurolla 

Hallituksen toimintakertomus 

eli 29 prosentilla. Ahlstromin, Munksjön ja Destian vertailukelpoi-
set liikevoitot paranivat, kun taas Suomisen ja Enicsin tulostaso 
oli vuoden 2015 vertailukelpoisten lukujen alapuolella. Vertailu-
kelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat vuonna 2016 yhteensä 0,2 
miljoonaa euroa (86,3). Vuonna 2015 merkittävin yksittäinen erä 
oli Outokummun osakkeiden myynnistä saatu voitto. 

Sijoitukset ja portfolion kehitys
Ahlström Capitalin strategiaa tarkennettiin vuonna 2016. Strate-
giaprosessin yhteydessä määriteltiin sijoitusten painopistealueet. 
Ahlström Capital sijoittaa teollisuusyhtiöihin ja kiinteistöomaisuu-
teen. Sijoitustoiminnassa keskitymme teollisuuden kasvualoihin 
osaamisemme ydinalueilla sekä yrityksiin, joita voimme kehittää 
olemalla aito pitkäaikainen kumppani.

Ahlström Capital arvioi vuoden mittaan aktiivisesti useita uusia 
sijoitusmahdollisuuksia. Merkittävin muutos portfoliossa oli ÅR 
Packagingin myynti. Kiinteistöportfolion kehittämistä jatkettiin 
myymällä sijoitusstrategiaan kuulumattomia kiinteistöjä. Kasarmi-
katu 21:n kiinteistökehityshanke jatkui suunnitelmien mukaan, ja 
vuoden 2016 lopussa lähes kaikki kiinteistön tilat oli vuokrattu. 

Marraskuun 7. päivänä 2016 Ahlstrom ja Munksjö ilmoitti-
vat yhdistymisaikeestaan. Yhdistyminen toteutetaan absorp-
tiosulautumisena, jossa Ahlstrom sulautuu Munksjöhön. Yhdistymi-
nen on tarkoitus toteuttaa vuoden 2017 toisen vuosineljänneksen 
alussa. Vuoden 2016 lopun omistusrakenteen perusteella Ahlström 
Capital -konsernista tulisi uuden yhtiön suurin omistaja 14,59 pro-
sentin omistusosuudella.

Noteeratut osakkeet muodostivat vuoden lopussa Ahlström Ca-
pitalin ulkoisesta käyvästä arvosta 28,0 prosenttia (20,1), sijoitukset 
noteeraamattomiin yhtiöihin 27,6 prosenttia (38,3), kiinteistöt 14,1 
prosenttia (21,3), metsät 11,3 prosenttia (12,6) sekä likvidit ja muut 
varat 19,0 prosenttia (7,7).

Sijoitukset
Ahlström Capital kasvatti vuonna 2016 omistusosuuttaan notee-
ratuissa portfolioyhtiöissä. Omistusosuus Ahlstromissa kasvoi 
11,0 prosentista 11,7 prosenttiin, Munksjössä 14,5  prosentista 
17,1 prosenttiin ja Suomisessa 26,8 prosentista 27,0 prosenttiin.

Irtautumiset
Ahlström Capital myi 65 prosentin omistuksensa ÅR Packagin-
gissa CVC Capital Partnersin hallinnoimille rahastoille. Kauppa 
saatiin päätökseen syyskuussa 2016. Ahlström Capital oli ÅR Pac-
kagingin ja sen edeltäjän A&R Cartonin suurin osakkeenomistaja 
vuodesta 2001 alkaen. Näiden vuosien aikana Ahlström Capital 
kehitti aktiivisena omistajana yhteistyössä yrityksen johdon kans-
sa ÅR Packagingistä johtavan erikoispakkausyhtiön. 

Ahlström Capital jatkoi kiinteistöportfolionsa kehittämistä päi-
vitetyn kiinteistöstrategian mukaisesti myymällä useita strategi-
aan kuulumattomia kiinteistöjä. 
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Noteeratut yhtiöt
Ahlstrom (11,66 %:n osakeomistus) 
Ahlstrom on korkealaatuisten kuitumateriaalien valmistaja, joka 
tekee yhteistyötä alansa johtavien yritysten kanssa eri puolilla 
maailmaa. Yhtiön tavoitteena on kasvaa puhtaaseen ja tervee-
seen elinympäristöön tähtäävän tuotevalikoiman avulla. Ahlstro-
min kuitumateriaaleja käytetään monissa arkipäivän tuotteissa, 
kuten suodattimissa, terveydenhuollon kankaissa, laboratorio- ja 
bioteknologiasovelluksissa, tapeteissa ja elintarvikepakkauk-
sissa. Yhtiöllä on noin 3 300 työntekijää 22 maassa neljällä eri 
mantereella. Ahlstromin osake on noteerattu NASDAQ OMX Hel-
singissä, ja sen markkina-arvo oli 704,6 miljoonaa euroa (336,8) 
vuoden 2016 lopussa.

Ahlstromin liikevaihto tammi–joulukuussa 2016 oli 1 085,9 mil-
joonaa euroa (1 074,7). Liikevaihto kasvoi 1,0 prosenttia edellis-
vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Kiinteillä valuuttakursseil-
la laskettuna liikevaihto kasvoi 2,6 prosenttia. Myyntivolyymien 
kasvulla oli positiivinen vaikutus liikevaihtoon. Liikevaihtoa alensi-
vat tuotevalikoimarakenteesta ja keskimääräisten myyntihintojen 
laskusta johtuvat vaikutukset.

Liikevoitto oli 70,8 miljoonaa euroa (21,9). Oikaistu liikevoitto 
oli 80,6 miljoonaa euroa (47,5). Liikevoittoon vaikuttavat oikai-
suerät olivat -9,8 miljoonaa euroa (-25,6). Vuonna 2016 merkittä-
vimmät oikaisuerät olivat Munksjön kanssa yhdistymiseen liittyvät 
noin 6,3 miljoonan euron kustannukset. Tästä summasta noin 
1,8 miljoonaa euroa liittyy yhtiön osakepohjaisen kannustinjär-
jestelmän ennenaikaiseen päättymiseen. Lisäksi kirjattiin joitakin 
uuteen toimintamalliin liittyviä uudelleenjärjestelykustannuksia. 
Tilikauden voitto oli 34,9 miljoonaa euroa (8,6). 

Myyntivolyymien kasvulla etenkin Filtration & Performance -lii-
ketoiminta-alueella oli positiivinen vaikutus liikevoittoon. Lisäksi 
toiminta tehostui tuotantohukan pienentymisen myötä. Myyn-
nin, yhteisten toimintojen ja hallinnon oikaistut kulut pienenivät 
edelleen katsauskaudella. Liikevoittoa vahvisti myös katteiden ja 
tuotevalikoiman hallinta energian ja raaka-aineiden kuten sellun, 
kemikaalien ja synteettisten kuitujen hintojen laskiessa. Valuutta-
kurssien epäedullinen vaihtelu heikensi liikevoittoa hieman.

Suunnitellun yhdistymisen vuoksi Ahlstrom ei julkaise näkymiä 
vuodelle 2017. Ahlstromin ja Munksjön yhdistymisen odotetaan 
toteutuvan vuoden 2017 toisen neljänneksen alussa. 

Munksjö (17,11 %:n osakeomistus) 
Munksjö on maailman johtavia kehittyneiden paperituotteiden 
valmistajia. Yhtiö hyödyntää tuotteiden kehittämisessä älykästä 
paperiteknologiaa. Munksjö tarjoaa ja kehittää asiakaskohtaista 
innovatiivista muotoilua ja toiminnallisuutta niin lattiapintoihin, 
keittiökalusteisiin ja huonekaluihin kuin irrokepapereihin, kulutta-
jaystävällisiin pakkauksiin ja energiasiirtoon. Muutos kohti kestä-
vän kehityksen mukaista yhteiskuntaa on Munksjölle luonnollinen 
kasvutekijä, koska yrityksen tuotteilla voidaan korvata uusiutu-
mattomia materiaaleja. Munksjön läsnäolo kaikkialla maailmassa 
ja vuorovaikutus asiakkaiden kanssa muodostavat kansainvälisen 
palveluorganisaation, jossa on noin 2 900 työntekijää ja 15 toimi-
paikkaa. Yhtiön osake on noteerattu NASDAQ OMX Helsingissä 
ja Tukholmassa, ja sen markkina-arvo oli 802,0 miljoonaa euroa 
(436,5) vuoden 2016 lopussa.

Vuonna 2016 Munksjön liikevaihto nousi 1 142,9 miljoonaan 
euroon (1 130,7), kun volyymien kasvu kumosi keskihinnan laskun 
vaikutuksen. Keskihinnan lasku johtui pääasiassa pitkäkuituisen eri-
koissellun myyntihinnan laskusta ja edellisvuotta epäsuotuisammas-
ta tuotejakaumasta. Vertailukelpoisuuteen vaikuttavilla erillä oikaistu 

käyttökate nousi 136,7 miljoonaan euroon (93,6), ja oikaistu käyttö-
kateprosentti oli 12,0 prosenttia (8,3). Kaikki neljä liiketoiminta-aluet-
ta toteuttivat kannattavuuden parantamiseen tähdänneet ohjel-
mansa, ja noin puolet tulosparannuksesta perustui yhtiön omiin 
toimenpiteisiin tehokkuuden parantamiseksi. Loppuosa parannuk-
sesta oli pääasiassa suotuisien kustannusolosuhteiden seurausta.

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat -6,6 miljoonaa eu-
roa (-7,3), joista noin 4 miljoonaa euroa liittyi suunniteltuun su-
lautumiseen Ahlstromin kanssa. Lisäksi noin 2 miljoonaa euroa 
liittyi purettuun pitkän aikavälin kannustinohjelmaan. Liikevoitto 
oli 74,9 miljoonaa euroa (32,7) ja tilikauden voitto 43,3 miljoonaa 
euroa (22,8).

Munksjön vuonnna 2013 asetettu tavoite saavuttaa 12 prosen-
tin käyttökate vuoden 2016 loppuun mennessä saavutettiin suun-
nitelman mukaisesti.

Munksjön erikoispaperituotteiden kysynnän odotetaan vuoden 
2017 aikana pysyvän vakaana nykyiseen hyvään tasoon verrattuna 
ja heijastavan kausivaihteluja. Tulevaisuuden näkymät vuodelle 2017 
annetaan Munksjölle erillisenä yhtiönä nykyisine liiketoimintoineen.

Ahlstrom ja Munksjö yhdistyvät
Marraskuun 7. päivänä vuonna 2016 Ahlstrom Oyj ja Munksjö 
Oyj ilmoittivat yhtiöiden suunnitelmasta yhdistyä. Yhdistyminen 
luo yhden maailman johtavista toimijoista kestävän kehityksen 
mukaisissa ja innovatiivisissa kuitupohjaisissa ratkaisuissa. Yhdis-
tymisen odotetaan luovan merkittävää arvoa yhdistyneen yhtiön 
sidosryhmille maailmanlaajuisten kasvumahdollisuuksien vahvis-
tumisen ja toiminnan tehostamisen kautta. Vahva tase ja vahva 
kassavirta tukevat yhdistyneen yhtiön kasvutavoitteita.

Ahlstromin ja Munksjön yhdistyminen toteutetaan absorp-
tiosulautumisena, jossa Ahlstromin osakkeenomistajat saavat 
Munksjön osakkeita sulautumisvastikkeena. Ahlstromin osak-
keenomistajat saavat 0,9738 Munksjön uutta osaketta jokaista 
omistamaansa Ahlstromin osaketta kohden, jolloin yhdistymisen 
toteuttamisen jälkeen Ahlstromin nykyiset osakkeenomistajat 
omistavat yhdistyneestä yhtiöstä noin 47,2 prosenttia ja Munk-
sjön nykyiset osakkeenomistajat noin 52,8 prosenttia. Yhdisty-
minen on hyväksytty kummankin yhtiön ylimääräisessä yhtiöko-
kouksessa tammikuussa 2017.

Ahlstrom ja Munksjö ehdottavat yhdistymisen yhteydessä yh-
tiöiden tavallisen vuotuisen varojenjaon sijasta yhteensä noin 23 
miljoonan euron varojenjakoa kunkin yhtiön osakkeenomistajille 
ennen yhdistymisen toteuttamista niin, että Ahlstromin osaketta 
kohden jaetaan 0,49 euroa ja Munksjön osaketta kohden 0,45 
euroa.

Vuoden 2016 lopun omistusrakenteen perusteella Ahlström 
Capitalista tulisi uuden yhtiön suurin omistaja 14,59 prosentin 
omistusosuudella.

Yhdistyminen on tarkoitus toteuttaa vuoden 2017 toisen vuosi-
neljänneksen alussa. Yhdistyvän yhtiön taloudellisiin tavoitteisiin 
odotetaan sisältyvän yli 14 prosentin käyttökateprosentti liiketoi-
mintasyklin yli, alle 100 prosentin nettovelkaantumisaste sekä va-
kaa ja vuosittain kasvava osinko.

Suominen (27,01 %:n osakeomistus) 
Suominen on pyyhintään tarkoitettujen kuitukankaiden maail-
manlaajuinen markkinajohtaja. Suominen valmistaa kuitukankai-
ta rullatavarana pyyhintä- ja hygieniatuotteisiin sekä terveyden-
huollon sovelluksiin. Yhtiöllä on noin 600 työn tekijää Euroopassa 
sekä Pohjois- ja Etelä-Amerikassa. Suomisen kuitukankaista val-
mistettuja pyyhintätuotteita ovat esimerkiksi henkilökohtaiseen 
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hygieniaan ja lastenhoitoon tarkoitetut kosteuspyyhkeet sekä ko-
dinhoitoon ja ammattikäyttöön tarkoitetut pyyhintätuotteet. Hy-
gieniatuotesovelluksia ovat esimerkiksi terveyssiteet, vaipat sekä 
inkontinenssituotteet. Terveydenhuollon kuitukankaita käytetään 
muun muassa leikkausliinoihin ja haavataitoksiin. Suomisen osa-
ke on listattu NASDAQ OMX Helsingissä. Yhtiön markkina-arvo 
oli 210,2 miljoonaa euroa (311,9) vuoden 2016 lopussa.

Suomisen liikevaihto laski vuonna 2016 edellisvuodesta 6,1 
prosenttia ja oli 416,9 miljoonaa euroa (444,0). Liikevaihdon 
laskuun vaikutti kilpailutilanteen kiristymisen vuoksi heikentynyt 
kysyntä sekä joihinkin tuoteryhmiin kohdistunut hinnoittelupaine. 
Vertailukelpoinen liikevoitto laski 18,0 prosenttia ja oli 25,6 mil-
joonaa euroa (31,2). Liikevoitto oli 25,6 miljoonaa euroa (31,8). 
Liikevoittoa rasittivat myyntimäärien pienentyminen sekä kiristy-
neen kilpailun aiheuttama hinnoittelupaine. Lisäksi panostukset 
tuotekehitysresursseihin, Bethunen tuotantolinjainvestointiin 
sekä meneillään olevaan tietojärjestelmäuudistukseen kasvat-
tivat kuluja ja heikensivät liikevoittoa noin 3 miljoonalla eurolla. 
Vuoden 2016 voitto ennen tuloveroja oli 22,4 miljoonaa euroa 
(26,5) ja tilikauden voitto 15,2 miljoonaa euroa (17,0). 

Suomisen hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että 
tilikaudelta 2016 maksetaan osinkoa 0,11 euroa osakkeelta.

Suominen arvioi, että vuonna 2017 konsernin liikevaihto on pa-
rempi kuin vuonna 2016. Myös vertailukelpoisen liikevoiton arvi-
oidaan olevan edellisvuotta parempi, edellyttäen että Bethunen 
uusi tuotantolinja käynnistyy suunnitelmien mukaisesti.

Noteeraamattomat yhtiöt
Destia (100 %:n osakeomistus) 
Destia on suomalainen infra- ja rakennusalan palveluyritys.  Des-
tia rakentaa, ylläpitää ja suunnittelee nykyaikaisia liikenne- ja 
teollisuusympäristöjä sekä kokonaisia elinympäristöjä. Destian 
palvelut ulottuvat kattavasta maanpäällisestä toiminnasta aina 
maanalaiseen rakentamiseen.

Vuonna 2016 Destian liikevaihto oli 493,2 miljoonaa euroa 
(462,8). Liikevaihtoa kasvatti tilikauden edellisvuotta suurempi 
rakentamisen volyymi. Vertailukelpoinen liikevoitto oli 12,5 mil-
joonaa euroa (7,4). Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat 
yhteensä 1,6 miljoonaa euroa (5,5). Ne liittyivät liiketoiminta- ja 
kiinteistökauppoihin. Liikevoitto oli 14,1 miljoonaa euroa (12,9). 
Tilikauden tulosta paransivat kunnossapidon osalta edellistä 
vuotta helpompi talvikausi sekä käynnissä olleet onnistuneet 
yksittäiset hankkeet. Tulosta heikensi kahden käynnissä olevan 
hankkeen kustannusylitys, joista toisen osuus oli merkittävä. Ti-
likauden voitto oli 5,7 miljoonaa euroa (6,7). Rahoituskulut olivat 
tavallista suuremmat joukkovelkakirjalainan takaisinmaksun ta-
kia, minkä vuoksi tilikauden voitto oli edellisvuotta alhaisempi. 
Destian tilauskanta oli vuoden 2016 lopussa hyvällä tasolla ollen 
708,0 miljoonaa euroa (717,4).

Huhtikuussa 2016 Destia osti 51 prosentin enemmistöosuu-
den ITS-Vahvistus Oy:stä. Liiketoimintakaupan myötä yhtiön nimi 
muuttui Destia Engineering Oy:ksi. Yhtiö on yhdistelty 1.4.2016 
lähtien 100 prosenttisesti Destia-konserniin. 

Destian vuoden 2017 liikevaihdon ja vertailukelpoisen liikevoi-
ton arvioidaan nousevan hieman edellisvuodesta. 

Enics (99,0 %:n osakeomistus) 
Enics on yksi suurimmista teollisuuden ammattielektroniikan so-
pimusvalmistajista. Enics palvelee asiakkaitaan kuljetus-, raken-
nusautomaatio-, energia-, teollisuusautomaatio- ja laitteistotoi-
mialoilla pyrkimyksenään optimoida asiakkaidensa arvoketjuja ja 
siten parantaa niiden kilpailukykyä.

Vuonna 2016 Enicsin liikevaihto oli 501,1 miljoonaa euroa 
(505,3), mikä merkitsi lievää 0,8 prosentin laskua edellisvuoteen 
verrattuna. Vertailukelpoinen liikevoitto laski edellisvuodesta ja 
oli 15,2 miljoonaa euroa (18,1).  Liikevoiton lasku johtui pääasias-
sa myynnin laskusta sekä asiakaskunnan ja palveluvalikoiman 
muutoksista. Liikevoitto oli 14,6 miljoonaa euroa (18,1).

Vuosi 2016 oli Enicsille kasvun kannalta haastava. Koko toimi-
alalla ja monissa yhtiön asiakasyrityksissä kohdattiin myyntimää-
riin liittyviä haasteita, mikä vaikutti myös Enicsin volyymeihin. Mo-
nien vanhojen ja uusien asiakkaiden kohdalla yhtiö saavutti silti 
vakaan kasvun. Enics jatkoi tuottavuuteen ja kustannusten hallin-
taan liittyviä toimiaan ja pystyi kompensoimaan merkittävän osan 
pienentyneiden myyntimäärien aiheuttamasta kannattavuuden 
heikentymisestä.

Kasvavien loppumarkkinoiden, alan johtavien asiakkaiden, ul-
koistamisen lisääntymisen, toiminnan tehokkuuden paranemisen 
ja vahvan myyntityön ansiosta Enicsillä on hyvät mahdollisuudet 
kannattavuuden parantamiseen vuonna 2017.

Cleantech-portfolio
Vuonna 2010 perustettu AC Cleantech Growth Fund I Ky on si-
joittanut cleantech-toimialan yrityksiin. Ahlström Capitalin lisäksi 
myös Varma, Sitra ja Stiftelsen för Åbo Akademi ovat sijoittaneet 
rahastoon. Jokaisen sijoittajan rahastositoumukset on täysimää-
räisesti maksettu ja kaikki kerätyt varat on sijoitettu. Ahlström 
Capitalin omistusosuus rahastosta on 30 prosenttia, ja se konsoli-
doidaan Ahlström Capital -konserniin osakkuusyhtiönä.

Tällä hetkellä cleantech-portfolioon kuuluvat Scandinavian 
Biogas Fuels International AB, Ripasso Energy AB ja Frangible Sa-
fety Posts Ltd. Cleantech-portfolioyhtiöiden kehittämistä jatkettiin 
vuonna 2016. Pääpaino oli Scandinavian Biogas Fuels Internatio-
nal AB:ssä ja Ripasso Energy AB:ssä. Vuonna 2016 ei tehty uusia 
sijoituksia. AC Cleantech Growth Fundin omistusosuus Ripasso 
Energy -yhtiöstä laski 22 prosenttiin. Ripasso Energy listautui 
NGM Nordic MTF-listalle marraskuussa 2016.

Kiinteistöt
Ahlström Capitalin vuonna 2016 määritellyn kiinteistöstrategian 
tavoitteena on Etelä-Suomessa sijaitsevien ensiluokkaisten toi-
misto- ja logistiikkakiinteistöjen aktiivinen kehittäminen ja omis-
taminen. Vuonna 2016 Ahlström Capital myi useita strategiaan 
kuulumattomia kiinteistöjä. Ahlström Capitalin nykyiset kiinteis-
töomistukset koostuvat pääasiassa Eteläesplanadin kiinteistöstä 
sekä teollisuus- ja liikekiinteistöistä Etelä-Suomessa. 

Vuonna 2016 kiinteistöliiketoiminnan vertailukelpoinen lii-
kevoitto oli 6,3 miljoonaa euroa (7,0). Vuokratuotot ovat pie-
nentyneet vuosina 2015 ja 2016 toteutettujen myyntien vuoksi. 
Raportoitu liikevoitto oli 4,7 miljoonaa euroa (25,9). Vertailukel-
poisuuteen vaikuttavat erät koostuivat myyntien vaikutuksista 
sekä arvostusmuutoksista.

Eteläesplanadin kiinteistö Helsingissä oli kokonaisuudessaan 
vuokrattuna vuoden 2016. Kasarmikatu 21:ssä Helsingissä sijait-
sevan kiinteistön kehittämistä jatkettiin Ahlström Capitalin, HGR 
Property Partnersin ja YIT Rakennuksen yhteistyönä. Uuden toi-
mistokiinteistön rakennustyöt ja tilojen vuokraaminen aloitettiin 
vuonna 2016, ja ne ovat edenneet suunnitelmien mukaisesti. 
Vuoden lopussa lähes kaikki kiinteistön tilat oli vuokrattu. Raken-
nustöiden arvioidaan valmistuvan vuoden 2017 loppuun men-
nessä. 

Lahdessa Ahlström Capital on mukana Lahden Kulmalan kiin-
teistöhankkeessa. Marraskuussa 2016 Ahlström Capital sopi 
jäljellä olevien asuntojen myynnistä, ja kauppojen arvioidaan 
toteutuvan vuoden 2017 ensimmäisellä vuosineljänneksellä. 
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Myymälätilojen vuokramarkkinat pysyivät haastavina vuonna 
2016, mikä johtui pääasiassa yleisestä taloustilanteesta.

Metsät
Ahlström Capitalin metsäsijoitukset sijaitsevat pääosin Satakun-
nassa Länsi-Suomessa sekä Keski- ja Itä-Suomessa. Tällä hetkellä 
Ahlström Capital omistaa noin 33 000 hehtaaria metsää. Vuonna 
2016 Ahlström Capital lisäsi hieman puutoimitusten volyymia. 
Yhtiö keskittyy yhä enemmän toimituskauppaan. Puuta hakat-
tiin suunnitelmien mukaisesti. Ahlström Capital toimitti vuonna 
2016 yhteensä 177 000 m3 (141 000) puuta, josta 39 000 m3 
(29 000) pystykauppana, 112 000 m3 (95 000) toimituskauppana 
ja 26 000 m3 (17 000) energiapuukauppana.

Vuonna 2016 metsäliiketoiminnan vertailukelpoinen liikevoitto 
oli 5,3 miljoonaa euroa (3,9). Raportoitu liikevoitto oli 9,5 miljoo-
naa euroa (4,6). Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät koostuivat 
pääasiassa metsämaan myynneistä ja vaihdoista saaduista tuo-
toista sekä käyvän arvon muutoksista, jotka johtuivat diskonttoko-
ron päivityksestä sekä arvonmäärityksessä käytettyjen hintojen ja 
kustannusten uudelleenarvioinnista.

Konsernin rakenne
Ahlström Capital -konserni koostuu suomalaisesta emoyhtiöstä 
Ahlström Capital Oy:stä sekä 49 tytäryhtiöstä, jotka sijaitsevat 11 
maassa. Teollisuussijoitukset sekä noteerattuihin että noteeraa-
mattomiin yhtiöihin on nyt keskitetty pääasiassa Alankomaihin 
Ahlstrom Capital B.V:hen. Rakenteen ansiosta konserni pystyy toi-
mimaan tehokkaasti kansainvälisessä ympäristössä. Suomalainen 
holdingyhtiö AC Infra Oy vastaa Destia-sijoituksesta. Eteläespla-
nadin kiinteistöä lukuun ottamatta kiinteistösijoituksista vastaavat 
AC Real Estate B.V. ja A. Ahlström Kiinteistöt Oy. A. Ahlström Kiin-
teistöt Oy tarjoaa myös kiinteistönhallintapalveluja konsernille. 
Ahlström Konsernipalvelut Oy tarjoaa kirjanpito-, tietotekniikka- 
ja henkilöstöpalveluita osalle konserniyhtiöistä. Suominen Oyj, 
Ahlstrom Oyj ja Munksjö Oyj ovat konsernin osakkuusyhtiöitä. AC 
Cleantech Management Oy on AC Cleantech Growth Fund I Ky:n 
hallintoyhtiö. Cleantech-rahasto ja sen muodostama juridinen 
konserni konsolidoidaan Ahlström Capital -konserniin osakkuus-
yhtiönä. Maaliskuusta 2016 lähtien Kasarmikatu Holding Oy on 
myös konsolidoitu osakkuusyhtiönä.

Konsernin tulos vuonna 2016
ÅR Packaging luokiteltiin myynnin jälkeen lopetetuksi toiminnok-
si. Tuloslaskelman vertailuluvut vuodelta 2015 on oikaistu vastaa-
vasti. Myynti vaikuttaa kuitenkin vuosien 2015 ja 2016 tase-erien 
vertailukelpoisuuteen.

Ahlström Capital -konsernin liikevaihto oli 1 016,9 miljoonaa 
euroa (1 016,0), josta Enicsin osuus oli 501,1 miljoonaa euroa 
(505,3), Destian osuus 493,2 miljoonaa euroa (462,8), kiinteistö-
liiketoiminnan osuus 12,5 miljoonaa euroa (39,6), metsäliiketoi-
minnan osuus 8,2 miljoonaa euroa (6,5) ja muiden liiketoiminto-
jen osuus 1,9 miljoonaa euroa (1,8). Liiketoiminnan muut tuotot 
olivat 9,0 miljoonaa euroa (92,5). Ahlström Capitalin osuus osak-
kuusyhtiöiden tuloksista oli 10,2 miljoonaa euroa (6,5).

Ahlström Capital -konsernin vertailukelpoinen liikevoitto oli 
36,4 miljoonaa euroa (28,3). Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat 
erät olivat yhteensä 0,2 miljoonaa euroa (86,3) ja koostuivat 
myyntivoitoista, käyvän arvon muutoksista, varausten muutoksis-
ta ja uudelleenjärjestelykustannuksista. Vuonna 2015 merkittävin 
yksittäinen erä oli Outokummun osakkeiden myynnistä saatu 
voitto. Raportoitu liikevoitto (EBIT) oli yhteensä 36,6 miljoonaa 
euroa (114,7).

Sijoitetun pääoman tuotto oli 26,9 prosenttia (17,1). Rahoi-
tustuotot olivat 13,6 miljoonaa euroa (11,6). Rahoituskulut olivat 
22,5 miljoonaa euroa (25,1). Emoyhtiö Ahlström Capital Oy:n 
ja holding-yhtiöiden hallinnon kustannukset olivat tilikaudella 
14,0 miljoonaa euroa (12,4) eli keskimäärin 1,5 prosenttia (1,7) 
ulkoisesta käyvästä arvosta. Voitto ennen veroja oli 27,7 miljoo-
naa euroa (101,2). Tilikaudelle kirjatut verot olivat 2,7 miljoonaa 
euroa (9,7). Voitto lopetetuista toiminnoista oli 168,7 miljoonaa 
euroa (20,0) sisältäen ÅR Packagingin myynnistä saadun voiton. 
Konsernin tilikauden voitto oli 193,7 miljoonaa euroa (111,4) ja 
emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva osuus186,4 miljoonaa 
euroa (104,9).

Taloudellinen asema ja rahoitus
Ahlström Capitalin taloudellinen asema säilyi vahvana koko vuo-
den. Konsernin oma pääoma oli vuoden lopussa 712,5 miljoonaa 
euroa (593,3). Omavaraisuusaste vuoden lopussa oli 67 prosent-
tia (46) ja EFV-oikaistu nettovelkaantumisaste oli -13 prosenttia 
(17). Yhtiön oman pääoman tuotto (ROE) oli 29 prosenttia (20). 
Korolliset velat olivat vuoden 2016 lopussa 78,8 miljoonaa euroa 
(313,7) ja likvidit varat 204,1 miljoonaa euroa (185,5). Konsernin 
nettokäteisvarat olivat 125,4 miljoonaa euroa, kun vuoden 2015 
lopussa konsernin nettovelka oli 128,2 miljoonaa euroa. Ahlström 
Capital Oy:n tytär- tai portfolioyhtiöidensä puolesta antamien ta-
kaussitoumusten määrä 31.12.2016 oli 0,5 miljoonaa euroa (4,0). 
Lisäksi Ahlström Capital Oy on antanut omavelkaisen takauksen 
eräiden tytäryhtiöiden shekkiluottolimiittien vakuudeksi.

Liiketoiminnan nettorahavirta (rahavirta nettorahoitustuotto-
jen, maksettujen verojen ja nettokäyttöpääoman muutoksen jäl-
keen) oli 62,7 miljoonaa euroa (100,0). Käyttöomaisuusinvestoin-
teihin ja uusiin sijoituksiin käytettiin 65,4 miljoonaa euroa (123,1), 
ja tytäryhtiöiden, käyttöomaisuuden sekä muiden sijoitusten 
myynnistä saatiin 186,9 miljoonaa euroa (112,3). Rahoitustoimin-
tojen nettorahavirta oli -164,2 miljoonaa euroa (-55,9). Varsinai-
sen yhtiökokouksen päätöksellä maksettiin 628 876 osakkeelle 
osinkoa 42,00 euroa osakkeelta, yhteensä 26 412 792,00 euroa. 
Osinkotuotto oli 3,6 prosenttia ulkoisesta käyvästä arvosta.

Tilinpäätöksen laadintaperusteet
Ahlström Capitalin konsernitilinpäätös vuodelta 2016 on laadittu 
kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaisesti. 

Riskienhallinta
Riskien hallitsemiseksi Ahlström Capitalin johto, tarkastusvalio-
kunta ja hallitus kartoittavat ja arvioivat portfolioon liittyvät riskit 
ja niiden hallinnan vuosittain. Lisäksi Ahlström Capital toteuttaa 
jatkuvasti omistuksiinsa liittyvien riskien kvantifiointia. Näiden 
itse suoritettavien riskianalyysien ja -valvonnan lisäksi Ahlström 
Capital edistää ja valvoo tytäryhtiöidensä sisäisiä riskienhallinta-
menetelmiä. Riskien rajoittamiseksi yhtiö pyrkii rajaamaan tytä-
ryhtiöidensä velkavastuut, ja lisäksi Ahlström Capital osallistuu 
kaikkiin konsernin yhtiöiden rahoitusneuvotteluihin.

Osa Ahlström Capitalin riskeistä aiheutuu portfolioyhtiöistä, 
ja niistä voi muodostua systeemisiä konsernitason riskejä. Osa 
riskeistä puolestaan liittyy Ahlström Capitalin asemaan sijoitus-
yhtiönä. Viimeisimmässä riskiaseman arvioinnissa esiin nousi viisi 
systeemistä riskiä: Suomen heikentynyt talouskehitys, maailman-
talouden kehityksen hidastuminen, Yhdysvaltain dollarin vah-
vistuminen, öljyn ja energian hintojen nousu sekä sellun hinnan 
nousu. Kolme merkittävintä sijoitustoimintaan liittyvää riskiä ovat 
hallinnointiriski, henkilöstöriski sekä rahoitus- ja investointiriskit. 
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Ahlström Capital hallitsee systeemisiä riskejä pääasiassa sijoi-
tussalkkuaan hajauttamalla. Sijoitusyhtiönä toimimiseen liittyviä 
riskejä hallitaan tarkasti määriteltyjen prosessien ja ohjeiden, jat-
kuvan seurannan ja raportoinnin, organisaation kehittämisen ja 
osaamisverkoston avulla.

Tutkimus ja tuotekehitys
Ahlström Capitalin sijoitussalkussa olevilla teollisuusyrityksillä 
on omaa tuotekehitystoimintaa ja muita tutkimusyksiköitä, mutta 
konsernitasolla kyseisen kaltaisia toimintoja ei ole.

Henkilöstö, hallinto ja tilintarkastajat
Ahlström Capital -konsernin henkilöstön määrä oli tilikauden ai-
kana keskimäärin 4 649 (4 780). Palkkoja ja palkkioita maksettiin 
197,3 miljoonaa euroa (191,3). Nämä luvut koskevat ainoastaan 
jatkuvia toimintoja. Emoyhtiön henkilöstön määrä oli vuoden lo-
pussa 16 (13).

Vuoden aikana Ahlström Capital Oy:n hallitukseen ovat kuu-
luneet Mikael Lilius (puheenjohtaja), Thomas Ahlström, Mats Da-
nielsson, Stig Gustavson (huhtikuuhun saakka), Jouko Oksanen 
(huhtikuuhun saakka), Pekka Pajamo (huhtikuusta alkaen), Fredrik 
Persson (huhtikuusta alkaen), Malin Persson ja Peter Seligson.

Hans Sohlström aloitti toimitusjohtajana 1. helmikuuta 2016. 
Siihen asti sijoitusjohtaja Jacob af Forselles toimi virkaa tekevänä 
toimitusjohtajana. 

Tilintarkastajana on toiminut tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab 
päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Virpi Halonen.

Ahlström Capitalin hallituksella oli kaksi valiokuntaa: tarkas-
tusvaliokunta ja palkitsemisvaliokunta. Tarkastusvaliokunnan 
jäseninä ovat olleet Mats Danielsson (puheenjohtaja), Thomas 
Ahlström, Jouko Oksanen (huhtikuuhun saakka) ja Pekka Pa-
jamo (huhtikuusta alkaen), ja palkitsemisvaliokunnan jäseninä 
ovat olleet Mikael Lilius (puheenjohtaja), Fredrik Persson ja Peter 
Seligson. Huhtikuuhun 2016 saakka hallituksella oli myös nimi-
tysvaliokunta, johon kuuluivat Mikael Lilius (puheenjohtaja) ja jä-
senet Robin Ahlström, Thomas Ahlström sekä Mats Danielsson. 
Huhtikuussa perustettiin osakkeenomistajien nimitystoimikunta, 
jonka jäseniksi nimitettiin Mikael Lilius (puheenjohtaja), Robin 
Ahlström, Thomas Ahlström sekä Mats Danielsson. 

Oikeudenkäynnit ja riita-asiat
Ahlström Capital Oy on kantajana oikeusjutussa, joka koskee 
Suomen raakapuumarkkinoilla 1997–2004 vallinnutta hintakartel-
lia. Valmistelevat työt jatkuvat ennen oikeudenkäyntiä Helsingin 
käräjäoikeudessa.

Osakkeenomistajat
Vuoden 2016 lopussa Ahlström Capital Oy:llä oli 241 (238) osak-
keenomistajaa. Suurin yksittäinen osakkeenomistaja on Antti 
Ahlström Perilliset Oy (6,1 %). Yhdenkään muun osakkeenomis-
tajan omistus ei ylitä viittä prosenttia osakkeista.

Tilikauden päättymisen  
jälkeiset tapahtumat
Tammikuun 11. päivänä vuonna 2017 Ahlstromin ja Munksjön 
ylimääräiset yhtiökokoukset hyväksyivät yhtiöiden suunnitellun 
yhdistymisen.

Tammikuun 27. päivänä 2017 Enics ilmoitti PKC Electronics 
-yhtiön ostamisesta. Yhtiöllä on tehtaat Raahessa ja Kiinan Suz-
houssa ja se tarjoaa elektroniikka-, mekaniikka-, ohjelmisto- ja 
testausjärjestelmäkehitykseen liittyviä testausratkaisuja, tehon-
hallintaratkaisuja sekä suunnittelu- ja valmistuspalveluja. Kauppa 
edellyttää kilpailuviranomaisen hyväksynnän.

Ahlström Capital on nimittänyt Pasi Kootan talousjohtajaksi. 
Pasi Koota (KTM) aloittaa tehtävässään ja Ahlström Capitalin joh-
toryhmän jäsenenä 1.4.2017.

Vuoden 2017 näkymät
Odotamme vertailukelpoisen liikevoiton kasvavan edellisvuo-
desta. 

 
Hallituksen ehdotus voitonjaosta
Hallitus on hyväksynyt uuden osinkopolitiikan. Sen mukaisesti 
Ahlström Capitalin tavoitteena on maksaa vakaata ja jatkuvasti 
kasvavaa osinkoa, jonka määrittelemisessä huomioidaan yhtiön 
investointi- ja kehitystarpeet. 

Hallitus ehdottaa, että vuodelta 2016 maksetaan tavanomais-
ta osinkoa 45,00 euroa osakkeelta ja ylimääräistä osinkoa 8,00 
euroa osakkeelta. Ehdotettu osinko vuodelta 2016 on yhteensä 
53,00 euroa osakkeelta.

Ehdotus maksuttomasta osakeannista 
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön osakkeiden luku-
määrää lisätään antamalla osakkeenomistajille maksutta uusia 
osakkeita omistusten mukaisessa suhteessa, siten että kutakin ny-
kyistä osaketta kohti annetaan 99 uutta osaketta. Maksuttomalla 
osakeannilla on sama vaikutus kuin osakkeiden pilkkomisella eli 
splitillä (1:100). 

Vuoden 2017 varsinainen yhtiökokous pidetään keskiviikkona  
5. huhtikuuta 2017 klo 17.00 ravintola Savoyssa.
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Tunnusluvut

Tunnuslukujen laskentaperusteet

  IFRS   FAS(2

milj. euroa 2016 2015(1 2014 2013 2013 2012
Liikevaihto 1 016,9 1 016,0 1 149,1 852,2 861,0 873,2
Vertailukelpoinen liikevoitto 36,4 28,3
Liikevoitto (EBIT) 36,6 114,7 186,6 52,5 38,1 37,7
Tilikauden voitto (jatkuvista ja lopete-
tuista toiminnoista) 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

Ulkoinen käypä arvo, EFV, milj. euroa 949,8 743,7 634,0 339,4 339,4 301,1
Omavaraisuusaste 67 % 46 % 44 % 35 % 39 % 36 %
Nettovelkaantumisaste (net gearing) -18 % 22 % 35 % 45 % 33 % 53 %
Nettovelkaantumisaste (net gearing), 
EFV -oikaistu -13 % 17 % 29 % 28 % 20 % 34 %
Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE) 27 % 17 % 29 % 15 % 12 % 11 %
Oman pääoman tuotto (ROE) 29 % 20 % 44 % 15 % 14 % 16 %
Nettovelka (+)/Nettokassa (-) (milj. 
euroa) -125,4 128,2 187,0 93,5 68,9 103,9
Oma pääoma/osake, euroa 1 131,75 885,80 816,64 506,58 509,61 468,84
Ulkoinen käypä arvo/osake, euroa 1 510,36 1 182,57 1 008,14 940,29 940,29 834,16
Tulos/osake, euroa 296,38 166,87 243,65 76,26 70,21 68,95
Osinko/osake, euroa(3 53,00 42,00 40,00 34,08 34,08 20,85

1) Oikaistu lopetettujen toimintojen osalta.
2)  Vuoden 2012 luvut perustuvat FAS:iin eivätkä ole vertailukelpoisia vuosien 2013-2016 IFRS-lukuihin.
3)  Vuoden 2016 luku on hallituksen ehdotus ja se koostuu 45,00 euron tavallisesta osingosta ja 8,00 euron ylimääräisestä osingosta. Vuoden 2013 luku 
muodostuu 28,20 euron osingosta 360 191 osakkeelle sekä ylimääräisestä 5,88 euron osingosta 628 876 osakkeelle.

Nettovelka Korolliset velat - Rahat ja pankkisaamiset

Omavaraisuusaste Oma pääoma yhteensä
Taseen loppusumma - Saadut ennakot

Nettovelkaantumisaste Korolliset velat - Rahat ja pankkisaamiset
Oma pääoma yhteensä

Nettovelkaantumisaste, EFV 
-oikaistu

Korolliset velat - Rahat ja pankkisaamiset
Ulkoinen käypä arvo

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

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

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

Sijoitetun pääoman tuotto

Liikevoitto (sisältäen jatkuvat ja lopetetut toiminnot) + 
Korkotuotot ja muut rahoitustuotot
Taseen loppusumma - Korottomat velat (keskimäärin tilikauden 
aikana)

Oman pääoman tuotto Tilikauden tulos
Oma pääoma yhteensä (keskimäärin tilikauden aikana)
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TEUR Liitetieto 2016 2015
Liikevaihto 8 1 016 867 1 015 963

Liiketoiminnan muut tuotot 9 9 046 92 499
Materiaalit ja palvelut 11 -690 322 -699 811
Poistot ja arvonalentumiset 20, 24 -24 488 -24 301
Henkilöstökulut 15 -197 315 -191 308
Liiketoiminnan muut kulut 12 -87 387 -84 859

-990 466 -907 779

Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta 25 10 212 6 497

Liikevoitto 36 613 114 682

Rahoitustuotot 13 13 600 11 635
Rahoituskulut 14 -22 513 -25 112
Voitto ennen veroja 27 700 101 205

Tuloverot 18 -2 718 -9 743

Tilikauden voitto jatkuvista toiminnoista 24 982 91 462

Tilikauden voitto lopetetuista toiminnoista 168 730 19 984

Tilikauden voitto 193 711 111 446

Tilikauden voiton jakautuminen:
Emoyhtiön osakkeenomistajat 186 384 104 940
Määräysvallattomat omistajat 7 327 6 506

193 711 111 446

Konsernin tuloslaskelma
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Konsernin laaja tuloslaskelma

TEUR Liitetieto 2016 2015

Tilikauden voitto 193 711 111 446

Muut laajan tuloksen erät
Erät, joita ei myöhemmin siirretä tulosvaikutteisiksi:
Etuuspohjaisen nettovelan uudelleen määrittämisestä johtuvat erät -432 -2 543
Verot eristä, joita ei myöhemmin siirretä tulosvaikutteisiksi 258 571
Osuus osakkuusyhtiöiden muista laajan tuloksen eristä -1 059 -206

-1 234 -2 178

Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi:
Ulkomaisten yksikköjen valuuttojen muuntoerot 793 3 175

793 3 175

Myytävissä olevat rahoitusvarat – käyvän arvon nettomuutos -544 27 391
Myytävissä olevat rahoitusvarat – tulosvaikutteisiksi siirretyt -285 -61 788
Verot myytävissä olevista eristä, jotka saatetaan myöhemmin siirtää 
tulosvaikutteisiksi 166 589

-663 -33 808

Rahavirran suojaukset – käyvän arvon nettomuutos 177 446
Rahavirran suojaukset – tulosvaikutteisiksi siirretyt 2 439 698
Verot rahavirran suojauksista, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulos-
vaikutteisiksi -523 -229

2 093 915

Osuus osakkuusyhtiöiden muista laajan tuloksen eristä 4 633 -3 149
4 633 -3 149

Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi, netto 6 856 -32 867

Tilikauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen 32 5 623 -35 045

Tilikauden laaja tulos yhteensä verojen jälkeen 199 334 76 401

Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen:
Emoyhtiön osakkeenomistajat 192 441 69 369
Määräysvallattomat omistajat 6 893 7 033

199 334 76 401
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TEUR Liitetieto 31.12.2016 31.12.2015

Varat
Pitkäaikaiset varat
Liikearvo 20, 21 84 639 98 100
Muut aineettomat hyödykkeet 20 8 242 13 468
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 24 127 429 229 428
Sijoituskiinteistöt 22 111 738 153 424
Biologiset hyödykkeet 23 98 361 93 257
Osuudet osakkuusyhtiöissä 25 169 887 134 986
Pitkäaikaiset rahoitusvarat 29 35 116 19 196
Laskennalliset verosaamiset 19 12 584 30 249

647 996 772 107

Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus 26 107 993 169 527
Myyntisaamiset ja muut saamiset 27 127 665 190 091
Tuloverosaamiset 976 2 746
Rahat ja pankkisaamiset 28 204 112 185 488

440 745 547 852

Varat yhteensä 1 088 741 1 319 960

Oma pääoma ja velat
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma 32
Osakepääoma 38 771 38 771
Ylikurssirahasto 12 774 12 774
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 104 336 104 336
Muut rahastot 298 742
Muuntoerot 5 242 537
Kertyneet voittovarat 550 312 399 896

711 734 557 057

Määräysvallattomien omistajien osuus 774 36 288
Oma pääoma yhteensä 712 508 593 346

Pitkäaikaiset velat
Korolliset velat 29 56 139 254 043
Työsuhde-etuuksiin liittyvät velvoitteet 17 9 837 43 922
Varaukset 33 25 281 22 818
Laskennalliset verovelat 19 34 382 40 208
Muut velat 29 6 609 5 069

132 247 366 061
Lyhytaikaiset velat
Korolliset velat 29 22 617 59 637
Ostovelat ja muut velat 34 213 418 291 081
Varaukset 33 6 908 6 864
Tuloverovelat 1 043 2 972

243 986 360 554

Velat yhteensä 376 233 726 614

Oma pääoma ja velat yhteensä 1 088 741 1 319 960

Konsernitase

62   |   AHLSTRÖM CAPITAL VUOSIKERTOMUS 2016



Konsernin rahavirtalaskelma

TEUR Liitetieto 2016 2015
Liiketoiminnan rahavirta
Tilikauden voitto 193 711 111 446
Oikaisuerät

Poistot ja arvonalentumiset 36 872 47 603
Käyttöomaisuuden ja muiden pitkäaikaisten omaisuuserien luovutus-
voitot ja -tappiot -152 972 -77 998
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta -10 212 -6 497
Realisoitumattomat valuuttakurssivoitot ja -tappiot 1 094 -792
Sijoituskiinteistöjen ja biologisten hyödykkeiden käyvän arvon muu-
tokset -661 -10 892
Rahoitustuotot ja -kulut 16 947 23 841
Tuloverot 8 274 16 455
Muut oikaisut -3 36

Käyttöpääoman muutokset
Vaihto-omaisuuden muutos -6 014 21 822
Myyntisaamisten ja muiden saamisten muutos -28 922 4 409
Ostovelkojen ja muiden velkojen muutos 27 553 2 034
Varausten muutos -1 378 -5 910

Maksetut korot -17 586 -15 414
Saadut osingot 6 665 3 647
Saadut korot 1 269 286
Muut rahoituserät 1 690 -317
Maksetut tuloverot -13 632 -13 719
Liiketoiminnan nettorahavirta 62 696 100 040

Investointien rahavirta
Tytäryhtiöiden hankinta vähennettynä hankintahetken rahavaroilla 6 -1 338 -70 677
Tytäryhtiöiden myynti vähennettynä myyntihetken rahavaroilla 173 007 2 472
Osakkuusyhtiöiden hankinta -23 129 -15 596
Osakkuusyhtiöiden myynti 3 514
Muiden sijoitusten hankinta -641 -417
Muiden sijoitusten myynti 3 800 96 568
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -40 963 -36 789
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden myynti 11 155 10 825
Myönnetyt lainat -915 -3 383
Lainasaamisten takaisinmaksu 500 2 691
Investointien nettorahavirta 121 478 -10 790

Rahoituksen rahavirta
Pitkäaikaisten lainojen nostot 190 000 63 156
Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset -274 781 -30 880
Lyhytaikaisten lainojen nostot 53 269
Lyhytaikaisten lainojen lyhennykset -51 438 -101 380
Lyhytaikaisten lainojen muutos 3 528 -6 821

Omien osakkeiden myynti 366
Määräysvallattomien omistajien osuuksien hankinta -2 320 -1 208
Rahoitusleasingmaksut -2 717 -7 284
Maksetut osingot -26 448 -25 155
Rahoituksen nettorahavirta -164 175 -55 936

Rahavarojen nettomuutos 19 998 33 313
Rahat ja pankkisaamiset 1.1. 185 488 152 425
Valuuttakurssien nettomuutosten vaikutus -1 375 -250
Rahat ja pankkisaamiset 31.12. 28 204 112 185 488
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Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma

TEUR
Osake-

pääoma
Ylikurssi-

rahasto

Sijoitetun 
vapaan oman 

pääoman 
rahasto

Myytävissä 
olevat rahoi-

tusvarat
Rahavirran 
suojaukset

Varara-
hasto Muuntoerot

Kertyneet 
voittovarat Yhteensä

Määräys-
vallat-

tomien 
omistajien 

osuus

Oma 
pääoma 

yhteensä

1.1.2016 38 771 12 774 104 336 -566 -1 855 3 163 537 399 895 557 057 36 288 593 346
Tilikauden voitto 186 384 186 384 7 327 193 711
Muut laajan 
tuloksen erät -663 2 281 4 705 -265 6 057 -434 5 623
Tilikauden laaja 
tulos -663 2 281 4 705 186 119 192 441 6 893 199 334

Maksetut osingot -26 413 -26 413 -26 413
Määräysvallatto-
mien omistajien 
osuuden muutos -1 658 -1 658 -985 -2 643
Tytäryhtiön myynti -205 -6 401 -6 606 -41 733 -48 339
Siirrot erien välillä -1 699 1 699 0 0
Muut muutokset -158 -2 929 -3 087 311 -2 776
31.12.2016 38 771 12 774 104 336 -1 229 426 1 100 5 242 550 312 711 734 774 712 508

TEUR
Osake-

pääoma
Ylikurssi-

rahasto

Sijoitetun 
vapaan oman 

pääoman 
rahasto

Myytävissä 
olevat rahoi-

tusvarat
Rahavirran 
suojaukset

Varara-
hasto Muuntoerot

Kertyneet 
voittovarat Yhteensä

Määräys-
vallat-

tomien 
omistajien 

osuus

Oma 
pääoma 

yhteensä

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

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

Laskelma konsernin oman pääoman 
muutoksista
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1. Tietoja konsernista
Ahlström Capital Oy on vuonna 2001 perustettu perheomistei-
nen sijoitusyhtiö. Yhtiö sijoittaa noteerattuihin ja noteeraamatto-
miin yhtiöihin sekä kiinteistöihin ja metsiin. Noteeraamattomat 
yhtiöt, joita kutsutaan portfolioyhtiöiksi, toimivat itsenäisinä ala-
konserneina. Ahlström Capital on aktiivinen ja vastuullinen omis-
taja, joka kehittää sijoituksiaan luodakseen pitkäaikaista omista-
ja-arvoa (katso liitetieto 33). Ahlström Capital Oy:n kotipaikka on 
Suomi, ja sen virallinen osoite on Eteläesplanadi 14, Helsinki.

Ahlström Capital Oy:n (emoyhtiö) ja sen tytäryhtiöiden (jäl-
jempänä yhdessä ”konserni”) konsernitilinpäätös 31.12.2016 
päättyneeltä tilikaudelta hyväksyttiin julkistettavaksi hallituksen 
17.2.2017 tekemän päätöksen mukaisesti. Osakeyhtiölain mukai-
sesti osakkeenomistajat voivat joko hyväksyä tai hylätä tilinpää-
töksen sen julkistamista seuraavassa yhtiökokouksessa. Yhtiöko-
kous voi myös päättää tilinpäätökseen tehtävistä muutoksista.

Konsernitilinpäätös on nähtävissä internetosoitteessa 
www.ahlstromcapital.com sekä emoyhtiön pääkonttorissa osoit-
teessa Eteläesplanadi 14, Helsinki.

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

2. Konsernitilinpäätöksen
laadintaperusteet ja muut merkittävät
tilinpäätöksen laatimisperiaatteet
2.1 Laadintaperusteet
Konsernitilinpäätös on laadittu kansainvälisten tilinpäätöss-
tandardien (International Financial Reporting Standards, IFRS) 
mukaisesti soveltamalla IAS- ja IFRS-standardeja sekä niiden 
31.12.2016 mennessä voimaan tulleita SIC- ja IFRIC-tulkintoja. 
Kansainväliset tilinpäätösstandardit tarkoittavat standardeja ja 
niiden tulkintoja, jotka on hyväksytty käyttöön Euroopan unionin 
alueella Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) 
N:o 1606/2002 säädettyjen menettelyjen mukaisesti ja jotka si-
sältyvät Suomen tilinpäätöslainsäädäntöön sekä sen nojalla sää-
dettyihin asetuksiin. Konsernitilinpäätöksen liitetiedot noudatta-
vat myös Suomen tilinpäätös- ja yhtiölainsäädäntöä.

Konsernitilinpäätös perustuu hyödykkeiden alkuperäiseen 
hankintamenoon lukuun ottamatta sijoituskiinteistöjä, johdan-
naissopimuksia, myytävissä olevia rahoitusvaroja, ehdollisia 
vastikkeita ja metsiä, jotka on arvostettu käypään arvoon. Kon-
sernitilinpäätös on esitetty euromääräisenä (EUR), joka on myös 
emoyhtiön toimintavaluutta. Kaikki arvot on pyöristetty lähim-
pään tuhanteen (TEUR), ellei toisin ole ilmoitettu.

2.2 Konsernitilinpäätöksen 
yhdistelyperiaatteet
Konsernitilinpäätös sisältää konsernin ja sen tytäryhtiöiden tilin-
päätökset per 31.12.2016. Konsernissa määräysvalta muodos-
tuu silloin, kun konserni saa tai sillä on oikeus sijoituskohteesta 
saataviin erilaisiin tuottoihin ja sillä on mahdollisuus vaikuttaa 
näihin tuottoihin sijoituskohteeseen kohdistuvan valtansa kautta. 
Yleensä määräysvalta syntyy, kun yhteisöllä on 50 % (tai suurempi 

Konsernitilinpäätöksen liitetiedot 

osa) äänivallasta. Konsernilla on määräysvalta sijoituskohteeseen 
erityisesti, jos ja vain niissä tapauksissa, kun
• sillä on sijoituskohdetta koskeva valta (eli oikeudet, joiden no-

jalla se voi ohjata sijoituskohteen relevantteja toimintoja)
• olemalla osallisena sijoituskohteessa se altistuu sijoituskoh-

teen muuttuvalle tuotolle tai on oikeutettu sen muuttuvaan
tuottoon ja

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

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

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

Konserni arvioi uudelleen sijoituskohteeseen kohdistuvaa mää-
räysvaltaansa, jos tosiseikat ja olosuhteet osoittavat, että määräys-
vallan kolmesta tekijästä yhdessä tai useammassa on tapahtunut 
muutoksia. Tytäryhtiön yhdistely alkaa, kun konserni saa määräys-
vallan tytäryhtiössä, ja se päättyy määräysvallan menettämisen 
seurauksena. Vuoden aikana hankitun tai luovutetun tytäryhtiön 
varat, velat, tuotot ja kulut sisältyvät konsernitilinpäätökseen siitä 
päivästä lukien, jona konserni saa määräysvallan tytäryhtiössä. Ty-
täryhtiön yhdistely jatkuu siihen päivään asti, jona kyseinen mää-
räysvalta lakkaa.

Tuloslaskelma ja kaikki muut laajan tuloksen erät kohdiste-
taan konsernin emoyhtiön osakkeenomistajien ja määräysval-
lattomien omistajien osuuksille, vaikka tämä johtaisikin siihen, 
että määräysvallattomien omistajien osuudet olisivat saldoltaan 
negatiivisia. Tarvittaessa tytäryhtiöiden tilinpäätöksiin tehdään 
oikaisuja, jotta niiden tilinpäätöksen laatimisperiaatteet saadaan 
konsernin laatimisperiaatteiden mukaisiksi. Kaikki konsernin si-
säiset varat ja velat, oma pääoma, tuotot, kulut ja rahavirrat, jotka 
koskevat konserniyritysten välisiä liiketapahtumia, eliminoidaan 
täysimääräisesti konsernitilinpäätöksessä.

Tytäryhtiön omistusosuudessa tapahtunut muutos, josta ei seu-
raa määräysvallan menettämistä, kirjataan oman pääoman tran-
saktioksi. Jos konserni menettää määräysvaltansa tytäryhtiössä, se
• kirjaa tytäryhtiön varat (mukaan lukien liikearvo) ja velat pois

taseesta
• kirjaa mahdollisten määräysvallattomien omistajien osuuksien

kirjanpitoarvon pois taseesta
• kirjaa omaan pääomaan kirjatut kertyneet muuntoerot pois ta-

seesta
• merkitsee saadun vastikkeen käyvän arvon taseeseen
• merkitsee mahdollisesti konserniin jääneen sijoituksen käyvän

arvon taseeseen
• merkitsee tuloslaskelmaan mahdollisen voiton tai tappion ja
• tilanteen mukaan luokittelee uudelleen emoyhtiön osuuden

aiemmin laajassa tuloslaskelmassa olevista osuuksista tuloslas-
kelmaan tai kertyneiksi voittovaroiksi siten kuin olisi tarpeen
tehdä, mikäli konserni olisi suoraan luopunut asianomaisista
varoista tai veloista.
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2.3 Yhteenveto merkittävistä  
tilinpäätöksen laatimisperiaatteista
Liiketoimintojen yhdistäminen ja liikearvo
Liiketoimintojen yhdistäminen kirjataan hankintamenetelmällä. 
Hankintameno muodostuu käypään arvoon arvostetun siirretyn 
vastikkeen ja mahdollisten määräysvallattomien osuuksien yh-
teissummasta. Kussakin liiketoimintojen yhdistämisessä konserni 
päättää erikseen, kirjaako se määräysvallattoman osuuden han-
kinnan kohteeseen käypään arvoon vai suhteellisena osuutena 
hankinnan kohteen yksilöitävissä olevista nettovaroista. Hankin-
taan liittyvät kustannukset kirjataan sellaisinaan kuluiksi liiketoi-
minnan muihin kuluihin.

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

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

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

Liikearvona kirjataan aluksi hankintamenosta se määrä, jolla 
suoritetun vastikkeen ja määräysvallattomien omistajien osuuksien 
summa ylittää yksilöitävissä olevien hankittujen omaisuuserien ja 
vastattavaksi otettujen velkojen erotuksen. Mikäli hankittujen net-
tovarojen käypä arvo ylittää suoritetun vastikkeen kokonaismää-
rän, konserni arvioi uudelleen, onko se yksilöinyt oikein kaikki han-
kitut varat ja vastattaviksi otetut velat, sekä tarkastelee uudestaan 
hankinta-ajankohtana kirjattavaksi tulevien summien arvostus-
menettelyjä. Jos uudelleenarviointi antaa yhä tulokseksi sen, että 
hankittujen nettovarojen käypä arvo ylittää suoritetun vastikkeen 
kokonaismäärän, voitto kirjataan tulosvaikutteisesti. Alkuperäisen 
kirjaamisen jälkeen liikearvo arvostetaan hankintamenoon, josta 
on vähennetty mahdolliset kertyneet arvonalentumistappiot. Lii-
ketoimintojen yhdistämisessä hankittu liikearvo jaetaan arvon-
alentumistestausta varten hankinta-ajankohdasta lähtien kaikille 
konsernin rahavirtaa tuottaville yksiköille, joiden odotetaan hyö-
tyvän yhdistämisestä, riippumatta siitä, kohdistetaanko muita han-
kinnan kohteen varoja tai velkoja näille yksiköille.

Mikäli liikearvoa on kohdistettu yksittäiselle rahavirtaa tuotta-
valle yksikölle ja osasta kyseisen yksikön toimintaa luovutaan, luo-
vutettuun toimintaan liittyvä liikearvo sisällytetään toiminnan kir-
janpitoarvoon luovutusvoiton tai -tappion määrittelyssä. Näissä 
tapauksissa luovutettu liikearvo lasketaan luovutetun toiminnan 
ja säilytetyn rahavirtaa tuottavan yksikön osuuden suhteellisten 
arvojen perusteella.

Ahlström Capital sovelsi IFRS-standardeja ensimmäisen kerran 
31.12.2014 päättyneenä tilivuonna ja hyödynsi tuolloin vapautus-
ta IFRS 3 -standardin takautuvasta soveltamisesta. Tämä tarkoittaa 
sitä, että vain 1.1.2013 jälkeen toteutuneet tapahtumat arvoste-
taan IFRS 3:n mukaisesti.

Osakkuusyhtiö- ja yhteisyrityssijoitukset
Osakkuusyhtiö on yhtiö, jossa konsernilla on huomattava vaikutus-
valta. Huomattava vaikutusvalta merkitsee oikeutta osallistua sijoi-
tuskohteen rahoitusta ja operatiivista toimintaa koskevaan päätök-

sentekoon, mikä ei kuitenkaan tarkoita niitä koskevaa määräysvaltaa 
tai yhteistä määräysvaltaa. Ahlström Capitalin edellytyksenä ja osa-
na strategiaa sen sijoittaessa noteerattuihin yhtiöihin on saavuttaa 
10–30 %:n suora omistusosuus ja ainakin yksi hallituspaikka sekä 
paikka nimitysvaliokunnasta. Ahlström Capitalin tarkoituksena on 
toimia aktiivisena ja vastuullisena sijoittajana sekä kehittää sijoituk-
siaan luodakseen pitkäaikaista omistaja-arvoa. Edellä mainittujen 
seikkojen perusteella Ahlström Capital katsoo, että sillä on joissakin 
tapauksissa merkittävä vaikutusvalta noteeratuissa yhtiöissä, vaikka 
suora omistusosuus olisikin alle 20 prosenttia.

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

Pääomaosuusmenetelmässä osakkuusyhtiö- ja yhteisyrityssijoi-
tukset kirjataan aluksi hankintamenoon. Sijoituksen kirjanpitoar-
voa oikaistaan, mikäli konsernin osuus osakkuusyhtiön tai yhtei-
syrityksen nettovaroista muuttuu hankinta-ajankohdan jälkeen. 
Osakkuusyhtiöön tai yhteisyritykseen liittyvä liikearvo sisältyy si-
joituksen kirjanpitoarvoon, eikä sitä kirjata kuluksi tai testata erik-
seen arvonalentumisen osalta.

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

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

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

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

Jos huomattava vaikutusvalta osakkuusyhtiössä tai yhteinen 
määräysvalta yhteisyrityksessä menetetään, konserni arvostaa ja 
kirjaa mahdollisen jäljelle jääneen sijoituksen käypään arvoon. 
Osakkuusyhtiön tai yhteisyrityksen huomattavan vaikutusvallan 
tai yhteisen määräysvallan menettämisen jälkeisen kirjanpitoar-
von ja jäljelle jääneen sijoituksen käyvän arvon erotus sekä luovu-
tuksesta saatavat tuotot kirjataan tuloslaskelmaan.
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Luokittelu lyhyt- ja pitkäaikaisiin eriin
Konsernin varat ja velat esitetään taseessa erien lyhyt- ja pitkäai-
kaisuutta koskevan luokittelun perusteella. 

Varallisuuserä luokitellaan lyhytaikaiseksi, kun
• sen odotetaan tulevan realisoiduksi tai se aiotaan myydä tai

kuluttaa normaalin toimintajakson aikana
• se on ensisijaisesti tarkoitettu kaupankäyntiä varten
• sen odotetaan tulevan realisoiduksi 12 kuukauden kuluessa

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

tään 12 kuukauden ajan tilikauden päättymisestä vaihtorajoitus 
tai rajoitus käyttää sitä velan suorittamiseksi.

Kaikki muut varat luokitellaan pitkäaikaisiksi.

Velka luokitellaan lyhytaikaiseksi, kun
• sen odotetaan tulevan suoritetuksi normaalin toimintajakson

kuluessa
• se on ensisijaisesti tarkoitettu kaupankäyntiä varten
• se erääntyy suoritettavaksi 12 kuukauden kuluessa tilikauden

päättymisestä tai
• ei ole ehdotonta oikeutta lykätä velan suoritusta vähintään 12

kuukauden ajan tilikauden päättymisestä.

Kaikki muut velat luokitellaan pitkäaikaisiksi. Suojauslaskentaan 
kuulumattomien johdannaisinstrumenttien käyvät arvot esitetään 
lyhytaikaisina. Laskennalliset verosaamiset ja -velat luokitellaan 
pitkäaikaisiksi varoiksi ja veloiksi.

Käyvän arvon määrittäminen
Konserni arvostaa rahoitusinstrumentit, kuten johdannaiset ja ra-
hoitusvaroihin kuulumattomat omaisuuserät esimerkiksi sijoitus-
kiinteistöt, käypään arvoon raportointikauden päättymispäivänä. 

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

Kaikki varat ja velat, joiden käypä arvo määritellään tai esite-
tään tilinpäätöksessä, on luokiteltu käypien arvojen hierarkian 
mukaisesti. Luokittelu perustuu käyvän arvon määrittämiseen 
käytettävien arvostusmenetelmien syöttötietoihin:
• Taso 1 – Toimivilta markkinoilta saatavissa olevat samanlaisten

varojen tai velkojen oikaisemattomat hintanoteeraukset.
• Taso 2 – Arvostusmenetelmät, joissa käyvän arvon määrittämi-

sessä käytettävät alimman tason syöttötiedot perustuvat suo-
raan tai epäsuorasti havainnoitavissa olevaan markkinatietoon.

• Taso 3 – Arvostusmenetelmät, joissa käyvän arvon määrittämi-
sessä käytettävät alimman tason syöttötiedot eivät perustu ha-
vainnoitavissa olevaan markkinatietoon.

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

Tuloutus
Tuloutus tehdään, kun on todennäköistä, että konserniin tulee 
taloudellista etua ja liikevaihto pystytään luotettavasti määrittä-

mään riippumatta siitä, milloin maksu tapahtuu. Liikevaihto ar-
vostetaan saadun tai saatavan vastikkeen käypään arvoon ottaen 
huomioon sopimuksessa määritellyt maksuehdot ja vähentäen 
verot tai maksut.

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

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

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

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

Korkotuotot rahoitusinstrumenteista, jotka arvostetaan jakso-
tettuun hankintamenoon, ja korollisiin rahoitusvaroihin kuuluvat 
erät, jotka luokitellaan myytävissä oleviksi, kirjataan käyttäen 
efektiivistä korkoa (EIR). Korkotuotot sisältyvät tuloslaskelman ra-
hoitustuottoihin.

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

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

Tuloverot
Konsernin tuloslaskelmassa näkyvät verot sisältävät paikallisten 
verolainsäädäntöjen nojalla maksettavia tuloveroja, edellisiä vuo-
sia koskevia veronoikaisuja sekä laskennallisten verovelkojen ja 
-saamisten vuotuisen muutoksen vaikutuksen. 

Lyhytaikaiset tuloverosaamiset ja -velat arvostetaan siihen 
määrään, joka odotetaan saatavan palautuksina veroviranomai-
silta tai tulevan maksettavaksi. Summan laskemisessa käytetään 
niitä verokantoja ja -lakeja, jotka ovat voimassa tai käytännössä 
voimassa tilinpäätöspäivänä maissa, joissa konserni toimii ja tuot-
taa verotettavaa tuloa. Oman pääoman eriin liittyvä lyhytaikainen 
tulovero kirjataan muihin laajan tuloksen eriin. Konserni arvioi ku-
nakin raportointipäivänä veroilmoituksissa raportoituja eriä tilan-
teissa, joissa sovellettavat verosäännökset ovat tulkinnanvaraisia, 
ja tekee tarpeen mukaan varauksia.
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Laskennalliset verovelat ja -saamiset lasketaan kaikista veron 
perusteen ja varojen ja velkojen kirjanpitoarvon välille synty-
vistä väliaikaisista eroista. Tärkeimmät väliaikaiset erot syntyvät 
käyttämättömistä verotuksellisista tappioista, aineettomista hyö-
dykkeistä, aineellisista käyttöomaisuushyödykkeistä, biologisista 
hyödykkeistä, sijoituskiinteistöistä, varauksista, etuuspohjaisista 
eläkejärjestelyistä, konserniyhtiöiden välisen sisäisen varaston 
katteesta ja johdannaisinstrumenttien käypään arvoon arvosta-
misesta. Laskennalliset verosaamiset kirjataan siinä laajuudessa 
kuin niiden käyttö on todennäköistä.

Laskennallista veroa ei kirjata vähennyskelvottomasta liikear-
von alkuperäisestä kirjauksesta. Laskennallista veroa ei myöskään 
kirjata varoista tai veloista sellaisen liiketapahtuman osalta, jossa 
ei ole kyse liiketoimintojen yhdistämisestä ja joka kyseisen liike-
tapahtuman aikaan ei ole vaikuttanut kirjanpidolliseen voittoon 
tai verotettavaan voittoon tai tappioon. Jos tytäryhtiösijoituksissa 
esiintyy väliaikaisia eroja, jotka todennäköisesti muuttuvat enna-
koitavissa olevassa tulevaisuudessa, laskennallista veroa ei kirjata.   

Laskennallisten verosaamisten ja -velkojen arvostaminen ta-
pahtuu niillä verokannoilla, joita oletetaan sovellettavan sinä 
vuonna, jolloin saaminen realisoidaan tai velka suoritetaan. Saa-
misen realisointi tai velan suoritus tapahtuu niiden verokantojen 
ja verolakien mukaisesti, jotka ovat voimassa tai olennaisilta osin 
voimassa raportointipäivänä. Laskennallinen vero määritellään 
raportoinnissa käyttämällä velkamenetelmää varojen ja velkojen 
veroperusteiden ja niiden raportointikauden päättymispäivän 
kirjanpitoarvon väliaikaisen eron laskemiseen.

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

Laskennalliset verosaamiset ja -velat voidaan vähentää toisis-
taan, jos on olemassa täytäntöönpanokelpoinen oikeus vähentää 
lyhytaikaiset verosaamiset ja lyhytaikaiset tuloverovelat toisistaan 
ja jos laskennalliset verot liittyvät samaan veronalaiseen yksik-
köön saman veroviranomaisen alaisuudessa.

Valuutat
Konsernitilinpäätös on laadittu euromääräisenä, joka on konser-
nin emoyhtiön toiminta- ja esittämisvaluutta. Jokaisen konserniin 
kuuluvan erillisen yksikön toimintavaluutta määritetään konser-
nissa, ja erillistilinpäätöksiin sisällytettävät erät arvostetaan käyt-
tämällä kyseistä toimintavaluuttaa.

Valuuttamääräiset erät
Vieraassa valuutassa olevat rahamääräiset varat ja velat muun-
netaan toimintavaluutaksi tilinpäätöspäivää edeltävän päivän 
avistakurssiin. Rahamääräisten erien muuntoerot kirjataan tu-
loslaskelmaan lukuun ottamatta niitä eriä, jotka on tarkoitettu 
konsernin ulkomaiseen yksikköön tekemän nettosijoituksen suo-
jan osaksi. Nämä kirjataan muihin laajan tuloksen eriin, kunnes 
nettosijoituksesta luovutaan, jolloin kumulatiivinen summa luoki-
tellaan uudelleen tulosvaikutteisesti. Valuuttakurssieroista johtu-
vat, näihin rahamääräisiin eriin liittyvät veronmaksut ja -hyvitykset 
kirjataan niin ikään muihin laajan tuloksen eriin.

Ulkomaiset yksiköt
Ulkomaisten yksikköjen varat ja velat muunnetaan euroiksi tilin-
päätöspäivää edeltävän päivän kurssiin, kun taas niiden tuloslas-

kelmat muunnetaan euroiksi kauden keskikurssiin. Muunnosta 
syntyvät kurssierot kirjataan muihin laajan tuloksen eriin. Kun ul-
komaisesta yksiköstä luovutaan, kertyneet muuntoerot siirretään 
muista laajan tuloksen eristä tuloslaskelmaan.

Myytävänä olevat pitkäaikaiset  
omaisuuserät ja lopetetut toiminnot 
Lopetettu toiminto on merkittävä yksikkö, josta on luovuttu tai 
joka on luokiteltu myytävänä olevaksi. Konserni luokittelee pitkä-
aikaiset varat ja luovutettavien erien ryhmät myytävänä oleviksi, 
jos niiden kirjanpitoarvo tulee kertymään pääosin myynnin kautta 
jatkuvan käytön sijasta. 

Omaisuuserä voidaan luokitella myytävänä olevaksi, kun myyn-
ti on erittäin todennäköinen, omaisuuserä on välittömästi myytä-
vissä nykyisessä kunnossaan yleisin ja tavanomaisin ehdoin, johto 
on sitoutunut myyntiin ja myynnin odotetaan toteutuvan vuoden 
kuluessa luokittelusta. 

Nämä pitkäaikaiset varat ja luovutettavien erien ryhmään kuu-
luvat ja myytävinä oleviksi luokitellut erät arvostetaan joko kir-
janpitoarvoon tai käypään arvoon, josta on vähennetty myyntiin 
liittyvät menot, sen mukaan, kumpi arvoista on alempi. 

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

Lopetettuja toimintoja ei sisällytetä jatkuvien toimintojen tulok-
seen, vaan ne esitetään lopetettujen toimintojen verojen jälkeise-
nä yksittäisenä voitto- tai tappioeränä tuloslaskelmassa. Vertailu-
luvut oikaistaan vastaavasti. Taseen vertailulukuja ei oikaista.

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

Poistot lasketaan tasapoistoina. Arvioidut taloudelliset vaiku-
tusajat ovat seuraavat:
• Rakennukset   25–50 vuotta
• Raskaat koneet ja kalusto  10–20 vuotta
• Muut koneet ja kalusto  3–10 vuotta

Maa-alueista ei tehdä poistoja, sillä niiden taloudellisen vaiku-
tusajan katsotaan olevan rajaton. Arvioitua taloudellista vaikutus-
aikaa ja jäännösarvoja tarkistetaan vähintään kunkin tilikauden 
lopussa. Jos ne poikkeavat aiemmista arvioista merkittävästi, 
poistokausia oikaistaan vastaavasti. 

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

Vuokrasopimukset
Aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin liittyvät vuokrasopi-
mukset, joissa kaikki vuokratun omaisuuserän omistukseen liitty-
vät olennaiset edut ja riskit ovat siirtyneet konsernille, luokitellaan 
rahoitusleasingsopimuksiksi. Kun konserni toimii vuokralle otta-
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jana, rahoitusleasingsopimukset kirjataan sopimuksen aloituspäi-
vänä vuokratun omaisuuserän käypään arvoon tai sitä alempaan 
vähimmäisvuokrien nykyarvoon. Rahoitusleasingsopimukset 
ovat järjestelyjä, joilla käytännössä kaikki vuokratun omaisuuse-
rän omistukseen liittyvät riskit ja edut siirtyvät konsernille. Vuokrat 
jaetaan rahoitusmenoihin ja velan vähennykseen vuokra-aikana 
siten, että koron osuus määräytyy kiinteän korkoprosentin perus-
teella kullakin kaudella jäljellä olevalle velkapääomalle. Rahoitus-
menot kirjataan tuloslaskelmaan rahoituskuluihin.

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

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

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

Biologiset hyödykkeet
Biologiset hyödykkeet arvostetaan käypään arvoon vähennet-
tynä myyntiin liittyvillä kustannuksilla. Konsernin biologiset hyö-
dykkeet koostuvat kasvavista metsävaroista. Metsämaan arvo 
esitetään sijoituskiinteistöissä ja arvostetaan käypään arvoon. 
Tilikauden aikana tapahtuneista biologisten hyödykkeiden käy-
pien arvojen muutoksista aiheutuvat voitot tai tappiot kirjataan 
tulosvaikutteisesti, mukaan lukien niitä vastaavat verovaikutukset.

Konsernin mittavien metsävarojen arvostamiseen käypään 
arvoon ei ole olemassa toimivia markkinoita. Tästä syystä arvon 
määritys tehdään diskontattujen tulevien rahavirtojen avulla. 
Rahavirrat perustuvat konsernin metsänhoito- ja hakkuusuunni-
telmaan, jonka laskenta-aikajana on 80 vuotta, mikä vastaa kon-
sernin metsien arvioitua hakkuusykliä. Arvostuksessa käytetty 
diskonttauskorko on metsille laskettu painotettu keskimääräinen 
pääomakustannus. Diskonttauskorko tarkistetaan vuosittain. Ra-
havirrat lasketaan ennen veroja ja ottamatta inflaatiota huomioon.

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

Rakenteilla olevat sijoituskiinteistöt arvostetaan hankintame-
noon. Kun rakenteilla olevat sijoituskiinteistöt valmistuvat, ne 
tullaan uudelleenluokittelun kautta raportoimaan osana sijoitus-
kiinteistöjä.

Rakennettujen sijoituskiinteistöjen käyvät arvot määritetään 
vuosittain riippumattoman auktorisoidun arvioijan suorittaman 
arvioinnin perusteella. Loput sijoituskiinteistöistä muodostuvat 
metsämaasta ja muista maa-alueista. Niiden käypä arvo perustuu 
mahdollisuuksien mukaan ulkoisiin viitetietoihin.

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

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

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

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

Yrityshankintojen yhteydessä saadut sopimuksiin perustuvat 
muut aineettomat hyödykkeet, kuten asiakassuhteet, kirjataan käy-
pään arvoon hankinta-ajankohtana. Niiden taloudellinen vaikutus-
aika on rajallinen ja ne kirjataan hankintamenoon vähennettynä 
kertyneillä tasapoistoilla niiden taloudellisena vaikutusaikana.

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

Aineettomasta hyödykkeestä, jolla on rajoittamaton taloudel-
linen vaikutusaika, ei tehdä poistoja. Niiden arvon alentuminen 
testataan vähintään kerran vuodessa joko yksittäisen hyödykkeen 
tai yhtenäistä rahavirtaa tuottavan yksikön tasolla, mikäli arvon-
alentumisesta on viitteitä.

Tutkimusmenot kirjataan kuluiksi suoriteperusteisesti. Yksittäi-
sen hankkeen kehitysmenot kirjataan aineettomaksi hyödykkeeksi
• kun konserni voi osoittaa, että aineettoman hyödykkeen to-

teutus on teknisesti käyttökelpoinen ja omaisuuserä on valmis 
käyttöön tai myytäväksi

• kun konsernin pyrkimyksenä on saattaa omaisuuserä valmiiksi 
ja käyttää sitä tai myydä se

• kun konserni pystyy esittämään, kuinka omaisuuserä tulee tuot-
tamaan vastaista taloudellista hyötyä

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

• kun konserni pystyy luotettavasti arvioimaan kehitystyön aikai-
set menot ja

• kun konserni pystyy käyttämään näin luotua aineetonta hyödy-
kettä.

Aktivoidut kehittämismenot kirjataan jatkossa hankintamenoon-
sa, josta vähennetään kertyneet poistot ja arvonalentumistap-
piot. Poistojen tekeminen aloitetaan, kun omaisuuserä on valmis 
käytettäväksi, eli se on sellaisessa kunnossa, että se pystyy toimi-
maan tarkoitetulla tavalla. Poistot tehdään sen ajan kuluessa, jona 
omaisuuserästä odotetaan saatavan taloudellista etua. Tuoteke-
hitysvaiheessa omaisuuserän mahdollinen arvonalentuminen 
testataan vuosittain.
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Rahoitusvarat
Rahoitusvaroihin kuuluvat erät luokitellaan käypään arvoon tulos-
vaikutteisesti kirjattaviin rahoitusvaroihin, lainoihin ja muihin saa-
misiin, eräpäivään asti pidettäviin sijoituksiin, myytävissä oleviin 
rahoitusvaroihin tai tehokkaiksi suojausinstrumenteiksi tarkoitet-
tuihin johdannaisiin. Kaikki rahoitusvarat kirjataan alun perin käy-
pään arvoon. Jos kyseessä on rahoitusvaroihin kuuluva erä, jota 
ei arvosteta tulosvaikutteisesti käypään arvoon, sen hankintaan 
kohdistuvat transaktiomenot sisällytetään alkuperäiseen kirjanpi-
toarvoon.

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

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti  
kirjattavat rahoitusvarat
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat sisäl-
tävät kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät rahoitusvarat sekä 
ne erät, jotka alun perin kirjataan käypään arvoon tulosvaikuttei-
sesti. Rahoitusvaroihin kuuluvat varat luokitellaan kaupankäyn-
titarkoituksessa pidettäviksi, jos ne on hankittu myytäviksi tai 
uudelleen ostettaviksi lyhyen ajan kuluessa. Johdannaiset luo-
kitellaan kaupankäyntitarkoituksessa pidettäviksi, ellei niitä ole 
tarkoitettu IAS 39:n mukaisiksi suojausinstrumenteiksi. Käypään 
arvoon tulosvaikutteisesti kirjatut rahoitusvarat merkitään tasee-
seen käypään arvoon siten, että arvon nettomuutokset esitetään 
rahoituserinä (käyvän arvon negatiiviset tai positiiviset nettomuu-
tokset) tuloslaskelmassa.

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

Myyntisaamiset ja muut saamiset kuuluvat normaalisti lainoihin 
ja muihin saamisiin. Myyntisaamiset kirjataan ennakoituun reali-
sointiarvoonsa eli alkuperäiseen laskutettuun summaan vähen-
nettynä arvioidulla arvonalentumisvarauksella. Myyntisaamiset 
arvostetaan erikseen. Luottotappiot kirjataan kuluksi välittömästi, 
kun on viitteitä siitä, että konserni ei pysty perimään myyntisaa-
misiaan alkuperäisten sopimusten mukaisesti. Myyntisaamisia 
voidaan myydä muille rahoitusyhtiöille.

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

Alkuperäisen arvostamisen jälkeen myytävissä olevat rahoitus-
varat arvostetaan käypään arvoon ja realisoitumattomat voitot tai 
tappiot kirjataan muihin laajan tuloksen eriin ja esitetään käyvän 
arvon rahastossa. Kertyneet käyvän arvon muutokset siirretään 
käyvän arvon rahastosta tuloslaskelmaan. 

Rahoitusvaroihin kuuluvan erän  
kirjaaminen pois taseesta
Rahoitusvaroihin kuuluva erä (tai tilanteen mukaan sen osa tai sa-
manlaisten erien ryhmän osa) poistetaan taseesta pääosin silloin, 
kun
• oikeus saada rahavirtaa omaisuuserästä on päättynyt tai
• konserni on siirtänyt oikeutensa omaisuuserän rahavirtoihin 

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

Kun konserni on luopunut oikeudesta saada rahavirtoja omai-
suuserästä tai on tehnyt läpikulkua koskevan järjestelyn, se arvioi, 
missä määrin sille on jäänyt omistamiseen liittyviä riskejä ja etu-
ja. Kun konserni ei ole luopunut olennaisilta osin kaikista omai-
suuserään liittyvistä riskeistä ja eduista eikä myöskään luopunut 
omaisuuserään liittyvästä määräysvallasta, se jatkaa asianomai-
sen omaisuuserän kirjaamista siinä määrin kuin konsernilla on 
säilyvää intressiä. Siinä tapauksessa konserni kirjaa myös tähän 
liittyvät velat. Luovutettu omaisuuserä ja siihen liittyvä velka kirja-
taan tavalla, joka vastaa konsernille jääviä oikeuksia ja velvoitteita.

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

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

Jos on kyse myytävissä olevasta oman pääoman ehtoisesta 
instrumentista, tällainen objektiivinen näyttö olisi esimerkiksi 
merkittävä tai pitkäaikainen sijoituksen käyvän arvon lasku alle 
sen hankintamenon. Sitä, onko arvonalentuminen ollut merkit-
tävä, voidaan arvioida sijoituksen alkuperäisen hankintamenon 
perusteella. Pitkäaikainen koskee sitä aikaa, jolloin käypä arvo on 
ollut alle alkuperäisen hankintamenon. Konserni on määritellyt tä-
män siten, että arvonalentuminen kirjataan, mikäli konsernin kan-
nalta olennaisen sijoituksen arvo on alentunut yhtäjaksoisesti yli 
12 kuukautta. Kun arvonalentumisesta on näyttöä, kumulatiivinen 
tappio – joka määritetään hankintamenon ja käyvän nykyarvon 
väliseksi eroksi, josta vähennetään kaikki aiemmin tuloslaskel-
massa esitetyt asianomaiseen sijoitukseen liittyvät arvonalentu-
mistappiot – poistetaan muista laajan tuloksen eristä ja kirjataan 
tuloslaskelmaan. Oman pääoman ehtoisiin instrumentteihin liit-
tyviä arvonalentumistappioita ei peruta tuloslaskelmassa; niiden 
käyvän arvon nousu arvon alentumisen jälkeen kirjataan laajaan 
tuloslaskelmaan. Jos myytävissä olevien rahoitusvarojen erä myy-
dään, sen laajassa tuloslaskelmassa esitetty käypä arvo kirjataan 
tuloslaskelmaan.
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Kun on kyse myytävissä oleviin rahoitusvaroihin luokitelluista 
vieraan pääoman ehtoisista instrumenteista, arvonalentumista 
arvioidaan samoilla kriteereillä kuin jaksotetun hankintamenon 
mukaisesti kirjattuja rahoitusvaroja. Arvonalentuminen kirjataan 
jaksotetun hankintamenon ja käyvän nykyarvon erotuksena, josta 
vähennetään aiemmin jo tuloslaskelmaan kirjattu asianomaisen 
sijoituksen arvonalentumistappio.

Jos seuraavilla tilikausilla velkainstrumentin käypä arvo nousee 
ja asianomainen nousu voidaan objektiivisesti liittää tuloslaskel-
maan kirjatun arvonalentumistappion jälkeiseen tapahtumaan, 
arvonalentumistappio perutaan tulosvaikutteisesti.

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

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

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

Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävistä veloista syntyvät voi-
tot tai tappiot kirjataan tuloslaskelmaan, samoin johdannaisten 
käyvän arvon muutoksista aiheutuvat realisoituneet ja realisoitu-
mattomat voitot sekä tappiot.

Jaksotettuun hankintamenoon kirjattavat rahoitusvelat
Alkuperäisen kirjaamisen jälkeen korollisten velkojen arvo määri-
tetään jaksotettuun hankintamenoon käyttämällä efektiivisen ko-
ron (EIR) menetelmää. Voitot ja tappiot kirjataan tulosvaikutteisesti 
käyttämällä EIR-menetelmää, kun kyseiset velat poistetaan tasees-
ta. Jaksotettu hankintameno lasketaan ottamalla huomioon kaik-
ki hankintahinnan alennukset tai nousut sekä palkkiot tai menot, 
jotka ovat EIR:n oleellinen osa. EIR:n mukaiset poistot sisältyvät 
tuloslaskelman rahoituskuluihin. Katso tarkemmin liitetieto 31.

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

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

Johdannaisinstrumentit ja suojauslaskenta
Johdannaisinstrumentit kirjataan alun perin käypään arvoon joh-
dannaissopimuksen laadintahetkellä ja arvostetaan myöhemmin 
käypään arvoon. Johdannaiset kirjataan rahoitusvaroihin, jos nii-
den käypä arvo on positiivinen, ja rahoitusvelkoihin niiden käy-
vän arvon ollessa negatiivinen.

Johdannaisten käyvän arvon muutoksista seuraavat voitot tai 
tappiot kirjataan tuloslaskelmaan, paitsi rahavirran suojauksen 
tehokas osa, joka kirjataan muihin laajan tuloksen eriin ja myö-
hemmin tuloslaskelmaan, kun myös itse suojauksen kohteella on 
vaikutusta tuloslaskelmaan.

Suojauslaskenta tarkoittaa laskentamenetelmää, jolla pyritään 
määrittämään yksi tai useampi suojausinstrumentti niin, että nii-
den käypä arvo tai rahavirrat kattavat kokonaan tai osittain suo-
jauskohteen käyvän arvon tai rahavirtojen muutokset. Suojaus-
suhteen alussa konserni määrittää ja dokumentoi muodollisesti 
sen suhteen, johon se haluaa soveltaa suojauslaskentaa, sekä ris-
kinhallintatavoitteensa ja suojaukseen liittyvän strategiansa. 

Suojausinstrumentista tulevan voiton tai tappion tehokas osa 
kirjataan muihin laajan tuloksen eriin rahavirran suojausrahas-
toon. Suojausinstrumenttien tehoton osa kirjataan niiden luon-
teen mukaisesti tuloslaskelmaan joko liiketoiminnan tuottoihin ja 
kuluihin tai rahoitustuottoihin ja -kuluihin. 

Muihin laajan tuloksen eriin kirjatut summat siirretään tuloslas-
kelmaan, kun suojattu liiketoimi vaikuttaa tuloslaskelmaan kuten 
esimerkiksi silloin, kun suojattu rahoitustuotto tai -kulu kirjataan 
tai kun ennakoitu myynti toteutuu.

Jos suojausinstrumentin voimassaolo lakkaa tai se myydään, 
päätetään tai käytetään sitä korvaamatta tai sen voimassaoloa pi-
dentämättä (osana suojausstrategiaa) tai suojaus perutaan tai jos 
suojaus ei enää täytä suojauslaskennan kriteereitä, kaikki aiemmin 
muihin laajan tuloksen eriin kirjatut kumulatiiviset voitot tai tappiot 
jäävät erikseen omaan pääomaan, kunnes ennakoitu liiketoimi to-
teutuu tai ulkomaan rahan määräinen kiinteäehtoinen sitoumus 
täyttyy.

Vaihto-omaisuus
Vaihto-omaisuus arvostetaan joko hankintamenoon tai nettorea-
lisointiarvoon sen mukaan, kumpi on alhaisempi. Kunkin tuotteen 
nykyiseen paikkaan ja tilaan saattamisesta koituneet menot kirja-
taan seuraavasti:
• raaka-aineet: ostot hankintamenoon first-in, first-out -menetel-

mällä tai painotettua keskihintaa käyttäen ja
• valmiit ja keskeneräiset tuotteet: suorat materiaalikustannuk-

set, työvoima ja osa tuotannon yleismenoista normaalin toi-
minta-asteen mukaisesti, pois lukien vieraan pääoman menot.

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

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

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

Kun arvioidaan käyttöarvoa, arvioidut vastaiset rahavirrat dis-
kontataan nykyarvoon käyttäen veroja edeltävää diskonttauskor-
koa, joka heijastaa nykyisiä markkinoiden arvioita rahan aika-ar-
vosta ja riskistä kyseisen omaisuuserän kohdalla. Kun määritetään 
käypä arvo vähennettynä luovutuksesta johtuvilla menoilla, vii-
meaikaiset markkinoilla toteutuneet liiketapahtumat huomioi-
daan. Jos sellaisia ei pystytä löytämään, käytetään asianmukaista 
arvonmäärittämismallia. Nämä laskelmat vahvistetaan arvonmää-
rittämiseen liittyvien kertoimien, julkisen kaupankäynnin kohtee-
na olevien yritysten osakekurssien tai muiden käytettävissä ole-
vien käyvän arvon indikaattorien avulla.

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

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

Seuraaviin omaisuuseriin liittyy erityisiä arvonalentumisen tes-
tauksen piirteitä:
• Liikearvon arvonalentumistestaus suoritetaan vuosittain ja 

aina, jos olosuhteet antavat aihetta olettaa, että kirjanpitoarvo 
saattaa olla alentunut. Liikearvon alentuminen määritellään ar-
vioimalla kerrytettävissä oleva rahamäärä kunkin liikearvoon 
liittyvän rahavirtaa tuottavan yksikön (tai yksikköryhmän) osal-
ta. Kun rahavirtaa tuottavan yksikön kerrytettävissä oleva raha-
määrä on pienempi kuin sen kirjanpitoarvo, kirjataan arvon-
alentumistappio. Liikearvoon liittyviä arvonalentumistappioita 
ei voi perua tulevilla tilikausilla.

• Taloudelliselta vaikutusajaltaan rajoittamattomat aineettomat 
hyödykkeet testataan arvonalentumisen varalta silloin, kun olo-
suhteet antavat aiheen olettaa, että niiden kirjanpitoarvo saat-
taa olla alentunut.

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

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

Takuukuluja koskevat varaukset kirjataan, kun tuote myydään 
tai palvelu toimitetaan asiakkaalle. Takuuvarauksen määrä perus-
tuu kokemusperäiseen tietoon takuumenojen toteutumisesta. 
Alkuperäinen takuukuluarvio tarkistetaan vuosittain.

Uudelleenjärjestelyvaraukset kirjataan, kun varausten kirjaa-
misedellytykset täyttyvät. Konsernilla on tähän tosiasiallinen vel-
voite, kun konserni on laatinut virallisen suunnitelman, josta käy 
ilmi kohteena oleva liiketoiminta tai sen osa, niiden työntekijöi-
den sijainti ja määrä, joita suunnitelma koskee, yksityiskohtainen 
kuluarvio sekä aikataulu. Lisäksi asianomaisille työntekijöille on 
kerrottava suunnitelman pääpiirteet.

Jos rahan aika-arvo on olennainen, varaukset diskontataan 
käyttäen lyhytaikaista diskonttauskorkoa ennen veroja, joka tilan-
teen mukaan heijastelee velalle ominaista riskiä. Kun diskonttaus-
ta käytetään, varauksen lisäys ajan myötä kirjataan rahoituskuluksi.

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

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

Etuuspohjaisissa etuusjärjestelyissä (DBP) taseeseen kirjattu vel-
ka vastaa etuuspohjaisen velvoitteen nykyarvoa, josta on vähen-
netty järjestelyyn liittyvien varojen käypä arvo tilinpäätöshetkellä. 
Vakuutusmatemaattiset voitot ja tappiot kirjataan konsernin muihin 
laajan tuloksen eriin uudelleen määriteltyinä erinä niiden toteu-
tuessa. Muihin laajan tuloksen eriin kirjattuja uudelleen määritelty-
jä eriä ei kirjata uudelleen tulosvaikutteisesti seuraavilla tilikausilla. 
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Aiempaan työsuoritukseen perustuva meno kirjataan tuloslaskel-
maan sillä tilikaudella, jolla järjestelyä muutetaan. Nettokorko las-
ketaan käyttämällä diskonttauskorkoa nettomääräiseen velka- tai 
varallisuuserään. Konserni esittää työsuoritukseen perustuvat 
menot, aiempaan työsuoritukseen perustuvat menot, työsuhde- 
etuusjärjestelyn supistamisesta ja täyttämisestä johtuvat voitot ja 
tappiot sekä nettokorkokulut tai -tuotot työsuhde-etuuskuluina. 

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

Aiempaan työsuoritukseen perustuvat menot kirjataan tulos-
vaikutteisesti sinä päivänä, joka on seuraavista aikaisempi:
• työsuhde-etuusjärjestelyn muuttamis- tai supistamispäivä ja
• päivä, jona konserni kirjaa uudelleenjärjestelyyn liittyvät menot.

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

ja aiemmat työsuorituksiin perustuvat menot sekä työsuh-
de-etuusjärjestelyjen supistamisesta ja muista kuin rutiinin-
omaisista suorituksista johtuvat voitot ja tappiot ja

• nettokorkokulut tai -tuotot.

Osakeperusteiset maksut
Osakeperusteiset maksut ovat yksikön ja toisen osapuolen välisiä 
sopimuksia, jotka oikeuttavat
• toisen osapuolen saamaan käteisenä tai omana pääomana 

maksettavia osakeperusteisia maksuja yksiköltä tai toiselta 
konserniyksiköltä tai

• toisen osapuolen saamaan omana pääomana maksettavia osa-
keperusteisia maksuja yksilöidyillä oikeuden syntymisehdoilla, 
jotka on täytettävä.

Liitetiedossa 18 käsitellään asiaa laajemmin.

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

Soveltaessaan konsernin tilinpäätöksen laatimisperiaatteita toi-
miva johto on tehnyt seuraavat harkintaan perustuvat ratkaisut, 
jotka vaikuttavat eniten konsernitilinpäätökseen. Tulevaisuutta 
koskevat ja muut arvioihin liittyvät keskeiset tilinpäätöspäivän epä-
varmuustekijät, joilla on merkittävä riski aiheuttaa tarvetta varojen 
ja velkojen kirjanpitoarvojen olennaisiin oikaisuihin seuraavan ti-
likauden aikana, on mainittu myöhemmin tässä asiakirjassa. Kon-
serni perustaa oletuksensa ja arvionsa niihin parametreihin, jotka 
olivat saatavissa konsernitilinpäätöstä laadittaessa. Nykyiset olo-
suhteet ja oletukset tulevasta kehityksestä voivat kuitenkin muut-
tua konsernista riippumattomien, markkinoilla tai olosuhteissa 
tapahtuvien muutosten takia. Nämä muutokset heijastuvat oletuk-
siin niiden tapahtuessa. Alla on kuvattu ne alueet, joilla harkintaan 
perustuvat ratkaisut, oletukset ja arviot ovat merkittävimpiä kon-
sernin kannalta ja jotka muuttuessaan vaikuttavat tilinpäätökseen.

Sijoituskiinteistöjen käyvän  
arvon määrittäminen
Konserni kirjaa sijoituskiinteistönsä käypään arvoon, ja niiden 
muutokset kirjataan tulosvaikutteisesti. Suurin osa käyvistä arvois-
ta määritetään vuosittain riippumattoman auktorisoidun arvioijan 
suorittaman arvioinnin perusteella. Pieni osa sijoituskiinteistöistä 
muodostuu metsämaasta ja muista maa-alueista, joiden käypä 
arvo johdetaan mahdollisuuksien mukaan ulkoisista lähteistä. Lii-
tetiedossa 24 käsitellään asiaa laajemmin.

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

Osakeperusteiset maksut
Konserni määrittää omana pääomana työntekijöille maksettavien 
palkkioiden kustannukset käyttämällä oman pääoman ehtoisten 
instrumenttien käypää arvoa osakkeiden myöntämispäivänä. 
Määritettäessä käypää arvoa osakeperusteisesti maksettaville 
palkkioille on päätettävä, mikä on parhaiten soveltuva arviointi-
malli, joka ottaisi huomioon myöntämisessä sovellettavat ehdot. 
Arvio edellyttää myös arviointimalliin parhaiten sopivien syöttö-
tietojen määrittämistä ja niistä tehtäviä olettamuksia. Näitä tietoja 
ovat esimerkiksi osakeoption odotettavissa oleva voimassaoloai-
ka, volatiliteetti ja osinkotuotto. Oletukset ja mallit, joita on käy-
tetty osakeperusteisesti maksettavien liiketoimien käyvän arvon 
arvioimiseksi, on esitetty liitetiedossa 18.

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

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

Eläke-etuudet
Etuuspohjaisten eläkejärjestelyjen ja muiden työsuhteen päätty-
misen jälkeisten etuuksien kustannus sekä eläkevelvoitteen nyky-
arvo määritetään riippumattomien ulkoisten vakuutusmatemaat-
tisten laskelmien avulla. Vakuutusmatemaattisiin laskelmiin liittyy 
monia oletuksia, jotka saattavat poiketa tulevaisuuden todellises-
ta kehityksestä. Näitä ovat muun muassa diskonttauskoron mää-
ritys, muutokset terveydenhuoltokustannuksissa, inflaatio, tulevat 
palkankorotukset, eläköitymistahti ja kuolleisuus sekä tulevat 
eläkkeiden korotukset. Arvioinnin monimutkaisuuden, sen perus-
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oletusten ja pitkäaikaisen tarkasteluvälin vuoksi etuuspohjainen 
velvoite on hyvin herkkä näissä oletuksissa tapahtuville muu-
toksille. Kaikki oletukset tarkistetaan jokaisen raportointikauden 
päättymispäivänä.

Kuolleisuus perustuu julkisesti saatavilla oleviin kunkin maan kuol-
leisuustaulukoihin. Tulevat palkan ja eläkkeiden korotukset perustu-
vat kunkin maan odotettavissa oleviin inflaatioprosentteihin. Näitä 
oletuksia ja herkkyysanalyysia käsitellään tarkemmin liitetiedossa 19.

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

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

Liikearvon arvonalentumistestaus
Liikearvona kirjataan aluksi hankintamenosta se määrä, jolla suo-
ritetun vastikkeen ja määräysvallattomien omistajien osuuksien 
summa ylittää yksilöitävissä olevien hankittujen omaisuuserien 
ja vastattavaksi otettujen velkojen erotuksen. Alkuperäisen kir-
jaamisen jälkeen liikearvo arvostetaan hankintamenoon, josta on 
vähennetty mahdolliset kertyneet arvonalentumistappiot. Liike-
toimintojen yhdistämisessä hankittu liikearvo jaetaan arvonalen-
tumistestausta varten hankinta-ajankohdasta lähtien kaikille kon-
sernin rahavirtaa tuottaville yksiköille, joiden odotetaan hyötyvän 
yhdistämisestä, riippumatta siitä, kohdistetaanko muita hankin-
nan kohteen varoja tai velkoja näille yksiköille. Mikäli liikearvoa 
on kohdistettu yksittäiselle rahavirtaa tuottavalle yksikölle ja osas-
ta kyseisen yksikön toimintaa luovutaan, luovutettuun toimintaan 
liittyvä liikearvo sisällytetään toiminnan kirjanpitoarvoon luovu-
tusvoiton tai -tappion määrittelyssä. Näissä tapauksissa luovutet-
tu liikearvo lasketaan luovutetun toiminnan ja säilytetyn rahavir-
taa tuottavan yksikön osuuden suhteellisten arvojen perusteella.

Liikearvon arvonalentumistestaus tehdään vuosittain. Konser-
nitason arvonalentumistestauksen tukena käytetään ulkopuolisia 
arvonmääritysraportteja. Keskeiset oletukset käyttöarvolaskel-
missa ovat seuraavat: käyttöarvo on herkkä diskonttauskoroille 
ja kasvuprosenteille, joita käytetään ennustekauden jälkeisten 
rahavirtojen ekstrapoloimiseen. Lisäksi yhtiöiden arvioinnin tu-
kena käytetään tavanomaisia arvonmääritysmenetelmiä, kuten 
viiteryhmäperusteista arviointia. Diskonttauskorot edustavat ny-

kyistä markkinoiden arviota kuhunkin rahavirtaa tuottavaan yksik-
köön kohdistuvista riskeistä ottaen huomioon rahan aika-arvon 
sekä perustana olevien omaisuuserien yksittäiset riskit, joita ei 
ole otettu mukaan rahavirta-arvioihin. Diskonttauskorkolaskelma 
perustuu konsernin ja sen liiketoiminta-alueiden erityisolosuh-
teisiin, ja se on johdettu sen painotetusta keskimääräisestä pää-
omakustannuksesta (WACC). Kasvuennusteet perustuvat tosiasi-
allisiin pitkän aikavälin talouskasvuennusteisiin, joiden pohjana 
on kehittyneiden talouksien keskimääräinen historiallinen kasvu. 
Liitetiedossa 23 käsitellään asiaa laajemmin.

Segmentti-informaatio
IFRS-tilinpäätösnormiston mukaan yhteisön on erillistilinpäätöksis-
sään tai omassa tilinpäätöksessään taikka konsernitilinpäätökses-
sään annettava tietoja, joiden avulla sen tilinpäätöksen käyttäjät 
voivat objektiivisesti arvioida sen harjoittamien liiketoimintojen ja 
taloudellisten toimintaympäristöjen luonnetta sekä taloudellisia 
vaikutuksia. IFRS 8 -standardia on sovellettava, jos yhteisön vieraan 
tai oman pääoman ehtoiset instrumentit ovat julkisen kaupankäyn-
nin kohteena tai jos yhteisö toimittaa tilinpäätöksensä arvopape-
rimarkkinavalvojalle tai muulle viranomaistaholle tarkoituksenaan 
laskea liikkeeseen mihin tahansa luokkaan kuuluvia instrumentteja.

Segmenttitietojen esittäminen ei ole pakollista Ahlström Capital 
-konsernille, koska emoyhtiö Ahlström Capital Oy:llä ei ole julki-
sen kaupankäynnin kohteena oman pääoman tai vieraan pääoman 
ehtoisia instrumentteja. Tästä syystä Ahlström Capital -konserni on 
päättänyt olla julkaisematta segmenttitietoja konsernitilinpäätök-
sessään. Sen sijaan esitetään vapaaehtoista ei-segmenttitietoa.

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

Vertailukelpoinen liikevoitto
Vertailukelpoinen liikevoitto on raportoitu liikevoitto, jota on oi-
kaistu sellaisten ei-operatiivisten erien osalta, joiden katsotaan 
vaikuttavan tilikausien väliseen vertailukelpoisuuteen. Tällaisia 
oikaisuja ovat muun muassa myyntivoitot ja -tappiot, sijoituskiin-
teistöjen ja biologisten hyödykkeiden käyvän arvon muutokset, 
varaukset, varausten purut ja uudelleenjärjestelykustannukset.

4. Muutokset IFRS-
tilinpäätösstandardeissa
Päättyneellä tilikaudella sovelletut  
uudet ja muutetut standardit
Ahlström Capital-konserni on noudattanut vuoden 2016 alusta 
alkaen seuraavia voimaan tulleita uusia ja muutettuja standardeja:
• Vuosittaiset parannukset IFRS-standardeihin, muutoskokoelma 

2012–2014 (sovellettava 1.1.2016 tai sen jälkeen alkavilla tili-
kausilla): Annual Improvements -menettelyn kautta standardei-
hin tehtävät pienet ja vähemmän kiireelliset muutokset kerä-
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tään yhdeksi kokonaisuudeksi ja toteutetaan kerran vuodessa. 
Muutokset koskevat neljää standardia. Muutosten vaikutukset 
vaihtelevat standardeittain, mutta ne eivät ole merkittäviä.

• Muutokset IAS 1:een Tilinpäätöksen esittäminen - Tilinpäätök-
sessä esitettäviä tietoja koskeva hanke (sovellettava 1.1.2016 
tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla). Muutokset selventävät IAS 
1:n ohjeistusta olennaisuuteen, tuloslaskelma- ja tase-erien 
yhdistämiseen, väliotsikoiden esittämiseen sekä tilinpäätöksen 
rakenteeseen ja laadintaperiaatteisiin liittyen. Muutoksilla ei 
ole ollut olennaista vaikutusta Ahlström Capitalin konsernitilin-
päätöksen esittämiseen.  

Muilla uusilla ja muutetuilla standardeilla ei ole vaikutusta konser-
nitilinpäätökseen.

Tulevilla tilikausilla sovellettaviksi tulevat 
uudet ja muutetut standardit sekä tulkinnat
Ahlström Capital-konserni ei ole vielä soveltanut seuraavia, IAS-
B:n jo julkistamia uusia tai uudistettuja standardeja ja tulkintoja. 
Konserni ottaa ne käyttöön kunkin standardin ja tulkinnan voi-
maantulopäivästä lähtien, tai mikäli voimaantulopäivä on muu 
kuin tilikauden ensimmäinen päivä, voimaantulopäivää seuraa-
van tilikauden alusta lukien.
• IFRS 15 Myyntituotot asiakassopimuksista (sovellettava 1.1.2018 

tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla): Uusi standardi korvaa nykyiset 
IAS 18- ja IAS 11-standardit ja niihin liittyvät tulkinnat. IFRS 15 si-
sältää viisivaiheisen ohjeistuksen myyntituottojen kirjaamisesta: 
mihin määrään ja milloin myyntituotot kirjataan. Myynti kirjataan 
määräysvallan siirtymisen perusteella joko ajan kuluessa tai yhtenä 
ajankohtana. Standardi lisää myös esitettävien liitetietojen määrää. 
Muutokset IFRS 15:een Myyntituotot asiakassopimuksista - Cla-
rifications to IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers* 
(sovellettava 1.1.2018 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla). Muutok-
set sisältävät selkeytystä ja lisäesimerkkejä tiettyihin näkökulmiin 
myyntituottojen viisivaiheisen kirjaamiskäytännön soveltamisessa. 
Konsernissa arvioidaan parhaillaan IFRS 15:n vaikutuksia. 

• IFRS 9 Rahoitusinstrumentit ja siihen tehdyt muutokset (so-
vellettava 1.1.2018 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla): IFRS 9 
korvaa nykyisen IAS 39-standardin. Uuteen standardiin sisältyy 
uudistettu ohjeistus rahoitusinstrumenttien kirjaamisesta ja ar-
vostamisesta. Tämä kattaa myös uuden, odotettuja luottotap-
pioita koskevan kirjanpitokäsittelyn mallin, jota sovelletaan ra-
hoitusvaroista kirjattavien arvonalentumisten määrittämiseen. 
Standardin yleistä suojauslaskentaa koskevat säännökset on 
myös uudistettu. IAS 39:n säännökset rahoitusinstrumenttien 
taseeseen kirjaamisesta ja taseesta pois kirjaamisesta on säily-
tetty. Konsernissa arvioidaan parhaillaan IFRS 9:n vaikutuksia.  

• IFRS 16 Vuokrasopimukset* (sovellettava 1.1.2019 tai sen jäl-
keen alkavilla tilikausilla). Uusi standardi korvaa IAS 17 -stan-
dardin ja siihen liittyvät tulkinnat. IFRS 16 -standardi edellyttää 
vuokralle ottajilta vuokrasopimusten merkitsemistä taseeseen 
vuokranmaksuvelvoitteena sekä siihen liittyvänä omaisuuseränä. 
Taseeseen merkitseminen muistuttaa paljon IAS 17:n mukaista 
rahoitusleasingin kirjanpitokäsittelyä. Taseeseen merkitsemises-
tä on kaksi helpotusta, jotka koskevat lyhytaikaisia enintään 12 
kuukautta kestäviä vuokrasopimuksia sekä arvoltaan enintään 
USD 5 000 olevia hyödykkeitä. Vuokralle antajien kirjanpitokäsit-
tely tulee säilymään suurelta osin nykyisen IAS 17:n mukaisena. 
Konsernissa arvioidaan parhaillaan IFRS 16:n vaikutuksia.  

• Muutos IAS 7:ään Rahavirtalaskelmat- Disclosure Initiative* 
(sovellettava 1.1.2017 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla). Muu-
toksilla pyritään siihen, että tilinpäätöksen käyttäjät voisivat ar-
vioida rahoitustoiminnasta syntyvien rahavirtavirtavaikutteisten 
ja ei-rahavirtavaikutteisten velkojen muutoksia. Konsernissa 
arvioidaan parhaillaan muutosten vaikutusta. 

• Muutos IAS 12:een Tuloverot - Recognition of Deferred Tax 
Assets for Unrealised Losses *(sovellettava 1.1.2017 tai sen 
jälkeen alkavilla tilikausilla). Muutokset selventävät, että vä-
hennyskelpoisen väliaikaisen eron olemassa olo riippuu yk-
sinomaan omaisuuserän ja sen verotusarvon vertaamisesta 
tilinpäätöshetkellä, eikä siihen vaikuta mahdolliset tulevat 
muutokset omaisuuserän kirjanpitoarvossa tai siinä tavassa, 
kuinka kirjanpitoarvoa vastaava määrä kertyy tulevaisuudessa. 
Konsernissa arvioidaan parhaillaan muutosten vaikutusta. 

• Muutokset IFRS 2:een Osakeperusteiset maksut - Clarificati-
on and Measurement of Share-based Payment Transactions 
* (sovellettava 1.1.2018 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla). 
Muutokset selventävät tietyntyyppisten järjestelyjen kirjanpito-
käsittelyä. Ne koskevat kolmea osa-aluetta: käteisvaroina mak-
settavien maksujen arvostaminen, osakeperusteiset maksut, 
joista on vähennetty lähdevero sekä osakeperusteisten mak-
sujen muuttaminen käteisvaroina maksettavasta omana pää-
omana maksettavaksi. Muutoksilla ei ole olennaista vaikutusta 
Ahlström Capitalin konsernitilinpäätökseen. 

• Muutokset IFRS 4:ään Vakuutussopimukset - Applying IFRS 9 
Financial Instruments with IFRS 4 Insurance Contracts* (sovel-
lettava 1.1.2018 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla). Muutoksil-
la vastataan toimialan huoleen liittyen soveltamisen aloittami-
seen eri ajankohtina. Standardiin tuodaan kaksi vaihtoehtoista 
menettelytapaa tilapäisen kirjanpidossa syntyvän yhteensopi-
mattomuuden ja volatiliteetin helpottamiseksi. Muutoksilla ei 
ole vaikutusta Ahlström Capitalin konsernitilinpäätökseen.

• Muutokset IFRS 10:een Konsernitilinpäätös ja IAS 28:een Si-
joitukset osakkuus- ja yhteisyrityksiin – Sale or Contribution 
of Assets between an Investor and its Associate or Join Ven-
ture * (voimaantuloa on toistaiseksi lykätty eikä voimaantulon 
ajankohtaa ole päätetty). Standardimuutoksella tarkennetaan 
ohjeistusta, kun kyseessä on omaisuuserien myynti tai panos 
sijoittajan ja sen osakkuus- tai yhteisyrityksen välillä. Muutoksil-
la ei ole vaikutusta Ahlström Capitalin konsernitilinpäätökseen.

• Tulkinta IFRIC 22 Foreign Currency Transactions and Advance 
Consideration* (sovellettava 1.1.2018 tai sen jälkeen alkavilla 
tilikausilla). Kun ulkomaanrahan määräinen – omaisuuserään, 
kuluun tai tuottoon liittyvä – ennakkosuoritus maksetaan tai vas-
taanotetaan, IAS 21 Valuuttakurssien muutosten vaikutukset ei 
ota kantaa siihen, miten kyseisen erän muuntamisen toteutumis-
päivä määritetään.  Tulkinta selventää, että toteutumispäivä on 
se päivä, jolloin yhteisö alun perin kirjaa ennakkosuorituksesta 
ennakkomaksun tai tuloennakon. Liiketoimen muodostuessa 
useista ennakkosuorituksista, toteutumispäivä määritetään erik-
seen kullekin yksittäiselle suoritukselle. Konsernissa arvioidaan 
parhaillaan tulkinnan vaikutusta konsernitilinpäätökseen. 

• Muutokset IAS 40:ään Sijoituskiinteistöt - Transfers of Investment 
Property* (sovellettava 1.1.2018 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla).  
Muutokset selventävät, että johdon aikomusten muuttuminen ei 
yksinään osoita sijoituskiinteistön käyttötarkoituksen muuttumis-
ta. Käyttötarkoituksen muutosta osoittavat esimerkit standardissa 
on myös muutettu niin, että ne viittaavat myös rakenteilla olevaan 
kiinteistöön samoin kuin valmiiseen kiinteistöön. Konsernissa ar-
vioidaan parhaillaan tulkinnan vaikutusta konsernitilinpäätökseen. 

• Vuosittaiset parannukset IFRS-standardeihin, muutoskokoelma 
2014–2016 * (sovellettava IFRS 12:n osalta 1.1.2017 tai sen jälkeen 
alkavilla tilikausilla, IFRS 1:n ja IAS 28:n osalta 1.1.2018 tai sen jäl-
keen alkavilla tilikausilla): Annual Improvements -menettelyn kaut-
ta standardeihin tehtävät pienet ja vähemmän kiireelliset muu-
tokset kerätään yhdeksi kokonaisuudeksi ja toteutetaan kerran 
vuodessa. Muutokset koskevat kolmea standardia. Muutosten vai-
kutukset vaihtelevat standardeittain, mutta ne eivät ole merkittäviä.

* = Kyseistä säännöstä ei ole hyväksytty sovellettavaksi EU:ssa 
31.12.2016.
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Liitetieto 5. Konsernia koskevat tiedot

Tiedot tytäryhtiöistä ja osakkuusyhtiöistä
Konsernitilinpäätös sisältää:

Maa
Omistusosuus (%)

Tytäryhtiöt Toimiala 2016 2015
A. Ahlström Kiinteistöt Oy Suomi Kiinteistöt 100 100

A. Ahlström Rakennus Oy Suomi Holding 100 100
Keskinäinen Kiinteistöosakeyhtiö Uudenmaankatu 24 Suomi Kiinteistöt 100 100
Kiinteistö Oy Lahden Kulmala Suomi Kiinteistöt 100 100
Kiinteistö Oy Riihimäen Lasi Suomi Kiinteistöt 100 100
Rauman MO-Kiinteistö Oy Suomi Kiinteistöt 100 100

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

Destia Group Oyj Suomi Holding 100 100
Destia Oy Suomi Tuotanto ja myynti 100 100

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

Zetasora Oy Suomi Ei toimintaa 100 100
Destia Nesta Oy Suomi Ei toimintaa 100 100

Destia Eesti AS Viro Tuotanto ja myynti 100 100
Turgel Grupp AS Viro Tuotanto ja myynti 100 100
Destia Sverige AB Ruotsi Tuotanto ja myynti 100 100
Destia Engineering Oy Suomi Tuotanto ja myynti 51 -

Its-Forsterkning AS Norja Ei toimintaa 100 -
ITS-Infra Grupp OU Viro Ei toimintaa 100 -

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

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

Enics AG Sveitsi Holding 99 99
Enics Eesti AS Viro Tuotanto ja myynti 100 99

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

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

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

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

* Myyty vuonna 2016 Ahlstrom Capital B.V.:ltä Enics Eesti AS:lle.
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Omistusosuus (%)
Osakkuusyhtiöt Maa Toimiala 2016 2015
AC Cleantech Growth Fund I Ky Suomi Holding 29 29
Ahlstrom Oyj Suomi Tuotanto ja myynti 12 11
Kasarmikatu Holding Oy Suomi Kiinteistöt 40 100
Munksjö Oyj Suomi Tuotanto ja myynti 17 14
Suominen Oyj Suomi Tuotanto ja myynti 27 27

Myynnit, purut ja fuusiot Maa 2016
Kiinteistö Oy Hämeenlinnan Taipaleentie 6 Suomi Myyty
Morpac Oy Suomi Myyty
ÅR Packaging Group AB Ruotsi Myyty

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

A&R Carton CdF SA Ranska Myyty
A&R Carton Beteiligungen GmbH Saksa Myyty

A&R Carton GmbH Saksa Myyty
A&R Carton Oy Suomi Myyty
A&R Carton Holding GmbH Saksa Myyty

ZAO A&R Carton Kuban Venäjä Myyty
A&R Carton AS Viro Myyty

SP Containers Ltd Iso-Britannia Myyty
Flextrus Group AB Ruotsi Myyty
Flextrus AB Ruotsi Myyty
Flextrus Halmstad AB Ruotsi Myyty
Flextrus Ltd Iso-Britannia Myyty
A&R Carton Austria GmbH Itävalta Myyty
A&R Carton Graz GmbH Itävalta Myyty

AR Carton Krakow sp z.o.o. Puola Myyty
A&R Carton Russia Holding GmbH Itävalta Myyty

AR Carton Moscow LLC Venäjä Myyty
Waspel Real Estate A.S. Turkki Purettu
Ahlström Pihlava Oy Suomi Purettu
Asunto Oy Varkauden Kommilanranta Suomi Purettu
Kiinteistö Oy Egantti Suomi Purettu
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Liitetieto 6. Liiketoimintojen 
yhdistäminen ja hankinta
Hankinnat 2016
Destia hankki 1.4.2016 toteutetulla yrityskaupalla 51 prosentin 
enemmistöosuuden ITS-Vahvistus Oy:stä yhtiön toimivalta joh-
dolta. Kaupan myötä Destia sai määräysvallan yhtiöstä. Yhtiö on 
yhdistelty 1.4.2016 lähtien 100 prosenttisesti Destia-konserniin. 
Kokonaiskauppahinnan arvioidaan olevan 3,6 miljoonaa euroa. 
Kaupan myötä, konsernin velat kasvoivat 2,8 miljoonaa euroa, 
josta lisäosuuden kauppahintavelka oli tilinpäätöshetkellä ar-
vostettuna 1,9 miljoonaan euroon. Lisäkauppahinnan määrään 
vaikuttaa yhtiön tuleva arvonmuodostus. Muilta osin yhdistetyillä 
luvuilla ei ole ollut konserniin olennaista merkitystä. Yrityshan-
kinnan allokointi kohdistuu käyttöomaisuuteen ja aineettomiin 
oikeuksiin. Liikearvoa kaupasta syntyi 0,8 miljoonaa euroa.

Liitetieto 7. Myytävissä olevat 
omaisuuserät ja lopetetut toiminnot
Ahlström Capital ilmoitti toukokuussa 2016 myyvänsä omistuk-
sensa ÅR Packaging Group AB:ssä CVC Capital Partnersille. Kaup-
pa saatiin päätökseen syyskuussa 2016. Ennen myyntiä Ahlström 
Capitalin omistusosuus ÅR Packagingissa oli 65 prosenttia.  

Tilikauden voitto lopetetuista toiminnoista 
TEUR 2016 2015
Liikevaihto 376 236 513 517
Kulut -350 000 -486 821

26 236 26 696

Osakkeiden myyntivoitot 148 050
Tilikauden voitto ennen veroja lope-
tetuista toiminnoista 174 286 26 696

Tuloverot -5 556 -6 712
Tilikauden voitto lopetetuista toimin-
noista 168 730 19 984

Liiketoiminnan nettorahavirta  
lopetetuista toiminnoista
TEUR 2016 2015
Liiketoiminnan nettorahavirta 22 611 67 013
Investointien nettorahavirta 126 939 -81 991
Rahoituksen nettorahavirta -28 984 39 466
Nettorahavirta 120 566 24 488

Lopetetut toiminnot, vaikutus taseeseen 
TEUR 31.8.2016
Pitkäaikaiset varat 143 845
Vaihto-omaisuus 65 721
Muut saamiset 90 528
Rahat ja pankkisaamiset 41 812
Rahoitusvelat -105 105
Ostovelat ja muut velat -144 638
Nettovarat 92 163

Kauppahinta vähennettynä myynnin 
kuluilla 202 656
Lainana maksettu osuus kauppahin-
nasta -19 500
Lopetettujen toimintojen rahavarat -41 812
Kaupan rahavirtavaikutus yhteensä 141 344

Liitetieto 8. Liikevaihto
TEUR 2016 2015
Liikevaihto 1 004 414 976 352
Vuokratuotot 11 413 13 893
Tuotot myytäviksi rakennetuista 
kiinteistöistä 1 039 25 719

1 016 867 1 015 963

Liikevaihdon jakautuminen  
alueittain
Suomi 579 169 577 372
Muu Eurooppa 322 304 324 080
Muu maailma 115 394 114 511

1 016 867 1 015 963

Liikevaihdon jakautuminen  
liiketoiminta-alueittain
Elektroniikan sopimusvalmistus (EMS) 501 137 505 332
Infrastruktuuri- ja rakentamispalvelut 493 216 462 758
Kiinteistöt 12 451 39 611
Metsät 8 201 6 469
Muut 1 861 1 794

1 016 867 1 015 963

Liitetieto 9. Liiketoiminnan muut tuotot

TEUR 2016 2015
Sijoitusten myyntivoitot 1 960 3 764
Muiden aineellisten ja aineettomien 
hyödykkeiden myyntivoitot 2 470 5 878
Myytävissä olevien rahoitusvarojen 
myyntivoitot 68 455
Sijoituskiinteistöjen ja biologisten 
hyödykkeiden käyvän  
arvon muutokset 661 10 892
Muut 3 955 3 510

9 046 92 499

Vuonna 2015 liiketoiminnan muut tuotot sisälsivät myös realisoi-
tuneet tuotot myytävissä olevista rahoitusvaroista.
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Liitetieto 10. Pitkäaikaishankkeet
Liikevaihto pitkäaikaishankkeista kirjataan valmistusasteen mu-
kaisella tulouttamismenetelmällä, kun hankkeen tulos voidaan 
luotettavasti määrittää. Valtaosa pitkäaikaishankkeista liittyy Des-
tiaan. Lisäksi Enicsissä on kirjattu joitakin pieniä hankkeita valmis-
tusasteen mukaisella menetelmällä. 

Pitkäaikaishankkeet esitetään tuloslaskelmassa ja taseessa seu-
raavasti:
TEUR 2016 2015
Tuloslaskelma
Osatuloutusperiaatteella kirjattu 
liikevaihto 444 319 421 012

Tase
Kertyneet toteutuneet menot ja kirja-
tut voitot (tappiot vähennetty) 767 169 745 732
Keskeneräisistä hankkeista saadut 
ennakkomaksut 27 355 30 300

Tuloutus

Destia 
Liikevaihto muodostuu pääosin infrastruktuuri- ja rakennuspal-
veluliiketoiminnasta. Destia rakentaa, ylläpitää ja suunnittelee 
liikenneväyliä, liikenne- ja teollisuusympäristöjä sekä kokonaisia 
elinympäristöjä. Destian palvelut ulottuvat kattavasta maanpäälli-
sestä toiminnasta aina maanalaiseen rakentamiseen. 

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

Liitetieto 11. Materiaalit ja palvelut

TEUR 2016 2015
Valmiiden ja keskeneräisten tuottei-
den varaston muutos 1 097 -24 180
Ostot tilikauden aikana -420 689 -425 765
Raaka-ainevaraston muutos 2 421 426
Ulkopuoliset palvelut -273 151 -250 292

-690 322 -699 811

Liitetieto 12. Liiketoiminnan muut kulut
TEUR 2016 2015
Vuokrakulut -10 307 -10 860
Ulkopuoliset palvelut -9 316 -7 825
Muut kulut -67 764 -66 174

-87 387 -84 859

Muut kulut sisältävät pääasiassa matka- ja tietotekniikkakuluja, 
kiinteistöjen kunnossapito- ja korjauskuluja, vapaaehtoisia henki-
löstökuluja sekä energia- ja vuokratyövoimakuluja.

Destia kirjasi vuonna 2016 tutkimus- ja kehittämismenoja -916 
tuhatta euroa (-934). Tutkimus- ja kehittämismenot liittyvät henki-
löstö- ja muihin kuluihin. Kehittämismenot kirjataan niiden toteu-
tumishetkellä kuluksi.

Tilintarkastajan palkkiot
TEUR 2016 2015
Tilintarkastuspalkkio -406 -688
Muut palvelut -137 -437

-543 -1 125

Liitetieto 13. Rahoitustuotot
TEUR 2016 2015
Muut rahoitustuotot 6 753 66
Valuuttakurssivoitot 4 262 10 410
Osingot 1 352 32
Korkotuotot 1 233 1 127

13 600 11 635

Liitetieto 14. Rahoituskulut
TEUR 2016 2015
Korkokulut rahoitusveloista -10 402 -9 557
Korkokulut rahoitusleasingsopimuk-
sista -654 -757
Muut rahoituskulut -7 626 -4 898
Valuuttakurssitappiot -3 831 -9 899

-22 513 -25 112
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Liitetieto 15. Työsuhde-etuuksista 
aiheutuneet kulut ja henkilöstömäärä
TEUR 2016 2015
Palkat ja palkkiot -157 879 -153 794
Eläkekulut -19 821 -16 737
Muut työsuhteen päättymisen jälkei-
set etuudet -6 -11
Muut henkilöstökulut -19 610 -20 766
Työsuhde-etuuksista aiheutuneet 
kulut yhteensä -197 315 -191 308

Toimitusjohtajien palkat -481 -1 016
josta muuttuva palkan osa -600

Palkkiot hallituksen jäsenille -377 -382

Toimitusjohtajien ja hallituksen palkat ja palkkiot koskevat vain 
emoyhtiötä.

Henkilöstön lukumäärä keskimäärin 2016 2015
Toimihenkilöt 1 839 1 879
Työntekijät 2 810 2 900

4 649 4 780

Edellä olevat luvut eivät sisällä ÅR Packagingin lukuja.

Ahlström Capital Oy:n pitkän  
aikavälin kannustinjärjestelmä
Ahlström Capital Oy:n ("yhtiö") hallitus toteutti vuonna 2015 yh-
tiön johdolle suunnatun pitkän aikavälin kannustinohjelman. Oh-
jelman tarkoituksena on yhdistää osakkeenomistajien ja johdon 
tavoitteet yhtiön arvon kasvattamiseksi pitkällä aikavälillä, sitout-
taa johto yhtiön pitkän aikavälin liiketoimintatavoitteisiin ja taata 
johdolle kilpailukykyinen sekä vertailun kestävä palkitsemistaso.

Yhtiön pitkän aikavälin kannustinohjelma sisältää kolme pe-
räkkäistä ja limittäistä ansaintajaksoa: 2015–2017, 2016–2018 ja 
2017–2019. Järjestelmän ansaintakriteereistä, sen piiriin kuulu-
vista henkilöistä ja palkkioiden suuruudesta päättää hallitus kuta-
kin ansaintajaksoa varten erikseen. 

Ansaintajaksoille 2015–2017 ja 2016–2018 hyväksytyt ansain-
takriteerit perustuvat Ahlström Capital Oy:n osakkeen ulkoisen 
käyvän arvon (EFV) kehitykseen. Ensimmäisellä ja toisella ansain-
tajaksolla palkkio on enintään 133 % osallistujan vuosipalkasta ja 
maksettavissa vuosina 2018 ja 2019.

Destia Group Oyj:n pitkän  
aikavälin kannustinjärjestelmä
Destia Group Oyj:n hallitus aloitti vuonna 2014 uuden pitkän ai-
kavälin kannustinjärjestelmän vuosille 2014−2018. Järjestelmän 
tarkoituksena on sitouttaa tietyt avainhenkilöt yhtiöön ja tarjota 
heille kilpailukykyinen palkkiojärjestelmä. Pitkän aikavälin kan-
nustinjärjestelmästä sekä sen piiriin kuuluvista henkilöistä päät-
tää Destian hallitus. Järjestelmän piiriin kuuluu noin 75 henkilöä. 

Ansaintajakso on 2014–2018, ja ansaintakriteerinä on yhtiön ar-
vonnousu. Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän kriteerit ovat 
samat kaikille järjestelmän piiriin kuuluville. Kriteerit koskevat 
koko Destia Groupia ja poikkeavat tulospalkkiojärjestelmän kri-
teereistä. Ansaintajaksolta kertynyt palkkio maksetaan rahapalk-
kiona viimeistään vuonna 2019.

Konsernissa on huomioitu synteettinen optiojärjestely, jonka 
AC Infra Oy myönsi Destia Groupin hallituksen puheenjohtajalle 
vuonna 2015. 

Edellä mainittujen pitkän aikavälin kannustinjärjestelmien vaiku-
tus Ahlström Capital -konsernin työsuhde-etuuksista aiheutuviin 
kuluihin vuonna 2016 oli 2,8 miljoonaa euroa (2,6) ja niihin liitty-
vät velat vuoden 2016 lopussa olivat 6,5 miljoonaa euroa (3,7). 

Liitetieto 16. Osakeperusteiset maksut
Ahlström Capital -konsernissa osakeperusteisia maksuohjelmia 
on käytössä Enicsissä.

Optioiden määrä 2016 2015
Jäljellä 1.1. 110 657 22 157
Tilikaudella myönnetty 8 500 88 500
Jäljellä 31.12. 119 157 110 657
Käytettävissä 31.12. 119 157 110 657

Optio-ohjelma 2010
Optio-ohjelmaa muutettiin vuonna 2014. Osa myönnetyistä op-
tioista suoritettiin käteisellä joillekuille ohjelman piiriin kuuluville 
vuonna 2014. Vuoden 2010 optio-ohjelmaan kuuluvia jäljellä ole-
via optioita koskevia sopimuksia on muutettu. Nämä optiot voi-
daan suorittaa käteisellä aikaisintaan 31.12.2020. Myönnettyihin 
optioihin liittyvä velka on kirjattu täysimääräisinä.

Optio-ohjelma 2015  
(Enicsin osakepalkkio-ohjelma)
Konsernilla on uusi tietyille johtoon kuuluville ja avainhenkilöil-
le suunnattu optio-ohjelma, joka tuli voimaan 1.1.2015. Optiot 
myönnetään ohjelman piiriin kuuluville ilmaiseksi. Yhtiö voi ostaa 
optiot ohjelman piiriin kuuluvilta henkilöiltä 31.12.2018 käypään 
markkinahintaan, josta vähennetään arvioitu toteutushinta. Oh-
jelman piiriin kuuluvilla on oikeus saada sidotuista ja lunastamat-
tomista optioista käypää markkina-arvoa vastaava käteisvastike, 
josta on vähennetty arvioitu toteutushinta 31.12.2020. Optiot 
voidaan lunastaa jo aikaisemmin, mikäli yhtiön omistussuhteissa 
tapahtuu merkittäviä muutoksia. Arvioidun toteutushinnan voi 
määrittää hallitus, ja sitä oikaistaan suhteessa kerryttämisjaksolla 
tehtyihin pääomankorotuksiin tai pääoman jakamiseen.

Myönnettyihin optioihin liittyvä velka on kirjattu täysimääräisenä. 
Vuonna 2016 optio-ohjelman kulut olivat 602 tuhatta euroa (160). 
Vuosina 2016 ja 2015 yhtään optiota ei konvertoitu osakkeiksi. 
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Liitetieto 17. Eläkkeet ja  
muut työsuhteen päättymisen  
jälkeiset etuudet

Etuuspohjaisten  
eläkejärjestelyjen nettovelka
TEUR 2016 2015
Suomi 4 778 4 107
Saksa 27 896
Itävalta 5 626
Sveitsi 5 059 4 688
Muut maat 1 605

9 837 43 922

Saksaa, Itävaltaa ja muita maita vuonna 2015 koskevat luvut liitty-
vät ÅR Packagingiin, joka myytiin vuonna 2016.

Suurin osa konsernin eläkejärjestelyistä on luonteeltaan mak-
supohjaisia järjestelyjä (DCP). Maksupohjaiset eläkejärjestelyt 
ovat työsuhteen päättymisen jälkeisiä etuusjärjestelyitä, joissa 
yhtiö suorittaa kiinteitä maksuja erilliseen yksikköön (rahastoon). 
Yhtiöllä ei ole mitään oikeudellista tai tosiasiallista velvoitetta lisä-
maksujen suorittamiseen, mikäli rahastossa ei ole riittävästi varoja 
työntekijöiden nykyisen tai edeltävien tilikausien työsuorituksiin 
perustuvien eläke-etuuksien maksamiseen. 

Tietyt eläkejärjestelyt ovat etuuspohjaisia järjestelyitä, joissa 
taseeseen kirjattu velka vastaa etuuspohjaisen velvoitteen ny-
kyarvoa, josta on vähennetty järjestelyyn liittyvien varojen käypä 
arvo tilinpäätöshetkellä. Vakuutusmatemaattiset voitot ja tappiot 
kirjataan muihin laajan tuloksen eriin uudelleen arvostettuina eri-
nä niiden toteutuessa.

Muihin laajan tuloksen eriin kirjattuja uudelleen määriteltyjä 
eriä ei kirjata uudelleen tulosvaikutteisesti seuraavilla tilikausilla. 
Aiempaan työsuoritukseen perustuva meno kirjataan tuloslas-
kelmaan sillä tilikaudella, jolla järjestelyä muutetaan. Nettokorko 
lasketaan käyttämällä diskonttauskorkoa nettomääräiseen velka- 
tai varallisuuserään. Konserni esittää työsuoritukseen perustuvat 
menot, aiempaan työsuoritukseen perustuvat menot, työsuh-
de-etuusjärjestelyn supistamisesta ja täyttämisestä johtuvat voi-
tot ja tappiot sekä nettokorkokulut tai -tuotot työsuhde-etuusku-
luina.  

Etuuspohjaisten velvoitteiden muutokset ja 
niihin liittyvien omaisuuserien käyvät arvot
TEUR 2016 2015
Kirjanpitoarvo 1.1. 43 922 36 620
Liiketoimintojen yhdistäminen 5 739
Lopetetut toiminnot -35 127
Uudelleenluokittelut 1 590

Tuloslaskelmaan kirjatut kustannuk-
set
Työsuoritukseen perustuvat menot 1 531 1 528
Korkokulut, netto 74 813
Aiempaan työsuoritukseen  
perustuvat menot -214 -2 081
Järjestelyyn liittyvät suoritukset -1 057
Tulokseen kirjatut  
merkkipäiväetuudet 183 182

Uudelleenmäärityksestä johtuvat 
voitot/tappiot muissa laajan tuloksen 
erissä
Vakuutusmatemaattiset voitot/tappiot 1 815 2 503
Maksetut etuudet -1 334 -3 146
Kurssierot 44 174
Kirjanpitoarvo 31.12. 9 837 43 922

Odotettavissa olevat etuuksien maksut seuraavalla tilikaudella 
ovat 1 287 tuhatta euroa (3 185).

Tärkeimmät vakuutusmatemaattiset 
oletukset*

2016 2015
Diskonttauskorko 1,9 % 2,3 %
Tulevat palkankorotukset 1,9 % 2,5 %
Tulevat eläkkeiden korotukset 1,4 % 1,7 %
65-vuotiaina eläköityvien odotettavis-
sa oleva elinaika - 21 vuotta

Kokonaiseläkevelan herkkyys muutoksille tärkeimpien painotettujen oletusten osalta*
2016 2015

Oletuksen muutos
Vaikutus nettoeläke-

varaukseen Oletuksen muutos
Vaikutus nettoeläke-

varaukseen
% TEUR % TEUR

Diskonttauskorko +/- 0,25 +/- 2 329 +/- 0,5 +/- 1 798
Tulevat palkankorotukset +/- 0,25 +/- 20 +/- 0,5 +/- 157
Tulevat eläkkeiden korotukset +/- 0,25 +/- 1 157 +/- 0,5 +/- 1 823

Vuosia TEUR Vuosia TEUR
65-vuotiaina eläköityvien odotettavis-
sa oleva elinaika - - +/- 1 +/- 1 279

* Tärkeimmät vakuutusmatemaattiset oletukset ja yllä esitetty herkkyysanalyysi kattavat etuuspohjaiseen järjestelyyn liittyvän kokonaisvelkasumman 
vuonna 2016 (Saksa: 64 % vuonna 2015).       
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Liitetieto 18. Tuloverot

Tuloverojen merkittävimmät erät
TEUR
Konsernin tuloslaskelma 2016 2015
Kauden tulovero
Kauden verotettavaan tuloon perustuva vero -7 356 -3 572
Edellisten tilikausien verot 895 -249
Laskennalliset verot
Laskennallisten verojen muutokset 3 743 -5 922
Tuloverot tuloslaskelmassa -2 718 -9 743

Konsernin muut laajan tuloksen erät 
Laskennalliset verot, jotka on kirjattu tilikauden aikana muun laajan tulok-
sen eriin
Myytävissä olevien rahoitusvarojen nettovoitto/tappio 166 589
Etuuspohjaiseen eläkejärjestelyyn liittyvä vakuutusmatemaattinen voitto/
tappio 258 756
Toteutumaton voitto/tappio suojauksesta -523 -229
Muihin laajan tuloksen eriin kirjattu tulovero -99 1 116

Tuloslaskelman tuloveron ja Suomen verokannalla laskettujen verojen välinen täsmäytys
TEUR 2016 2015
Voitto ennen veroja 27 700 101 205

Vero laskettuna Suomen verokannalla (20 %) -5 540 -20 241
Suomen ja ulkomaisten verokantojen välinen ero -2 772 -4 868
Verovapaat tuotot 2 479 13 610
Vähennyskelvottomat kulut 1 329 -810
Edellisten tilikausien vahvistetut tappiot 958 2 703
Edellisten tilikausien tuloveron oikaisut 895 -249
Muut -68 112
Efektiivinen tulovero (9,8 %, vuonna 2015: 9,6 %) -2 718 -9 743
Tilikauden tulovero yhteensä -2 718 -9 743
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Liitetieto 19. Laskennalliset verot
Laskennallisten verosaamisten muutos vuonna 2016

TEUR

Konserni-
tase 

31.12.2015

Tuloslas-
kelman 

erät

Muut 
laajan 

tuloksen 
erät

Kirjattu 
suoraan 
omaan 

pääomaan
Lopetetut 
toiminnot

Liiketoi-
mintojen 
yhdistä-

minen
Muun-
toerot

Konserni-
t ase 

31.12.2016
Vahvistetut tappiot 11 382 113 -11 059 1 437
Eläke-etuudet 6 070 -196 258 89 -4 752 8 1 478
Varaukset 1 702 -221 1 481
Vaihto-omaisuuden sisäinen 
kate 44 8 51
Myytävissä olevat rahoitusvarat 93 93
Sijoituskiinteistöt 3 672 -216 3 457
Johdannaisinstrumentit 531 -522 9
Muut 6 847 -148 -1 046 -73 5 579

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

Laskennallisten verovelkojen muutos vuonna 2016

TEUR

Konserni-
tase 

31.12.2015

Tuloslas-
kelman 

erät

Muut 
laajan 

tuloksen 
erät

Kirjattu 
suoraan 
omaan 

pääomaan
Lopetetut 
toiminnot

Liiketoi-
mintojen 
yhdistä-

minen
Muun-
toerot

Konserni-
t ase 

31.12.2016
Aineettomat hyödykkeet ja 
aineelliset käyttöomaisuushyö-
dykkeet 6 367 -609 1 321 -1 777 5 303
Myytävissä olevat rahoitusvarat 72 -72 0
Sijoituskiinteistöt 9 005 -2 635 6 371
Biologiset hyödykkeet 18 570 635 19 205
Muut 6 193 -1 795 181 -1 222 282 -136 3 504

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

Laskennallisten verosaamisten muutos vuonna 2015

TEUR
Konserni tase 
31.12.2014

Tuloslaskel-
man erät

Muut laajan 
tuloksen erät

Liiketoiminto-
jen yhdistä-

minen Muuntoerot
Konsernitase 

31.12.2015
Vahvistetut tappiot 12 374 -1 886 822 72 11 382
Eläke-etuudet 4 902 -774 571 1 353 18 6 070
Varaukset 1 733 -31 1 702
Vaihto-omaisuuden sisäinen kate 59 -15 44
Myytävissä olevat rahoitusvarat 57 -57 0
Sijoituskiinteistöt 4 236 -564 3 672
Johdannaisinstrumentit 760 -229 531
Muut 5 175 1 192 281 199 6 847

29 296 -2 135 342 2 456 289 30 249

Laskennallisten verovelkojen muutos vuonna 2015

TEUR
Konsernitase 

31.12.2014
Tuloslaskel-

man erät
Muut laajan 

tuloksen erät

Liiketoiminto-
jen yhdistä-

minen Muuntoerot
Konsernitase 

31.12.2015
Aineettomat hyödykkeet ja aineel-
liset käyttöomaisuushyödykkeet 5 860 -237 743 6 367
Myytävissä olevat rahoitusvarat 346 -274 72
Sijoituskiinteistöt 7 113 1 892 9 005
Biologiset hyödykkeet 18 597 -27 18 570
Muut 4 342 2 190 -296 690 -733 6 193

36 258 3 819 -571 690 11 40 208
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Laskennalliset verot taseessa
2016 2015

Laskennalliset verosaamiset 12 584 30 249
Laskennalliset verovelat 34 382 40 208
Laskennalliset verosaamiset/-velat, 
netto -21 798 -9 959

Konsernilla oli 31.12.2016 verotuksessa vahvistettuja vähennys-
kelpoisia tappioita yhteensä 8,7 miljoonaa euroa. Tästä 1,4 mil-
joonalla eurolla ei ole vanhenemisaikaa. 6,5 miljoonan euron 
tappioista ei ole kirjattu laskennallista verosaamista, koska on 
epävarmaa, voidaanko niitä hyödyntää myöhemmin.

Liitetieto 20. Aineettomat hyödykkeet

TEUR Liikearvo
Aineettomat 

oikeudet

Muut  
aineettomat 
hyödykkeet

Ennakko-
maksut Yhteensä

Hankintameno 
1.1.2016 98 100 32 528 14 407 625 145 660
Lisäykset 254 861 87 1 202
Vähennykset -154 -154
Liiketoimintojen luovutukset -13 422 -593 -14 975 -28 990
Liiketoimintojen yhdistäminen 820 704 1 524
Siirrot erien välillä 2 710 15 -293 2 432
Kurssierot -859 146 -308 -11 -1 032
31.12.2016 84 639 35 595 0 409 120 643

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset
1.1.2016 -25 037 -9 057 -34 094
Poistot tilikaudella -3 120 -3 120
Vähennykset 46 46
Liiketoimintojen luovutukset 501 8 869 9 370
Kurssierot -151 188 37
31.12.2016 -27 762 0 -27 762

Kirjanpitoarvo
31.12.2016 84 639 7 833 0 409 92 881

TEUR Liikearvo
Aineettomat 

oikeudet

Muut  
aineettomat 
hyödykkeet

Ennakko-
maksut Yhteensä

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

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

Kirjanpitoarvo
31.12.2015 98 100 7 492 5 350 625 111 567
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Liitetieto 21. Liikearvon 
arvonalentumisen testaus
Yritysostoissa muodostunut liikearvo on kohdistettu Ahlström Ca-
pitalin portfolioyhtiöille eli rahavirtaa tuottaville yksiköille (CGU), 
jotka ovat myös alentumistestauksen toiminnallisia ja raportoita-
via segmenttejä.

Liikearvojen kirjanpitoarvot yksiköittäin:
TEUR 2016 2015
Destia 83 649 82 829
Enics 990 1 057
AR Packaging 0 14 214

84 639 98 100

Arvonalentumisen tukena käytetään ulkopuolisen riippumat-
toman arvioitsijan laatimia arvonmääritysraportteja. Rahavirtaa 
tuottavien yksiköiden kerrytettävissä olevat rahamäärät määrite-
tään käyttöarvolaskelmilla.

Käyttöarvolaskelmissa käytetyt  
keskeiset oletukset
Käyttöarvon laskentaan vaikuttavia tekijöitä ovat diskonttauskorot 
ja kasvuprosentit, joita käytetään ekstrapoloitaessa ennustekau-
den jälkeisiä rahavirtoja.

Diskonttauskorot
Diskonttauskorot edustavat nykyistä markkinoiden arviota ku-
hunkin rahavirtaa kerryttävään yksikköön kohdistuvista riskeistä 
ottaen huomioon rahan aika-arvon sekä perustana olevien omai-
suuserien yksittäiset riskit, joita ei ole otettu mukaan rahavirta-ar-
vioihin. Diskonttauskorkolaskelmassa on huomioitu konsernin ja 
sen liiketoiminta-alueiden erityisolosuhteet, ja se on johdettu sen 
painotetusta keskimääräisestä pääomakustannuksesta (WACC). 
WACC ottaa huomioon sekä velat että oman pääoman. Oman 
pääoman kustannus johdetaan omistajien tuotto-odotuksesta. 
Velan kustannus perustuu siihen korolliseen vieraaseen pää-
omaan, jota konsernin on pakko hoitaa. Toimialakohtainen riski 
huomioidaan käyttämällä yksittäisiä betatekijöitä. Betatekijät 
arvioidaan vuosittain julkisesti saatavilla olevan markkinatiedon 
pohjalta.  

WACC-arvot perustuvat ulkopuolisiin arvonmääritysraporttei-
hin. Käytetyt diskonttauskorot ovat seuraavat: Enics 9,3 % ja Des-
tia 9,0 %. 

Kasvuennusteet
Kasvuennusteet perustuvat tosiasiallisiin pitkän aikavälin talous-
kasvuennusteisiin. Ennusteiden pohjana käytetään kehittyneiden 
talouksien keskimääräistä historiallista kasvuprosenttia, joka on 
ollut noin 2 % vuodessa. Yhtiöiden odotetaan kasvavan orgaa-
nisesti ja pääsääntöisesti talouskasvun tahdissa. Pitkän aikavälin 
matalampien kasvuennusteiden vuoksi käyttöarvon laskennassa 
käytettävä kasvuprosentti on 1 % vuodessa.

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

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

Liitetieto 22. Sijoituskiinteistöt
TEUR 2016 2015
1.1. 153 424 149 475
Lisäykset 276 49
Vähennykset -39 511 -7 162
Siirrot erien välillä 427 201
Käyvän arvon muutos -2 879 10 861
31.12. 111 738 153 424

Konsernin sijoituskiinteistöihin sisältyy maa-alueita ja rakennuk-
sia, jotka omistetaan vuokratuoton, omaisuuden arvonnousun 
tai molempien hankkimiseksi. Tavaroiden tai palveluiden tuotan-
toon ja jakeluun sekä hallinnollisiin tarkoituksiin käytetyt kiinteis-
töt raportoidaan IAS 16:n mukaisesti. Ahlström Capital -konserni 
on valinnut sijoituskiinteistöjen arvon määrittämiseksi käyvän ar-
von mallin.    

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

Sijoituskiinteistöjen käyvät arvot 31.12.2016 perustuvat pää-
osin riippumattomien ulkopuolisten hyväksyttyjen arvioijien teke-
miin arvonmäärityksiin, jotka kattavat rakennettujen sijoituskiin-
teistöjen arvon kokonaisuudessaan. Loput sijoituskiinteistöistä 
muodostuu maa-alueista ja metsistä.

A. Ahlström Kiinteistöt Oy aloitti merkittävät perusparannus-
työt Lahdessa vuonna 2014. Hanke valmistuu lopullisesti vuon-
na 2017, kun vuokrasopimukset on saatu tehtyä. Vuoden 2016 
tilinpäätöksessä Kiinteistö Oy Lahden Kulmalan kiinteistö on 
raportoitu IAS 16:n mukaisesti aineellisina käyttöomaisuushyö-
dykkeinä. Perusparannuksen jälkeen kyseisen kiinteistön arvo 
määritetään käypään arvoon ja se luokitellaan sijoituskiinteistök-
si. Vuoden 2016 tilinpäätöksessä Asunto Oy Lahden Kulmalan 
varastotilat, jotka ovat olennainen osa Kiinteistö Oy Lahden Kul-
malan tiloja, on arvostettu käypään arvoon ja luokiteltu uudelleen 
sijoituskiinteistöksi. Asunto Oy Lahden Kulmalan huoneistot ovat 
myynnissä, ja ne on raportoitu IAS 2:n mukaisesti vaihto-omai-
suutena.       
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Herkkyysanalyysi
Sijoituskiinteistöjen arvosta tehtiin herkkyysanalyysi tulevan kehi-
tyksen epävarmuustekijöiden selvittämiseksi. Vuokrasopimuksia 
on tarkasteltu tuottoasteen muutosten perusteella. Ensisijainen 
tuottoaste vaihtelee, ja se määritellään kullekin kiinteistölle erik-
seen. Herkkyysanalyysi perustuu ulkopuolisen arvioijan tekemiin 
arvon määrityksiin, ja se kattaa rakennettujen sijoituskiinteistöjen 
arvon kokonaisuudessaan.

 Herkkyysanalyysin tulokset
TEUR 2016 2015
Tuotto -1 prosenttiyksikkö 98 600 144 100
Tuotto +/-0 prosenttiyksikköä 91 800 118 300
Tuotto +1 prosenttiyksikkö 85 500 102 000

Noin 69 % konsernin sijoituskiinteistöistä on pantattu omien vel-
kojen vakuudeksi. Sitoumukset esitetään liitetiedossa 35.  
    

Liitetieto 23. Biologiset hyödykkeet 
Konsernin biologiset hyödykkeet muodostuvat puustosta. Met-
sävarat ovat noin 33 000 hehtaaria. Yhtiön metsissä kasvavan 
puuston kokonaistilavuus on noin 5,0 miljoonaa m3. Vuonna 2016 
puuta hakattiin noin 151 000 m3 (124 000). Lisäksi energiapuu-
ta toimitettiin 26 000 m3 (17 000). Vuonna 2016 konserni osti ja 
hankki maanvaihdoilla noin 500 hehtaaria lisää metsää. Koko-
naisvaikutus metsävaroihin oli 1,9 miljoonaa euroa.

Metsävarojen arvo määritetään käyttämällä diskontattuja tulevia 
rahavirtoja, jotka perustuvat konsernin metsänhoito- ja hakkuu-
suunnitelmaan. Vuonna 2016 laskelmiin ja oletuksiin tehtiin joitakin 
muutoksia. Näiden muutosten vaikutus käypään arvoon on esitetty 
jäljempänä olevassa taulukossa. Hakkuusuunnitelmat on lasket-
tu 100 vuoden ajalle 80 vuoden sijaan, kun tarkempia laskelmia 
ja suunnittelumahdollisuuksia on tullut saataville. Puun hintojen ja 
operatiivisten kustannusten oletetaan pysyvän tasaisina pitkällä ai-
kavälillä. Kiinteät kulut arvioitiin uudelleen historiallisten kulujen ja 
tulevaisuuden ennusteiden mukaan. Hinta-arvio perustuu 5 vuoden 
keskihintoihin 10 vuoden keskihintojen sijaan. Tätä on pidetty riittä-
vänä tasona nykytilanteessa. Laskelmissa käytetään maantieteellisiä 
hinta-alueita. Operatiiviset kustannukset perustuvat keskihintoihin. 

Arvostuksessa käytetty reaalidiskonttauskorko on 4,6 % (5,0), joka 
on metsille laskettu painotettu keskimääräinen pääomakustannus 
(WACC). Vuotuisessa arvioinnissa todettiin, että vertailukorot viittaa-
vat matalampaan diskonttauskorkoon. Tutkimuksen teki ulkopuolinen 
arvioitsija. Painotetussa keskimääräisessä pääomakustannuksessa 
yhdistyvät metsän omistajayhtiön pääomarakenne sekä erilaisten ra-
hoitustyyppien kustannukset. Rahavirrat lasketaan ilman inflaatiovai-
kutusta, ja käytetty diskonttauskorko on reaali WACC ennen veroja. 

Käyvän arvon muutokset kirjataan tulosvaikutteisesti.
Metsäalueiden maapohja raportoidaan sijoituskiinteistöinä IAS 

40:n mukaisesti (liitetieto 22). Metsämaan arvo oli 13,6 miljoonaa 
euroa vuonna 2016 (13,4). Puuston ja metsämaan arvo oli yhteensä 
112,0 miljoonaa euroa vuonna 2016 (106,7).

Voitto käypään arvoon kirjatuista sijoituskiinteistöistä
TEUR 2016 2015
Vuokratuotot sijoituskiinteistöistä 10 081 12 698
Vuokratuottoihin kohdistuvat välittömät hoitokulut -4 514 -3 547

5 567 9 151

Sijoituskiinteistöjen erittely käyttötarkoituksen mukaan

TEUR
Toimisto-

kiinteistöt
Tehdas-

kiinteistöt
Muut  

kiinteistöt

Rakenta-
mattomat  

maa-alueet
1.1.2016 86 400 37 420 9 642 19 963
Käyvän arvon muutos -3 507 60 567
Lisäykset 20 257
Vähennykset -35 420 -2 711 -1 379
Siirrot erien välillä 407 10 11
31.12.2016 83 300 2 000 7 021 19 417

TEUR
Toimisto-

kiinteistöt
Tehdas-

kiinteistöt
Muut  

kiinteistöt

Rakenta-
mattomat  

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

hyödykkeet Metsämaa* 
Metsät  

yhteensä
1.1.2016 93 257 13 444 106 701
Lisäykset 1 929 217 2 146
Vähennykset -344 -39 -383
Siirrot erien välillä -21 61 40
Hakkuusta johtuva muutos -4 904 -4 904
Käyvän arvon muutos vuotuisen kasvun johdosta 5 001 5 001
Käyvän arvon muutos hintojen ja kustannusten muutosten johdosta -3 767 -3 767
Käyvän arvon muutos WACC:n muutoksen johdosta 7 210 7 210
Käyvän arvon muu muutos -34 -34
31.12.2016 98 361 13 649 112 010

TEUR
Biologiset 

hyödykkeet Metsämaa* 
Metsät  

yhteensä
1.1.2015 92 982 13 366 106 348
Lisäykset 408 48 456
Vähennykset -164 -27 -191
Hakkuusta johtuva muutos -3 814 -3 814
Käyvän arvon muutos vuotuisen kasvun johdosta 3 845 3 845
Käyvän arvon muu muutos 57 57
31.12.2015 93 257 13 444 106 701

*Metsämaa raportoidaan sijoituskiinteistöinä IAS 40:n mukaisesti, katso liitetieto 22.

Kasvavan metsän arvosta tehtiin herkkyysanalyysi tulevan kehityksen epävarmuustekijöiden selvittämiseksi. Tulokset osoittavat, että 
puun hinnanmuutokset ja diskonttausprosentti vaikuttavat suuresti metsävarojen arvoon. Operatiivisten kustannusten muutokset vai-
kuttavat vähemmän. Herkkyysanalyysin tulokset ovat seuraavat: 

Herkkyysanalyysin tulokset
2016 Diskonttauskorko
TEUR 3,6 % 4,6 % 5,6 %
Puun hinta -10 % 105 117 86 034 72 750
Puun hinta +10 % 135 593 110 768 93 502
Vakaa hinta- ja kustannustaso 120 355 98 361 83 126
Kustannukset -10 % 123 669 101 039 85 301
Kustannukset +10 % 117 041 95 763 80 951

2015 Diskonttauskorko
TEUR 4,0 % 5,0 % 6,0 %
Puun hinta -10 % 97 605 82 171 70 907
Puun hinta +10 % 124 377 104 568 90 112
Vakaat hinnat ja kustannukset 110 991 93 257 80 510
Kustannukset -10 % 113 449 95 403 82 232
Kustannukset +10 % 108 533 91 336 78 787

Tilikauden lopussa konsernilla ei ollut velkojen vakuudeksi pantattuja metsävaroja. Sitoumukset esitetään liitetiedossa 35.
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Liitetieto 24. Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet

TEUR
Maa- ja 

vesialueet

Raken- 
nukset ja  

rakennelmat

Raken- 
nukset ja

rakennelmat; 
rahoitus-

leasing
Koneet ja 

kalusto

Koneet ja 
kalusto; 

rahoitus-
leasing

Muut 
aineelliset 

hyödyk-
keet

Ennakko-
maksut ja 

keskeneräi-
set hankinnat Yhteensä

Hankintameno 
1.1.2016 23 110 71 026 743 326 562 77 346 29 087 15 840 543 713
Lisäykset 19 1 724 50 19 737 5 543 1 631 14 291 42 994
Vähennykset -429 -465 -139 -5 958 -794 -189 -731 -8 706
Liiketoimintojen luovu-
tukset -13 761 -36 636 -241 251 -17 467 -4 972 -4 810 -318 897
Liiketoimintojen yhdistä-
minen 30 386 2 270 10 2 696
Siirrot erien välillä -1 772 14 968 -7 600 252 -11 073 -5 225
Kurssierot -29 -196 -2 649 -1 409 16 -49 -4 317
31.12.2016 8 939 34 067 653 114 826 55 619 25 834 13 467 253 406

Kertyneet poistot ja arvon-
alentumiset
1.1.2016 -294 -32 854 -325 -221 277 -54 344 -5 191 -314 285
Poistot tilikaudella -2 393 -199 -12 139 -5 253 -1 385 -21 368
Vähennykset 131 139 4 456 538 5 264
Liiketoimintojen luovu-
tukset 284 19 292 165 937 10 227 3 534 199 274
Siirrot erien välillä 1 949 -3 656 3 972 121 2 386
Kurssierot 10 63 1 799 897 -17 2 752
31.12.2016 0 -13 812 -385 -64 879 -43 963 -2 938 -125 977

Kirjanpitoarvo
31.12.2016 8 939 20 255 268 49 947 11 656 22 896 13 467 127 429

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

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

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

Konsernilla oli 31.12.2016 sitoumuksia yhteensä 3,1 miljoonaa euroa. Tästä 0,6 miljoonaa euroa oli kirjattu aineellisiin käyttöomai-
suushyödykkeisiin.
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Liitetieto 25. Sijoitukset 
osakkuusyhtiöihin  
Ahlström Capitalin strategia sen sijoittaessa listattuihin yhtiöihin 
on saavuttaa 10–30 %:n suora omistusosuus ja ainakin yksi hal-
lituspaikka sekä paikka nimitysvaliokunnasta. Ahlström Capitalin 
tarkoituksena on toimia aktiivisena ja vastuullisena sijoittajana 
sekä kehittää sijoituksiaan luodakseen pitkäaikaista omistaja-ar-
voa. Tämä on yleensä myös Ahlström Capitalin edellytyksenä 
sen tehdessä sijoituksia. Edellä mainittujen seikkojen perusteella 
Ahlström Capital katsoo, että sillä on joissakin tapauksissa merkit-
tävä vaikutusvalta noteeratuissa yhtiöissä, vaikka suora omistus-
osuus olisikin alle 20 prosenttia.  

Ahlstrom
Vuoden 2016 lopussa konsernilla oli merkittävä 11,66 %:n omis-
tusosuus Ahlstrom Oyj:stä. Ahlstrom on korkealaatuisten kuitu-
materiaalien valmistaja, joka tekee yhteistyötä alansa johtavien 
yritysten kanssa eri puolilla maailmaa. Yhtiön tavoitteena on kas-
vaa puhtaaseen ja terveeseen elinympäristöön tähtäävän tuote-
valikoiman avulla. Ahlstromin kuitumateriaaleja käytetään monis-
sa arkipäivän tuotteissa, kuten suodattimissa, terveydenhuollon 
kankaissa, laboratorio- ja bioteknologiasovelluksissa, tapeteissa 
ja elintarvikepakkauksissa.

Munksjö
Vuoden 2016 lopussa konsernilla oli merkittävä 17,11 %:n omis-
tusosuus Munksjö Oyj:stä. Munksjö on kansainvälinen erikoispa-
periyhtiö. Yhtiö valmistaa erikoispapereita, jotka ovat sen asiak-
kaiden muotoilu- ja valmistusprosesseille keskeisiä elementtejä. 
Sen ainutlaatuiseen tuotevalikoimaan kuuluvat esimerkiksi koris-
tepaperit, irrokepaperit, elektrotekniset paperit, hiomapaperei-
den pohjamateriaalit ja väliarkkipaperit. Erilaisia paperituotteita 
käytetään useissa teollisissa sovelluksissa ja kuluttajalähtöisissä 
tuotteissa, kuten huonekaluteollisuudessa ja sisustusalalla, sekä 
kestävämpien energiahuoltojärjestelmien luomiseksi.

Ahlstrom ja Munksjö yhdistyvät
Marraskuun 7. päivänä 2016 Ahlstrom ja Munksjö ilmoittivat yh-
tiöiden suunnitelmasta yhdistyä. Yhdistyminen luo yhden maa-
ilman johtavista toimijoista kestävän kehityksen mukaisissa ja 
innovatiivisissa kuitupohjaisissa ratkaisuissa. Yhdistyneen yhtiön 

vuotuinen liikevaihto tulee olemaan yhteensä noin 2,2 miljardia 
euroa ja oikaistu käyttökate 249 miljoonaa euroa. Yhdistyneellä 
yhtiöllä on noin 6  200 työntekijää ja tuotantoa 14 maassa. Yh-
distyminen toteutetaan absorptiosulautumisena, jossa Ahlstrom 
sulautuu Munksjöhön. Ahlstromin osakkeenomistajat saavat yh-
distämisessä 0,9738 Munksjön uutta osaketta jokaista omista-
maansa Ahlstromin osaketta kohden, jolloin Munksjön nykyiset 
osakkeenomistajat omistavat yhdistyneestä yhtiöstä noin 52,8 
prosenttia ja Ahlstromin nykyiset osakkeenomistajat noin 47,2 
prosenttia. Yhdistyminen on tarkoitus toteuttaa vuoden 2017 toi-
sen vuosineljänneksen alussa. Ahlstromin ja Munksjön vuoden 
2016 lopun omistusrakenteen perusteella Ahlström Capitalista 
tulisi uuden yhtiön suurin omistaja 14,59 prosentin omistusosuu-
della.

Suominen
Vuoden 2016 lopussa konsernilla oli 27,01 %:n omistusosuus 
Suominen Oyj:stä. Suominen on pyyhintään tarkoitettujen kui-
tukankaiden maailmanlaajuinen markkinajohtaja. Suominen val-
mistaa kuitukankaita rullatavarana pyyhintä- ja hygieniatuotteisiin 
sekä terveydenhuollon sovelluksiin. 

Cleantech Fund
Konsernilla on 29 %:n omistusosuus AC Cleantech Growth Fund 
-konsernista. Cleantech-rahasto sijoittaa cleantech-yhtiöihin 
mahdollistaen niiden toimintojen teollistamisen ja kaupallistami-
sen sekä prosessien kehittämisen.

West Residential Park
Vuoden 2015 alussa konsernilla oli 50 %:n omistusosuus West Re-
sidential Park S.R.L:stä, joka on Bukarestissa Romaniassa toimiva 
asuinrakennusyhtiö. Sijoituksen kirjanpitoarvo oli 500 TEUR. West 
Residential Park S.R.L:n osakkeet myytiin joulukuussa 2015. Kon-
sernin osuus tilikauden 2015 voitosta/tappiosta oli -461 TEUR.

Kasarmikatu 21
Ahlström Capitalilla on ollut 40 %:n omistusosuus Kasarmikatu 
Holding Oy:ssä, jonka kautta Kasarmikatu 21:ssä sijaitsevaa kiin-
teistöä kehitetään Ahlström Capitalin, HGR Property Partnersin ja 
YIT:n yhteistyönä.
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Yhteenveto osakkuusyhtiöiden taloudellisista tiedoista

Yhteenveto laajasta tuloslaskelmasta

Ahlstrom Oyj Munksjö Oyj Suominen Oyj
AC Cleantech 
 Growth Fund

TEUR 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015
Liikevaihto 1 085 900 1 074 700 1 142 900 1 130 700 416 862 444 042 56 110
Liikevoitto/-tappio 70 800 21 900 74 900 32 700 25 622 31 778 -12 272 -1 095
Tilikauden voitto/tappio jatkuvista 
toiminnoista 34 900 8 600 43 300 22 800 15 233 17 020 -14 757 -1 947
Tilikauden voitto/tappio 34 900 8 600 43 300 22 800 15 233 17 020 -14 757 -1 947

Muut laajan tuloksen erät
Erät, joita ei myöhemmin siirretä 
tulosvaikutteisiksi -4 600 -2 600 -3 300 600 -93 -18
Erät, jotka saatetaan myöhemmin 
siirtää tulosvaikutteisiksi 5 600 -9 900 12 400 -19 900 7 644 1 514
Tilikauden laaja tulos yhteensä 36 000 -4 000 52 400 3 500 22 784 18 516

Konsernin osuus tilikauden  
voitosta/tappiosta 3 838 468 6 708 2 874 4 031 4 570 -4 280 -953
Konsernin osuus muista laajan 
tuloksen eristä 139 -1 385 1 428 -2 377 2 007 407

Taseen yhteenveto

Ahlstrom Oyj Munksjö Oyj Suominen Oyj
AC Cleantech 
 Growth Fund

TEUR 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015
Lyhytaikaiset varat 285 600 318 500 444 200 415 200 136 929 149 585 501 1 377
Pitkäaikaiset varat 492 100 519 200 742 300 758 200 178 698 142 165 17 347 33 671
Myytävissä olevat omaisuuserät 50 400
Lyhytaikaiset velat 294 300 308 400 317 100 306 500 73 590 59 889 26 2 603
Pitkäaikaiset velat 167 900 230 000 431 700 465 600 99 214 106 144 2 590 1 052
Myytävissä oleviin omaisuuseriin 
liittyvät velat 50 100
Oma pääoma 315 800 299 300 437 700 401 300 142 824 125 716 15 232 31 393

Sijoitusten kirjanpitoarvo  
  42 621 36 348 73 055 50 410 48 830 42 627 1 466 5 601

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

Sijoituksen käypä arvo 82 302 37 118 138 061 63 610 57 767 83 978

Saadut osingot 1 589 1 527 2 369 1 410 1 354 677
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Liitetieto 27. Myyntisaamiset  
ja muut saamiset
TEUR 2016 2015
Myyntisaamiset 104 333 149 384
Muut saamiset 5 415 9 801
Lainasaamiset 321 3 775
Siirtosaamiset 17 060 26 710
Johdannaiset 535 421

127 665 190 091

Myyntisaamiset ovat korottomia, ja niiden maksuehto on normaa-
listi 30–90 päivää. Eräillä konserniyhtiöillä on käytössään omat luot-
topolitiikkansa ja luottovakuutuksensa, ja osa saamisista myydään 
ilman takautumisoikeutta. Lisätietoja on liitetiedossa 31.

Saamiskohtaiset alaskirjaukset
TEUR 2016 2015
1.1. 721 1 207
Saamisten arvonalentumisen lisäys 1 292 647
Realisoituneet tappiot -137
Käyttämättömän arvonalentumisen 
peruutus -229 -1 043
Muuntoerot avaavassa taseessa -5 12
Muutokset liiketoimintajärjestelyistä -634 35
31.12. 1 145 721

Myyntisaamisten ikäjakauma
TEUR 2016 2015
Erääntymättömät, arvo ei ole alentunut 91 438 137 660
Erääntyneet, arvo ei ole alentunut
< 30 päivää 8 253 9 324
30–60 päivää 1 081 1 366
61–90 päivää 590 255
> 90 päivää 2 970 778

104 333 149 384

Liitetieto 28. Rahavarat
TEUR 2016 2015
Rahat ja pankkisaamiset 204 112 185 488

204 112 185 488

Suominen Oyj:n ja Ahlstrom Oyj:n hybridijoukkovelkakirjojen 
vaikutus on otettu huomioon. 

Ahlstrom Oyj myi vuonna 2015 Munksjö Oyj:n osakkeitaan AC 
Invest Five B.V:lle, joka on Ahlström Capital -konserniin kuuluva 
yhtiö. Näihin kauppoihin liittyvät kertaluontoisen luovutusvoitto-
kirjaukset on eliminoitu.

Muutokset sijoituksissa osakkuusyhtiöihin
TEUR 2016 2015
1.1. 134 986 120 923
Muuntoerot -3
Osuus voitosta/tappiosta 10 212 6 497
Osuus muun laajan tuloksen eristä 3 574 -3 355
Osingot -5 313 -3 615
Lisäykset 23 129 15 596
Vähennykset -700 -850
Siirrot erien välillä* 4 000 -207
31.12. 169 887 134 986

* Maaliskuussa 2016 tehtyjen järjestelyjen seurauksena Kasarmikatu 
Holding Oy:stä tuli osakkuusyhtiö oltuaan sitä ennen tytäryhtiö.

Liitetieto 26. Vaihto-omaisuus
TEUR 2016 2015
Raaka-aineet ja tarvikkeet 79 912 97 365
Keskeneräiset tuotteet 14 383 24 889
Valmiit tuotteet 13 669 47 156
Ennakkomaksut vaihto-omaisuudesta 29 118
Vaihto-omaisuus yhteensä arvos-
tettuna joko hankintamenoon tai 
nettorealisointiarvoon sen mukaan, 
kumpi on alhaisempi 107 993 169 527

Vaihto-omaisuuteen sisältyy myös myytäviksi rakennettuja kiin-
teistöjä, joiden yhteenlaskettu arvo vuonna 2016 oli 1,8 miljoo-
naa euroa (2,1).

Vuonna 2016 konsernituloslaskelmaan tehtiin 2,6 miljoonan eu-
ron (4,7) alaskirjaus vaihto-omaisuuden epäkuranttiuden vuoksi.
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Liitetieto 29. Rahoitusvarat ja -velat

2016 
TEUR

Hankinta-
menoon 

kirjatut 

Jaksotettuun 
hankinta-
menoon 

kirjatut

Käypään 
arvoon tulos-
vaikutteisesti 

kirjatut

Käypään 
arvoon  

muiden laajan 
tuloksen erien 
kautta kirjatut

Kirjanpitoarvo
yhteensä

Pitkäaikaiset rahoitusvarat
Myytävissä olevat rahoitusvarat 3 863 3 342 7 205
Korolliset lainasaamiset ja rahoitusvarat 25 022 25 022
Lainasaamiset osakkuusyhtiöiltä 2 632 2 632
Muut saamiset 157 100 257
Lyhytaikaiset rahoitusvarat
Myyntisaamiset ja muut saamiset 126 809 126 809
Korolliset lainasaamiset ja rahoitusvarat 321 321
Johdannaiset 535 535
Rahat ja pankkisaamiset 204 112 204 112

334 941 28 075 535 3 342 366 893

Pitkäaikaiset rahoitusvelat
Korolliset velat

Lainat rahoituslaitoksilta 40 522 40 522
Rahoitusleasingvelat 8 660 8 660
Muut velat 6 957 6 957

Johdannaiset 39 39
Muut rahoitusvelat 6 570 6 570
Lyhytaikaiset rahoitusvelat
Korolliset velat

Lainat rahoituslaitoksilta 2 376 2 376
Rahoitusleasingvelat 3 454 3 454
Muut velat 16 787 16 787

Johdannaiset 152 152
Ostovelat ja muut velat 213 266 213 266

219 836 78 756 152 39 298 783
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2015 
TEUR

Hankinta-
menoon 

kirjatut 

Jaksotettuun 
hankintame-
noon kirjatut

Käypään 
arvoon tulos-
vaikutteisesti 

kirjatut

Käypään 
arvoon  

muiden laajan 
tuloksen erien 
kautta kirjatut

Kirjanpitoarvo 
yhteensä

Pitkäaikaiset rahoitusvarat
Myytävissä olevat rahoitusvarat 6 933 4 425 11 358
Korolliset lainasaamiset ja rahoitusvarat 7 551 7 551
Muut saamiset 87 200 287
Lyhytaikaiset rahoitusvarat
Myyntisaamiset ja muut saamiset 185 895 185 895
Laina- ja muut saamiset

Korolliset 2 369 2 369
Korottomat 1 406 1 406

Johdannaiset 421 421
Rahat ja pankkisaamiset 185 488 185 488

379 809 10 120 421 4 425 394 775

Pitkäaikaiset rahoitusvelat
Korolliset velat

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

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

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

Johdannaiset 342 342
Ostovelat ja muut velat 290 739 290 739

294 484 312 350 342 2 655 609 831
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Liitetieto 30. Käyvät arvot ja käyvän arvon määrittäminen
2016 
TEUR

Kirjanpito-
arvo

Käypä arvo
Taso 1 Taso 2 Taso 3 Yhteensä

Käypään arvoon arvostetut omaisuuserät
Sijoituskiinteistöt

Toimistokiinteistöt 83 300 83 300 83 300
Tehdaskiinteistöt 2 000 2 000 2 000
Muut kiinteistöt 7 021 7 021 7 021
Rakentamattomat maa-alueet 19 417 19 417 19 417

Biologiset hyödykkeet 98 361 98 361 98 361
Myytävissä olevat rahoitusvarat

Noteeraamattomat osakkeet 7 205 7 205 7 205
Muut kuin suojausinstrumenteiksi  
määritetyt johdannaiset  535 535 535
Omaisuuserät, joista esitetään käypä arvo
Lainasaamiset 27 975 27 975 27 975

245 814 535 245 279 245 814

Käypään arvoon arvostetut velat
Johdannaisvelat 39 39 39
Muut kuin suojausinstrumenteiksi  
määritetyt johdannaiset  152 152 152
Velat, joista esitetään käypä arvo
Korolliset velat

Vaihtuvakorkoiset lainat 42 942 40 733 2 209 42 942
Kiinteäkorkoiset lainat 5 000 5 000 5 000
Muut korolliset 18 700 1 935 16 765 18 700
Rahoitusleasingvelat 12 114 284 13 123 13 407

78 947 43 142 37 097 80 240

2015
Käypään arvoon arvostetut omaisuuserät
Sijoituskiinteistöt

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

Biologiset hyödykkeet 93 257 93 257 93 257
Myytävissä olevat rahoitusvarat

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

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

269 787 621 421 268 745 269 787

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

Vaihtuvakorkoiset lainat 156 102 118 802 40 302 159 104
Kiinteäkorkoiset lainat 134 920 78 477 56 443 134 920
Luotolliset tilit 5 192 809 4 383 5 192
Rahoitusleasingvelat 16 136 2 959 13 177 16 136

315 347 204 044 114 305 318 349

Erät, joissa kirjanpitoarvo vastaa käypää arvoa, on luokiteltu kolmeen tasoon.
Taso 1: Samanlaisten varojen tai velkojen noteeratut (oikaisemattomat) markkinahinnat toimivilla markkinoilla 
Taso 2: Käypä arvo määritetty markkinoilta saatavien parametrien perusteella 
Taso 3: Käypä arvo määritetty parametrien perusteella, joita ei saada markkinoilta
Myytävissä olevat noteeraamattomat osakkeet, joita ei voida luotettavasti arvostaa, kirjataan hankintamenoon ja esitetään tasolla 3. 
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Myytävissä olevien noteeraamattomien osakkeiden käyvän arvon täsmäytyslaskelma
TEUR 2016 2015
1.1. 10 737 12 527
Muihin laajan tuloksen eriin kirjattu arvon muutos -463 -1 451
Liiketoimintojen yhdistäminen 18
Lisäykset 13 856
Vähennykset -3 126 -1 400
Arvonalentuminen -3 -2
Siirrot erien välillä 28 207
31.12. 7 205 10 737

Liitetieto 31. Rahoitusriskien hallinta
Ahlström Capital Oy on perheomisteinen sijoitusyhtiö, joka si-
joittaa pääasiassa noteerattuihin ja noteeraamattomiin teolli-
suusyrityksiin sekä liikekiinteistöihin ja metsäomaisuuteen. No-
teeraamattomat teollisuusyhtiöt Enics ja Destia, joita kutsutaan 
Portfolioyhtiöiksi, toimivat itsenäisinä operatiivisina alakonser-
neina. Holdingyhtiöt hoitavat sijoituksia noteerattuihin yhtiöihin, 
kiinteistöihin ja metsiin. Liitetiedossa 5, konsernia koskevat tiedot, 
on luettelo kaikista konserniyhtiöistä ja niiden päätoimialoista.

Konserni altistuu toiminnassaan erityyppisille rahoitusriskeille. 
Rahoitusriskien hallinnan yleistavoite on minimoida rahamarkki-
noiden heilahtelujen epäedullisia vaikutuksia. Rahoitusmarkki-
nariskiä ei voida kokonaan eliminoida hajauttamalla omistuksia, 
mutta siltä voidaan suojautua osittain.

Konsernin rahoituspolitiikassa on määritelty, miten konsernin 
rahoitusta ja siihen liittyviä riskejä hallinnoidaan. Rahoituspolitii-
kassa on määritelty kaikkia konserniyhtiöitä koskevat ohjeet. Jo-
kaisella portfolioyhtiöllä on omaan liiketoimintaansa perustuva 
yksityiskohtaisempi rahoituspolitiikka. Portfolioyhtiöt vastaavat 
operatiivisten riskien hallinnasta koko konsernia koskevien oh-
jeiden mukaisesti. Emoyhtiönä Ahlström Capital Oy valvoo opti-
maalista rahoitusrakennetta konsernitasolla.

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

Kukin Portfolioyhtiö on vastuussa rahoituksensa järjestämi-
sestä toimintansa tueksi oman rahoituspolitiikkansa mukaisesti. 
Ahlström Capital voi osallistua tytäryhtiöidensä rahoittamista kos-
kevien strategisen tason päätösten tekemiseen. Portfolioyhtiöt 
varmistavat itsenäisesti, että niillä on toimintansa ja maksuvalmiu-
tensa edellyttämät riittävät luottolimiitit. Ahlström Capital Oy:llä 
yhdessä holdingyhtiöiden kanssa on riittävät luottolimiitit kassan-
hallinnan tarpeisiin ja sijoitusmahdollisuuksien hyödyntämiseksi.

Ahlström Capital Oy ja sen holdingyhtiöt ovat käyttäneet kiin-
teistöjä, metsävaroja sekä osakkeita rahoituksen vakuutena. Va-
kuutena käytettyihin pörssinoteerattuihin osakkeisiin liittyy riski, 
että niiden arvon kehittyminen saattaa aiheuttaa vakuuksiin koh-
distuvia muutosvaatimuksia. Vakuussummien muuttamisvaati-
musten riskiä pidetään erittäin pienenä, ja Ahlström Capital Oy 

seuraa emoyhtiönä näiden rahoitukseen käytettyjen osakeva-
kuuksien arvon kehitystä tarkasti. Konsernin sijoitusten hajautta-
minen pienentää riskiä siitä, että vakuudet eivät riitä kattamaan 
rahoitusta.

Portfolioyhtiöt voivat käyttää vakuutena erilaisia kiinteistöjä ja 
osakkeita omiin rahoitusjärjestelyihinsä. Portfolioyhtiöiden rahoi-
tus järjestetään mahdollisuuksien mukaan aina kohdennettuna 
rahoituksena siten, ettei takaisinmaksua voi vaatia toisilta yksiköiltä.

Markkinariski
Valuuttariski
Ahlström Capital -konsernin valuuttakurssiriski on suhteellisen 
rajallinen, koska pääosa sen liiketoiminnasta on euroissa. Noin 
80 prosenttia konsernin liikevaihdosta on euromääräistä. Jonkin 
verran riskiä liittyy muihin tärkeimpiin Portfolioyhtiöissä käytettyi-
hin valuuttoihin, kuten Yhdysvaltain dollariin, Sveitsin frangiin ja 
Kiinan juan renminbiin, joista voi aiheutua rajallista heilahtelua 
euromääräiseen rahavirtaan.

Portfolioyhtiöt vastaavat valuuttariskin hallinnasta konsernioh-
jeistuksen mukaisesti. Portfolioyhtiöt suojautuvat valuuttariskeiltä 
suojausinstrumenteilla. Kukin Portfolioyhtiö huolehtii suojautumi-
sesta itsenäisesti ottamalla huomioon oman nettopositionsa eri 
valuutoissa. Portfolioyhtiöissä suojautumiseen käytetään valuut-
tatermiinejä, mikä pienentää valuuttakurssien vaihtelusta aiheu-
tuvaa riskiä myös konsernitasolla. 

Kiinteistöliiketoiminnassa konsernin altistuminen valuuttariskil-
le on erittäin vähäistä. Metsävarat sijaitsevat Suomessa ja toimin-
tavaluutta on euro.

Korkoriski
Korkoriskiä pidetään vähäisenä nyky-ympäristössä, jossa keskus-
pankit tukevat taloutta. Tämän erittäin matalien korkojen kauden 
odotetaan kuitenkin jossain vaiheessa päättyvän, mikä voi johtaa 
myös konsernin tasolla korkeampiin rahoituskuluihin. Konsernin 
korkoriskin hallitsemiseksi velkaantumisaste pidetään kohtuul-
lisena kaikissa konserniyhtiöissä, ja periaatteena on suojautua 
korkoriskiltä. Keinottelutarkoituksessa tapahtuva kaupankäynti il-
man suojattavaa vastuuta on kielletty. Portfolioyhtiöiden vastuulla 
on hallita korkoriskiä itsenäisesti ja raportoida tästä konsernille. 
Portfolioyhtiöiden on varmistettava, että suojauspäätökset ovat 
konsernin nettorahoitusposition mukaisia.

Vuoden lopussa konsernilla ei ollut liikkeellelaskettuja joukko-
velkakirjoja. Portfolioyhtiö Destia lunasti takaisin joukkovelkakir-
jalainansa lainaehtojen mukaisesti koko pääoman osalta. Konser-
nissa on tehty joitakin uudelleenrahoitusjärjestelyjä, ja korkojen 
muutoksilta suojaudutaan rahoituspolitiikan mukaisesti. Korkota-
so on pysynyt matalana vuoden aikana. Euroopan keskuspankin 
negatiiviset talletuskorot vaikuttavat Ahlström Capitalin käyttä-
missä pankeissa konsernin likvideihin varoihin. 
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Luottoriski
Luottotappioriski, joka johtuu ulkopuolisten kyvyttömyydestä 
hoitaa velvoitteensa, ei ole merkittävä konsernitasolla, koska sillä 
on suhteellisen vähän saamisia ulkopuolisilta. Ahlström Capital 
Oy vastaa rahoitusinstrumentteihin ja -järjestelyihin liittyvän luot-
toriskin hallinnasta konsernitasolla. Pääperiaatteena on, että ra-
hoituslaitoksen luottoluokitus tulee tarkastaa ja hyväksyä ennen 
sopimuksen solmimista tai järjestelyn toteuttamista. Ahlström 
Capital ylläpitää vastapuoliluetteloa, ja ylimääräisen likviditeetin 
sijoittamisesta on olemassa erilliset säännöt ja periaatteet. Vuo-
den lopussa likvidit varat olivat talletettuina pääasiassa hyvämai-
neisiin eurooppalaisiin pankkeihin, jotka ovat Ahlström Capital 
-konsernin yhteistyöpankkeja.

Portfolioyhtiöissä saamisiin liittyvät riskit voivat olla merkittäviä, 
joskin summat ja saatavien ikärakenne vaihtelevat merkittäväs-
ti yrityksestä toiseen. Portfolioyhtiöt hallinnoivat luottoriskiään 
omien luottokäytäntöjensä mukaisesti, jotka vaihtelevat toimi-
alan mukaan. Esimerkiksi maksamattomille saataville ja takaisin-
maksuehdoille on tietyt rajoitukset, luottovakuutuksia on otettu 
käyttöön ja ennakkomaksuja sekä vakuuksia pyydetään tarpeen 
mukaan. Uusia ja nykyisiä liikesuhteita analysoidaan ja luottokel-

poisuus tarkastetaan säännöllisesti kiinteistö- ja metsäliiketoimin-
nassa sekä portfolioyhtiöiden liiketoiminnassa.

Maksuvalmiusriski
Maksuvalmiusriski toteutuu, jos konserniyhtiöllä ei ole rahavaro-
ja tai sen luottolimiitit ja luottomahdollisuudet eivät ole riittäviä 
sen sopimusperusteisten velvoitteiden täyttämiseen. Konsernin 
maksuvalmiusriskiä hallitaan ylläpitämällä lukuisia potentiaalisen 
rahoituksen lähteitä, joiden tukena ovat konsernin varat. Lisäksi 
konsernilla on huomattava määrä omaisuuseriä, joilla on hyvä 
vakuusarvo (esim. pörssiosakkeet). Konserni pitää yllä riittävää 
maksuvalmiutta ja luottomahdollisuuksia turvatakseen konsernin 
uusista sijoitusmahdollisuuksista aiheutuvien maksuvalmiustar-
peiden täyttämisen.

  Portfolioyhtiöiden vastuulla on seurata omaa maksuvalmiut-
taan ja rahavirtojaan. Niillä on rahoituslähteitä, joita voidaan 
tarpeen vaatiessa käyttää, ja yhtiöt voivat lisäksi saada tarpeen 
mukaan tukea emoyhtiöltä.

Vuoden lopussa konsernin nykyiset rahoituslähteet sisälsivät 
148 miljoonan euron arvosta rahoituslimiittejä (RCF), joista käyt-
tämättä oli 146 miljoonaa euroa. 

Alla olevassa taulukossa on esitetty konsernin rahoitusvelkojen maturiteettiprofiili 
sopimuspohjaisten diskonttaamattomien suoritusten perusteella.
2016 
TEUR < 1 vuosi 2–3 vuotta 4–5 vuotta > 5 vuotta Yhteensä
Korolliset velat 20 193 47 052 2 148 93 69 485
Muut rahoitusvelat 101 969 12 343 2 633 837 117 781
Ostovelat ja muut velat 115 461 115 461
Johdannaiset 217 192 408

237 839 59 586 4 781 929 303 135

2015
Korolliset velat 60 492 180 140 72 305 23 312 960
Muut rahoitusvelat 142 702 9 008 3 223 797 155 729
Ostovelat ja muut velat 152 989 152 989
Johdannaiset 1 477 1 090 10 2 577

357 660 190 238 75 538 821 624 256
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Suojauslaskennan alaiset johdannaiset
Käyvät arvot Nimellisarvot

TEUR 2016 2015 2016 2015
Velat
Koronvaihto-
sopimukset 39 2 655 40 000 106 850

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

Johdannaiset, jotka eivät ole 
suojauslaskennan alaisia

Käyvät arvot Nimellisarvot
TEUR 2016 2015 2016 2015
Varat
Valuuttatermiini-
sopimukset 437 421 22 428 25 097
Hyödyke-
johdannaiset 98 565
Velat
Valuuttatermiini-
sopimukset 152 84 9 282 14 922
Koronvaihto-
sopimukset 60 16 875
Hyödyke-
johdannaiset 198 603

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

Pääoman hallinta
Puhuttaessa konsernin pääoman hallinnasta pääomalla tarkoite-
taan osakepääomaa, ylikurssirahastoa ja kaikkia muita oman pää-
oman rahastoja siltä osin kuin ne ovat kohdistettavissa emoyhtiön 
osakkeenomistajille.

Konsernin pääoman hallinnan ensisijaisena tavoitteena on 
omistaja-arvon eli osakkeen ulkoisen käyvän arvon kasvattami-
nen. Osakkeen ulkoinen käypä arvo (External Fair Value, EFV) on 
se odotettu markkina-arvo, joka osakkeesta odotetaan saatavan 
myytäessä se markkinaosapuolten välisessä tavanomaisessa 
kaupassa vähennettynä siitä aiheutuvilla kuluilla ja muilla velvoit-
teilla. Tämä merkitsee itse asiassa sitä, että Ahlström Capitalin 
osakkeen EFV-arvo on Ahlström Capital -konsernin omaisuuse-
rien EFV-arvojen summa, josta vähennetään niihin liittyvät velat 
ja vastuut. Jotta Ahlström Capitalin osakkeen EFV-arvo voidaan 
määrittää, arvioidaan perustana olevien omaisuuserien EFV-arvo 
kunakin arvostuspäivänä. 

Noteeratut osakkeet arvostetaan markkina-arvoonsa. Notee-
raamattomien osakkeiden osalta Ahlström Capitalin arvonmää-
ritysmenetelmä vastaa IPEV:n ohjeistusta (International Private 
Equity and Venture Capital Valuation Guidelines), jonka mukaan 
ulkoinen käypä arvo on se hinta, jolla sijoituksen omistus voisi siir-
tyä markkinaosapuolten välillä raportointikauden päättymispäi-
vänä. Kiinteistösijoitusten osalta Ahlström Capitalin arvonmää-
rityskäytännöt noudattavat EPRAn (European Public Real Estate 
Association) ohjeita. Metsävarojen ja muiden omistusten arvon 
määrittämisessä sovelletaan kansainvälisiä tilinpäätösstandarde-
ja (IFRS).

Tämän yleistavoitteen saavuttamiseksi konsernin pääoman hal-
linta tähtää muun muassa sen varmistamiseen, että konserni pys-
tyy täyttämään korollisiin velkoihin liittyvät kovenanttiehdot, jotka 
asettavat pääomarakenteeseen kohdistuvia vaatimuksia. Rahoi-
tusriskin hallitsemiseksi tytäryhtiöiden ja alakonsernien rahoitus 
on mahdollisuuksien mukaan aina järjestetty kohdennettuna ra-
hoituksena siten, ettei takaisinmaksua voi vaatia toisilta yksiköiltä. 
Joistakin maksamattomista lainoista on olemassa kovenantteja. 
Tasoista sovitaan yleensä etukäteen jättämällä suunnitelmiin 
riittävästi liikkumavaraa ja käyttämällä ennalta sovittuja korjaus-
mekanismeja. Näitä seurataan tarkasti. Kovenanttien rikkominen 
saattaa joissakin tapauksissa rajoittaa yhtiöiden mahdollisuuksia 
rahoittaa toimintaansa tai antaa velkojalle mahdollisuuden vaatia 
lainojen takaisinmaksua. Yhdenkään korollisen velan kohdalla ei 
ole ollut tarkastelujaksolla kovenantteihin liittyviä rikkomuksia.

Konserni hallinnoi pääomarakennettaan ja tekee muutoksia 
yleisissä taloudellisissa olosuhteissa tapahtuneiden muutosten ja 
kovenanttiehtojen mukaisesti. Pääomarakenteensa ylläpitämisek-
si tai muokkaamiseksi konserni saattaa muuttaa osakkeenomista-
jille maksettavia osinkoja tai pääomanpalautuksia tai laskea liik-
keelle uusia osakkeita. Tavoiteltu osinkotuotto on 3–5 prosenttia 
ulkoisesta käyvästä arvosta.

Nettovelka ja EFV
TEUR 2016 2015
Pitkäaikaiset korolliset velat  
(Liitetieto 29) 56 139 254 043
Lyhytaikaiset korolliset velat  
(Liitetieto 29) 22 617 59 637
Vähennetään: Käteisvarat ja lyhyt-
aikaiset talletukset (Liitetieto 24) -204 112 -185 488
Nettokassa (-)/nettovelka(+) -125 356 128 192

Ulkoinen käypä arvo, EFV 949 827 743 690
Osakepääoma (ml. määräys-
vallattomien omistajien osuudet) 711 509 592 404

EFV-oikaistu nettovelkaantumisaste -13 % 17 %
Nettovelkaantumisaste  
(IFRS-kirjanpitoarvoon perustuva) -18 % 22 %
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Liitetieto 32. Osakepääoma ja rahastot

TEUR
Osakkeiden 

lukumäärä
Osake-

pääoma
Ylikurssi-

rahasto

Sijoitetun 
vapaan oman 

pääoman 
rahasto Vararahasto Yhteensä

1.1.2015 628 876 38 771 12 774 104 336 2 303 158 184
Muut muutokset 860 860
31.12.2015 628 876 38 771 12 774 104 336 3 163 159 044
Muut muutokset -2 063 -2 063
31.12.2016 628 876 38 771 12 774 104 336 1 100 156 981

Muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen
Muiden laajan tuloksen erien muutokset oman pääoman rahastoittain  

2016  
TEUR

Myytävissä 
olevat rahoi-

tusvarat
Rahavirran 
suojaukset

Valuuttojen 
muuntoerot

Kertyneet 
voitto varat

Määräys-
vallattomien 

omistajien 
osuus Yhteensä

Valuuttojen muuntoerot
Myytävissä olevat rahoitusvarat –  
käyvän arvon nettomuutos -450 -450
Myytävissä olevat rahoitusvarat –  
tulosvaikutteisiksi siirrettävät -213 -213
Rahavirran suojaukset – käyvän arvon nettomuutos 177 177
Rahavirran suojaukset – tulosvaikutteisiksi siirrettävät 1 916 1 916
Etuuspohjaisten omaisuuserien/nettovelkojen  
uudelleen määrittämisestä johtuvat erät 794 -968 -174
Osuus osakkuusyhtiöiden muista laajan tuloksen eristä 188 4 445 -1 059 3 574

-663 2 281 4 705 -265 -434 5 623

2015 
Valuuttojen muuntoerot 2 750 425 3 175
Myytävissä olevat rahoitusvarat –  
käyvän arvon nettomuutos 27 665 27 665
Myytävissä olevat rahoitusvarat –  
tulosvaikutteisiksi siirrettävät -61 473 -61 473
Rahavirran suojaukset – käyvän arvon nettomuutos 357 357
Rahavirran suojaukset – tulosvaikutteisiksi siirrettävät 558 558
Etuuspohjaisten omaisuuserien/nettovelkojen  
uudelleen määrittämisestä johtuvat erät -2 074 102 -1 972
Osuus osakkuusyhtiöiden muista laajan tuloksen eristä -1 863 282 -1 568 -206 -3 355

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

Oma pääoma koostuu osakepääomasta, ylikurssirahastosta, sijoi-
tetun vapaan oman pääoman rahastosta, vararahastosta, käyvän 
arvon rahastosta, rahavirran suojausrahastosta, muuntoeroista 
ja kertyneistä voittovaroista. Ylikurssirahastossa on osakkeiden 
kirjanpidollisen nimellisarvon ylimenevä osa niiden arvosta. Vara-
rahastossa on eräiden maiden lainsäädännön seurauksena kerty-

neitä voittovaroja. Myytävissä olevien rahoitusvarojen rahastoon 
on kirjattu myytävissä olevien erien käyvän arvon muutos. Raha-
virran suojausrahasto sisältää suojauslaskennan kriteerit täyttävi-
en rahavirtaa suojaavien johdannaisten käyvän arvon muutokset. 
Muuntoeroihin sisältyvät ulkomaisten tytäryhtiöiden valuutta-
muunnoksista syntyvät erot.
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Liitetieto 33. Varaukset

TEUR
Takuu-

varaukset

Uudelleen-
järjestely-
varaukset

Ympäristö-
varaukset

Muut  
varaukset Yhteensä

1.1.2015 10 738 283 11 399 14 636 37 056
Kurssierot 51 3 -20 34
Varausten lisäykset 1 255 70 5 044 6 369
Käytetyt varaukset -731 -221 -239 -8 893 -10 084
Käyttämättömien varausten peruutus -1 643 -39 -2 -658 -2 342
Siirrot erien välillä -5 685 1 585 2 510 -1 590
Diskonttauskoron oikaisu 20 219 239
31.12.2015 4 005 26 13 033 12 618 29 681
Kurssierot -10 -10
Lopetetut toiminnot -260 -26 -226 -512
Varausten lisäykset 2 831 838 112 7 744 11 525
Käytetyt varaukset -516 -138 -1 064 -4 941 -6 659
Käyttämättömien varausten peruutus -22 -2 -2 902 -2 925
Diskonttauskoron oikaisu 106 983 1 090
31.12.2016 6 134 700 13 063 12 293 32 189

Pitkäaikainen, 31.12.2015 3 104 0 12 798 6 916 22 818
Lyhytaikainen, 31.12.2015 901 26 235 5 702 6 864

Pitkäaikainen, 31.12.2016 4 363 0 12 566 8 352 25 281
Lyhytaikainen, 31.12.2016 1 771 700 497 3 941 6 908

Takuuvaraukset
Takuuvarauksilla katetaan sopimuksissa määriteltyjen takuiden 
voimassaoloaikana aiheutuvia velvoitteita. Ne perustuvat koke-
musperäiseen tietoon edellisiltä vuosilta.

Uudelleenjärjestelyvaraukset
Varaukset kirjataan konsernin tiedotettujen rakennemuutosten 
henkilöstökuluista.  

Ympäristövaraukset
Konsernilla on maa-alueita, jotka se on velvollinen palauttamaan 
alkuperäiseen kuntoon. Arvioitujen maisemointikustannusten ny-
kyarvo on kirjattu alueiden hankintamenoon ja esitetty varaukse-
na. Lisäksi konserni on kirjannut varauksen entisen asfalttitehtaan 
saastuneen maa-alueen puhdistamisesta.

Muut varaukset
Muut varaukset liittyvät erimielisyyksien ratkaisemiseen ja oikeu-
denkäynteihin, tappiollisiin hankkeisiin ja muihin varauksiin.  
      

Liitetieto 34. Ostovelat ja muut velat

TEUR 2016 2015
Ostovelat 115 461 152 932
Muut velat 43 610 58 754
Siirtovelat 54 195 79 053
Johdannaiset 152 342

213 418 291 081

Liitetieto 35. Sitoumukset ja vastuut
Muut vuokrasopimukset –  
konserni vuokralle ottajana
Konserni vuokraa eri valmistus- ja toimistotiloja, koneita ja ajo-
neuvoja.       
 
Tulevat vähimmäisvuokrat ei-peruttavissa olevista muista vuokra-
opimuksista olivat 31.12. seuraavat:

TEUR 2016 2015
1 vuoden kuluessa 8 817 8 358
1–5 vuoden kuluessa 10 496 10 921
Yli 5 vuoden kuluessa 1 463 2 098

20 776 21 377

Sitoumukset ja vastuut omasta puolesta
TEUR 2016 2015
Vakuudelliset lainat
Lainat rahoituslaitoksilta ja muilta 5 673 90 390
Joukkovelkakirjalainat 114 350

Annetut pantit
Kiinteistökiinnitykset 82 859 144 308
Pantatut osakkeet 48 225 89 583
Muut annetut pantit 780 36 610
Pantatut arvopaperit 16 135 29 670
Vakuudet 137 410 167 992
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Pantteja käytetään valmius- tai uusiutuvien luottolimiittien va-
kuuksina; näistä 137 miljoonaa euroa on vakuudellista ja 10 mil-
joonaa euroa vakuudetonta. Vuoden lopussa oli nostettuna 2 
miljoonaa euroa.

Noin 69 % konsernin sijoituskiinteistöistä (liitetieto 22) on 
pantattu omien velkojen vakuudeksi ja raportoitu kiinnityksinä si-
toumuksissa ja vastuissa. Yhtiön metsävaroja (liitetieto 23) ei ollut 
lainkaan käytössä panttina 31.12.

Ahlström Capital -konsernilla on kiinteistösijoituksista 1 719 tu-
hannen euron (5 530) ehdollinen alv-velka 31.12.2016.

Ahlström Capital -konsernilla on perustajaosakkaana joitakin 
asuntokauppalain mukaisia sitoumuksia, joiden kattamiseksi on 
kirjattu varauksia.  

Takaukset muiden puolesta
Ahlström Capital -konsernilla oli 31.12.2016 muiden puolesta an-
nettuja takauksia  1 048 (1 185) tuhannen euron arvosta.

Liitetieto 36. Lähipiiriliiketoimet
Konsernin lähipiiriin kuuluvat Ahlström Capitalin hallitus ja sen 
valiokunnat, väliaikainen toimitusjohtaja (1.2.2016 asti) ja toimi-
tusjohtaja (1.2.2016 alkaen), tytäryhtiöt ja osakkuusyhtiöt sekä 
Antti Ahlström Perilliset Oy, jolla on huomattava vaikutusvalta 
Ahlström Capital Oy:ssä. Yksityiskohtaisemmat tiedot osakkuus-
yhtiöiden kanssa tehdyistä liiketoimista on lueteltu erikseen liite-
tiedossa 25. Myös lainajärjestely osakkuusyhtiöiden kanssa vuon-
na 2016 on käsitelty erikseen liitetiedossa 29.

Ahlstrom Oyj:ltä ostettujen 66 666 666 Suominen Oyj:n 
osakkeen myyntivoittoa koskeva voitonjakosopimus raukesi 
7.10.2016.

Toimitusjohtajille maksetut palkat ja hallituksen jäsenille suori-
tetut korvaukset on esitetty liitetiedossa 15.

Liiketoimet osakkuusyhtiöiden ja  
konsernissa merkittävää vaikutusvaltaa 
käyttävien yhteisöjen kanssa
TEUR 2016 2015
Myynnit yhteisölle, jolla on huomatta-
va vaikutusvalta konsernissa 102 101

Korvaukset konsernin lähipiiriin kuuluvalle 
henkilöstölle
TEUR 2016 2015
Palkat ja muut lyhytaikaiset työsuh-
de-etuudet 835 1 398
Työsuhteen päättymisen jälkeiset 
etuudet 96 192
Lähipiiriin kuuluville maksetut kom-
pensaatiot yhteensä 931 1 590

Taulukossa esitetyt määrät on kirjattu kuluiksi raportointikaudella, 
ja ne koskevat konsernin lähipiiriin kuuluvaa henkilöstöä.

Liitetieto 37. Raportointikauden 
päättymisen jälkeiset tapahtumat
Tammikuun 11. päivänä vuonna 2017 Ahlstromin ja Munksjön 
ylimääräiset yhtiökokoukset hyväksyivät yhtiöiden suunnitellun 
yhdistymisen.

Tammikuun 27. päivänä 2017 Enics ilmoitti PKC Electronics 
-yhtiön ostamisesta. Yhtiöllä on tehtaat Raahessa ja Kiinan Suz-
houssa ja se tarjoaa elektroniikka-, mekaniikka-, ohjelmisto- ja 
testausjärjestelmäkehitykseen liittyviä testausratkaisuja, tehon-
hallintaratkaisuja sekä suunnittelu- ja valmistuspalveluja. Kauppa 
edellyttää kilpailuviranomaisen hyväksynnän.

Ahlström Capital on nimittänyt Pasi Kootan talousjohtajaksi. 
Pasi Koota (KTM) aloittaa tehtävässään ja Ahlström Capitalin joh-
toryhmän jäsenenä 1.4.2017.
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TEUR Liitetieto 2016 2015

Liikevaihto 1 6 495 5 845

Liiketoiminnan muut tuotot 2 221 215

Henkilöstökulut 3 -5 520 -4 279
Poistot ja arvonalentumiset 7 -1 008 -1 450
Liiketoiminnan muut kulut -7 112 -5 412

Liikevoitto / -tappio -6 924 -5 081

Rahoitustuotot ja -kulut 5
Korko- ja muut rahoitustuotot 120 060 56 061
Arvonalentumiset -4 685 -14 608
Korko- ja muut rahoituskulut -3 734 -2 079

111 641 39 374

Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja 104 717 34 293

Tilinpäätössiirrot 6
Poistoeron muutos -78 -162
Konserniavustukset 5 065 8 658

Tuloverot -114 0

Tilikauden tulos 109 590 42 789

Emoyhtiön tuloslaskelma
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TEUR Liitetieto 31.12.2016 31.12.2015

Vastaavaa

Pysyvät vastaavat

Aineettomat hyödykkeet 7
Aineettomat oikeudet 197 3 452

197 3 452

Aineelliset hyödykkeet 7
Maa- ja vesialueet 26 254 26 254
Rakennukset ja rakennelmat 25 710 26 646
Koneet ja kalusto 812 884
Muut aineelliset hyödykkeet 70 70

52 846 53 854

Sijoitukset 8
Osuudet saman konsernin yhtiöissä 256 577 211 267
Muut osakkeet ja osuudet 5 579 10 366

262 156 221 633

Pysyvät vastaavat yhteensä 315 199 278 939

Vaihtuvat vastaavat

Pitkäaikaiset saamiset
Lainasaamiset saman konsermin yrityksiltä 14 12 661 28 217
Lainasaamiset 421 393

13 082 28 610

Lyhytaikaiset saamiset
Myyntisaamiset 119 89
Saamiset saman konsernin yrityksiltä 14 8 297 12 055
Lainasaamiset 180 336
Muut saamiset 22 22
Siirtosaamiset 9 46 230

8 664 12 732

Rahat ja pankkisaamiset 97 485 34 514

Vaihtuvat  vastaavat yhteensä 119 231 75 856

Vastaavaa yhteensä 434 430 354 795

Emoyhtiön tase
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TEUR Liitetieto 31.12.2016 31.12.2015

Vastattavaa

Oma pääoma 10

Osakepääoma 38 771 38 771
Ylikurssirahasto 12 774 12 774
Edellisten tilikausien voitto (tappio) 154 381 138 005
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 104 336 104 336
Tilikauden tulos 109 590 42 789

419 852 336 675

Tilinpäätössiirtojen kertymä
Poistoero 1 647 1 570
Verotusperusteiset varaukset 2 332

3 979 1 570

Pakolliset varaukset 12 909 932

Vieras pääoma
Pitkäaikainen vieras pääoma

Lainat rahoituslaitoksilta 5 000 5 000
Siirtovelat 13 2 663 926

7 663 5 926

Lyhytaikainen vieras pääoma
Lainat rahoituslaitoksilta 7 000
Ostovelat 88 216
Velat saman konsernin yrityksille 14 25 30
Muut velat 263 338
Siirtovelat 13 1 651 2 108

2 027 9 692

Vieras pääoma yhteensä 9 690 15 618

Vastattavaa yhteensä 434 430 354 795

Emoyhtiön tase
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TEUR 2016 2015

Liiketoiminnan rahavirta 
Liikevoitto / -tappio -6 924 -5 081
Poistot ja arvonalentumiset 1 008 1 450
Muut oikaisut 3 058 117
Liiketoiminnan rahavirta ennen nettokäyttöpääoman muutosta -2 858 -3 514

Nettokäyttöpääoman muutos
Lyhytaikaisten liikesaamisten lisäys (-) / vähennys (+) 1 248 -1 466
Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys (+) / vähennys (-) 1 903 -257
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 293 -5 237

Korko- ja muut rahoitustuotot 118 104 55 297
Korko- ja muut rahoituskulut -3 344 -1 644
Liiketoiminnan rahavirta 115 053 48 416

Investointien rahavirta
Uudishankinnat -145 -22
Muut sijoitukset -30 310 -3 494
Pysyvien vastaavien myynnit 444 2 095
Lainasaamisten ja muiden saamisten muutokset 533 -2 242
Investointien rahavirta -29 478 -3 663

Rahoituksen rahavirta
Pitkäaikaisten velkojen muutos -17 000
Lyhytaikaisten velkojen muutos -4 849 -5 322
Maksetut osingot -26 413 -25 155
Muut muutokset 8 658
Rahoituksen rahavirta -22 604 -47 477

Rahavarojen muutos 62 971 -2 724

Rahavarat tilikauden alussa 34 514 37 238
Rahavarat tilikauden lopussa 97 485 34 514

Emoyhtiön rahoituslaskelma
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1. Laadintaperiaatteet
Ahlström Capital Oy:n emoyhtiön tilinpäätös on laadittu ja esite-
tään Suomen kirjanpitolain ja muiden Suomessa voimassa ole-
vien säännösten mukaisesti, jotka noudattavat Euroopan unionin 
tilinpäätöksiä ja hyvää kirjanpitotapaa sääteleviä direktiivejä.

Tilinpäätökset on laadittu euroissa ja ne perustuvat alkuperäi-
siin hankintamenoihin.

Ahlström Capital Oy syntyi A. Ahlström Osakeyhtiön jakau-
tuessa kolmeksi yhtiöksi 30.6.2001. Vuodelta 2016 on laadittu 
virallinen tilinpäätös yhtiön kuudenneltatoista tilikaudelta 1.1.–
31.12.2016.

Tilinpäätöksen laadintaperiaatteisiin ei tehty tilikaudella muu-
toksia.

Myynnin tuloutusperiaate
Tavaroiden ja palveluiden myynti kirjataan tuloksi silloin, kun ne 
luovutetaan. Liikevaihtoa laskettaessa vähennetään myyntitulois-
ta välilliset verot ja alennukset. Myyntiin liittyvät kurssierot sisälly-
tetään liikevaihtoon.

Ulkomaan rahan määräiset erät
Ulkomaan rahan määräiset saamiset ja velat muunnetaan tilin-
päätöksessä euroiksi tilinpäätöspäivän kurssilla. Saamisten ja vel-
kojen kurssierot kirjataan tulokseen. Myyntiin liittyvät kurssierot 
sisällytetään liikevaihtoon. Ostovelkojen muuntamisesta synty-
neet kurssierot esitetään ostomenojen (vuosikulujen tai aktivoin-
tien) oikaisuerinä.

Rahoituserien muuntamisesta syntyneet kurssierot esitetään 
rahoitustuottoina tai -kuluina.

Eläkemenot
Yhtiön lakisääteinen eläkevastuu ja mahdollinen lisäeläkevastuu 
on vakuutettu ja ne kirjataan vakuutuslaskelmien perusteella. 
Eläkevakuutusmaksut ja eläkevastuiden muutokset kirjataan tu-
lokseen.

Johdannaisinstrumentit
Valuutta- ja korkoriskien suojaamiseksi tehdyistä johdannaisso-
pimuksista syntyneiden, tilinpäätöshetkellä voimassa olevien 
vastuiden käypä arvo ja suojattujen etuuksien tai velvoitteiden 
nimellisarvo on ilmoitettu tilinpäätöksen liitetiedoissa.

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot

Vaihto-omaisuus
Vaihto-omaisuus arvostetaan hankintamenoon tai sitä alempaan 
todennäköiseen luovutushintaan.

Sijoitukset
Sijoitukset, jotka on tarkoitettu tuottamaan tuloa useampana kuin 
yhtenä tilikautena, kirjataan pysyviin vastaaviin alkuperäisen han-
kintamenon määräisinä.

Rahoitusomaisuusarvopaperit on arvostettu hankintamenoon 
tai sitä alempaan markkinahintaan.

Pysyvät vastaavat
Kehittämismenoja ei ole aktivoitu.

Pysyvät vastaavat esitetään taseessa alkuperäiseen hankinta-
menoon, josta on vähennetty kertyneet poistot.

Poistot lasketaan tasapoistoina taloudellisen pitoajan perus-
teella pysyvien vastaavien alkuperäisistä hankintamenoista tai 
arvonkorotuksilla oikaistuista arvoista.

Arvioidut taloudelliset pitoajat ovat seuraavat:
Rakennukset 25–40 vuotta
Raskaat koneet  10–20 vuotta
Muut koneet ja kalusto  3–10 vuotta
Aineettomat hyödykkeet 3–5 vuotta

Maa- ja vesialueiden arvoista ei tehdä poistoja.

Leasing
Käyttöleasing- ja rahoitusleasingsopimusten maksut kirjataan 
vuokrakuluiksi. Leasingvuokrattuja hyödykkeitä ei esitetä tasees-
sa käyttöomaisuutena eikä tulevia leasingmaksuja velkoina. Tilin-
päätöksen liitetiedoissa esitetään voimassaolevista leasingsopi-
muksista syntyneet vastuut.

Verot
Tuloverot käsittävät päättyneeltä ja aikaisemmilta tilikausilta mak-
setut ja maksettavat, paikallisten verolakien mukaiset verot.
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2. Liikevaihto
Liikevaihdon jakautuminen maittain
TEUR 2016 2015
Suomi 5 152 4 887
Alankomaat 1 343 958

6 495 5 845

Liikevaihdon jakautuminen toimialoittain
TEUR 2016 2015
Kiinteistö 4 421 4 394
Muut 2 074 1 451

6 495 5 845

3. Liiketoiminnan muut tuotot
TEUR 2016 2015
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden 
myyntivoitot 199
Muut 22 215

221 215

4. Henkilöstökulut
TEUR 2016 2015
Palkat ja palkkiot 4 496 3 370
Eläkekulut 902 766
Muut henkilösivukulut 122 143

5 520 4 279

Toimitusjohtajien palkat, 481 1 016
josta lisäpalkkiot 600
Hallitusten jäsenten palkkiot 377 382

5. Henkilöstön lukumäärä keskimäärin
2016 2015

Toimihenkilöt 16 14

6. Rahoitustuotot ja -kulut
Rahoitustuotot
TEUR 2016 2015
Osinkotuotot muilta 21 19
Osinkotuotot konserniyhtiöiltä 115 000 52 500
Korko- ja rahoitustuotot 
konserniyhtiöiltä 2 312 3 500
Korko- ja rahoitustuotot muilta 2 727 42

120 060 56 061

Rahoituskulut
TEUR 2016 2015
Arvonalentumiset -4 685 -4 608
Osakkeiden arvonalentumiset -10 000
Osuudet konserniyhtiöissä -67
Korko- ja rahoituskulut 
konserni yhtiöille

Korko- ja rahoituskulut muille -399 -1 400
Korkokulut -3 335 -612

Muut rahoituskulut -8 419 -16 687

Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä 111 641 39 374

7. Tilinpäätössiirrot
TEUR 2016 2015
Poistoeron muutos -78 -162
Saatu konserniavustus 5 065 8 658

4 987 8 496
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8. Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet,
arvonkorotukset, arvonalentumiset ja poistot

2016 
TEUR

Aineettomat
oikeudet

Maa- ja
vesialueet

Rakennukset
ja

rakennelmat
Koneet

ja kalusto

Muut
aineelliset

hyödykkeet

Ennakko-
maksut ja 

keskeneräiset 
hankinnat

Hankintameno 1.1. 4 853 26 254 36 365 2 268 70
Vähennykset -3 255
Hankintameno 31.12. 1 598 26 254 36 365 2 268 70

Kertyneet poistot 1.1. 1 401 9 719 1 384
Tilikauden poistot 936 72
Kertyneet poistot 31.12. 1 401 10 655 1 456

Kirjanpitoarvo 31.12.2016 197 26 254 25 710 812 70

2015
Hankintameno 1.1. 4 853 26 254 35 958 2 268 70 389
Lisäykset 22
Vähennykset -4
Siirrot erien välillä 385 -385
Hankintameno 31.12. 4 853 26 254 36 365 2 268 70 0

Kertyneet poistot 1.1. 936 8 805 1 313
Tilikauden poistot 465 914 71
Kertyneet poistot 31.12. 1 401 9 719 1 384

Kirjanpitoarvo 31.12.2015 3 452 26 254 26 646 884 70 0

9. Sijoitukset

2016 
TEUR

Osuudet 
saman 

konsernin 
yhtiöissä

Muut
osakkeet 

ja
osuudet

Kirjanpitoarvo 1.1.2016 211 267 10 366
Lisäykset 45 310 145
Vähennykset -247
Alaskirjaukset -4 685
Kirjanpitoarvo 31.12.2016 256 577 5 579

2015
Kirjanpitoarvo 1.1.2015 210 927 15 069
Lisäykset 10 340
Vähennykset -95
Alaskirjaukset -10 000 -4 608
Kirjanpitoarvo 31.12.2015 211 267 10 366

10. Siirtosaamiset
TEUR 2016 2015
Lyhytaikaiset

Korkojaksotus 28 23
Kulujaksotus 18 14
Muut 193

46 230
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11. Oma pääoma
TEUR 2016 2015
Sidottu oma pääoma

Osakepääoma 1.1. 38 771 38 771
Osakepääoman korotukset
Osakepääoma 31.12. 38 771 38 771

Ylikurssirahasto 1.1. 12 774 12 774
Ylikurssirahasto 31.12. 12 774 12 774

Sidottu oma pääoma yhteensä 51 545 51 545

Vapaa oma pääoma

Voitto edellisiltä tilikausilta 1.1. 180 794 163 160
Osingonjako -26 413 -25 155
Sijoitetun vapaan oman pääoman 
rahasto tytäryhtiöhankinnoista 104 336 104 336
Muut muutokset
Voitto edellisiltä tilikausilta 31.12. 258 717 242 341

Tilikauden voitto 109 590 42 789

Vapaa oma pääoma yhteensä 368 307 285 130

Oma pääoma yhteensä 419 852 336 675

12. Osakepääoma 31.12.2016
Osakkeiden 

lkm EUR
1 ääni / osake, lunastuslauseke 628 876 38 771 470

13. Pakolliset varaukset
TEUR 2016 2015
Henkilöstökulut 909 932

14. Siirtovelat
TEUR 2016 2015
Pitkäaikaiset

Henkilöstökulut 2 663 926
Lyhytaikaiset

Henkilöstökulut 1 478 1 372
Korkojaksotus 58 732
Muut 115 4

4 314 3 034

15. Saamiset konserniyhtiöiltä  
ja velat konserniyhtiöille
Saamiset konserniyhtiöiltä
TEUR 2016 2015
Lainasaamiset 15 156 29 787
Myyntisaamiset 802 1 827
Siirtosaamiset 5 000 8 658

20 958 40 272

Velat konserniyhtiöille
TEUR 2016 2015
Muut lyhytaikaiset velat 25 30

25 30

16. Annetut vakuudet
TEUR 2016 2015
Omista veloista

Lainat 5 000 12 000
Yhtiön käytettävissä olevien rahoi-
tuslimiittien (RCF) määrä 70 000 35 000
josta käytössä tilinpäätöshetkellä 0 0
Annettujen panttien ja kiinnitysten 
määrä 80 000 62 000

17. Vastuusitoumukset
TEUR 2016 2015
Leasing- ja vuokrasopimukset

Seuraavalla tilikaudella maksettavat 63 59
Myöhemmin maksettavat 74 79

137 138

Takaukset konserniyhtiöiden puolesta 520 3 993
Ahlström Capital Oy on antanut oma-
velkaisen takauksen tytäryhtiöiden 
limiittien vakuudeksi.

Vastuu kiinteistöinvestointiin 
 liittyvästä arvonlisäverosta 757 1 240

Sijoitussitoumukset 145
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Tilintarkastuskertomus

Ahlström Capital Oy:n yhtiökokoukselle

Tilinpäätöksen tilintarkastus

Lausunto
Olemme tilintarkastaneet Ahlström Capital Oy:n (y-tunnus 
1670034-3) tilinpäätöksen tilikaudelta 

1.1.–31.12.2016. Tilinpäätös sisältää konsernin taseen, tu-
loslaskelman, laajan tuloslaskelman, laskelman oman pääoman 
muutoksista, rahavirtalaskelman ja liitetiedot, mukaan lukien 
yhteenveto merkittävimmistä tilinpäätöksen laatimisperiaatteis-
ta, sekä emoyhtiön taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja 
liitetiedot.

Lausuntonamme esitämme, että
• konsernitilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan konsernin

taloudellisesta asemasta sekä sen toiminnan tuloksesta ja ra-
havirroista EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen kansainvälisten tilin-
päätösstandardien (IFRS) mukaisesti,

• tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan emoyhtiön toimin-
nan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta Suomessa voimassa 
olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukai-
sesti ja täyttää lakisääteiset vaatimukset.

Lausunnon perustelut
Olemme suorittaneet tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan 
hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvän tilintarkastustavan 
mukaisia velvollisuuksiamme kuvataan tarkemmin kohdassa Ti-
lintarkastajan velvollisuudet tilinpäätöksen tilintarkastuksessa. 
Olemme riippumattomia emoyhtiöstä ja konserniyrityksistä nii-
den Suomessa noudatettavien eettisten vaatimusten mukaisesti, 
jotka koskevat suorittamaamme tilintarkastusta ja olemme täyttä-
neet muut näiden vaatimusten mukaiset eettiset velvollisuutem-
me. Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme 
perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintar-
kastusevidenssiä.

Tilinpäätöstä koskevat hallituksen ja 
toimitusjohtajan velvollisuudet
Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpäätöksen laatimisesta si-
ten, että konsernitilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan EU:s-
sa käyttöön hyväksyttyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien 
(IFRS) mukaisesti ja siten, että tilinpäätös antaa oikean ja riittävän 
kuvan Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista kos-
kevien säännösten mukaisesti ja täyttää lakisääteiset vaatimukset. 
Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat myös sellaisesta sisäisestä 
valvonnasta, jonka ne katsovat tarpeelliseksi voidakseen laatia ti-
linpäätöksen, jossa ei ole väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvaa 
olennaista virheellisyyttä.

Hallitus ja toimitusjohtaja ovat tilinpäätöstä laatiessaan vel-
vollisia arvioimaan emoyhtiön ja konsernin kykyä jatkaa toimin-

taansa ja soveltuvissa tapauksissa esittämään seikat, jotka liittyvät 
toiminnan jatkuvuuteen ja siihen, että tilinpäätös on laadittu toi-
minnan jatkuvuuteen perustuen. Tilinpäätös laaditaan toiminnan 
jatkuvuuteen perustuen, paitsi jos emoyhtiö tai konserni aiotaan 
purkaa tai toiminta lakkauttaa tai ei ole muuta realistista vaihto-
ehtoa kuin tehdä niin.

Tilintarkastajan velvollisuudet  
tilinpäätöksen tilintarkastuksessa
Tavoitteenamme on hankkia kohtuullinen varmuus siitä, onko 
tilinpäätöksessä kokonaisuutena väärinkäytöksestä tai virhees-
tä johtuvaa olennaista virheellisyyttä, sekä antaa tilintarkastus-
kertomus, joka sisältää lausuntomme. Kohtuullinen varmuus on 
korkea varmuustaso, mutta se ei ole tae siitä, että olennainen 
virheellisyys aina havaitaan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti 
suoritettavassa tilintarkastuksessa. Virheellisyyksiä voi aiheutua 
väärinkäytöksestä tai virheestä, ja niiden katsotaan olevan olen-
naisia, jos niiden yksin tai yhdessä voitaisiin kohtuudella odottaa 
vaikuttavan taloudellisiin päätöksiin, joita käyttäjät tekevät tilin-
päätöksen perusteella.

Hyvän tilintarkastustavan mukaiseen tilintarkastukseen kuuluu, 
että käytämme ammatillista harkintaa ja säilytämme ammatillisen 
skeptisyyden koko tilintarkastuksen ajan. Lisäksi:
• Tunnistamme ja arvioimme väärinkäytöksestä tai virheestä

johtuvat tilinpäätöksen olennaisen virheellisyyden riskit, suun-
nittelemme ja suoritamme näihin riskeihin vastaavia tilintar-
kastustoimenpiteitä ja hankimme lausuntomme perustaksi 
tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevi-
denssiä. Riski siitä, että väärinkäytöksestä johtuva olennainen 
virheellisyys jää havaitsematta, on suurempi kuin riski siitä, että 
virheestä johtuva olennainen virheellisyys jää havaitsematta, 
sillä väärinkäytökseen voi liittyä yhteistoimintaa, väärentämistä, 
tietojen tahallista esittämättä jättämistä tai virheellisten tietojen 
esittämistä taikka sisäisen valvonnan sivuuttamista.

• Muodostamme käsityksen tilintarkastuksen kannalta relevan-
tista sisäisestä valvonnasta pystyäksemme suunnittelemaan
olosuhteisiin nähden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet
mutta emme siinä tarkoituksessa, että pystyisimme antamaan
lausunnon emoyhtiön tai konsernin sisäisen valvonnan tehok-
kuudesta.

• Arvioimme sovellettujen tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden
asianmukaisuutta sekä johdon tekemien kirjanpidollisten arvi-
oiden ja niistä esitettävien tietojen kohtuullisuutta.

• Teemme johtopäätöksen siitä, onko hallituksen ja toimitus-
johtajan ollut asianmukaista laatia tilinpäätös perustuen ole-
tukseen toiminnan jatkuvuudesta, ja teemme hankkimamme
tilintarkastusevidenssin perusteella johtopäätöksen siitä, esiin-
tyykö sellaista tapahtumiin tai olosuhteisiin liittyvää olennais-
ta epävarmuutta, joka voi antaa merkittävää aihetta epäillä
emoyhtiön tai konsernin kykyä jatkaa toimintaansa. Jos johto-
päätöksemme on, että olennaista epävarmuutta esiintyy, mei-
dän täytyy kiinnittää tilintarkastuskertomuksessamme lukijan

AHLSTRÖM CAPITAL VUOSIKERTOMUS 2016  |   109



 huomiota epävarmuutta koskeviin tilinpäätöksessä esitettäviin 
tietoihin tai, jos epävarmuutta koskevat tiedot eivät ole riittäviä, 
mukauttaa lausuntomme. Johtopäätöksemme perustuvat tilin-
tarkastuskertomuksen antamispäivään mennessä hankittuun 
tilintarkastusevidenssiin. Vastaiset tapahtumat tai olosuhteet 
voivat kuitenkin johtaa siihen, ettei emoyhtiö tai konserni pysty 
jatkamaan toimintaansa.

• Arvioimme tilinpäätöksen, kaikki tilinpäätöksessä esitettävät
tiedot mukaan lukien, yleistä esittämistapaa, rakennetta ja si-
sältöä ja sitä, kuvastaako tilinpäätös sen perustana olevia lii-
ketoimia ja tapahtumia siten, että se antaa oikean ja riittävän
kuvan.

• Hankimme tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilin-
tarkastusevidenssiä konserniin kuuluvia yhteisöjä tai liiketoi-
mintoja koskevasta taloudellisesta informaatiosta pystyäksem-
me antamaan lausunnon konsernitilinpäätöksestä. Vastaamme
konsernin tilintarkastuksen ohjauksesta, valvonnasta ja suorit-
tamisesta. Vastaamme tilintarkastuslausunnosta yksin.

Kommunikoimme hallintoelinten kanssa muun muassa tilintar-
kastuksen suunnitellusta laajuudesta ja ajoituksesta sekä mer-
kittävistä tilintarkastushavainnoista, mukaan lukien mahdolliset 
sisäisen valvonnan merkittävät puutteellisuudet, jotka tunnistam-
me tilintarkastuksen aikana.

Muut raportointivelvoitteet
Muu informaatio
Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat muusta informaatiosta. Muu 
informaatio käsittää toimintakertomukseen sisältyvän informaati-
on. Tilinpäätöstä koskeva lausuntomme ei kata muuta informaa-
tiota.

Velvollisuutenamme on lukea toimintakertomukseen sisältyvä 
informaatio tilinpäätöksen tilintarkastuksen yhteydessä ja tätä 
tehdessämme arvioida, onko toimintakertomukseen sisältyvä 
informaatio olennaisesti ristiriidassa tilinpäätöksen tai tilintarkas-
tusta suoritettaessa hankkimamme tietämyksen kanssa tai vaikut-
taako se muutoin olevan olennaisesti virheellistä. Velvollisuute-
namme on lisäksi arvioida, onko toimintakertomus laadittu sen 
laatimiseen sovellettavien säännösten mukaisesti.

Lausuntonamme esitämme, että toimintakertomuksen ja tilin-
päätöksen tiedot ovat yhdenmukaisia ja että toimintakertomus 
on laadittu toimintakertomuksen laatimiseen sovellettavien sään-
nösten mukaisesti.

Jos teemme suorittamamme työn perusteella johtopäätöksen, 
että toimintakertomukseen sisältyvässä informaatiossa on olen-
nainen virheellisyys, meidän on raportoitava tästä seikasta. Meillä 
ei ole tämän asian suhteen raportoitavaa.

Muut lausunnot
Puollamme tilinpäätöksen vahvistamista. Hallituksen esitys voit-
tovarojen käyttämisestä on osakeyhtiölain mukainen. Puollamme 
vastuuvapauden myöntämistä emoyhtiön hallituksen jäsenille 
sekä toimitusjohtajalle tarkastamaltamme tilikaudelta.

Helsingissä 17. helmikuuta 2017

KPMG OY AB

Virpi Halonen
KHT
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Hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle

Emoyhtiön jakokelpoiset varat ovat taseen 31.12.2016 mukaan:

euroa
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 104 335 800,65
Edellisten tilikausien voitto  154 380 154,70
Tilikauden voitto 109 590 105,01
Jakokelpoiset varat yhteensä  368 306 060,36

Hallitus ehdottaa, että vuodelta 2016 maksetaan 628 876 osakkeelle tavanomaista osinkoa 45,00 euroa osakkeelta ja ylimääräistä 
osinkoa 8,00 euroa osakkeelta, yhteensä 53,00 euroa osakkeelta, ja loppuosa jätetään voittovarojen tilille. Hallituksen ehdotus voi-
tonjaoksi on yhteensä 33 330 428,00 euroa.

Helsingissä 17. päivänä helmikuuta, 2017

Mikael Lilius
hallituksen puheenjohtaja

Thomas Ahlström Mats Danielsson

Pekka Pajamo Fredrik Persson

Malin Persson Peter Seligson

Hans Sohlström
toimitusjohtaja

AHLSTRÖM CAPITAL VUOSIKERTOMUS 2016  |   111



Osakkeet ja osakkeenomistajat
Osakkeet ja osakepääoma
Ahlström Capital Oy:n rekisteröity osakepääoma 31.12.2016 oli 
38 771 470 euroa. Yhtiöllä on yksi osakesarja, ja jokainen osake 
oikeuttaa yhteen ääneen yhtiökokouksessa. 

Yhtiöjärjestys sisältää osakeyhtiölain 3 luvun 7 §:n tarkoittaman 
lunastuslausekkeen.

Tietoja osakkeenomistajille
Yhtiökokous
Ahlström Capital Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään keski-
viikkona 5.4.2017 klo 17.00 Helsingissä osoitteessa Eteläespla-
nadi 14. Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen on julkaistu Viralli-
sessa lehdessä nro 30/13.3.2017.

Pörssiyhtiöitä koskevat tiedot perustuvat julkisiin lähteisiin.

Tietyt tässä vuosikertomuksessa esitetyt lausumat eivät ole historiallisia tosiseikkoja, vaan arvioita esimerkiksi markkinoiden oletetusta kasvusta ja 
kehityksestä tai muita tuotto- ja kannattavuusolettamia. Lausumat, joihin sisältyy ”uskoo”, ”olettaa”, ”odottaa”, ”ennustaa” tai muu vastaava ilmaisu, ovat 
tulevaisuudennäkymiin liittyviä kannanottoja. Nämä perustuvat oletuksiin, arvioihin ja ennusteisiin ja sisältävät sen vuoksi riski- ja epävarmuustekijöitä, 
joista johtuen ne eivät välttämättä vastaa todellista tilannetta.

Taloudellinen tiedottaminen
Ahlström Capitalin vuosikertomus 2016 julkaistaan suomeksi, 
ruotsiksi ja englanniksi, ja se on saatavilla yhtiön verkkosivuilla 
osoitteessa ahlstromcapital.com.

Vuonna 2017 yhtiö kertoo osakkeenomistajille toimintansa ke-
hityksestä kvartaaleittain.

Osakeomistus
Vuoden 2016 lopussa Ahlström Capitalilla oli 241 osakkeenomis-
tajaa. Lisätietoa osakkeenomistajista on esitetty hallituksen toi-
mintakertomuksessa.

Hallituksen osakeomistus
Hallituksen jäsenet omistivat 31.12.2016 yhteensä 7 964 Ahlström 
Capital Oy:n osaketta, eli 1,27 prosenttia yhtiön osakkeista ja nii-
den tuottamasta äänimäärästä.

Osakkeenomistajat ryhmittäin 31.12.2016*
Osakemäärä, kpl Osuus, %

Yritykset 40 140 6,4
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset 3 750 0,6
Julkisyhteisöt ja työeläkevakuutusyhtiöt 23 490 3,7
Kotitaloudet 460 810 73,3
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 5 568 0,9
Ulkomaiset omistajat 94 938 15,1
Muut 180 0,0
Yhteensä 628 876 100,0

Osakeomistuksen jakautuminen 31.12.2016*

Osakkeita, kpl
Omistajien  
lukumäärä

Osuus  
omistajista, %

Osake- ja ääni-
määrä, kpl

Osuus osake-
kannasta, %

Keskim.  
omistus, kpl

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
Yhteensä 241 100,0 628 696 100,0 2 609

* Liikkeeseenlaskettujen osakkeiden kokonaismäärä 31.12.2016 oli 628 876, joista yhteensä 180 kappaletta oli odotusluettelolla tai
yhteistileillä.

Ahlström Capital yhteistyössä Milttonin kanssa. Kuvat sivuilla 5, 7, 8 (AC Network Day -kuva), 33, 42, ja 48-50 on kuvannut Tomi Parkkonen,  
lukuun ottamatta Malin Perssonin kuvaa, jonka on ottanut Heidi Strengell. Kuvat sivuilla 37 ja 39 on ottanut Tiina Rajala. Paino: Libris Oy
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Historiikki

1851

Alku
Antti Ahlström aloittaa liiketoiminnan 1851.

1870

Noormarkun ruukki
Antti Ahlström ostaa vuonna 1870 Noormarkun ruukin, 
josta tulee merkittävä osa suomalaista teollisuushistoriaa.

1908

A. Ahlström Osakeyhtiö
A. Ahlström Osakeyhtiö perustetaan 1908 ja  
voimakas teollinen laajeneminen alkaa.

2001

Ahlström Capital
Ahlström Capital perustetaan 2001: A. Ahlström 
Osakeyhtiö jaetaan Ahlstrom Oyj:ksi, Ahlström Capital 
Oy:ksi ja A. Ahlström Osakeyhtiöksi.

2014

Uudelleenjärjestely
Yhtiöiden Antti Ahlström Perilliset Oy, A. Ahlström 
Osakeyhtiö ja Ahlström Capital Oy yritysjärjestelyt 
vuonna 2014. Ahlströmin suvun yritysomaisuuden 
 hoitaminen ja kehittäminen keskitetään Ahlström 
Capital Oy:lle.

2016
Kuitupohjaisia materiaaleja, erikoispaperia, kuitu-

kankaita, pahvi- ja joustopakkauksia, infrastruktuurin 
rakennusta ja ylläpitoa infra, teollisuuselektroniikkaa, 

cleantech-sijoitus, kiinteistöjä ja metsää

Ensimmäiset vuodet: 1850–1900
Laivanvarustusta, puutavaran vientiä, rautaruukki-

toimintaa, paperinvalmistusta

Laajeneminen: 1900–1950
Paperinvalmistusta, sahatavaratuotteita, 

selluloosaa, kartonkia, vaneria, puukuitulevyä,  
lasi- ja konepajateollisuutta, laivanvarustusta

Kansainvälistyminen: 1950–2000
Paperinvalmistusta, sahatavaratuotteita, pahvi- ja 

joustopakkauksia, selluloosaa, kuitukankaita, vaneria, 
puukuitulevyä, lasi- ja konepajateollisuutta,  

laivanvarustusta, tuotannon ohjausjärjestelmiä

Ahlström Capital Oy on yksi Suomen suurimmista investointi yhtiöistä. Yhtiöllä 
on juurensa Ahlströmin suvun vahvassa yrittäjäperinteessä, ja Ahlströmit ovatkin  
Suomen merkittävimpiin kuuluvia teollisuus sukuja jo vuodesta 1851 alkaen.

2017

Portfolio tänään
Ahlström Capitalin portfolio koostuu noteeratuista yhtiöistä 
Ahlstrom Oyj:stä, Munksjö Oyj:stä ja Suominen Oyj:stä 
sekä noteeraamattomista yhtiöistä Destia Group Oyj:stä ja 
Enics AG:stä, cleantech-rahastosta ja kiinteistö- ja metsä-
sijoituksista.
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AHLSTRÖM CAPITAL OY

Eteläesplanadi 14

PL 169

00131 Helsinki

Puhelin 010 888 18

Faksi 010 888 4249

www.ahlstromcapital.com
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