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Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2003 
 
AHLSTROM PARANSI TULOSTAAN - 
MARKKINATILANNE PYSYY HAASTEELLISENA 
 
Korkealaatuisia kuitumateriaaleja valmistava Ahlstrom paransi kannattavuuttaan tammi-
maaliskuussa edellisvuoteen verrattuna. Liikevoitto oli 31,7 milj. euroa (1-3/2002: 24,6 milj. 
euroa), eli 7,6% (5,0%) liikevaihdosta. Liikevoitto sisältää 4,6 milj. euron myyntivoiton 
omaisuuden myynnistä. Liikevaihto oli 416,9 milj. euroa (491,4 milj. euroa). Liikevaihdon lasku 
edellisvuodesta johtuu ydinliiketoimintaan kuulumattomien osien myynnistä. Vertailukelpoinen 
liikevaihto vuoden 2002 vastaavalle ajanjaksolle oli 416,5 milj. euroa. Tulos osaketta kohden oli 
0,41 euroa (0,39 euroa). Markkinatilanteen ei odoteta merkittävästi paranevan 
maailmantaloudessa jatkuvan epävarmuuden vuoksi.  
 
Tammi-maaliskuu 2003 lyhyesti 
 
• Liikevoitto kasvoi edellisvuoden vertailujaksosta 29%, ilman myyntivoittoa 10% 
• Korolliset nettovelat vähenivät 337 milj. euroon vahvan kassavirran ja omaisuuden myynnin 

seurauksena (vuoden 2002 lopussa 402 milj. euroa) 
• FiberComposites-divisioona päätti investoida noin 50 milj. euroa kapasiteetin kasvattamiseen 
• Koko vuoden tuloksen odotetaan muodostuvan edellisvuotta paremmaksi 
 
Tunnusluvut 
 
Milj. euroa 1-3/2003 1-3/2002 1-12/2002
Liikevaihto 416,9 491,4 1 778,0
Liikevoitto 31,7 24,6 92,4
Tulos ennen 
satunnaiseriä ja veroja 

26,0 20,8 67,9

Katsauskauden tulos  14,9 14,1 55,2
Velkaantumisaste (%) 45,9 70,6 55,2
Sijoitetun pääoman 
tuotto (ROCE) (%) 

10,8 8,4 7,5

Osakekohtainen tulos 
(euroa) 

0,41 0,39 1,42

 
”Tammi-maaliskuun tulos vahvistaa sitä positiivista kehitystä, joka alkoi yli vuosi sitten. 
Kannattavuuden parantuminen ja taseen vahvistuminen mahdollistavat nyt yhtiön kasvun. 
Etsimme mielenkiintoisia kohteita, joiden avulla voimme vahvistaa markkina-asemaamme ja 
laajentaa kuitukangasosaamistamme”, sanoo Ahlstrom Oyj:n toimitusjohtaja Juha Rantanen. 

    
    
Ahlstrom Oyj Puh. 010 8880 etunimi.sukunimi@ahlstrom.com 
PL 329, Eteläesplanadi 14 Fax: 010 888 4709 www.ahlstrom.com 
00101 Helsinki    
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Taloudellinen kehitys tammi-maaliskuussa 2003 
 
Konsernin liikevoitto tammi-maaliskuussa oli 31,7 milj. euroa, kun vastaava luku vuotta aiemmin 
oli 24,6 milj. euroa. Katsauskauden tulos oli 14,9 milj. euroa (14,1 milj. euroa). Osakekohtainen 
tulos oli 0,41 euroa (0,39 euroa). 
 
Tammi-maaliskuun liikevaihto oli 416,9 milj. euroa (491,4 milj. euroa), eli 15% edellisvuotta 
vähemmän. Vertailukelpoinen liikevaihto ilman vuonna 2002 myytyjä liiketoimintoja pysyi 
edellisvuoden tasolla (1-3/2002:416,5 milj. euroa). Myyntimäärät kasvoivat 6% edellisvuodesta. 
 
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta oli 0,8 milj. euroa (1,2 milj. euroa). 
 
Nettorahoituskulut olivat -5,7 milj. euroa (-3,8 milj. euroa). Nettokorkokulut olivat -2,8 milj. euroa 
(-3,7 milj. euroa), ja niitä pienensivät korollisen nettovelan supistuminen ja korkotason lasku. 
Valuuttakurssitappiot olivat -2,0 milj. euroa (0,4 milj. euroa). 
 
Tulos ennen satunnaiseriä ja veroja oli 26,0 milj. euroa (20,8 milj. euroa). Tuloverot olivat -11,0 
milj. euroa (-6,5 milj. euroa). Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE) oli 10,8% (8,4%) ja oman 
pääoman tuotto (ROE) 8,2% (8,0%). 
 
Rahoitus 
 
Liiketoiminnan nettokassavirta kasvoi tammi-maaliskuussa 52,5 milj. euroon (35,5 milj. euroa). 
 
Korolliset nettovelat pienenivät 65 milj. eurolla 337 milj. euroon (31.12.2002: 402 milj. euroa). 
Lasku johtui vahvasta kassavirrasta, alhaisista investoinneista sekä ydinliiketoimintaan 
kuulumattoman voimalan myynnistä Yhdysvalloissa. Lisäksi korolliset nettovelat pienenivät 
valuuttakurssien muuntovaikutuksen seurauksena, kun euro vahvistui Yhdysvaltain dollaria 
vastaan.  
 
Velkaantumisaste oli 45,9% (31.12.2002: 55,2%) ja omavaraisuusaste 47,0% (31.12.2002: 
45,4%). 
 
 
Liiketoiminta divisioonittain tammi-maaliskuussa 
 
FiberComposites (Kuitukomposiitit) 
 
FiberComposites-divisioonan liiketoiminta-alueet ovat kuitukankaat, suodattimet sekä 
lasikuitukankaat. Divisiooonan tulos parani edellisvuoden vertailukaudesta vaikeasta 
markkinatilanteesta huolimatta. 
 
Milj. euroa 1-3/2003 1-3/2002 Muutos, % 
Liikevaihto 171,7 175,7 -2 
Liikevoitto 21,7 13,5 61 
Liikevoitto, % 12,7 7,7  
 
Divisioonan liikevoitto oli 21,7 milj. euroa (13,5 milj. euroa), eli 12,7% liikevaihdosta. Liikevoitto 
sisältää 4,6 milj. euron myyntivoiton voimalan myynnistä Yhdysvalloissa. Divisioonan liikevoitto 
ilman edellämainittua myyntivoittoa oli 17,1 milj. euroa, eli 10% liikevaihdosta. Lisäksi liikevoiton 
paraneminen johtuu toiminnan tehostamisesta ja tehtaiden parantuneesta suorituskyvystä. 
Sidotun pääoman tuotto (RONA) oli 16% (9%). 
 
Myyntimäärät kasvoivat 10% edellisvuodesta. Kasvu johtuu lähinnä vuoden 2001 lopussa ja 
vuoden 2002 aikana ostettujen liiketoimintojen tuomasta lisävolyymista. Divisioonan liikevaihto 
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kuitenkin pieneni 171,7 milj. euroon (175,7 milj. euroa). Lasku johtuu pääasiassa euron 
vahvistumisesta kahdella prosentilla muita valuuttoja vastaan, sillä yli 60% divisioonan 
liikevaihdosta syntyy euroalueen ulkopuolella. 
 
Markkinoiden kehitys 
 
Kuitukankaat 
Kuitukankaiden kysyntä pysyi heikkona tammi-maaliskuussa eikä tilanteen odoteta merkittävästi 
paranevan maailmantalouden epävarmuuden vuoksi. Sen sijaan sairaalakuitukankankaiden 
toimitukset kasvoivat ja positiivisen kehityksen odotetaan jatkuvan. Tapettikuitukankaiden 
kysyntä pysyi vahvana. 
 
Suodatinmateriaalit 
Suodatinmateriaalien kysyntä parani viime vuoden vastaavasta ajanjaksosta. Markkinanäkymät 
kuluvalle vuodelle ovat kohtuulliset ja toimitusmäärien odotetaan kasvavan loppuvuotta kohti. 
Erikoissuodatinmateriaalien kysyntä säilyi vahvana ensimmäisellä neljänneksellä. 
 
Etelä-Korean tehtaalle rakennettava toinen, suodatinmateriaaleja ja kuitukankaita valmistava 
tuotantolinja etenee aikataulussaan. Uusi tuotantolinja yli kaksinkertaistaa tehtaan kapasiteetin, 
ja sen on määrä valmistua vuonna 2004. Joulukuussa 2002 FiberMark Inc -yhtiöltä ostettu 
erikoissuodatinliiketoiminta Yhdysvalloissa on integroitu FiberComposites-divisioonaan 
onnistuneesti. 
 
Lasikuitulujitteet 
Lasikuitulujitteiden kysyntä kasvoi vuoden 2002 viimeiseen neljännekseen verrattuna, mutta 
heikkeni viime vuoden vastaavasta ajanjaksosta. Kysynnän odotetaan kuitenkin parantuvan 
vuoden loppupuolta kohden.  
 
Lasihuopatuotteiden kysyntä jatkui vahvana. Karhulan 2.2 metrin lasihuopatuotteet-tuotelinjan 
sulkemisen tuomat kustannushyödyt näkyvät jo divisioonan ensimmäisen neljänneksen 
tuloksessa. Linja suljettiin lokakuussa 2002. 
 
Uudet investoinnit katsauskaudella 
 
Divisioona julkisti helmikuussa kaksi merkittävää investointia. Windsor Locksin tehtaalle 
Yhdysvalloissa rakennetaan uusi kuitukankaita valmistava tuotantolinja. Investoinnin arvo on 38 
milj. euroa. Uusi linja on tarkoitus ottaa käyttöön vuoden 2004 alkupuolella, ja sen tuoma 
lisäkapasiteetti suunnataan kuluttaja- ja teollisuuspyyhemarkkinoille.  
 
Divisioona investoi myös 11 milj. euroa Italiassa sijaitsevaan Torinon tehtaaseen. Investoinnin 
avulla uusitaan erikoispapereiden tuotantolinja. Uudistustöiden jälkeen linja valmistaa tuotteita 
nopeasti kasvaville kuitukangasmarkkinoille. Tuotanto keskittyy erityisesti suodatinkuitu-
kankaisiin, mutta tuotevalikoima sisältää myös terveydenhuoltoalan sovelluksia, pyyhkeitä ja 
teknisiä kuitukankaita erilaisiin teollisiin tarkoituksiin. Uudistustöiden arvioidaan valmistuvan 
vuoden 2004 puoliväliin mennessä. 
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LabelPack (Etiketit ja pakkaukset) 
 
Divisioona koostuu kahdesta liiketoiminta-alueesta, joita ovat irrokepohjapaperit sekä pakkaus- 
ja etikettipaperit (tarraetiketit, toispuolisesti päällystetyt paperit ja kalanteroidut paperit). 
Divisioona paransi selvästi tulostaan viime vuoden vastaavasta ajanjaksosta. 
 
Milj. euroa 1-3/2003 1-3/2002 Muutos, % 
Liikevaihto 135,3 131,5 3 
Liikevoitto 10,8 6,2 73 
Liikevoitto, % 8,0 4,8  
 
Tammi-maaliskuun liikevaihto kasvoi 3% edellisvuodesta 135,3 milj. euroon (131,5 milj. euroa). 
Myyntimäärät kasvoivat 7% edellisvuodesta. Volyymin kasvu ei heijastunut täysimääräisenä 
liikevaihtoon, sillä sellun hinnan alentuminen viime vuoden vertailujaksosta laski myyntihintoja. 
 
Kannattavuus parani edellisvuodesta ja liikevoitto oli 10,8 milj. euroa (6,2 milj. euroa), eli 8,0% 
liikevaihdosta (4,8%). Sidotun pääoman tuotto (RONA) oli 15% (8%). Kannattavuuden 
paraneminen johtuu myyntimäärien kasvusta sekä tehtaiden paremmasta tuottavuudesta. 
 
Markkinoiden kehitys 
Tuotelinjojen markkinatilanne tammi-maaliskuussa oli vaihteleva, mutta divisioonan suorituskyky 
oli hyvä. 
 
Irrokepohjapaperit 
Kysyntä oli melko heikkoa vuoden alussa, mutta parani helmikuussa, ja pysyi vakaana siitä 
lähtien. Tuotantomäärät pysyivät hyvällä tasolla koko katsauskauden ajan. Kysynnän odotetaan 
jatkuvan nykyisellä tasolla. 
 
Tarraetiketit 
Tarraetikettiliiketoiminta sujui menestyksekkäästi koko katsauskauden ja saavutti kaikkien 
aikojen tuotantoennätyksen katsauskauden aikana. Positiivisen kehityksen uskotaan jatkuvan 
myös lähitulevaisuudessa. 
 
Toispuolisesti päällystetyt paperit 
Joustopakkausten ja metalloitujen etikettipapereiden kysyntä oli matalalla tasolla katsauskauden 
aikana. Italiassa sijaitsevan Ascolin tehtaan tuotevalikoiman muunto MWC-paperin 
valmistuksesta toispuolisesti päällystettyjen papereiden tuotantoon sujui suunniteltua hitaammin. 
Ascolin tehtaan tuottavuus kuitenkin parani selvästi viime vuodesta. Tuotelinja sai useita uusia 
asiakkaita Euroopan ulkopuolelta. Märkäliimattavien etikettien markkinat Venäjällä kehittyivät 
positiivisesti. Markkinatilanteen odotetaan kuitenkin pysyvän laimeana. 
 
Kalanteroidut paperit 
Kalanteroitujen joustopakkauspapereiden markkinatilanne oli heikko pääosin koko 
katsauskauden, joskin tilanne alkoi jossain määrin parantua maaliskuun aikana.  
Värillisten ja muiden erikoispapereiden kysyntä pysyi kuitenkin kohtuullisena tammi-
maaliskuussa. Kalanteroitujen papereiden kysynnän uskotaan kokonaisuudessaan pysyvän 
matalana myös jatkossa. 
 
Maaliskuun lopussa divisioona ilmoitti korottavansa kaikkien paperilajien hintoja 100 euroa/tonni. 
Hinnankorotukset ovat seurausta energian, kemikaalien ja sellun hinnan nopeasta 
kohoamisesta. Hinnankorotuksen vaikutus näkyy vasta kolmannella vuosineljänneksellä. 
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Specialties (Erikoistuotteet) 
 
Specialties-divisioona koostuu kolmesta liiketoiminta-alueesta, joita ovat tekniset paperit paino- 
ja huonekaluteollisuudelle, tekniset tuotanto- ja suojapaperit sekä hylsyt ja hylsykartonki. 
Divisioonan liikevoitto pieneni 3,2 milj. euroon (4,1 milj. euroa) alentuneiden katteiden 
seurauksena. Divisioona paransi kuitenkin selvästi liikevoittoaan vuoden 2002 viimeisestä 
neljänneksestä (10-12/2002: 4,5 milj. euron tappio).  
 
Milj. euroa 1-3/2003 1-3/2002 Muutos, % 
Liikevaihto 104,6 101,6 3 
Liikevoitto 3,2 4,1 -21 
Liikevoitto, % 3,1 4,0  
 
Divisioonan liikevaihto tammi-maaliskuussa kasvoi 3% yhteensä 104,6 milj. euroon (101,6 milj. 
euroa). Myyntimäärät kasvoivat 4% edellisvuodesta, mutta vaikea markkinatilanne vaikutti 
myyntihintoihin. Sidotun pääoman tuotto (RONA) oli 6% (7%). 
 
Markkinoiden kehitys 
 
Tekniset paperit paino- ja huonekaluteollisuudelle 
Hiomapapereiden pohjapapereiden, huonekalulaminaatin sekä mainosjulistepapereiden kysyntä 
oli tyydyttävällä tasolla tammi-maaliskuussa. Sen sijaan tapettien pohjapapereiden kysyntä oli 
alhaisella tasolla, ja markkinoista johtuvat tuotantoseisokit maaliskuussa heikensivät divisioonan 
tammi-maaliskuun tulosta. Osnabrückin tehdas Saksassa aloitti mainosjulistepapereiden 
toimitukset maaliskuussa. Erityisesti tapettien pohjapapereiden markkinatilanteen uskotaan 
pysyvän heikkona jatkossakin. 
 
Tekniset tuotanto- ja suojapaperit 
Krepattujen papereiden ja pergamenttipapereiden kysyntä pysyi hyvänä tammi-maaliskuussa. 
Puuvillapapereiden ja tiivistemateriaalien liiketoiminta parani ensimmäisellä vuosineljänneksellä 
lähinnä vuonna 2002 tehtyjen toimintojen uudelleenjärjestelyjen seurauksena. Pergamentti-
pakkauspapereiden markkinanäkymät ovat kuitenkin heikkenemässä odotettua alhaisemman 
kysynnän vuoksi. Sen sijaan muiden tuotelinjojen kysynnän odotetaan jatkuvan hyvänä. 
 
Hylsyt ja hylsykartonki 
Hylsyjen kysyntä väheni katsauskaudella pääasiassa paperiteollisuuden alhaisen käyntiasteen 
seurauksena. Samaan aikaan myyntihinnat laskivat, mikä heikensi divisioonan tammi-
maaliskuun tulosta. Hylsyjen ja hylsykartongin markkinatilanteen odotetaan pysyvän heikkona 
myös toisella neljänneksellä alhaisen kysynnän takia. Huhtikuussa divisioona ilmoitti toiminnan 
uudelleenjärjestelyistä Karhulassa. Tavoitteena on vähentää henkilöstökuluja vuositasolla noin 2 
milj. euroa, mikä merkitsee yhteensä noin 40 henkilön vähennystarvetta Karhulan kartonki- ja 
hylsytehtailla. 
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Muut liiketoiminnat 
 
Ahlstromin muiden, jatkuvien liiketoimintojen osuus konsernin tammi-maaliskuun liikevaihdosta 
oli 5,4 milj. euroa (7,7, milj. euroa). Valtaosa liikevaihdosta muodostuu italialaisesta Tecno Jolly -
tehtaasta sekä venäläisestä Kuban-tehtaasta, jotka jäivät Ahlstromin omistukseen Åkerlund & 
Rausingin myynnin jälkeen. Kubanin tehdas paransi kannattavuuttaan viime vuoden vastaavasta 
ajanjaksosta. Edellämainittujen toimintojen sekä osakkuusyhtiö Jujo Thermal Oy:n liikevoitto 
tammi-maaliskuussa oli 0,5 milj. euroa (0,7 milj. euroa).  
 
Keskeiset muutokset liiketoiminnassa 
 
Tammikuussa 2003 Ahlstrom ilmoitti myyvänsä viimeisen omistamansa energiantuotantoyksikön 
Alconquin Power Management Inc -yhtiölle. Voimala on kooltaan 56 megawattia, ja se sijaitsee 
Windsor Locksissa Yhdysvalloissa. Kauppahinta oli 28 milj. euroa. Voimalan myynti on osa 
Ahlstromin strategiaa keskittyä korkealaatuisiin kuituratkaisuihin ja luopua ydinliiketoimintaan 
kuulumattomasta omaisuudesta. 
 
Investoinnit 
 
Katsauskauden investoinnit olivat 8,4 milj. euroa (16,2 milj. euroa), eli 48% edellisvuotta 
vähemmän. Lasku johtuu siitä, etteivät alkuvuodesta päätetyt investoinnit ehtineet vielä vaikuttaa 
yhtiön kassavirtaan. Vuoden 2003 kokonaisinvestointien arvioidaan olevan edellisvuotta 
suuremmat (vuonna 2002: 83,1 milj. euroa). FiberComposites-divisioona päätti helmikuussa 
investoida lisäkapasiteettiin Yhdysvaltain Windsor Locksin ja Italian Torinon tehtailla. Nämä 
investoinnit toteutetaan pääosin vuoden 2003 aikana. 
  
Henkilöstö 
 
Katsauskauden lopussa Ahlstromin palveluksessa oli 6 567 henkilöä, eli 379 henkilöä 
vähemmän kuin vuotta aikaisemmin (6 946). Henkilöstömäärän lasku johtuu pääasiassa 
ydinliiketoimintaan kuulumattomien osien myynnistä, mutta heijastaa myös käynnissä olevaa 
toimintojen uudelleenjärjestelyä. Keskimäärin yhtiön palveluksessa oli 6 576 henkilöä (6 940). 
 
Osakkeet ja osakepääoma 
 
Maaliskuun lopussa yhtiön osakepääoma oli 54,6 milj. euroa ja osakkeiden kokonaismäärä 
36 418 419 kappaletta. Kunkin osakkeen nimellisarvo on 1,50 euroa. 
 
Katsauskauden jälkeiset tapahtumat 
 
Huhtikuussa yhtiön kolmen tehtaan tuotanto Ranskassa pysähtyi kussakin yksikössä noin 10 
päiväksi lakkojen vuoksi. Lakot liittyivät vaatimukseen lyhyemmästä työajasta. Lakkojen vuoksi 
menetetty tuotanto vaikuttaa yhtiön toisen vuosineljänneksen tulokseen. 
 
Tulevaisuudennäkymät 
 
Ahlstrom uskoo markkinatilanteen pysyvän haasteellisena lähiaikoina. Yhtiön päätuotteiden 
kysynnän uskotaan vaihtelevan liiketoiminnoittain myös toisen neljänneksen aikana. 
 
Sellun hinnan korotukset sekä lakot Ranskan tehtailla huhtikuussa heikentävät jossain määrin 
huhti-kesäkuun tulosta verrattuna tammi-maaliskuun tulokseen. 
 
Ahlstrom jatkaa keskittymistä tuottavuuden ja tuloksentekokyvyn parantamiseen sekä 
kassavirran vahvistamiseen. Yhtiö uskoo koko vuoden tuloksen muodostuvan jossain määrin 
vuotta 2002 paremmaksi. 



7 
 
 

 
Yhtiökokous 
 
Ahlstrom Oyj:n yhtiökokous järjestetään 9.5.2003. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 
31.12.2002 päättyneeltä tilivuodelta jaetaan osinkoa 0,55 euroa osaketta kohden. 
 
Taloudellinen tiedottaminen vuonna 2003 
 
Ahlstrom Oyj julkaisee tammi-kesäkuun osavuosikatsauksen tiistaina 30.7.2003. 
 
Helsingissä 2.5.2003 
 
Ahlstrom Oyj 
Hallitus 
 
 
Lisätietoja antaa talousjohtaja Bjarne Mitts, puh. 010 888 4760. 
 
 
 
 
 
Ahlstrom lyhyesti 
Ahlstrom on johtava korkealaatuisten kuitumateriaalien valmistaja, joka palvelee erikoistuotemarkkinoita 
kaikkialla maailmassa. Yhtiön kuituratkaisuja käytetään laajalti jokapäiväisissä tuotteissa ympäristön, 
terveydenhoidon, kuljetuksen, pakkausalan sekä kotien ja toimistojen erilaisiin tarpeisiin. Yhtiöllä on yli 
150-vuotinen historia, ja tällä hetkellä sen palveluksessa on noin 6 600 henkilöä. Ahlstromilla on 
tuotantolaitoksia ja myyntikonttoreita yli 20 maassa viidessä maanosassa. Ahlstromin 
kuitumateriaalituotannon liikevaihto vuonna 2002 oli noin 1,8 mrd. euroa. Yhtiön Internet-osoite on 
www.ahlstrom.com. 
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AHLSTROM-KONSERNI         
         
         
         
KONSERNIN TILINPÄÄTÖS (tilintarkastamaton)       
          
          
TULOSLASKELMA     1-3 1-3
Me            2003 2002
Liikevaihto      417 491
Kulut      -364 -444 -
Muut tuotot ja kulut  1)      6 6
Poistot ja arvonalentumiset           -27 -29
Liikevoitto      32 25
Rahoitustuotot ja -kulut           -6 -4
Tulos ennen satunnaisia eriä ja veroja     26 21
Satunnaiset erät      0 0
Tuloverot  2)      -11 -6
Vähemmistöosuudet           0 0
Tilikauden voitto           15 14
          
1) Sisältää osuudet osakkuusyhtiöiden tuloksista.       
2) Veroina on otettu huomioon katsauskauden tulokseen suhteutetut verot.     
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TASE    31.3. 31.3. 31.12.
Me           2003 2002 2002
Pysyvät vastaavat         
Aineettomat hyödykkeet      137 168 144
Aineelliset hyödykkeet      647 765 696
Sijoitukset      39 40 38
       823 973 878
Vaihtuvat vastaavat         
Vaihto-omaisuus      239 246 241
Saamiset      455 556 448
Rahat ja pankkisaamiset      47 60 35
       741 862 724
          
Yhteensä vastaavaa           1 564 1 835 1 602
          
Oma pääoma      734 720 726
Vähemmistöosuudet      1 2 1
Pakolliset varaukset      47 60 52
Pitkäaikainen vieras pääoma        
Korolliset velat      207 321 219
Korottomat velat      99 99 95
       306 420 314
Lyhytaikainen vieras pääoma        
Korolliset velat      185 251 226
Korottomat velat      291 382 283
       476 633 509
          
          
          
          
Yhteensä vastattavaa           1 564 1 835 1 602
          
RAHOITUSLASKELMA     1-3 1-3 1-12
Me            2003 2002 2002
Liiketoiminnan kassavirta ennen        
nettokäyttöpääoman 
muutosta      54 47 201
Nettokäyttöpääoman muutos           -18 -5 -17
Liiketoiminnan kassavirta      36 42 184
Rahoituserät      18 -4 -15
Tuloverot           -2 -3 -5
Liiketoiminnan nettokassavirta     52 35 164
Investoinnit      -8 -16 -83
Muut investointitoiminnot           24 3 5
Kassavirta ennen rahoitustoimintoja     68 22 86
Osingonjako      0 0 -13
Muut rahoitustoiminnot             -55 -16 -89
Rahojen ja pankkisaamisten muutos         13 6 -16
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TUNNUSLUVUT     1-3 1-3 1-12
Me            2003 2002 2002
Liikevoitto  %    7,6 5,0 5,2
Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE) %    10,8 8,4 7,5
Oman pääoman tuotto 
(ROE)  %    8,2 8,0 7,1
          
Korolliset nettovelat  Me    337 510 402
Omavaraisuusaste  %    47,0 39,9 45,4
Velkaantumisaste (gearing)  %    45,9 70,6 55,2
          
Tulos/osake  EUR    0,41 0,39 1,42
Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä 1 000    36 418 36 395 36 413
Oma pääoma/osake  EUR    20,15 19,77 19,93
Osakkeiden lukumäärä  1 000    36 418 36 418 36 418
          
Investoinnit  Me    8 16 83
Sijoitettu pääoma (kauden lopussa) Me    1 127 1 294 1 172
Henkilöstö, vuoden 
keskiarvo           6 576 6 940 6 761
          
          
                    
                    
Korolliset nettovelat Korolliset velat - Rahoitusarvopaperit - Rahat ja pankkisaamiset     
            
Omavaraisuusaste Oma pääoma + Vähemmistöosuudet    x 100      
   Taseen loppusumma - Saadut ennakot       
            
Velkaantumisaste Korolliset nettovelat                           x 100      
(Gearing) Oma pääoma + Vähemmistöosuudet       
            
Oman pääoman tuotto Tulos ennen satunnaisia eriä ja veroja - Säännöllisen toiminnan verot             x 100   
(ROE) Oma pääoma (vuoden keskiarvo) + Vähemmistöosuudet (vuoden keskiarvo)    
            
Sijoitetun pääoman tuotto Tulos ennen satunnaisia eriä ja veroja + Korko- ja muut rahoituskulut                   x 100   
(ROCE) Taseen loppusumma (vuoden keskiarvo) - Korottomat velat (vuoden keskiarvo)    
            
Tulos/osake Tulos ennen satunnaisia eriä ja veroja - Säännöllisen toiminnan verot +/- Vähemmistöosuus   
   Osakkeiden oikaistu lukumäärä keskimäärin tilikauden aikana     
            
Oma pääoma/osake Oma pääoma                                                               
   Osakkeiden oikaistu lukumäärä tilikauden lopussa      
            
Nettovarat Sijoitettu pääoma - Rahat ja pankkisaamiset + Nettoverovelka     
(divisioonissa)          
            
Sidotun pääoman tuotto Liikevoitto                                  x 100      
(RONA) Nettovarat (vuoden keskiarvo)       
(divisioonissa)                 
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TULOSKEHITYS VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN    
      

Me      1-3/2002 4-6/2002 7-9/2002 
10-

12/2002 1-3/2003
Liikevaihto    491 485 397 405 417
Kulut  1)    -444 -431 -349 -352 -364
Muut tuotot ja kulut 1)    6 2 1 3 1
Poistot ja arvonalentumiset  1)    -29 -29 -29 -28 -27
Kertaluontoiset erät     0 0 0 -6 5
Liikevoitto    25 27 20 22 32
Rahoitustuotot ja -kulut     -4 -11 -7 -3 -6
Tulos ennen satunnaisia eriä    21 16 13 19 26
ja veroja         
Satunnaiset erät    0 0 -1 5 0
Tuloverot  2)    -6 -3 -8 -1 -11
Vähemmistöosuudet     0 0 0 1 0
Tilikauden voitto     14 13 4 24 15
          
Liikevoitto       1)    25 27 20 28 27
Liikevoitto, %  1)    5,0 5,5 4,9 6,8 6,5
          
1) Ilman kertaluontoisia eriä.         
2) Veroina on otettu huomioon katsauskauden tulokseen suhteutetut verot.     
          
          
DIVISIOONAT VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN       
       

Me      1-3/2002 4-6/2002 7-9/2002 
10-

12/2002 1-3/2003
Liikevaihto         
 FiberComposites    176 180 168 169 172
 LabelPack    132 136 122 122 135
 Specialties    102 105 99 100 105
 Muut liiketoiminnat ja eliminoinnit    8 6 8 14 5
 Divisioonat yhteensä    418 427 397 405 417
 Myydyt liiketoiminnat     73 58 0 0 0
 Konserni yhteensä    491 485 397 405 417
          
Liikevoitto         
 FiberComposites    13,5 15,7 15,5 18,3 21,7
 LabelPack    6,2 8,0 5,4 7,7 10,8
 Specialties    4,1 5,3 0,2 -4,5 3,2
 Muut liiketoiminnat ja elimin.    -0,5 -2,4 -1,5 0,3 -4,0
 Divisioonat yhteensä    23,3 26,6 19,6 21,8 31,7
 Myydyt liiketoiminnat     1,3 -0,2 0 0 0
 Konserni yhteensä    24,6 26,4 19,6 21,8 31,7
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