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BILAGA: OREVIDERAD FINANSIELL PROFORMAINFORMATION 

 

Den följande oreviderade sammanslagna finansiella proformainformationen (nedan kallad den ”finansiella 

proformainformationen”) presenteras endast i illustrativt syfte för att påvisa inverkan av fusionen av Munksjö Oyj (nedan kallat 

”Munksjö”) och Ahlstrom Oyj (nedan kallat ”Ahlstrom”) (tillsammans kallade ”Ahlstrom-Munksjö”) samt omfinansieringen av 

Munksjö och Ahlstrom. Den finansiella proformainformationen baserar sig på historiska resultat för Munksjö och Ahlstrom 

upprättade i enlighet med IFRS. Mer information om historiska resultat för Munksjö och Ahlstrom finns i Munksjös och 

Ahlstroms reviderade historiska konsoliderade finansiella rapporter samt den oreviderade konsoliderade finansiella 

delårsinformation som finns tillgänglig på Ahlstrom-Munksjös webbplats www.ahlstrom-munksjo.com. 

 

Proformaresultaträkning för perioden januari–mars 2017 
 

MEUR 

Munksjö 

historiskt  

Ahlstrom 

omklassificerat Fusion 

Finansierings-

avtal  

Ahlstrom-

Munksjö  

Nettoomsättning 294,3 272,7 -0,1 - 566,9 

Övriga rörelseintäkter 2,1 7,5 -6,4 - 3,2 

Summa intäkter 296,4 280,2 -6,4 - 570,1 

 

     

Förändring av varulager  0,2 2,8 - - 2,9 

Råvaror och förnödenheter -137,6 -119,9 0,1 - -257,4 

Övriga externa kostnader -74,8 -64,7 7,0 - -132,5 

Personalkostnader -54,1 -53,6 - - -107,7 

Resultatandel i investeringar som redovisas enligt 

kapitalandelsmetoden  - 0,1 -0,1 - - 

EBITDA 30,1 44,8 0,6 - 75,5 

Avskrivningar av materiella och immateriella 

anläggningstillgångar -12,7 -12,3 -7,6 - -32,6 

Rörelseresultat 17,4 32,5 -7,0 - 42,9 

Finansiella intäkter 0,3 0,4 0,0 - 0,6 

Finansiella kostnader -4,0 -4,6 -0,0 -0,1 -8,7 

Finansnetto -3,7 -4,2 -0,0 -0,1 -8,1 

Resultat före skatt  13,7 28,3 -7,0 -0,1 34,9 

Skatter -3,8 -8,6 1,8 0,0 -10,7 

Nettoresultat 9,9 19,6 -5,2 -0,1 24,2 

Periodens resultat hänförligt till: 

     Moderbolagets aktieägare 9,9 19,5 -5,2 -0,1 24,0 

Innehav utan bestämmande inflytande - 0,1 - - 0,1 

 

     

Resultat per aktie (hänförligt till moderbolagets       

aktieägare), EUR 

     Före utspädning  0,20 

   

0,25 

Före utspädning exklusive fusionsrelaterade poster
 

    

0,25 

Genomsnittligt antal aktier 

     Före utspädning 50 761 581 

   

96 376 128 

  

http://www.ahlstrom-munksjo.com/
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Proformaresultaträkning för 2016 
 

MEUR 

Munksjö 

historiskt  

Ahlstrom 

omklassificerat Fusion 

Finansierings

-avtal  

Ahlstrom-

Munksjö  

Nettoomsättning 1 142,9 1 085,9 -80,9 - 2 147,9 

Övriga rörelseintäkter 7,5 7,4 4,1 - 19,0 

Summa intäkter 1 150,4 1 093,3 -76,8 - 2 166,9 

       

Förändring av varulager  2,7 -3,8 -10,8 - -11,9 

Råvaror och förnödenheter -544,2 -483,1 43,9 - -983,3 

Övriga externa kostnader -266,2 -261,8 27,6 - -500,4 

Personalkostnader -212,6 -223,5 4,7 - -431,4 

Resultatandel i investeringar som redovisas enligt 

kapitalandelsmetoden  - 0,2 -0,2 - - 

EBITDA 130,1 121,3 -11,6 - 239,9 

Avskrivningar av materiella och immateriella 

anläggningstillgångar -55,2 -50,3 -29,7 - -135,2 

Rörelseresultat 74,9 71,0 -41,2 - 104,7 

Finansiella intäkter 4,3 0,5 -0,1 - 4,8 

Finansiella kostnader -20,2 -15,3 0,9 -0,8 -35,3 

Finansnetto -15,9 -14,8 0,8 -0,8 -30,6 

Resultat före skatt  59,0 56,3 -40,4 -0,8 74,1 

Skatter -15,7 -21,4 12,6 0,2 -24,3 

Nettoresultat 43,3 34,9 -27,8 -0,6 49,8 

Periodens resultat hänförligt till: 

     Moderbolagets aktieägare 43,1 34,8 -27,8 -0,6 49,5 

Innehav utan bestämmande inflytande 0,2 0,1 - - 0,3 

 

     

Resultat per aktie (hänförligt till moderbolagets       

aktieägare), EUR 

     Före utspädning  0,85 

   

0,51 

Före utspädning exklusive fusionsrelaterade poster
 

    

0,71 

Genomsnittligt antal aktier 

     Före utspädning 50 761 581 

   

96 376 128 
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Proformaresultaträkning för 2015 

 

MEUR 

Munksjö 

historiskt 

Ahlstrom 

omklassificerat Fusion 

Finansierings-

avtal 

Ahlstrom-

Munksjö  

Nettoomsättning 1 130,7 1 074,7 -80,8 - 2 124,6 

Övriga rörelseintäkter 11,6 4,4 -1,8 - 14,1 

Summa intäkter 1 142,3 1 079,1 -82,6 - 2 138,8 

       

Förändring av varulager  1,0 5,2 0,1 - 6,4 

Råvaror och förnödenheter -573,9 -495,2 48,2 - -1 020,8 

Övriga externa kostnader -283,6 -276,0 36,2 - -523,5 

Personalkostnader -199,5 -216,6 4,4 - -411,8 

Resultatandel i investeringar som redovisas enligt 

kapitalandelsmetoden 0,0 0,2 -0,2 - 0,0 

EBITDA 86,3 96,6 6,2 - 189,0 

Avskrivningar av materiella och immateriella 

anläggningstillgångar -53,6 -74,6 -21,4 - -149,5 

Rörelseresultat 32,7 22,1 -15,2 - 39,6 

Finansiella intäkter 10,5 0,5 -0,1 - 10,9 

Finansiella kostnader -15,2 0,1 0,9 1,6 -12,6 

Finansnetto -4,7 0,6 0,9 1,6 -1,7 

Resultat före skatt  28,0 22,6 -14,3 1,6 37,9 

Skatter -5,2 -14,1 9,4 -0,3 -10,2 

Nettoresultat 22,8 8,6 -4,9 1,3 27,7 

Periodens resultat hänförligt till: 

     Moderbolagets aktieägare 22,4 9,2 -4,9 1,3 28,0 

Innehav utan bestämmande inflytande 0,4 -0,7 - - -0,3 

 

     

Resultat per aktie (hänförligt till moderbolagets  

     aktieägare), EUR 

     Före utspädning  0,44 

   

0,29 

Före utspädning exklusive fusionsrelaterade poster
 

    

0,29 

Genomsnittligt antal aktier 

     Före utspädning 50 818 260 

   

96 432 807 
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Sammanslagen proformabalansräkning per den 31 mars 2017 

MEUR 

Munksjö 

historiskt  

Ahlstrom 

omklassificerat Fusion  

Finansierings-

avtal   

Ahlstrom-

Munksjö  

TILLGÅNGAR 

     Anläggningstillgångar 

     Materiella anläggningstillgångar 419,5 314,4 148,4 - 882,3 

Goodwill 226,2 74,3 141,9 - 442,4 

Övriga immateriella anläggningstillgångar 43,1 10,1 279,7 - 332,9 

Investeringar som redovisas enligt kapitalandelsmetoden 2,2 12,5 -12,5 - 2,2 

Övriga anläggningstillgångar 6,1 7,3 - - 13,4 

Uppskjutna skattefordringar 39,9 56,6 -18,4 - 78,1 

Summa anläggningstillgångar 737,0 475,2 539,1 - 1 751,3 

      Omsättningstillgångar 

     Varulager 159,7 110,8 11,1 - 281,6 

Kundfordringar 122,3 111,8 -0,2 - 233,9 

Övriga omsättningstillgångar 32,7 26,8 -0,4 -1,7 57,4 

Aktuella skattefordringar 2,2 0,9 - - 3,1 

Likvida medel 121,9 66,6 1,6 10,5 200,6 

Summa omsättningstillgångar 438,8 316,9 12,1 8,8 776,6 

SUMMA TILLGÅNGAR 1 175,8 792,1 551,2 8,8 2 527,9 

      EGET KAPITAL OCH SKULDER 

     Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 

     Aktiekapital 15,0 70,0 - - 85,0 

Fonden för inbetalt fritt eget kapital 231,3 61,1 250,6 - 543,1 

Övriga reserver 374,0 -8,2 8,2 - 374,0 

Balanserat resultat -196,6 82,8 167,9 -2,1 52,1 

Hybridobligation - 100,0 -100,0 - - 

Summa eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 423,7 305,8 326,8 -2,1 1 054,1 

Innehav utan bestämmande inflytande 3,7 4,8 - - 8,5 

Summa eget kapital 427,4 310,6 326,8 -2,1 1 062,6 

      Långfristiga skulder 

     Långfristiga skulder 285,3 100,4 4,4 76,5 466,6 

Övriga långfristiga skulder 0,9 - - - 0,9 

Avsättningar för pensioner 54,6 55,0 - - 109,6 

Uppskjutna skatteskulder 66,7 1,9 121,8 - 190,3 

Avsättningar 16,8 1,7 - - 18,5 

Summa långfristiga skulder 424,3 159,0 126,1 76,5 785,9 

      Kortfristiga skulder 

     Kortfristiga skulder 21,3 104,4 106,4 -65,6 166,5 

Leverantörsskulder 160,1 144,2 0,1 - 304,4 

Skulder avseende investeringar som redovisas enligt 

kapitalandelsmetoden 6,8 0,0 -0,0 - 6,8 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 108,4 39,5 -0,4 - 147,5 

Aktuella skatteskulder 13,4 5,9 0,0 - 19,3 

Övriga kortfristiga skulder 14,1 28,6 -7,9 - 34,8 

Summa kortfristiga skulder 324,1 322,6 98,2 -65,6 679,3 

Summa skulder 748,4 481,5 224,4 10,9 1 465,2 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 1 175,8 792,1 551,2 8,8 2 527,9 
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NOTER TILL DEN FINANSIELLA PROFORMAINFORMATIONEN  

 

Fusionen och finansieringsavtalen 

 

Fusionen mellan Ahlstrom och Munksjö slutfördes den 1 april 2017. Handeln med de nya Ahlstrom-Munksjö-aktierna som 

emitterades till Ahlstroms aktieägare som fusionsvederlag inleddes på Nasdaq Helsingfors och Nasdaq Stockholm den 3 april 

2017. 

 

Den nya finansiering som arrangerades i samband med fusionen består av tidsbundna lån i flera valutor, en rörelsekredit med 

Nordea och SEB som huvudarrangörer samt en bryggfacilitet. När fusionen genomfördes överfördes dessutom den 

prioriterade icke säkerställda inlösningsbara fastränteobligationen på 100 miljoner euro som ursprungligen emitterades av 

Ahlstrom och som förfaller till betalning 2019 till Ahlstrom-Munksjö. I samband med fusionen genomfördes också en 

omstrukturering av verksamheten i enlighet med villkoren för den hybridobligation på 100 miljoner euro som ursprungligen 

emitterades av Ahlstrom och som överfördes till Ahlstrom-Munksjö vid fusionen. Ahlstrom-Munksjö beslutade att lösa in 

hybridobligationen i enlighet med villkoren. Obligationen löstes in den 3 maj 2017 till ett inlösenvärde på 106,9 miljoner euro. 

 

Grund för rapporternas upprättande 

Fusionen har redovisats i enlighet med förvärvsmetoden med Munksjö som förvärvare av Ahlstrom. De identifierbara 

förvärvade tillgångarna och de övertagna skulderna i Ahlstrom har redovisats till verkligt värde på förvärvsdagen. Den del av 

köpeskillingen som översteg det preliminära verkliga värdet av de förvärvade identifierbara nettotillgångarna har redovisats 

som goodwill. Den finansiella proformainformationen har upprättats på ett sätt som är förenligt med de redovisningsprinciper 

som tillämpas i Ahlstrom-Munksjös koncernredovisning. 

Den sammanslagna proformabalansräkningen per den 31 mars 2017 påvisar effekten av fusionen och finansieringsavtalen som 

om de hade genomförts det datumet. De sammanslagna proformaresultaträkningarna har upprättats som om fusionen och 

finansieringsavtalen hade genomförts den 1 januari 2015. 

Proformainformationen återspeglar inte de förväntade positiva synergieffekterna på cirka 35 miljoner euro om året. Merparten 

av kostnadssynergierna förväntas uppkomma genom att organisationen effektiviseras via minskning av försäljnings- och 

administrationskostnader, samt genom centralisering av administrationen och sammanslagning av administrationen av 

närbelägna försäljningskontor och produktions- och bearbetningsanläggningar. Återstående kostnadssynergier förväntas 

huvudsakligen kunna uppnås genom samordning av inköp och produktion.   

Den finansiella proformainformationen återspeglar tillämpningen av proformajusteringar baserade på antaganden som 

beskrivs i de åtföljande noterna och som ledningen bedömer som rimliga under givna förutsättningar. Det faktiska utfallet för 

det sammanslagna företaget kan avvika väsentligt från de antaganden som har gjorts i den åtföljande finansiella 

proformainformationen. 

Samtliga belopp har avrundats och presenteras i miljoner euro om inget annat anges. I vissa fall kan det därför hända att 

summan av siffrorna i en viss kolumn eller rad inte exakt stämmer överens med den totalsumma som anges för denna kolumn 

eller rad. 

Omklassificering av Ahlstroms historiska information 

 

Ahlstrom-Munksjö har granskat Ahlstroms redovisningsprinciper i syfte att säkerställa den finansiella proformainformationens 

jämförbarhet. Därvid upptäcktes två skillnader mellan redovisningsprinciperna, i fråga om redovisningen av statliga bidrag och 

utsläppsrätter. Därför gjordes följande justeringar: 

- Intäkter i form av statliga bidrag redovisas inte längre under Övriga rörelseintäkter, utan avräknas från Övriga externa 

kostnader i resultaträkningarna för alla de perioder som presenteras i detta dokument  

- Ahlstroms redovisning av utsläppsrätter har anpassats till Munksjös. 

Omklassificeringar har också gjorts för att anpassa Ahlstroms och Munksjös historiska finansiella information till utformningen 

av Ahlstrom-Munksjös finansiella rapporter i syfte att säkerställa jämförbarheten i framtiden.  
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Fusionen 

De preliminära verkliga värdena av Ahlstroms förvärvade nettotillgångar framgår av nedanstående tabell: 

 

MEUR 

Förvärvade 

nettotillgångar den 31 

mars 2017 

Materiella anläggningstillgångar                 462,8  

Övriga immateriella anläggningstillgångar                 289,8  

Övriga anläggningstillgångar                     7,3  

Uppskjutna skattefordringar                   38,2  

Summa anläggningstillgångar                 798,1  

Varulager                 121,9  

Kundfordringar                 111,6  

Övriga omsättningstillgångar                   26,4  

Aktuella skattefordringar                     0,9  

Likvida medel                   68,1  

Summa omsättningstillgångar                 329,0  

Långfristiga skulder                 104,8  

Avsättningar för pensioner                   55,0  

Uppskjutna skatteskulder                 123,7  

Avsättningar                     1,7  

Summa långfristiga skulder                 285,1  

Kortfristiga skulder                 210,8  

Leverantörsskulder                 144,2  

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter                   39,1  

Aktuella skatteskulder                     5,9  

Övriga kortfristiga skulder                   20,7  

Summa kortfristiga skulder                 420,8  

 

  

Förvärvade nettotillgångar                 421,2  

Innehav utan bestämmande inflytande                     4,8  

Goodwill                 216,2  

Köpeskilling                 632,6  

 

Köpeskillingen fastställdes på basis av det verkliga värdet av de aktier i Munksjö som emitterades till Ahlstroms aktieägare som 

fusionsvederlag vilket uppgick till 632,6 miljoner euro. Ahlstroms aktieägare erhöll 0,9738 nya aktier i Ahlstrom-Munksjö för 

varje Ahlstrom-aktie som de ägde. Totalt emitterades 45 376 992 nya aktier som fusionsvederlag, med ett sammanlagt verkligt 

värde på 632,6 miljoner euro på basis av stängningskursen för aktien i Ahlstrom-Munksjö (tidigare Munksjö-aktien) på Nasdaq 

Helsingfors den 31 mars 2017, som var 13,94 euro. 

De av Ahlstrom förvärvade nettotillgångarna vid fusionen har värderats till verkligt värde per fusionsdagen i Ahlstrom-

Munksjös koncernbalansräkning enligt följande:  

 Ahlstrom-Munksjö har identifierat och redovisat immateriella tillgångar avseende kundrelationer, varumärken och 

förvärvad teknologi i öppningsbalansräkningen. På basis av den preliminära värderingen har avskrivningar redovisats i 

proformaresultaträkningarna uppgående till 3,9 miljoner euro för perioden januari–mars 2017, 15,5 miljoner euro för 

helåret 2016 och 15,5 miljoner euro för helåret 2015. Livslängderna för de förvärvade immateriella tillgångarna 

fastställdes enligt följande: 
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Avskrivningar 

MEUR 

Justering av verkligt 

värde Livslängd Kv 1 2017 FY2016 FY2015 

Kundrelationer 116,4 20 år              1,5   5,8               5,8  

Varumärken 43,4 25 år              0,4   1,7               1,7  

Teknologi 119,9 15 år              2,0   8,0               8,0  

Summa 279,7                3,9   15,5             15,5  

 

 Det verkliga värdet av de materiella anläggningstillgångarna justerades med 148,4 miljoner euro i 

förvärvsbalansräkningen, med hänsyn till effekten av det förvärv av 50 % av AM Real Estate S.r.l. som beskrivs nedan. 

Med anledning av den preliminära uppvärderingen av de materiella anläggningstillgångarna har ytterligare 

avskrivningar redovisats i proformaresultaträkningarna uppgående till 3,4 miljoner euro för perioden januari–mars 

2017, 13,5 miljoner euro för helåret 2016 och 13,5 miljoner euro för helåret 2015. Den återstående avskrivningstiden 

för de förvärvade materiella anläggningstillgångarna beräknas vara 10 år. 

 För att återspegla det verkliga värdet av det förvärvade varulagret på 11,1 miljoner euro har en justering av verkligt 

värde på 121,9 miljoner euro redovisats i proformabalansräkningen per den 31 mars 2017. Baserat på den 

genomsnittliga omsättningshastigheten för Ahlstroms produkter har ledningen bedömt att varorna i det förvärvade 

lagret kommer att säljas inom ett kvartal. Därför har en kostnad på 11,1 miljoner euro redovisats under Förändring av 

varulager i proformaresultaträkningarna för helåret 2016 respektive januari–mars 2016. Denna justering kommer inte 

att ha någon bestående effekt på Ahlstrom-Munksjös resultat eller finansiella ställning. 

Den 3 januari 2017 slutförde Ahlstrom försäljningen av sitt tyska dotterbolag Ahlstrom Osnabrück GmbH (nedan kallat 

“Osnabrück”) till Kämmerer Paper Holding GmbH. Proformaresultaträkningarna för alla presenterade perioder har justerats 

genom att alla historiska resultat som var hänförliga till Osnabrück har eliminerats. Proformaresultaträkningen för januari–mars 

2017 innehåller justeringar som eliminerar vinsten på 5,7 miljoner euro av försäljningen av aktier och vissa immateriella 

rättigheter som en del av transaktionen samt skatteeffekten på omkring 1,2 miljoner euro. De vinster som redovisas i 

proformaresultaträkningarna för helåret 2016 kommer inte att ha någon bestående effekt på Ahlstrom-Munksjös resultat. 

Munksjö och Ahlstrom hade en gemensam tillgång i form av AM Real Estate S.r.l. I Torino i Italien, ett bolag som till 50 % 

ägdes av Munksjö och till 50 % av Ahlstrom. Till följd av fusionen kommer AM Real Estate S.r.l. att konsolideras i Ahlstrom-

Munksjös finansiella rapporter som ett helägt dotterbolag. Justeringarna återspeglar elimineringen av Munksjös och Ahlstroms 

respektive konsolideringar av samarbetsarrangemang samt elimineringen av interna transaktioner och balansposter. Dessa 

justeringar påverkar alla perioder som presenteras i detta dokument. 

De kostnader som uppstod för Ahlstrom-Munksjö (och tidigare Munksjö respektive Ahlstrom) i samband med fusionen var 

främst finansiella kostnader, kostnader för juridiska tjänster och rådgivning. De uppgick till 14,7 miljoner euro (exklusive 

uppskattade transaktionskostnader för omfinansiering, som redovisas som finansiella kostnader som en del av de effektiva 

lånekostnaderna), varav 14,7 miljoner euro har redovisats under Övriga externa kostnader i proformaresultaträkningen för 

helåret 2016. Ahlstroms fristående resultaträkning för perioden januari–mars 2017 inbegriper transaktionskostnader på 3,0 

miljoner euro, vilka har eliminerats från Övriga externa kostnader. Munksjös fristående resultaträkning för perioden januari–

mars 2017 inbegriper transaktionskostnader på 4,1 miljoner euro, vilka har eliminerats från Övriga externa kostnader. Dessa 

kostnader har redovisats i proformaresultaträkningarna för helåret 2016 och januari–mars 2016 som en proformajustering som 

inte kommer att ha någon bestående effekt på Ahlstrom-Munksjös resultat. 

Skattekostnaderna i proformaresultaträkningen och de uppskjutna skattefordringarna och skatteskulderna i 

proformabalansräkningen har justerats för att återspegla skatteeffekten av de ovan beskrivna proformajusteringarna. Dessutom 

har en nedskrivning av Ahlstroms uppskjutna skattefordringar på 18,8 miljoner euro redovisats avseende förlustutjämning 

framåt, eftersom någon sådan förlustutjämning inte kommer att kunna göras enligt nuvarande skatteregler eller utnyttjas på 

annat sätt som ett resultat av fusionen. 

Finansieringsavtal 

Proformaresultaträkningarna återspeglar elimineringen av de tidigare redovisade finansiella kostnaderna för de av Munksjös 

och Ahlstroms lån som omfinansierades samt de effektiva upplupna räntekostnaderna enligt det sammanslagna bolagets nya 

finansieringsavtal under respektive resultaträkningsperioder. I proformasyfte har räntekostnaderna justerats ytterligare för att 

återspegla justeringen av det verkliga värdet av de prioriterade obligationer som överfördes från Ahlstrom. Som ett resultat av 



8 

 

 

detta innehåller proformaresultaträkningarna de effektiva räntekostnaderna för de övertagna skulderna beräknade över lånens 

återstående löptid baserat på det verkliga värdet på förvärvsdagen. 

 

Proforma nettoskuld per den 31 mars 2017 

MEUR 

Munksjö  

historiskt 

Ahlstrom om-

klassificerat 

Justering 

av verkligt 

värde och 

AM Real 

Estate 

S.r.l.* 

Amortering av 

lån i Munksjö 

Amortering 

av lån i 

Ahlstrom 

Nya finan-

sierings-

avtal 

Ahlstrom-

Munksjö 

Likvida medel  121,9   66,6   1,6   -294,8   -156,9   462,3   200,6  

Långfristiga skulder  285,3   100,4   4,4   -276,7   -0,0   353,2   466,6  

Kortfristig skulder  21,3   104,4   106,4   -16,0   -156,9   107,3   166,5  

Nettoskuld  184,7   138,2   109,2   2,1   -     -1,7   432,4  

 

 

Proforma gearing per den 31 mars 2017 

MEUR 

Munksjö 

historiskt 

Ahlstrom 

om-

klassificerat 

Justering 

av verkligt 

värde och 

AM Real 

Estate 

S.r.l.* 

Amortering av 

lån i Munksjö 

Amortering 

av lån i 

Ahlstrom 

Nya finan-

sierings-

avtal 

Ahlstrom-

Munksjö 

Nettoskuld  184,7   138,2   109,2   2,1   -     -1,7   432,4  

Eget kapital  427,4   310,6   326,8   -2,1  -    -     1 062,6  

Gearing 43,2 % 44,5 %         40,7 % 

 

*Innehåller omklassificering av hybridobligation som skuld   
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KOMPLETTERANDE PROFORMAINFORMATION 

 

Kompletterande proformaresultaträkningar för respektive kvartal 2016  

 

Nedanstående tabell innehåller kompletterande proformainformation för respektive kvartal 2016 presentarad på samma sätt 

som den ovan beskrivna proformaresultaträkningen för helåret. 

 

MEUR Kv 1 2016 Kv 2 2016 Kv 3 2016 Kv 4 2016 

Nettoomsättning 535,9 561,0 523,5 527,5 

Övriga rörelseintäkter 7,7 2,9 4,8 3,6 

Summa intäkter 543,6 563,9 528,3 531,1 

  

    Förändring av varulager  -8,1 2,6 -1,6 -4,9 

Råvaror och förnödenheter -253,1 -257,3 -235,8 -237,1 

Övriga externa kostnader -136,1 -125,8 -119,6 -118,9 

Personalkostnader -110,6 -107,4 -98,4 -114,9 

Resultatandel i investeringar som redovisas enligt kapitalandelsmetoden - - - - 

EBITDA 35,6 76,0 72,9 55,4 

Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar -35,0 -33,5 -34,2 -32,6 

Rörelseresultat 0,6 42,5 38,7 22,8 

Finansiella intäkter 0,5 1,8 2,1 0,4 

Finansiella kostnader -12,3 -9,2 -9,0 -4,9 

Finansnetto -11,8 -7,4 -6,9 -4,5 

Resultat före skatt -11,2 35,1 31,8 18,3 

Skatter 0,7 -11,4 -8,7 -4,8 

Nettoresultat -10,4 23,7 23,0 13,5 

Periodens resultat hänförligt till: 

    Moderbolagets aktieägare -10,6 23,7 22,9 13,5 

Innehav utan bestämmande inflytande 0,1 0,1 0,1 0,0 

     Resultat per aktie (hänförligt till moderbolagets 

   aktieägare), EUR 

    Före utspädning  -0,11 0,25 0,24 0,14 

Före utspädning exklusive fusionsrelaterade poster 0,08 0,25 0,24 0,14 

Genomsnittligt antal aktier 

    Före utspädning 96 376 128 96 376 128 96 376 128 96 376 128 
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Proformainformation avseende affärsområden 

 

Den proformainformation avseende affärsområdena som presenteras i andra delar av detta dokument har upprättats för att 

återspegla det sammanslagna företagets affärsområdesstruktur, med de fyra affärsområdena Decor, Filtration and 

Performance, Industrial Solutions och Specialties. Proformainformationen avseende affärsområdena bygger på Munksjös och 

Ahlstroms tidigare redovisade uppgifter justerade för förändringar av den nya sammansättningen, eliminering av Osnabrücks 

tidigare resultat, justering för AM Real Estate S.r.l. för att återspegla 100 % av dess kostnadsbas samt eliminering av interna 

transaktioner mellan Munksjö och Ahlstrom. Dessutom har fördelningen av kostnaderna för huvudkontoret i 

proformainformationen om affärsområdena anpassats till Ahlstrom-Munksjös interna rapportering. Kontorskostnader som inte 

fördelas ut på affärsområdena avser CEO, koncernekonomi, Treasury, investerarrelationer, strategi, Legal, kommunikation, 

koncernens IT-funktion och HR. Kostnaderna består främst av kostnader för löner, hyror och arvoden och redovisas under 

Övrigt och elimineringar. 

 

Kassaflöde från den löpande verksamheten på proformabasis 

 

Nedanstående tabeller innehåller utvald proformainformation om kassaflödet från den löpande verksamheten under januari–

mars 2017, helåren 2016 och 2015 och respektive kvartal 2016.  

 

Proformainformationen avseende kassaflödet från den löpande verksamheten har sammanställts genom att Munksjös och 

Ahlstroms tidigare kassaflöden har konsoliderats och nettoresultatet har sedan justerats för effekterna av 

transaktionskostnader, fördelningen av köpeskillingen och kassaflöden som sammanhänger med försäljningen av Osnabrück, 

justeringen av AM Real Estate S.r.l. och de nya finansieringsavtalens påverkan. De nya finansieringsavtalens påverkan på 

kassaflödet har beräknats genom att de faktiska kassaflöden som sammanhänger med de omfinansierade lånen har eliminerats 

och effekten av de nya finansieringsavtalen har justerats som om kupongen hade betalats under alla de perioder som 

presenteras. Övriga justeringar har beräknats som om kostnaderna hade uppkommit och betalning skett under den period då 

justeringen gjordes. Betalda och erhållna skatters påverkan på kassaflödet följer samma princip, förutom när det gäller 

skatteeffekten av justeringen av fördelningen av köpeskillingen, som är en uppskjuten skatt och inte resulterar in något 

kassautflöde.  

 

Kassaflöde från den löpande verksamheten på proformabasis januari–mars 2017  

 

   

Proformajusteringar 

 

MEUR 

Munksjö 

omklassificerat 

Ahlstrom 

historiskt 

Justeringar 

vid 

fusionen 

Transaktions-

kostnader 

Finansierings-

avtal 

Ahlstrom-

Munksjö 

Nettoresultat                9,9             19,6              -10,9                  5,7                    -0,1             24,2  

Summa justeringar              20,2             13,6                4,4                  1,4                     0,1             39,7  

Förändringar i rörelsekapitalet               -8,9           -4,8                   -                     -                         -        -13,6  

Förändringar i avsättningar               -0,0               0,2                   -                     -                         -                 0,1  

Finansiella poster               -2,7           -1,2                -0,0                   -                      -0,1          -4,0  

Betalda och erhållna skatter               -2,0          -1,3                1,2                -1,4                      0,0          -3,5  

Kassaflöde från den löpande verksamheten              16,5            26,2             -5,4                  5,7                -0,1           42,9  

 

Kassaflöde från den löpande verksamheten på proformabasis 2016  

   

Proformajusteringar 

 

MEUR 

Munksjö 

omklassificerat 

Ahlstrom 

historiskt 

Justeringar 

vid 

fusionen 

  

 

Transaktions-

kostnader 

 

Finansierings-

avtal 

Ahlstrom-

Munksjö 

Nettoresultat              43,3             34,9           -22,1                -5,7                    -0,6             49,8  

Summa justeringar              86,8             78,8             17,7                -1,4        0,6           182,4  

Förändringar i rörelsekapitalet                6,1             32,5                2,2                   -                         -               40,8  

Förändringar i avsättningar               -9,0              -2,7                   -                     -                         -              -11,7  

Finansiella poster             -11,6            -12,6                0,8                   -                  -0,8            -24,1  

Betalda och erhållna skatter               -1,3             -5,0               -0,3                  1,4                    0,2              -5,1  

Kassaflöde från den löpande verksamheten            114,3           125,8              -1,7                -5,7                 -0,6           232,1  
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Kassaflöde från den löpande verksamheten på proformabasis 2015 

 

   

Proformajusteringar 

 

MEUR 

Munksjö 

omklassificerat 

Ahlstrom 

historiskt 

Justeringar 

vid 

fusionen 

  

 

Transaktions-

kostnader 

 

Finansierings-

avtal 

Ahlstrom-

Munksjö 

Nettoresultat  22,8   8,6   -4,9   -     1,3   27,7  

Summa justeringar  63,5   81,0   11,0   -     -1,3   154,2  

Förändringar i rörelsekapitalet  -5,4   1,2   -0,3   -     -     -4,5  

Förändringar i avsättningar  -0,4   -2,2   -     -     -     -2,6  

Finansiella poster  -11,6   -25,6   0,9   -     1,6   -34,7  

Betalda och erhållna skatter  -13,4   -3,0   1,3   -     -0,3   -15,4  

Kassaflöde från den löpande verksamheten  55,5   60,0   8,0   -     1,3   124,7  

 

Kassaflöde från den löpande verksamheten på proformabasis respektive kvartal 2016 

 

MEUR Kv 1 2016 Kv 2 2016 Kv 3 2016 Kv 4 2016 

Nettoresultat             -10,4             23,7                23,0                13,5  

Summa justeringar              44,2             52,7                48,5                37,1  

Förändringar i rörelsekapitalet             -28,2             18,6                14,6                35,8  

Förändringar i avsättningar               -2,3              -2,3                -4,1                -3,0  

Finansiella poster               -7,1              -3,5                -7,6                -5,9  

Betalda och erhållna skatter               -0,8              -0,1                -2,4                -1,9  

Kassaflöde från den löpande verksamheten               -4,6             89,1                72,0                75,6  

 

Jämförbara EBITDA och jämförbara rörelseresultat utan inverkan av fördelning av köpeskillingar  

Följande tabeller innehåller  

 en avstämning mellan Ahlstrom-Munksjös jämförbara EBITDA på proformabasis och EBITDA på proformabasis 

justerad för poster som påverkar jämförbarheten  

 jämförbara rörelseresultat på proformabasis utan avskrivningar som uppstått vid justeringar av verkligt värde på 

förvärvade immateriella och materiella tillgångar vid förvärvet av Label and Processing år 2013 samt fusionen mellan 

Ahlstrom och Munksjö (förvärvade tillgångar) i proformaresultatet  

 tidigare redovisade poster som påverkar jämförbarheten och som har härletts från Munksjös och Ahlstroms tidigare 

rapportering som finns tillgänglig på www.ahlstrom-munksjo.com för respektive presenterad period. 

Ahlstrom-Munksjö redovisar jämförbara EBITDA, jämförbara rörelseresultat och jämförbara rörelseresultatet utan inverkan av 

fördelning av köpeskillingar som komplement till EBITDA och rörelseresultat för att återspegla den bakomliggande 

verksamhetens resultat och öka jämförbarheten mellan perioderna. För att resultatmåtten ska bli jämförbara ingår inte poster 

som påverkar jämförbarheten och som är utanför företagets löpande verksamhet, såsom vinster och förluster vid avyttringar av 

tillgångar och företag, direkta transaktionskostnader i samband med företagsförvärv, kostnader för att avveckla och 

omstrukturera verksamhet, engångsposter som uppstår till följd av fördelning av köpeskillingar såsom justeringar av verkligt 

värde på lagervaror och ersättningar för miljöskador som uppstår till följd av oväntade eller sällsynta händelser. Andra sådana 

poster är böter (efter till exempel momsskatterevisioner) och liknande lagstadgade betalningar. Ahlstrom-Munksjö anser att 

måtten EBITDA, jämförbara EBITDA, jämförbara rörelseresultatet utan inverkan av fördelning av köpeskillingar och jämförbara 

rörelseresultat är användbara komplement till de finansiella mått som presenteras i koncernredovisningen i enlighet med IFRS 

för Ahlstrom-Munksjös ledning och de som läser dess finansiella rapporter, eftersom poster som ligger utanför företagets 

löpande verksamhet har tagits bort för att öka jämförbarheten mellan perioderna. EBITDA, jämförbara EBITDA, jämförbara 

rörelseresultat och jämförbara rörelseresultat utan inverkan av fördelning av köpeskillingar är inte redovisningsmått som 

definieras eller specificeras i IFRS i enlighet med Europeiska värdepappers- och marknadsmyndighetens (ESMA) definitioner av 

alternativa nyckeltal. Därför betraktas de inte som IFRS-mått och bör inte användas ensamma eller som ersättning för IFRS-

mått. Eftersom olika företag inte beräknar alternativa resultatmått på samma sätt är det möjligt att de alternativa mått som 

presenteras i detta dokument inte är jämförbara med andra bolags mått som bär liknande beteckningar. 

 

http://www.ahlstrom-munksjo.com/
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Avstämning av jämförbara EBITDA och jämförbara rörelseresultat utan inverkan av fördelning av köpeskillingar  på 

proformabasis 

 

MEUR 2016 2015 

 

Kv 1 

2017 

Kv 1 

2016 

Kv 2 

2016 

Kv 3 

2016 

Kv 4 

2016 

Jämförbart EBITDA 268,7 203,0  79,4 59,9 77,3 70,2 61,3 

Poster som påverkar jämförbarheten         

Tidigare redovisade EBITDA-poster som påverkar 

jämförbarheten  -16,4 -13,9  -5,4 -4,2 -1,3 2,2 -13,0 

Transaktionskostnader -6,9 -  7,1 -14,7 0,0 0,6 7,2 

Vinst vid företagsavyttring 5,7 -  -5,7 5,7 - - - 

Justering av verkligt värde på lagervaror -11,1 -  - -11,1 - - - 

Summa poster som påverkar jämförbarheten -28,8 -13,9  -4,0 -24,3 -1,3 2,7 -5,9 

Proforma-EBITDA 239,9 189,0  75,5 35,6 76,0 72,9 55,4 

         

Jämförbart rörelseresultat utan inverkan av 

fördelning av köpeskillingar* 168,7 99,1  54,5 34,1 52,5 44,7 37,4 

Avskrivningar hänförliga till fördelning av 

köpeskillingar* -35,2 -35,9  -8,1 -9,1 -8,6 -8,7 -8,7 

Jämförbart rörelseresultat 133,5 63,3  46,5 24,9 43,8 36,0 28,7 

Poster som påverkar jämförbarheten         

Tidigare redovisade rörelseresultatsposter som 

påverkar jämförbarheten -16,4 -23,7  -5,0 -4,2 -1,3 2,2 -13,0 

Transaktionskostnader -6,9 -  7,1 -14,7 0,0 0,6 7,2 

Vinst vid företagsavyttring 5,7 -  -5,7 5,7 - - - 

Justering av verkligt värde på lagervaror -11,1 -  - -11,1 - - - 

Summa poster som påverkar jämförbarheten -28,8 -23,7  -3,5 -24,3 -1,3 2,7 -5,9 

Proformarörelseresultat 104,7 39,6  42,9 0,6 42,5 38,7 22,8 

* Avskrivningar hänförliga till förvärvet av Label and Processing samt fusionen. 

 

Proformaresultat per aktie 

 

Proformaresultatet per aktie före utspädning beräknas genom att det proformanettoresultat som är hänförligt till 

moderbolagets aktieägare divideras med vägt medeltal av utestående antalet aktier på proformabasis justerat för fusionen. 

Proformaresultatet per aktie efter utspädning beräknas genom att den historiska utspädningseffekten adderas till det 

beräknade viktade genomsnittliga antalet aktier på proformabasis. Fusionen antas inte ändå ha någon utspädningseffekt på 

proformainformationen, eftersom Ahlstrom-Munksjö inte hade några utestående instrument som kunde ge upphov till 

utspädningseffekt på fusionsdagen. 

 

För att öka jämförbarheten presenterar Ahlstrom-Munksjö också proformaresultat per aktie exklusive fusionsrelaterade poster 

som inte har någon bestående effekt på det sammanslagna företagets resultat. Dessa proformajusteringar som har eliminerats 

vid beräkningen av proformaresultat per aktie exklusive fusionsrelaterade poster var justeringar av verkligt värde på lagervaror, 

vinst vid försäljningen av Osnabrück, utsläckningsförlust och kostnader relaterade till finansieringsavtal, transaktionskostnader 

samt de därmed sammanhängande skatteeffekterna. Dessa fusionsrelaterade poster ingår i proformaresultaträkningarna för 

första kvartalet 2016. 

 

Fusionsrelaterade poster och dessas inverkan på proformaresultatet per aktie 

 

EUR 2016 2015   
Kv 1 

2017 

Kv 1 

2016 

Kv 2 

2016 

Kv 3 

2016 

Kv 4 

2016 

Proformanettoresultat per aktie 0,51 0,29  0,25 -0,11 0,25 0,24 0,14 

Proformanettoresultat exklusive per aktie fusionsrelaterade 

poster 0,71 0,29 

 

0,25 0,08 0,25 0,24 0,14 
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Avstämning mellan proformanettoresultat hänförligt till moderbolagets aktieägare och proformanettoresultat 

hänförligt till moderbolagets aktieägare exklusive fusionsrelaterade poster  

 

MEUR 2016 2015 

 

Kv 1 

2017 

Kv 1 

2016 

Kv 2 

2016 

Kv 3 

2016 

Kv 4 

2016 

Proformanettoresultat hänförligt till 

moderbolagets aktieägare   49,5   28,0    24,0   -10,6   23,7   22,9   13,5  

Fusionsrelaterade poster          

Transaktionskostnader  14,7   -      -     14,7   -     -     -    

Vinst vid företagsavyttring  -5,7   -      -     -5,7   -     -     -    

Justering av verkligt värde på lagervaror  11,1   -      -     11,1   -     -     -    

Utsläckningsförlust och kostnader relaterade till 

finansieringsavtal 

 3,0   -      -     3,0   -     -     -    

Summa fusionsrelaterade poster  23,1   -      -     23,1   -     -     -    

Skatteeffekt  -4,6   -      -     -4,6   -     -     -    

Proformanettoresultat hänförligt till 

moderbolagets aktieägare exklusive 

fusionsrelaterade poster  68,0   28,0    24,0   7,9   23,7   22,9   13,5  

         

 

MEUR, utom för uppgifter per aktie 2016 2015  Kv 1 2017 Kv 1 2016 Kv 2 2016 Kv 3 2016 Kv 4 2016 

Proformanettoresultat hänförligt till 

moderbolagets aktieägare 49,5 28,0  24,0 -10,6 23,7 22,9 13,5 

Proformanettoresultat hänförligt till 

moderbolagets aktieägare exklusive 

fusionsrelaterade poster 68,0 28,0  24,0 7,9 23,7 22,9 13,5 

         

Antal aktier         

Vägt medeltal av antal emitterade 

aktier – tidigare redovisat 50 761 581 50 818 260  50 761 581 50 761 581 50 761 581 50 761 581 50 761 581 

Nya aktier som har emitterats till 

Ahlstroms aktieägare 45 376 992 45 376 992  45 376 992 45 376 992 45 376 992 45 376 992 45 376 992 

Egna aktier som har emitterats inom 

ramen för Munksjös långsiktiga 

incitamentsprogram 237 555 237 555  237 555 237 555 237 555 237 555 237 555 

Vägt medeltal av antal emitterade 

aktier (proforma) – före utspädning 

96 376 

128 

96 432 

807  

96 376 

128 

96 376 

128 

96 376 

128 

96 376 

128 

96 376 

128 

         

Proformanettoresultat per aktie 

hänförligt till moderbolagets 

aktieägare – före utspädning, euro  0,51 0,29  0,25 -0,11 0,25 0,24 0,14 

Proformanettoresultat per aktie 

hänförligt till moderbolagets 

aktieägare exklusive fusionsrelaterade 

poster – före utspädning, euro 0,71 0,29  0,25 0,08 0,25 0,24 0,14 

 


