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Orgaaninen kasvu tuki kannattavuuden parantumista  
 

 Orgaaninen liikevaihdon kasvu oli 3 %. 
 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä nousi 9 % ja oli 42,2 miljoonaa euroa (38,6). 

Liikevoittoprosentti ilman kertaluonteisia eriä nousi 7,5 %:iin (7,0 %). 
 Osakekohtainen tulos ilman kertaluonteisia eriä laski ja oli 0,17 euroa (0,19) 

osakkuusyhtiöiden 12  miljoonaa euroa pienemmän tulososuuden vuoksi. 
 Raportoitu osakekohtainen tulos laski 0,01 euroon (0,19) pääasiassa Kemiran yhteisyritys 

Sachtlebenin osakkeiden myyntiin liittyvän 23 miljoonan euron alaskirjauksen vuoksi. 
 Velkaantuneisuus laski 30 %:iin (31.12.2012: 42 %) ja nettovelka 357 milj. euroon (532) 

Kemiran elintarvike- ja lääketeollisuuden liiketoimintojen ja yhteisyritys Sachtlebenin 
osakkeiden myynnistä saatujen 178 miljoonan euron myyntitulojen ansiosta. 

 Näkymät vuodelle 2013 eivät ole muuttuneet. Kemira odottaa liikevaihdon paikallisissa 
valuutoissa yritysmyynnit pois lukien kasvavan hieman vuoteen 2012 verrattuna ja liikevoiton 
ilman kertaluonteisia eriä kasvavan merkittävästi vuoteen 2012 verrattuna. 

 

Kemiran toimitusjohtaja Wolfgang Büchele: 
 

Vuosi 2013 alkoi 3 %:n orgaanisella liikevaihdon kasvulla ja 9 % paremmalla liikevoitolla ilman 
kertaluonteisia eriä. Kasvua edistivät Paperin, Municipal & Industrialin ja ChemSolutionsin 
korkeammat myyntimäärät. Polymeerien myyntimäärät öljy- ja kaasuteollisuuden asiakkaiden 
keskuudessa Pohjois-Amerikassa elpyivät, kun taas kaivosteollisuudessa myyntimäärät laskivat 
alentaen Oil & Miningin liikevaihtoa.  
 

”Fit for Growth” -kustannussäästöt olivat 9 miljoonaa euroa ensimmäisellä vuosineljänneksellä 
2013, mitkä olivat yhdessä korkeampien myyntimäärien kanssa pääasiallisin syy kannattavuuden 
parantumiselle. Kemiran tuotantolaitoksista 11 ja tuotantolinjoista kaksi on joko suljettu tai päätetty 
sulkea. Tämä ja muut tehostamistoimet ovat johtaneet 519 työntekijän vähentämiseen (myytyjen 
elintarvike- ja lääketeollisuuden liiketoimintojen 91 työntekijää mukaan lukien). ”Fit for Growth” -
ohjelman perimmäisenä tavoitteena on saavuttaa 10 %:n liikevoittoprosentti vuoteen 2014 
mennessä. 
 

Kemira esitteli tänään tarkennetun strategian ”From redesign to expansion” sekä uudet 
taloudelliset tavoitteet vuodelle 2016. Kemira tavoittelee kannattavaa ja markkinoiden keskiarvoa 
korkeampaa kasvua, jota edistetään Paperin sekä Oil & Miningin nopeasti kasvavilla 
erikoistuoteryhmillä. Municipal & Industrialissa keskitytään kannattavuuden parantamiseen sekä 
yhdessä ChemSolutionsin kanssa rahavirran maksimoimiseen. 
 

Taloudelliset tavoitteet vuodelle 2016 ovat 2,6–2,7 miljardin euron liikevaihto,15 %:n 
käyttökateprosentti ja alle 60 %:in velkaantuneisuusaste.  
 

Jatkuva tehokkuuden parantaminen on strategian menestyksekkään toteutuksen kannalta 
välttämätöntä. Ilmoitimme tänään, että "Fit for Growth" -ohjelman lisäksi suunnittelemme Euroopan 
kuuden tukipalvelukeskuksemme keskittämistä yhdeksi monipuoliseksi Business Service 
Centeriksi Gdanskiin Puolaan. Suunniteltu palvelukeskus tarjoaisi yhdenmukaisen palvelumallin 
kaikille Kemiran asiakkaille EMEA:ssa. Suunnittelemme myös Paperiin kuuluvan Vaasan 
tuotantolaitoksen sulkemista. Suunnitellun sulkemisen tavoitteena on prosessikemikaalien 
maailmanlaajuisen tuotantoverkostomme käyttöasteen optimointi. Municipal & Industrialin 
kannattavuuden parantaminen edellyttää uusia tehostustoimia, joilla alennetaan kiinteitä 
kustannuksia ja virtaviivaistetaan tuotantoverkostoa.  
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Avainluvut (vuoden 2012 luvut on järjestelty uudelleen) 
 
Milj. euroa 1–3/2013 1–3/2012 1–12/2012 
Liikevaihto 560,9 552,9 2 240,9 
Käyttökate ilman kertaluonteisia eriä 63,5 62,8 249,4 
Käyttökate ilman kertaluonteisia eriä, % 11,3 11,4 11,1 
Käyttökate 61,1 62,1 179,9 
Käyttökate, % 10,9 11,2 8,0 
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä  42,2 38,6 155,5 
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä, % 7,5 7,0 6,9 
Liikevoitto  39,2 36,4 33,1 
Liikevoitto, % 7,0 6,6 1,5 
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista -1,2 10,8 11,2 
Rahoitustuotot ja –kulut -24,7 -10,3 -15,7 
     josta kertaluonteiset erät -24,2 - - 
Voitto ennen veroja 13,3 36,9 28,6 
Tilikauden voitto 2,8 30,2 22,4 
Osakekohtainen tulos, euroa 0,01 0,19 0,12 
Osakekohtainen tulos ilman kertaluonteisia eriä, euroa 0,17 0,19 0,77 
Sidottu pääoma* 1 595,6 1 717,0 1 673,0 
Sidotun pääoman tuotto, %* 2,2 10,5 2,6 
Rahavirta investointien jälkeen  189,9 -8,1 71,8 
Investoinnit 29,0 19,4 134,1 
Omavaraisuus, % kauden lopussa 50 51 51 
Velkaantuneisuus, % kauden lopussa 30 45 42 
Henkilöstö kauden lopussa 4 662 5 051 4 857 
*12 kuukauden liukuva keskiarvo (Sidotun pääoman tuotto, % perustuu raportoituun liikevoittoon). 
 
Tunnuslukujen laskentakaavat ovat luettavissa osoitteessa www.kemira.com > Investors > 
Financial information. Vuoden 2012 vertailuluvut esitetään suluissa joidenkin taloudellisten 
tulosten jälkeen.   

Taloudellinen tulos, tammi–maaliskuu 2013 
Kemira-konsernin liikevaihto kasvoi 1 % ja oli 560,9 miljoonaa euroa (552,9). Orgaaninen 
liikevaihdon kasvu oli 3 %, ja sitä edistivät Paperin, Municipal & Industrialin ja ChemSolutionsin 
korkeammat myyntimäärät. Maailmanlaajuisten kaivosmarkkinoiden heikkeneminen laski Oil & 
Miningin myyntimääriä. Myyntihinnoilla oli pieni negatiivinen vaikutus liikevaihtoon. 
Valuuttakurssimuutoksilla ja yritysmyynneillä oli molemmilla 1 %:n negatiivinen vaikutus 
liikevaihtoon. 
  
Paperissa liikevaihto kasvoi 5 % ja oli 259,1 miljoonaa euroa (247,9). Liikevaihto paikallisissa 
valuutoissa yritysmyynnit pois lukien kasvoi 5 % erityisesti EMEA- ja APAC-alueilla korkeampien 
myyntimäärien ansiosta. Myyntihinnoilla ei ollut merkittävää vaikutusta liikevaihtoon. 
Valuuttakurssimuutoksilla oli 1 %:n negatiivinen vaikutus liikevaihtoon. 
 
Municipal & Industrialissa liikevaihto kasvoi 2 % ja oli 164,8 miljoonaa euroa (161,0). Liikevaihto 
paikallisissa valuutoissa yritysmyynnit pois lukien kasvoi 4 % erityisesti EMEA-alueella ja Etelä-
Amerikassa korkeampien myyntimäärien ansiosta. Myyntihinnoilla oli pieni negatiivinen vaikutus 
liikevaihtoon. Valuuttakurssimuutoksilla oli 1 %:n negatiivinen vaikutus liikevaihtoon.  
 
Oil & Miningissa liikevaihto laski 10 % ja oli 76,3 miljoonaa euroa (85,1). Myyntimäärät laskivat 
johtuen matalakatteisten tuotteiden myynnin lakkauttamisen aiheuttamasta 4 %:n negatiivisesta 
vaikutuksesta ja kysynnän laskusta kaivosteollisuudessa maailmanlaajuisesti. 
Valuuttakurssimuutoksilla ei ollut merkittävää vaikutusta liikevaihtoon. 
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ChemSolutionsissa liikevaihto kasvoi 3 % ja oli 60,7 miljoonaa euroa (58,9). Liikevaihto 
paikallisissa valuutoissa yritysmyynnit pois lukien kasvoi 10 % pääasiassa kaikkien 
päätuoteryhmien korkeampien myyntimäärien ansiosta EMEA-alueella. Elintarvike- ja 
lääketeollisuuden liiketoimintojen myynnillä oli 7 %:n negatiivinen vaikutus liikevaihtoon. 
 

Liikevaihto, milj. euroa 1–3/2013 1–3/2012 Muutos-% 

Paper 259,1 247,9 5 

Municipal & Industrial 164,8 161,0 2 

Oil & Mining 76,3 85,1 -10 

ChemSolutions 60,7 58,9 3 

Eliminoinnit - - - 

Yhteensä 560,9 552,9 1 

 
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä nousi 9 % ja oli 42,2 miljoonaa euroa (38,6) pääasiassa 
"Fit for Growth" -ohjelman 9 miljoonan euron kustannussäästöjen ansiosta. Säästöistä kiinteitä 
kustannuksia oli 6 miljoonaa euroa ja muuttuvia kustannuksia 3 miljoonaa euroa. Korkeammilla 
myyntimäärillä oli 6 miljoonan euron positiivinen vaikutus. Myyntihinnat olivat 4 miljoonaa euroa 
alhaisemmat kuin vuoden 2012 ensimmäisellä neljänneksellä. Muuttuvat kustannukset "Fit for 
Growth" -ohjelman vaikutus pois lukien olivat 9 miljoonaa euroa korkeammat pääasiassa 
propyleenipohjaisten raaka-aineiden korkeampien hintojen vuoksi. Kiinteät kustannukset "Fit for 
Growth" -ohjelman vaikutus pois lukien kasvoivat 2 miljoonaa euroa korkeampien myynti- ja 
markkinointikulujen vuoksi. 
  
Valuuttakurssimuutoksilla oli 1 miljoonan euron negatiivinen vaikutus liikevoittoon ilman 
kertaluonteisia eriä. Yritysmyynneillä ja muilla erillä oli yhteensä 5 miljoonan euron positiivinen 
vaikutus (katso varianssianalyysitaulukko sivulla 4). Positiivinen vaikutus johtui pääasiassa siitä, 
että Municipal & Industrialin poistot olivat alhaisemmalla tasolla kuin vuoden 2012 vastaavalla 
ajanjaksolla. Liikevoittoprosentti ilman kertaluonteisia eriä oli 7,5 % (7,0 %). 
 
Liikevoittoon vaikuttavat kertaluonteiset erät olivat -3 miljoonaa euroa (-2), ja ne liittyivät 
pääasiassa "Fit for Growth" -ohjelman irtisanomiskorvauksiin ja ulkoisiin palvelukuluihin.  
 
Liikevoitto nousi 39,2 miljoonaan euroon (36,4).  
 

Liikevoitto ilman 
kertaluonteisia eriä 

1–3/2013 
milj. euroa 

1–3/2012 
milj. euroa 

Muutos-% 
1–3/2013, % 1–3/2012, % 

Paper 19,7 18,8 5 7,6 7,6 

Municipal & Industrial 8,6 5,7 51 5,2 3,5 

Oil & Mining 5,1 8,3 -39 6,7 9,8 

ChemSolutions 8,8 5,8 52 14,5 9,8 

Yhteensä 42,2 38,6 9 7,5 7,0 
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Rahoitustuotot ja -kulut olivat yhteensä -24,7 miljoonaa euroa (-10,3), ja niihin vaikutti 
negatiivisesti Kemiran titaanidioksidiyhteisyritys Sachtlebenin osakkeiden (39 %) myyntiin liittyvä 
22,7 miljoonan euron kertaluonteinen alaskirjaus. Sähköjohdannaisten käypien arvojen 2,4 
miljoonan euron (-4,6) muutoksilla ja 1,4 miljoonan euron (-0,1) valuuttakurssimuutoksilla oli 
positiivinen vaikutus rahoitustuottoihin ja -kuluihin. 
 
Emoyhtiön omistajille kuuluva tilikauden tulos laski 1,8 miljoonaan euroon (29,2) ja 
osakekohtainen tulos 0,01 euroon (0,19) pääasiassa Kemiran yhteisyritys Sachtlebenin 
osakkeiden myyntiin liittyvän 23 miljoonan euron alaskirjauksen vuoksi. Osakekohtainen tulos 
ilman kertaluonteisia eriä laski 11 % 0,17 euroon (0,19) pääasiassa osakkuusyhtiöiden tuloksesta 
saadun pienemmän osuuden vuoksi. 
 
 

Varianssianalyysi, milj. euroa 1-3 

Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä, 2012 38,6 

Myyntimäärät 6,2 

Myyntihinnat -4,2 

Muuttuvat kustannukset -6,1 

Kiinteät kustannukset 4,0 

Valuuttakurssimuutokset -1,0 

Muut, ml. yritysostot ja -myynnit 4,7 

Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä, 2013 42,2 

 

 
Rahoitusasema ja rahavirta 
 
Liiketoiminnan rahavirta vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä nousi 40,3 miljoonaan euroon 
(10,4) pääasiassa nettokäyttöpääoman muutosten vuoksi. Rahavirta investointien jälkeen nousi 
189,9 miljoonaan euroon (-8,1) pääasiassa yhteisyritys Sachtlebenin osakkeiden myynnistä 
saatujen 98 miljoonan euron ja elintarvike- ja lääketeollisuuden liiketoimintojen myynnistä saatujen 
81 miljoonan euron myyntitulojen ansiosta. Nettokäyttöpääoman osuus liikevaihdosta oli 12,1 % 
(31.12.2012: 12,8 %). 
 
Kemira-konsernin nettovelka oli kauden lopussa 357,0 miljoonaa euroa (31.12.2012: 532,0). 
Nettovelan lasku johtui Kemiran elintarvike- ja lääketeollisuuden liiketoimintojen ja yhteisyritys 
Sachtlebenin osakkeiden myynnistä saaduista 178 miljoonan euron myyntituloista. 

Korollisten velkojen määrä oli kauden lopussa 575,2 miljoonaa euroa (31.12.2012: 664,7). 
Kiinteäkorkoisten lainojen osuus korollisten velkojen kokonaissummasta oli 58 % (31.12.2012: 56 
%). Konsernin korollisten velkojen keskimääräinen korko oli 1,7 % (31.12.2012: 1,6 %). Konsernin 
korollisen lainasalkun duraatio oli 16 kuukautta (31.12.2012: 16 kuukautta). 

Seuraavien 12 kuukauden aikana erääntyvän lyhytaikaisen velan määrä oli 181,2 miljoonaa euroa. 
Siitä 98,6 miljoonaa euroa koostui Suomen markkinoille liikkeeseen lasketuista yritystodistuksista 
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ja 53,8 miljoonaa euroa pitkäaikaisten lainojen lyhennyseristä. 31.3.2013 rahavarat olivat 218,2 
miljoonaa euroa (132,7).  

Kauden lopussa omavaisuusaste oli 50 % (51 %) ja velkaantuneisuus oli 30 % (42 %). Oma 
pääoma laski 1 193,7 miljoonaan euroon (1 260,6) pääasiassa 81 miljoonan euron osingonjaon 
vuoksi. 

 
Investoinnit  
 
Vuoden 2013 ensimmäisen neljänneksen investoinnit kasvoivat 49 % ja olivat 29,0 miljoonaa 
euroa (19,4). Investoinnit jakautuivat seuraavasti: laajennusinvestoinnit 70 % (18 %), 
parannusinvestoinnit 16 % (41 %) ja ylläpitoinvestoinnit 14 % (41 %). Laajennusinvestoinnit 
keskittyivät pääasiassa Nanjingiin, Dormageniin ja Tarragonaan.  
 
Vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä konsernin poistot ja arvonalentumiset laskivat 15 % ja 
21,9 miljoonaan euroon (25,7).  

 
Tutkimus ja tuotekehitys 
 
Vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä tutkimukseen ja tuotekehitykseen käytettiin 8,5 
miljoonaa euroa (8,3) eli 1,5 % (1,5 %) Kemira-konsernin liikevaihdosta. 
 

Henkilöstö 
 
Kemira-konsernin palveluksessa oli kauden lopussa 4 565 vakituista työntekijää (31.12.2012: 4 
762) ja 97 määräaikaista työntekijää (95). Kemiralla oli työntekijöitä Suomessa yhteensä 1 041 
(1 114), muualla EMEA:ssa 1 585 (1 690), Pohjois-Amerikassa 1 275 (1 279), Etelä-Amerikassa 
424 (423) ja Aasian ja Tyynenmeren alueella 337 (351). 
 

Yritysvastuu 

Osana yritysvastuun hallintaprosessiaan Kemira on määritellyt vuonna 2012 yritysvastuun 
painopistealueet ja tavoitteet. Jokaiselle tavoitteelle määritellään etenemissuunnitelma ja 
vuosittaiset toimintasuunnitelmat, ja asetettujen tavoitteiden saavuttamista seurataan 
neljännesvuosittain.  
 
Kemira otti vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä käyttöön eettisen toiminnan ja 
säännöstenmukaisuusasioiden (Ethics and Compliance) palvelunumeron, johon voi ilmoittaa 
Kemiran liiketapaperiaatteiden mahdollisista rikkomuksista. Palvelunumeroa hoitaa itsenäinen 
ulkoinen palveluntarjoaja. Työntekijät voivat ilmoittaa laittomaksi tai epäeettiseksi epäilemästään 
toiminnasta joko puhelimitse (25 maassa) tai täyttämällä verkkolomakkeen nimettömästi tai omilla 
yhteystiedoillaan. Kaikki Kemiran työntekijät koulutetaan vuoden 2013 aikana, jotta he tuntevat ja 
ymmärtävät päivitetyt liiketapaperiaatteet. 
 
Työntekijöiden ja alihankkijoiden työturvallisuutta valvotaan seuraamalla kaikkia kirjattuja 
tapaturmia (Total Recordable Injuries, TRI). Maaliskuun 2013 lopussa työntekijöiden ja 
alihankkijoiden 12 kuukauden keskimääräinen TRI-luku miljoonaa työtuntia kohti laski 7,6:een 
(10,5). 
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Kemiran toimittajille, jälleenmyyjille ja agenteille laatimat liiketapaperiaatteet on otettu käyttöön 
uusissa ja uusituissa sopimuksissa. 
 
Yritysvastuukriteeri on sisällytetty uusien tuotteiden kehittämisprosessiin, ja sitä sovelletaan 
kaikissa uusissa T&K-projekteissa. 
 
Neljä suurinta tuotantolaitosta on osallistunut yhteistyöhön paikallisyhteisön kanssa. 
 

Segmentit 

Paper 
Paperilla on ainutlaatuista asiantuntemusta, jonka avulla voimme tarjota parhaat mahdolliset kemian 
sovellukset, sekä tukea paperin ja sellun valmistajia innovoinnissa ja toiminnan jatkuvassa tehostamisessa. 
Kehitämme ja kaupallistamme uusia tuotteita täyttääksemme asiakkaiden tarpeet ja varmistaaksemme 
johtavan tuote- ja palveluvalikoiman paperikoneen märänpään sovelluksiin. Keskitymme sekä 
pakkauskartonkeihin että pehmopapereihin. Vahvistamme paperi- ja selluteollisuuden 
sovellusvalikoimaamme Pohjois-Amerikassa ja EMEA-alueella ja rakennamme vahvaa asemaa Kiinassa, 
Indonesiassa ja Brasiliassa. 
 
Milj. euroa 1–3/2013 1–3/2012 1–12/2012 
Liikevaihto 259,1 247,9 1 005,6 
Käyttökate ilman kertaluonteisia eriä 30,6 29,3 117,5 
Käyttökate ilman kertaluonteisia eriä, % 11,8 11,8 11,7 
Käyttökate 29,3 29,1 93,3 
Käyttökate, % 11,3 11,7 9,3 
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä  19,7 18,8 75,3 
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä, % 7,6 7,6 7,5 
Liikevoitto 17,8 18,2 44,7 
Liikevoitto, % 6,9 7,3 4,4 
Sidottu pääoma* 774,4 787,2 777,2 
Sidotun pääoman tuotto, %* 5,7 9,2 5,8 
Investoinnit 18,2 7,8 72,2 
Rahavirta investointien jälkeen ilman 
korkoja ja veroja 

29,9 -0,9 8,1 

*12 kuukauden keskiarvo 
 
Ensimmäinen neljännes 
 
Paperin liikevaihto kasvoi 5 % ja oli 259,1 miljoonaa euroa (247,9) erityisesti EMEA- ja APAC-
alueiden myyntimäärien kasvun ansiosta. Myyntihinnoilla ei ollut merkittävää vaikutusta 
liikevaihtoon. Valuuttakurssimuutoksilla oli 1 %:n negatiivinen vaikutus liikevaihtoon. 
 
Kemiran liikevaihto kasvoi EMEA-alueella lähes 10 % ja APAC-alueella 13 % pääasiassa märän 
pään kemikaalien ja erityisesti liima-aineiden ja polymeerien korkeampien myyntimäärien ansiosta. 
NAFTA-alueen liikevaihto laski hieman joidenkin funktionaalisten kemikaalien alhaisempien 
myyntimäärien ja epäsuotuisten valuuttakurssimuutosten vuoksi. SA-alueen liikevaihto laski 10 % 
epäsuotuisten valuuttakurssimuutosten vuoksi. 
 
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä nousi 5 % ja oli 19,7 miljoonaa euroa (18,8) pääasiassa 
korkeampien myyntimäärien ansiosta. Myyntihinnoilla ei ollut merkittävää vaikutusta liikevoittoon 
ilman kertaluonteisia eriä. Korkeammat raaka-ainehinnat nostivat muuttuvia kustannuksia 2 
miljoonaa euroa. ”Fit for Growth” -ohjelman 4 miljoonan euron kustannussäästöt kompensoivat 
korkeammat myynti- ja markkinointikulut. Liikevoittoprosentti ilman kertaluonteisia eriä pysyi 
vakaana ja oli 7,6 % (7,6 %). 
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Kertaluonteiset uudelleenjärjestelykulut ”Fit for Growth” -ohjelma mukaan lukien olivat 2 miljoonaa 
euroa, ja ne liittyivät pääasiassa irtisanomiskorvauksiin ja ulkoisiin palveluihin.  
 
 

Municipal & Industrial 
M&I pyrkii johtavaksi raaka- ja jätevesisovellusten vesikemikaalien toimittajaksi EMEA-alueella ja 
Pohjois-Amerikassa sekä hyödyntämään valikoituja kasvumahdollisuuksia kehittyvillä markkinoilla. 
Tarjoamme kunnallisille ja teollisuusasiakkaillemme mahdollisuuden parantaa vedenkäsittelyn 
tehokkuutta toimittamalla heille kilpailukykyisiä ja tehokkaita tuotteita sekä arvoa lisäävää 
sovellustukea. 
 
 
Milj. euroa 1–3/2013 1–3/2012 1–12/2012 
Liikevaihto 164,8 161,0 686,6 
Käyttökate ilman kertaluonteisia eriä 13,9 12,8 64,0 
Käyttökate ilman kertaluonteisia eriä, % 8,4 8,0 9,3 
Käyttökate 13,0 12,4 34,0 
Käyttökate, % 7,9 7,7 5,0 
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä  8,6 5,7 39,2 
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä, % 5,2 3,5 5,7 
Liikevoitto 7,8 4,2 -16,5 
Liikevoitto, % 4,7 2,6 -2,4 
Sidottu pääoma* 358,7 393,8 374,4 
Sidotun pääoman tuotto, %* -3,6 7,9 -4,4 
Investoinnit 7,6 6,8 31,7 
Rahavirta investointien jälkeen ilman 
korkoja ja veroja 

0,0 6,8 39,2 

*12 kuukauden keskiarvo 
 
 
Ensimmäinen neljännes 
 
Municipal & Industrialissa liikevaihto kasvoi 2 % ja oli 164,8 miljoonaa euroa (161,0). Orgaaninen 
liikevaihdon kasvu oli 4 %, ja sitä edistivät korkeammat myyntimäärät kaikilla alueilla NAFTA-
aluetta lukuun ottamatta. Kysyntä elpyi vuoden 2012 vastaavan ajanjakson ennätyksellisen 
alhaisesta tasosta, mikä selitti osittain kasvun. Myyntihinnoilla oli pieni negatiivinen vaikutus 
liikevaihtoon. Valuuttakurssimuutoksilla oli  
1 %:n negatiivinen vaikutus.  
 
EMEA-alueen liikevaihto kasvoi 5 % pääasiassa polymeerien korkeampien myyntimäärien 
ansiosta. Myös joidenkin matalakatteisten sivutuotteiden myyntimäärät kasvoivat vuoden 2012 
ensimmäiseen neljännekseen verrattuna. NAFTA-alueen liikevaihto laski lähes 10 % kunnallisen 
vedenkäsittelyn kemikaalien hitaamman kysynnän vuoksi. SA-alueen liikevaihto kasvoi yli 10 % 
koagulanttien kysynnän kasvun vuoksi. APAC-alueen liikevaihdon kasvua edistivät polymeerien 
korkeammat myyntimäärät kunnallisten asiakkaiden keskuudessa. 
 
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä kasvoi 51 % 8,6 miljoonaan euroon (5,7). 
Liikevoittoprosentti ilman kertaluonteisia eriä nousi 5,2 %:iin (3,5 %) pääasiassa ”Fit for Growth” -
ohjelman 4 miljoonan euron kustannussäästöjen ja korkeampien myyntimäärien ansiosta. 
Muuttuvat kustannukset kasvoivat pääasiassa propyleenipohjaisten raaka-aineiden korkeampien 
hintojen vuoksi.  
 
Kertaluonteiset uudelleenjärjestelykulut ”Fit for Growth” -ohjelma mukaan lukien olivat 1 miljoona 
euroa, ja ne liittyivät pääasiassa irtisanomiskorvauksiin ja ulkoisiin palveluihin. 
 



8 

Kemira on päättänyt sulkea Hyderabadin toimipaikan Intiassa. Samalla Kemira arvioi yhdessä 
yhteisyrityskumppaninsa kanssa tulevaisuuden mahdollisuuksia koskien yhteisomisteista 
koagulanttien tuotantolaitosta Vizagissa Intiassa. 
 

Oil & Mining 
O&M tarjoaa ainutlaatuisen yhdistelmän innovatiivisia kemikaaleja ja sovellusosaamista, joka 
parantaa prosessi-  ja tuotantotehokkuutta öljyn, kaasun ja metallien talteenotossa. Hyödynnämme 
vahvaa erotusprosessien osaamistamme räätälöityjen ratkaisujen kehittämisessä veden hallintaan 
ja uudelleenkäyttöön. Rakennamme Pohjois-Amerikan ja EMEA-alueen asemamme lisäksi vahvaa 
kasvupohjaa Etelä-Amerikkaan, Lähi-itään ja Afrikkaan. 
 
Milj. euroa 1–3/2013 1–3/2012 1–12/2012 
Liikevaihto 76,3 85,1 321,1 
Käyttökate ilman kertaluonteisia eriä 8,7 11,8 40,6 
Käyttökate ilman kertaluonteisia eriä, % 11,4 13,9 12,6 
Käyttökate 8,0 11,7 31,2 
Käyttökate, % 10,5 13,8 9,7 
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä  5,1 8,3 25,9 
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä, % 6,7 9,8 8,1 
Liikevoitto 4,3 8,2 14,2 
Liikevoitto, % 5,6 9,6 4,4 
Sidottu pääoma* 174,4 168,5 177,7 
Sidotun pääoman tuotto, %* 5,9 13,5 8,0 
Investoinnit 2,8 2,4 20,2 
Rahavirta investointien jälkeen ilman 
korkoja ja veroja 

-2,0 -18,7 -5,3 

*12 kuukauden keskiarvo 
 
Ensimmäinen neljännes 
 
Oil & Miningin liikevaihto laski 10 % ja oli 76,3 miljoonaa euroa (85,1) pitäen sisällään poistettujen 
matalakatteisten tuotteiden 4 %:n negatiivisen vaikutuksen. Liikevaihto paikallisissa valuutoissa 
poistettujen matalakatteisten tuotteiden vaikutus pois lukien laski 6 %. Lasku oli hieman 
alhaisempi kuin vastaava 7 % lasku vuoden 2012 viimeisellä vuosineljänneksellä.  
 
NAFTA-alueen liikevaihto laski poistettujen matalakatteisten tuotteiden vuoksi. 
Polymeerituoteryhmän myyntimäärien maakaasuhintojen elpymisestä johtuva 8 %:n kasvu 
kompensoi osittain liikevaihdon laskua. EMEA-alueen liikevaihto laski alhaisempien myyntimäärien 
takia, jotka johtuivat kaivosmarkkinoiden jatkuvasta heikkenemisestä. 
 
Myyntihinnat olivat hieman vuoden 2012 vastaavaa ajanjaksoa matalammalla tasolla. 
Valuuttakurssimuutoksilla ei ollut merkittävää vaikutusta liikevaihtoon.  
 
Liikevaihto kasvoi 6 % vuoden 2012 neljänteen neljännekseen verrattuna pääasiassa Pohjois-
Amerikan Oil-, Gas- ja Mining-liiketoimintojen erikoistuoteryhmien korkeampien myyntimäärien 
ansiosta.   
 
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä laski 39 % ja oli 5,1 miljoonaa euroa (8,3) pääasiassa 
alhaisempien myyntimäärien ja hieman alhaisempien myyntihintojen vuoksi. Muuttuvat 
kustannukset kasvoivat propyleeni- ja etyleenipohjaisten raaka-aineiden hintojen ollessa 
korkeammalla tasolla kuin vuoden 2012 vastaavalla ajanjaksolla. Liikevoittoprosentti ilman 
kertaluonteisia eriä laski 6,7 %:iin (9,8 %). 
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ChemSolutions 
ChemSolutions on luotettava muurahaishapon, sen johdannaisten sekä ympäristöystävällisten 
valkaisuaineiden toimittaja. Korkealaatuinen tuotanto- ja toimitusketjumme, suuri 
tuotantokapasiteettimme sekä henkilöstömme laatu- ja tehokkuustietoisuus mahdollistavat 
kilpailukykymme jatkuvan parantamisen EMEA-alueella. 
 
Milj. euroa 1–3/2013 1–3/2012 

 
1–12/2012 

Liikevaihto 60,7 58,9 227,6 
Käyttökate ilman kertaluonteisia eriä 10,4 8,9 27,3 
Käyttökate ilman kertaluonteisia eriä, % 17,1 15,1 12,0 
Käyttökate 10,9 8,9 21,3 
Käyttökate, % 18,0 15,1 9,4 
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä  8,8 5,8 15,1 
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä, % 14,5 9,8 6,6 
Liikevoitto 9,3 5,8 -9,3 
Liikevoitto, % 15,3 9,8 -4,1 
Sidottu pääoma* 167,4 209,1 192,6 
Sidotun pääoman tuotto, %* -3,5 9,4 -4,8 
Investoinnit 0,4 2,4 10,0 
Rahavirta investointien jälkeen ilman 
korkoja ja veroja 

81,1 14,2 23,6 

*12 kuukauden keskiarvo 
 
Ensimmäinen neljännes 
 
ChemSolutionsin liikevaihto kasvoi 3 % ja oli 60,7 miljoonaa euroa (58,9). Orgaaninen 
liikevaihdon kasvu oli 10 % kaikkien ydintuoteryhmien korkeampien myyntimäärien ansiosta. 
Erityisesti rehu- ja kemianteollisuudelle tarjottujen muurahaishappopohjaisten tuotteiden ja 
lentoasemien kiitoratojen sulatuksen myyntimäärät kasvoivat. Myyntihinnat pysyivät vuoden 2012 
vastaavan ajanjakson tasolla, eikä niillä ollut merkittävää vaikutusta liikevaihtoon. Elintarvike- ja 
lääketeollisuuden liiketoimintojen myynnillä oli 7 %:n negatiivinen vaikutus liikevaihtoon. 
 
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä kasvoi 52 % ja oli 8,8 miljoonaa euroa (5,8) pääasiassa 
korkeampien myyntimäärien ja "Fit for Growth" -ohjelman säästöjen ansiosta. Liikevoittoprosentti 
ilman kertaluonteisia eriä kasvoi 14,5 %:iin (9,8 %).  
 

Kemira Oyj:n osakkeet ja osakkeenomistajat 
31.3.2013 Kemira Oyj:n osakepääoma oli 221,8 miljoonaa euroa ja osakkeiden määrä 155 
342 557. Kukin osake oikeuttaa yhteen ääneen yhtiökokouksessa.  
 
Maaliskuun lopussa Kemira Oyj:llä oli 30 810 rekisteröityä osakkeenomistajaa (joulukuun 2012 
lopussa 30 601). Ulkomaisten osakkeenomistajien osuus oli 18,4 % (joulukuun 2012 lopussa 17,1 
%) sisältäen hallintarekisteröidyt omistukset. Kotitalouksien osuus oli 15,5 % (joulukuun 2012 
lopussa 15,4 %). Kemiralla oli hallussaan omia osakkeita 3 309 158 kappaletta (joulukuun 2012 
lopussa: 3 301 769), mikä vastaa 2,1 % (joulukuun 2012 lopussa 2,1 %) Kemira Oyj:n osakkeista. 
Osakepalkkiojärjestelmän perusteella luovutettuja osakkeita palautui Kemiralle vuoden 2013 
ensimmäisen neljänneksen aikana 7 389 osaketta järjestelmän ehtojen mukaisesti työsuhteiden 
päättymisen myötä. 
 
Kemira Oyj:n maaliskuun 2013 lopun osakkeiden päätöskurssi NASDAQ OMX Helsingin pörssissä 
oli 10,82 euroa (joulukuun 2012 lopussa 11,81). Osakkeen ylin hinta oli 12,46 euroa ja alin 10,69 
euroa. Osakkeen keskikurssi oli 11,54 euroa. Yhtiön markkina-arvo omilla osakkeilla vähennettynä 
oli maaliskuun 2013 lopussa 1 645 miljoonaa euroa (joulukuun 2012 lopussa 1 796). 
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NASDAQ OMX Helsingin pörssin lisäksi Kemiran osakkeita vaihdettiin useilla vaihtoehtoisilla tai 
monenkeskisillä kaupankäyntipaikoilla, kuten esimerkiksi Chi-X Europe, BATS ja Turquoise. 
Tammi-maaliskuussa 2013 Kemira Oyj:n osakkeita vaihdettiin vaihtoehtoisilla 
kaupankäyntipaikoilla yhteensä 7,3 miljoonaa (8,5) kappaletta, mikä on noin 32 % (26 %) koko 
osakevaihdosta. Lähde: Fidessa. 
 
 

Yhtiökokouksen päätökset 
 
Varsinainen yhtiökokous 
 
Kemira Oyj:n varsinainen yhtiökokous 26.3.2013 vahvisti osakekohtaiseksi osingoksi 0,53 euroa 
vuodelta 2012. Osinko maksettiin 9.4.2013. Varsinainen yhtiökokous valitsi viisi (aikaisemmin 
kuusi) hallituksen jäsentä. Hallitukseen valittiin uudelleen sen jäsenet Winnie Fok, Juha 
Laaksonen, Jari Paasikivi, Kerttu Tuomas ja Jukka Viinanen. Jukka Viinanen valittiin jatkamaan 
hallituksen puheenjohtajana ja Jari Paasikivi varapuheenjohtajana. 
 
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 4 500 000 yhtiön oman osakkeen 
hankkimisesta ("Hankkimisvaltuutus”). Omat osakkeet hankitaan yhtiön vapaalla omalla pääomalla 
joko kaikille osakkeenomistajille osoitetulla ostotarjouksella yhtäläisin ehdoin ja hallituksen 
päättämään hintaan tai muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa 
osakkeiden hankintahetken markkinahintaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n (”Helsingin pörssi”) 
järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä.  
 
Valtuutuksen nojalla ostotarjouksella hankittavista osakkeista maksettavan vastikkeen tulee 
perustua yhtiön osakkeen hintaan julkisessa kaupankäynnissä siten, että hankittavien osakkeiden 
vähimmäishinta on osakkeen alin julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta 
valtuutuksen voimassaoloaikana ja enimmäishinta vastaavasti osakkeen korkein julkisessa 
kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana.  
  
Osakkeet hankitaan ja maksetaan Helsingin Pörssin ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen 
mukaisesti.  
 
Osakkeita hankitaan käytettäväksi mahdollisten yrityskauppojen tai -järjestelyjen rahoittamisessa 
tai toteuttamisessa, yhtiön oman pääoman rakenteen kehittämiseksi, osakkeen likviditeetin 
parantamiseksi tai käytettäväksi yhtiön hallituksen vuosipalkkioiden maksamiseen tai yhtiön 
osakepalkkiojärjestelmien toteuttamiseen. Osakkeet voidaan edellä mainittujen tarkoitusten 
toteuttamiseksi pitää yhtiöllä, luovuttaa tai mitätöidä. 
 
Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä ehdoista. 
 
Hankkimisvaltuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. 
 
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 15 600 000 uuden osakkeen antamisesta 
sekä enintään 7 800 000 yhtiön hallussa olevan yhtiön oman osakkeen luovuttamisesta 
("Osakeantivaltuutus"). Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 
luovuttaa joko maksua vastaan tai maksutta. 
  
Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa yhtiön  
osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita tai 
osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta 
painava taloudellinen syy, kuten yrityskauppojen tai -järjestelyjen rahoittaminen tai toteuttaminen, 
yhtiön oman pääoman rakenteen kehittäminen, osakkeen likviditeetin parantaminen tai jos se on 
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perusteltua yhtiön hallituksen vuosipalkkioiden maksamisen tai yhtiön osakepalkkiojärjestelmien 
toteuttamiseksi. Suunnattu osakeanti voi olla maksuton vain yhtiön osakepalkkiojärjestelmien 
toteuttamisen yhteydessä. 
 
Uusia osakkeita annettaessa osakkeiden merkintähinta merkitään sijoitetun vapaan oman 
pääoman rahastoon. Yhtiön omia osakkeita luovutettaessa merkitään osakkeesta maksettava 
määrä sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.  
 
Hallitus päättää muista osakeanteihin liittyvistä ehdoista. 
 
Osakeantivaltuutus on voimassa 31.5.2014 saakka. 
 
Yhtiökokous valitsi Kemira Oyj:n tilintarkastajaksi Deloitte & Touche Oy:n. Päävastuullisena 
tilintarkastajana toimii KHT Jukka Vattulainen. 
 

Valiokunnat 
 
Kemira Oyj:n hallitus valitsi maaliskuussa 2013 keskuudestaan tarkastus- ja 
palkitsemisvaliokuntien jäsenet. Hallituksen tarkastusvaliokuntaan kuuluvat Juha Laaksonen 
ja Jari Paasikivi. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajana toimii Juha Laaksonen. Hallituksen 
palkitsemisvaliokuntaan kuuluvat Kerttu Tuomas, Jari Paasikivi ja Jukka Viinanen. 
Palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajana toimii Jukka Viinanen. 
 
Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät 
 
Kemiran lähiajan riskit ja epävarmuustekijät eivät ole merkittävästi muuttuneet siitä, mitä ne olivat 
31.12.2012. 
 
Yksityiskohtainen selvitys Kemiran riskienhallinnan periaatteista ja organisoinnista on luettavissa 
yhtiön kotisivuilla osoitteessa www.kemira.fi. Selvitys rahoitusriskeistä on julkaistu vuoden 2012 
tilinpäätöksen liitetiedoissa. Ympäristö- ja vahinkoriskeistä on tietoa Kemiran 
yritysvastuuraportissa, joka on julkaistu 28.2.2013 osana Kemiran vuosikertomusta 2012. 
 

Katsauskauden jälkeisiä tapahtumia 
 
Muutokset yhtiön johdossa 
 
Konsernin lakiasiainjohtaja Jukka Hakkila on nimitetty varatoimitusjohtajaksi 6.5.2013 alkaen. 
 
Frank Wegener on nimitetty Municipal & Industrialin johtajaksi (aikaisemmin johtaja, 
ChemSolutions) ja Hannu Virolainen ChemSolutionsin johtajaksi (aikaisemmin johtaja, Municipal & 
Industrial) 1.5.2013 alkaen. 
 
Paperin johto on päätetty siirtää 23.4.2013 julkistetun tarkennetun strategian mukaisesti 
Hongkongiin Kiinaan 1.9.2013 alkaen. 
 
Kemira ilmoitti 23.4.2013 aikovansa perustaa monipuolisen Business Service Centerin Gdanskiin 
Puolaan palvelemaan kaikkia Kemiran EMEA-alueen liiketoimintoja. Suunniteltu palvelukeskus 
tarjoaisi yhdenmukaisen palvelumallin kaikille Kemiran asiakkaille EMEA-alueella. Uuden 
keskuksen vastuualueeseen on tarkoitus sisällyttää kaikki tukitoimintojen transaktiot. Kun keskus 
on otettu täysimääräisesti käyttöön, EMEA-alueen tukitoimintojen uudelleenjärjestelyn 
kustannussäästöjen arvioidaan olevan noin 10 miljoonaa euroa vuodessa, ja toimenpiteeseen 
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liittyvien kertaluonteisten uudelleenjärjestelykulujen arvioidaan olevan noin 20 miljoonaa euroa.  
 
Kemira ilmoitti myös suunnittelevansa Paperiin kuuluvan Vaasan tuotantolaitoksen sulkemista. 
Suunnitellun tuotantolaitoksen sulkemisen tavoitteena on  prosessikemikaalien maailmanlaajuisen 
tuotantoverkostomme käyttöasteen optimointi. Toimipaikan sulkemisen kustannussäästöjen 
arvioidaan yltävän 5 miljoonaan euroon vuodessa, ja toimenpiteeseen liittyvien kertaluonteisten 
uudelleenjärjestelykulujen arvioidaan olevan noin 15 miljoonaa euroa. Jatkuva tehokkuuden 
parantaminen on strategian menestyksekkään toteutuksen kannalta välttämätöntä. 
  

Kemiran uudet taloudelliset tavoitteet vuodelle 2016, "Fit for 
Growth" -uudelleenjärjestelyohjelma ja vuoden 2013 näkymät 
(ennallaan) 
 
Kemira keskittyy edelleen kannattavuuden parantamiseen ja positiivisen rahavirran 
vahvistamiseen. Yhtiö aikoo myös jatkaa investointeja varmistaakseen kasvun jatkumisen veden 
laadun ja määrän hallintaan liittyvässä liiketoiminnassa.  
 

Kemiran taloudelliset tavoitteet on tarkistettu strategian päivityksen yhteydessä 23.4.2013. Yhtiön 
uudet taloudelliset tavoitteet vuodelle 2016 ovat: 
 

- liikevaihto 2,6–2,7 miljardia euroa (aikaisemmin: liikevaihdon kasvu kehittyneillä 
markkinoilla > 3 % vuodessa ja kehittyvillä markkinoilla > 7 % vuodessa) 

- käyttökate 15 % liikevaihdosta 
- velkaantumisaste < 60 %. 

 
Kasvu perustuu veden laadun ja määrän hallinnan kemikaalien markkinoiden laajentamiseen sekä 
Kemiran vahvaan osaamiseen tällä alalla. Asiakkaiden tarve tehostaa toimintaansa tarjoaa 
Kemiralle mahdollisuuksia kehittää uusia tuotteita ja palveluja sekä nykyisille että uusille 
asiakkaille. Tutkimus- ja kehitystoiminta on Kemiran orgaanisen kasvun kannalta tärkeää, koska 
sen avulla mahdollistetaan erikoistuminen veden laadun ja määrän hallintamarkkinoilla. Kemira 
investoi innovaatioon, tekniseen asiantuntemukseen (tieto) ja osaamiseen (käyttäytyminen) 
kohdennetuilla painopistealueilla. 
 
”Fit for Growth” -uudelleenjärjestelyohjelma 
 
Kemira käynnisti heinäkuun 2012 lopussa maailmanlaajuisen uudelleenjärjestelyohjelman ”Fit for 
Growth”, jonka tavoitteena on parantaa yhtiön kannattavuutta ja sisäistä tehokkuutta sekä 
kiihdyttää kasvua kehittyvillä markkinoilla vaarantamatta kuitenkaan liiketoimintamahdollisuuksia 
kehittyneillä markkinoilla. Suunnitellun ohjelman kustannussäästötavoite on 60 miljoonaa euroa 
vuodessa. Vuonna 2012 ”Fit for Growth” -ohjelman säästövaikutus oli 10 miljoonaa euroa. 
 
Ennakoidun 60 miljoonan euron säästövaikutuksen odotetaan vaikuttavan seuraavasti: 10 
miljoonaa euroa vuonna 2012, 50 miljoonaa euroa vuonna 2013 ja 60 miljoonaa euroa vuonna 
2014. Ohjelman perimmäisenä tavoitteena on saavuttaa 10 %:n liikevoittoprosentti vuoteen 2014 
mennessä. Irtisanomisten osuus odotetuista säästöistä on 50 %. Loput 50 % saavutetaan 
tuotantoverkoston konsolidoinnilla ja muilla säästötoimilla. Eri segmenttien yksityiskohtaiseen 
toimenpidesuunnitelmaan perustuvat kustannussäästöt ovat arviolta: Paper 22 miljoonaa euroa, 
Municipal & Industrial 22 miljoonaa euroa, Oil & Mining 12 miljoonaa euroa ja ChemSolutions 4 
miljoonaa euroa. 
 
Uudelleenjärjestelyohjelmaan liittyvien kertaluonteisten kulujen arvioidaan olevan noin 85 
miljoonaa euroa, joista 45 miljoonaa euroa on irtisanomiskorvauksia ja ulkoisiin palveluihin liittyviä 
kuluja ja 40 miljoonaa euroa alaskirjauksia. Uudelleenjärjestelykuluista 71 miljoonaa euroa kirjattiin 
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vuodella 2012, 2 miljoonaa euroa vuoden 2013 ensimmäiselle neljännekselle ja loput kirjataan 
vuoden 2013 toiselle neljännekselle. Vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä ”Fit for Growth” -
ohjelmaan liittyvät kertaluonteiset uudelleenjärjestelykulut olivat pääasiassa irtisanomiskorvauksia 
ja ulkoisia palveluja.  
 
Ohjelman täytäntöönpano voi lopulta johtaa enintään 600 työpaikan vähentämiseen 
maailmanlaajuisesti. Kemira on aloittanut yhteistoimintaneuvottelut jokaisen maan paikallisen 
lainsäädännön mukaisesti. Kemiran palveluksessa oli maaliskuun 2013 lopussa yhteensä 4 662 
työntekijää (kesäkuun 2012 lopussa 5 181).  
 
Näkymät (ennallaan) 
 
Kemira odottaa liikevaihdon paikallisissa valuutoissa yritysmyynnit pois lukien kasvavan vuonna 
2013 hieman vuoteen 2012 verrattuna ja liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä kasvavan 
merkittävästi vuoteen 2012 verrattuna. Vuoden 2013 näkymät määritellään seuraavasti: 
 

Kemiran näkymä Määritelmä 

Jonkin verran korkeampi/alhaisempi 0 % – 5 % tai 0 % – -5 % 

Korkeampi/alhaisempi 5 % – 15 % tai -5 % – -15 % 

Merkittävästi korkeampi/alhaisempi yli 15 % tai alle -15 % 

 
 
 
 
Helsingissä 23.4.2013 
 
Kemira Oyj 
Hallitus 
 

Sijoittajakalenteri 2013 
 
Osavuosikatsaus, tammi-kesäkuu 2013   23.7.2013 
Osavuosikatsaus, tammi-syyskuu 2013    22.10.2013 
 
Kaikki tässä katsauksessa esitetyt ennusteet ja arviot perustuvat johdon tämänhetkiseen 
näkemykseen talouden kehityksestä, ja todelliset tulokset voivat olla merkittävästikin erilaiset. 
 
 
 

 



KEMIRA-KONSERNI

KONSERNIN TULOSLASKELMA 1-3/2013 1-3/2012 2012
Milj. e

Liikevaihto 560,9 552,9 2 240,9
Liiketoiminnan muut tuotot 4,0 3,3 13,8
Liiketoiminnan kulut -503,8 -494,1 -2 074,8
Poistot ja arvonalentumiset -21,9 -25,7 -146,8
Liikevoitto 39,2 36,4 33,1
Rahoituskulut, netto -24,7 -10,3 -15,7
Osuus osakkuusyritysten voitoista ja tappioista -1,2 10,8 11,2
Voitto ennen veroja 13,3 36,9 28,6
Tuloverot -10,5 -6,7 -6,2
Tilikauden voitto 2,8 30,2 22,4

Tilikauden voiton jakautuminen
Emoyhtiön omistajille 1,8 29,2 17,7
Määräysvallattomille omistajille 1,0 1,0 4,7
Tilikauden voitto 2,8 30,2 22,4

Osakekohtainen tulos, laimentamaton ja laimennettu, e 0,01 0,19 0,12



KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA 1-3/2013 1-3/2012 2012
Milj. e

Tilikauden voitto 2,8 30,2 22,4
Muut laajan tuloksen erät
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi
  Myytävissä olevat rahoitusvarat 0,0 0,0 5,4
  Muuntoerot 8,9 1,8 2,3
  Rahavirran suojaus -1,1 0,8 -1,0
Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi

Vakuutusmatemaattiset voitot ja tappiot etuuspohjaisista eläkejärjestelyistä 2,9 0,0 -38,6
Muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen 10,7 2,6 -31,9
Tilikauden laaja tulos 13,5 32,8 -9,5

Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen:
Emoyhtiön omistajille 12,7 31,1 -14,9

Määräysvallattomille omistajille 0,8 1,7 5,4
Tilikauden laaja tulos 13,5 32,8 -9,5



KONSERNIN TASE    
Milj. e

VARAT 31.3.2013 31.12.2012

Pitkäaikaiset varat
Liikearvo 527,8 522,5
Muut aineettomat hyödykkeet 60,0 60,5
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 665,4 655,9
Osuudet osakkuusyrityksissä 1,5 122,8
Myytävissä olevat rahoitusvarat 273,1 264,0
Laskennalliset verosaamiset 26,2 30,1
Muut pitkäaikaiset varat 10,0 9,8
Saamiset etuuspohjaisista eläkejärjestelyistä 16,4 16,5
Pitkäaikaiset varat yhteensä 1 580,4 1 682,1

Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus 191,4 181,9
Korolliset saamiset 0,3 0,3
Myyntisaamiset ja muut saamiset 369,8 353,1
Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset 21,9 18,9
Rahavarat 218,2 132,7
Lyhytaikaiset varat yhteensä 801,6 686,9

Myytävänä oleviksi luokitellut pitkäaikaiset omaisuuserät 0,0 93,3

Varat yhteensä 2 382,0 2 462,3

OMA PÄÄOMA JA VELAT 31.3.2013 31.12.2012
 
Oma pääoma
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma 1 179,7 1 247,4
Määräysvallattomien omistajien osuus 14,0 13,2
Oma pääoma yhteensä 1 193,7 1 260,6

Pitkäaikaiset velat
Korolliset velat 394,0 387,5
Muut velat 21,4 21,4
Laskennalliset verovelat 36,9 39,1
Eläkevelvoitteet 84,1 87,1
Varaukset 21,1 21,8
Pitkäaikaiset velat yhteensä 557,5 556,9

Lyhytaikaiset velat
Korolliset velat 181,2 277,2
Ostovelat ja muut velat 411,1 315,5
Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat 17,7 17,3
Varaukset 20,8 23,8
Lyhytaikaiset velat yhteensä 630,8 633,8

Myytävänä oleviin pitkäaikaisiin omaisuuseriin liittyvät velat 0,0 11,0

Velat yhteensä 1 188,3 1 201,7

Oma pääoma ja velat yhteensä 2 382,0 2 462,3



LYHENNETTY KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA 1-3/2013 1-3/2012 2012
Milj. e

Liiketoiminnan rahavirta
Tilikauden voitto 2,8 30,2 22,4
Oikaisut, yhteensä 54,5 32,7 196,9
Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta 57,3 62,9 219,3
Käyttöpääoman muutos -4,3 -42,6 -21,1
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 53,0 20,3 198,2
Rahoituskulut, netto ja saadut osingot -5,7 -1,4 8,3
Maksetut välittömät verot -7,0 -8,5 -30,2
Liiketoiminnan nettorahavirta 40,3 10,4 176,3

Investointien rahavirta
Tytäryritysten hankinta vähennettynä hankintahetken rahavaroilla - - -
Muut investoinnit -29,0 -19,4 -134,1
Luovutustulot ja pääomanpalautukset 178,6 0,5 29,8
Pitkäaikaisten lainasaamisten vähennys (+) / lisäys (-) 0,0 0,4 -0,2
Investointien nettorahavirta 149,6 -18,5 -104,5

Rahoituksen rahavirta
Pitkäaikaisten lainojen nostot (+) 0,1 0,4 1,6
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut (-) -0,5 -0,2 -81,5
Lyhytaikaisten lainojen nostot (+) / takaisinmaksut (-) -96,9 26,1 43,3
Maksetut osingot 0,0 -76,5 -85,1
Muut rahoituserät 0,5 -0,3 -0,9
Rahoituksen nettorahavirta -96,8 -50,5 -122,6

Rahavarojen muutos 93,1 -58,6 -50,8

Rahavarat tilikauden lopussa 218,2 125,6 132,7
Valuuttakurssien muutosten vaikutus -1,5 1,6 2,3
Rahavarat tilikauden alussa *) 123,6 185,8 185,8
Rahavarojen muutos 93,1 -58,6 -50,8

*) 31.12.2012 rahavarat sisältää sijoituksia 9,1 miljoonaa euroa, joka on nyt luokiteltu myytävissä oleviin rahoitusvaroihin.



KONSERNIN LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA
Milj. e

Käyvän Sijoitetun Määräys- Oma
arvon vapaan vallattomien pääoma

Osake- Ylikurssi- ja muut pääoman Muuntoerot Omat Kertyneet Yhteensä omistajien Yhteensä
pääoma rahasto rahastot rahasto osakkeet voittovarat osuus

Vanhan laskentakäytännön mukainen 
oma pääoma 1.1.2012 221,8 257,9 89,3 196,3 -24,6 -22,3 640,1 1 358,5 12,3 1 370,8
Uudistetun IAS 19 -standardin vaikutus - - - - - - -16,5 -16,5 - -16,5
Uuden laskentakäytännön mukainen 
oma pääoma 1.1.2012 221,8 257,9 89,3 196,3 -24,6 -22,3 623,6 1 342,0 12,3 1 354,3
Tilikauden voitto - - - - - - 29,2 29,2 1,0 30,2
Muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen - - 0,8 - 1,1 - - 1,9 0,7 2,6
Tilikauden laaja tulos - - 0,8 - 1,1 - 29,2 31,1 1,7 32,8
Liiketoimet omistajien kanssa
   Osingonjako - - - - - - -80,6 -80,6 - -80,6
   Osakeperusteinen palkitseminen - - - - - - 0,4 0,4 - 0,4
   Siirrot omassa pääomassa - - - - -0,1 - 0,1 0,0 - 0,0
Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä - - - - -0,1 - -80,1 -80,2 - -80,2
Oma pääoma 31.3.2012 221,8 257,9 90,1 196,3 -23,6 -22,3 572,7 1 292,9 14,0 1 306,9

Vanhan laskentakäytännön mukainen 
oma pääoma 31.12.2012 221,8 257,9 93,7 196,3 -23,1 -22,2 577,2 1 301,6 13,2 1 314,8
Uudistetun IAS 19 -standardin vaikutus - - - - - - -54,2 -54,2 - -54,2
Uuden laskentakäytännön mukainen
oma pääoma 1.1.2013 221,8 257,9 93,7 196,3 -23,1 -22,2 523,0 1 247,4 13,2 1 260,6
Tilikauden voitto 1,8 1,8 1,0 2,8
Muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen - - -1,1 - 9,1 - 2,9 10,9 -0,2 10,7
Tilikauden laaja tulos - - -1,1 - 9,1 - 4,7 12,7 0,8 13,5
Liiketoimet omistajien kanssa
   Osingonjako - - - - - - -80,6 -80,6 - -80,6
   Omien osakkeiden palautus - - - - - -0,1 - -0,1 - -0,1
   Osakeperusteinen palkitseminen - - - - - - 0,3 0,3 - 0,3
   Siirrot omassa pääomassa - - - - - - - 0,0 - 0,0
Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä - - - - - -0,1 -80,3 -80,4 - -80,4
Oma pääoma 31.3.2013 221,8 257,9 92,6 196,3 -14,0 -22,3 447,4 1 179,7 14,0 1 193,7

Kemiran hallussa oli 31.3.2013 omia osakkeita yhteensä 3 309 158 kpl. Omien osakkeiden keskimääräinen hankintahinta oli 6,73 euroa ja osuus osakepääomasta ja kaikkien 
osakkeiden yhteenlasketusta äänimäärästä 2,1 %. Omien osakkeiden yhteenlaskettu kirjanpidollinen vasta-arvo on 4,7 milj. euroa.

Ylikurssirahasto on vuoden 2001 optio-ohjelman merkintöjen kautta karttunut, vanhan osakeyhtiölain (734/1978) mukainen rahasto, joka ei enää muutu. Käyvän arvon 
rahasto on käypään arvoon arvostettujen osakkeiden sekä suojauslaskennan kautta karttuva rahasto. Muut rahastot ovat paikallisten lainsäädäntöjen vaatimia. Sijoitetun 
vapaan oman pääoman (SVOP) rahasto sisältää muut oman pääoman luonteiset sijoitukset ja osakkeiden merkintähinnan siltä osin kun sitä ei nimenomaisen päätöksen 
mukaan merkitä osakepääomaan. 

*) Vuoden 2011 tuloksesta jaetun osingon yhteismäärä oli 80,6 milj. e (0,53 euroa osakkeelta). Yhtiökokous hyväksyi 0,53 euron osingon 21.3.2012. Osingon täsmäytyspäivä 
oli 26.3.2012 ja osinko maksettiin 2.4.2012.

*) Vuoden 2012 tuloksesta jaetun osingon yhteismäärä oli 80,6 milj. e (0,53 euroa osakkeelta). Yhtiökokous hyväksyi 0,53 euron osingon 26.3.2013. Osingon täsmäytyspäivä 
oli 2.4.2013 ja osinko maksettiin 9.4.2013.

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma

*)

*)*)*)



TUNNUSLUVUT 1-3/2013 1-3/2012 2012

Osakekohtainen tulos, laimentamaton ja laimennettu, e 0,01 0,19 0,12
Liiketoiminnan rahavirta / osake, e 0,27 0,07 1,16
Investoinnit, milj. e 29,0 19,4 134,1
Investoinnit / liikevaihto, % 5,2 3,5 6,0
Keskimääräinen osakemäärä, laimentamaton (1 000 kpl) * 152 033 152 030 152 037
Keskimääräinen osakemäärä, laimennettu (1 000 kpl) * 152 139 152 159 152 173
Osakemäärä kauden lopulla, laimentamaton (1 000 kpl) * 152 033 152 030 152 041
Osakemäärä kauden lopulla, laimennettu (1 000 kpl) * 152 198 152 181 152 090

Oma pääoma / osake, e * 7,76 8,50 8,20
Omavaraisuusaste, % 50,1 50,9 51,2
Velkaantuneisuus (gearing), % 29,9 45,4 42,2
Korolliset nettovelat, milj. e 357,0 593,5 532,0
Henkilökunta keskimäärin 4 759 5 020 5 043

* Osakkeiden lukumäärä, joka ei sisällä konsernin omistamia osakkeita.

LIIKEVAIHTO SEGMENTEITTÄIN 1-3/2013 1-3/2012 2012
Milj. e

Paper 259,1 247,9 1 005,6
Municipal & Industrial 164,8 161,0 686,6
Oil & Mining 76,3 85,1 321,1
ChemSolutions 60,7 58,9 227,6
Yhteensä 560,9 552,9 2 240,9

LIIKEVOITTO SEGMENTEITTÄIN 1-3/2013 1-3/2012 2012
Milj. e

Paper 17,8 18,2 44,7
Municipal & Industrial 7,8 4,2 -16,5
Oil & Mining 4,3 8,2 14,2
ChemSolutions 9,3 5,8 -9,3
Yhteensä 39,2 36,4 33,1



AINEELLISEN KÄYTTÖOMAISUUDEN MUUTOKSET 1-3/2013 1-3/2012 2012
Milj. e

Kirjanpitoarvo kauden alussa 655,9 656,0 656,0
Hankitut yhtiöt - - -
Lisäykset 18,2 14,4 135,3
Vähennykset -0,2 -0,5 -2,8
Tytäryritysten myynti - - -
Poistot ja arvonalentumiset -18,8 -22,7 -113,0
Siirretty myytävänä oleviksi luokiteltuihin pitkäaikaisiin omaisuuseriin - - -17,2
Muuntoero ja muut muutokset 10,3 -5,2 -2,4
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 665,4 642,0 655,9

AINEETTOMIEN HYÖDYKKEIDEN MUUTOKSET 1-3/2013 1-3/2012 2012
Milj. e

Kirjanpitoarvo kauden alussa 583,0 673,5 673,5
Hankitut yhtiöt - - -
Lisäykset 2,2 1,5 8,0
Vähennykset -0,1 - -0,1
Tytäryritysten myynti - - -
Poistot ja arvonalentumiset -3,1 -3,0 -33,8
Siirretty myytävänä oleviksi luokiteltuihin pitkäaikaisiin omaisuuseriin - - -57,6
Muuntoero ja muut muutokset 5,8 -4,0 -7,0
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 587,8 668,0 583,0

VASTUUSITOUMUKSET 31.3.2013 31.12.2012
Milj. e

Kiinnitykset 0,5 0,5
Annetut pantit
  Omien sitoumusten puolesta 6,8 6,6
Takaukset
  Omien sitoumusten puolesta 55,1 52,9
  Osakkuusyritysten puolesta 0,7 0,7
  Muiden puolesta 3,0 3,0
Käyttöleasingvastuut
  Vuoden sisällä erääntyvät  27,5 29,0
  Yli vuoden päästä erääntyvät 135,0 132,4
Muut vastuut
  Omien sitoumusten puolesta 1,3 1,3
  Osakkuusyritysten puolesta 1,0 1,0

Merkittävimmät taseen ulkopuoliset investointisitoumukset

Merkittävimmät aineellisen käyttöomaisuushyödykkeiden hankintaa koskevat sopimuksiin perustuvat sitoumukset 31.3.2013 olivat noin 
14,7 miljoonaa euroa liittyen tehdasinvestointeihin Kiinassa ja Euroopassa.



Oikeudenkäynnit 

LÄHIPIIRI

Cartel Damage Claims Hydrogen Peroxide SA on ilmoittanut erittelevänsä vahingonkorvausten määrän myöhemmässä vaiheessa 
saatuaan ensin täydellisen version Euroopan komission päätöksestä. Suuntaa antavana osoituksena vahingonkorvausten määrästä 
Cartel Damage Claims Hydrogen Peroxide SA esittää kanteessaan alustavan laskelman ylihinnasta, jonka Cartel Damage Claims 
Hydrogen Peroxide SA:lle kanteensa siirtäneiden ja myyneiden osapuolten väitetään maksaneen vastaajille kilpailusäännösten 
rikkomisen seurauksena. Alkuperäisessä  haasteessa väitetyn ylihinnan määrän 31.12.2008 mennessä kertyneiden korkojen kanssa 
todettiin olevan 641,3 miljoonaa euroa.

Sen jälkeen  Cartel Damage Claims Hydrogen Peroxide SA on toimittanut vastaajien asianajajille 14.4.2011 päivätyn oikeudelle 
osoitetun kirjelmän ja asiantuntijalausunnon. Sanotussa kirjelmässä vähimmäisvahingoksi  31.12.2010 mennessä kertyneiden korkojen 
kanssa, perustuen kyseiseen asiantuntijalausuntoon, on todettu 475,6 miljoonaa euroa. Kirjelmässä on edelleen todettu, että 
asiantuntijan vahingonkorvausanalyysi ei sisällä menetettyä voittoa.

Oikeuskäsittely on vireillä Dortmundin alueellisessa tuomioistuimessa Saksassa. Kemira vastustaa Cartel Damage Claims Hydrogen 
Peroxide SA:n kannetta.

Kemira Oyj on lisäksi saanut 28.4.2011 Cartel Damage Claims Hydrogen Peroxide SA:n  Helsingin käräjäoikeuteen jättämän 
haasteen, jolla Cartel Damage Claims Hydrogen Peroxide SA hakee Kemira Oyj:ltä korvauksia vetyperoksidiliiketoimintaan liittyneistä 
kilpailulainsäädännön rikkomuksista vaatien enimmillään 78,0 miljoonaa euroa sekä lisäksi viivästyskorkoa 10.11.2008 lukien ja 
oikeudenkäyntikuluja viivästyskorkoineen. Viitatut kilpailulainsäädännön rikkomukset ovat samat, joiden johdosta CDC on nostanut 
kanteen Dortmundissa Saksassa. Kemira vastustaa Cartel Damage Claims Hydrogen Peroxide SA:n kannetta. 

Kemira Oyj:n tytäryhtiö Kemira Chemicals Oy (aiemmin Finnish Chemicals Oy) on 9.6.2011 vastaanottanut asiakirjat, joiden mukaan 
CDC Project 13 SA hakee vahingonkorvauksia neljältä yhtiöltä Kemira mukaan lukien natriumkloraattiliiketoimintaan liittyneistä 
kilpailulainsäädännön rikkomuksista. Euroopan komissio määräsi kesäkuussa 2008 Finnish Chemicals Oy:lle 10,15 miljoonan euron 
sakon natriumkloraattiliiketoimintaan liittyneistä kilpailulainsäädännön rikkomuksista vuosina 1994-2000. Kemira Oyj osti Finnish 
Chemicalsin vuonna 2005. Kemira vastustaa CDC Project 13 SA:n kannetta. 

Lähipiirin kanssa tehdyissä liiketoimissa ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia tilinpäätöksen 2012 jälkeen.

      
Kemira Oyj vastaanotti 19.8.2009 haasteen, jossa Cartel Damage Claims Hydrogen Peroxide SA (CDC) haki vahingonkorvauksia 
kuudelta vetyperoksidituottajalta Kemira mukaan lukien, vetyperoksidiliiketoimintaan liittyneistä kilpailulainsäädännön rikkomuksista. 
Kanteessaan Cartel Damage Claims Hydrogen Peroxide SA hakee Dortmundin alueelliselta tuomioistuimelta Saksassa päätöstä, jolla 
se saisi lyhentämättömän ja täydellisen version Euroopan komission 3.5.2006 päivätystä päätöksestä sekä vaatii, että vastaajat, 
Kemira mukaan lukien, velvoitetaan päätöksen nojalla yhteisvastuullisesti maksamaan vahingonkorvauksia korkoineen.

Kemira ei tällä hetkellä pysty arvioimaan Cartel Damage Claims Hydrogen Peroxide SA:n ja CDC Project 13 SA:n nostamien kanteiden 
käsittelyn kestoa tai sen todennäköistä lopputulosta. Käsittelyjen lopputuloksesta ei voi olla varmuutta, ja Kemiralle epäsuotuisilla 
päätöksillä voi olla olennaisen haitallinen vaikutus Kemiran liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan ja liiketoiminnan tulokseen. 
Laajaan kansainväliseen liiketoimintaansa liittyen konserni on kyseisten haasteiden lisäksi osallisena useissa oikeuskäsittelyissä ja se 
ei odota näiden muiden haasteiden heikentävän merkittävästi konsernin tulosta tai taloudellista asemaa.



JOHDANNAISINSTRUMENTIT
Milj. e 31.3.2013 31.12.2012

Nimellisarvo Käypä arvo Nimellisarvo Käypä arvo
Valuuttajohdannaiset
Valuuttatermiinisopimukset 497,2 1,8 611,2 1,7

Korkojohdannaiset
Koronvaihtosopimukset 203,4 -5,6 173,2 -6,2
  joista rahavirran suojaukseen 203,4 -5,6 173,2 -6,2

Obligaatiotermiinisopimukset 10,0 0,2 10,0 -0,1
  joista avoinna 10,0 0,2 10,0 -0,1

Muut johdannaiset GWh Käypä arvo GWh Käypä arvo

Ostetut sähköjohdannaiset 1 507,0 -6,6 1 301,1 -6,7
  joista rahavirran suojaukseen 1 498,2 -6,1 1 257,3 -5,9

RAHOITUSVAROJEN KÄYVÄT ARVOT
Milj. e

31.3.2013 Yhteensä 31.12.2012 Yhteensä
Hierarkia Taso 1 Taso 2 Taso 3 netto Taso 1 Taso 2 Taso 3 netto

Myytävissä olevat rahoitusvarat 7,1 2,0 264,0 273,1 - - 264,0 264,0
Valuuttajohdannaiset - 4,4 - 4,4 - 3,4 - 3,4

Korkojohdannaiset, suojauslaskenta - - - 0,0 - - - 0,0
Muut johdannaiset - 0,2 - 0,2 - - - 0,0
Myyntisaamiset - 306,2 - 306,2 - 292,5 - 292,5
Rahavarat - 218,2 - 218,2 7,1 125,6 - 132,7
Yhteensä 7,1 531,0 264,0 802,1 7,1 421,5 264,0 692,6

Taso 3 täsmäytyslaskelma Taso 3 Taso 3
yhteensä netto yhteensä netto

31.3.2013 31.12.2012

Instrumentti 
Tasearvo kauden alussa 264,0 256,5
Vaikutus laajaan tulokseen - 6,9
Siirrot - -
Ostot - 0,6
Myynnit - -
Tasearvo kauden lopussa 264,0 264,0

RAHOITUSVELKOJEN KÄYVÄT ARVOT
Milj. e

31.3.2013 Yhteensä 31.12.2012 Yhteensä
Hierarkia Taso 1 Taso 2 Taso 3 netto Taso 1 Taso 2 Taso 3 netto

Pitkäaikaiset lainat - 389,5 - 389,5 - 415,9 - 415,9
Pitkäaikasten lainojen lyhennykset - 52,2 - 52,2 - 53,8 - 53,8
Lyhytaikaiset lainat 
rahoituslaitoksilta - 17,6 - 17,6 - 10,8 - 10,8
Muut velat - 135,0 - 135,0 - 213,6 - 213,6
Valuuttajohdannaiset - 2,6 - 2,6 - 1,7 - 1,7

Korkojohdannaiset, suojauslaskenta - 5,6 - 5,6 - 6,2 - 6,2
Muut johdannaiset - 6,6 - 6,6 - 6,8 - 6,8
Ostovelat - 142,0 - 142,0 - 157,6 - 157,6
Yhteensä - 751,1 - 751,1 - 866,4 - 866,4

Taso 1: Markkinoilla noteeratut käyvät arvot.

Sopimusten käypä arvo perustuu raportointipäivän markkinahintaan niiltä osin kuin sopimukset ovat julkisen kaupankäynnin kohteena. 
Muut sopimukset on arvostettu niistä aiheutuvien kassavirtojen nykyarvoon ja optioiden osalta arvonmääritysmalleihin.

Rahoitusinstrumenttien nimellisarvot eivät välttämättä vastaa osapuolten vaihtamia rahasuorituksia eivätkä siten yksinään 
tarkasteltuina anna kuvaa konsernin riskiasemasta.

Taso 2: Käyvät arvot, jotka on määritelty todennettavissa olevien parametrien kautta.
Taso 3: Käyvät arvot, jotka on määritelty ei todennettavissa olevien syöttötietojen perusteella.



VUOSINELJÄNNESTIEDOT
Milj. e 2013 2012 2012 2012 2012

1-3 10-12 7-9 4-6 1-3

Liikevaihto
Paper 259,1 251,7 256,9 249,1 247,9
Municipal & Industrial 164,8 175,4 176,5 173,7 161,0
Oil & Mining 76,3 72,1 79,4 84,5 85,1
ChemSolutions 60,7 59,3 54,4 55,0 58,9
Yhteensä 560,9 558,5 567,2 562,3 552,9

Liikevoitto
Paper 17,8 10,0 0,8 15,7 18,2
Municipal & Industrial 7,8 -28,5 -1,7 9,5 4,2
Oil & Mining 4,3 -2,3 1,1 7,2 8,2
ChemSolutions 9,3 -16,3 0,5 0,8 5,8
Yhteensä 39,2 -37,1 0,7 33,2 36,4

Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä
Paper 19,7 19,5 20,9 16,1 18,8
Municipal & Industrial 8,6 6,3 15,2 12,0 5,7
Oil & Mining 5,1 3,4 7,0 7,2 8,3
ChemSolutions 8,8 4,9 3,7 0,7 5,8
Yhteensä 42,2 34,1 46,8 36,0 38,6



TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT

Osakekohtainen tulos (EPS) Omavaraisuusaste, %
Emoyhtiön omistajien osuus tilikauden voitosta Oma pääoma x 100
Keskimääräinen osakemäärä Taseen loppusumma - saadut ennakot

Liiketoiminnan rahavirta Velkaantuneisuus (gearing), %
Liiketoiminnasta kertynyt rahavirta, käyttöpääoman Korolliset nettovelat x 100
muutoksen jälkeen ennen investointeja Oma pääoma 

Liiketoiminnan rahavirta / osake Korolliset nettovelat
Liiketoiminnasta kertynyt rahavirta Korolliset velat - rahavarat
Keskimääräinen osakemäärä

Oma pääoma / osake Sidotun pääoman tuottoprosentti (ROCE), %
Emoyhtiön omistajille kuuluva 
oma pääoma kauden lopussa Liikevoitto + osuus osakkuusyritysten tuloksista x 100

Osakkeiden lukumäärä kauden lopussa Sidottu pääoma 1) 2)

1) Keskimäärin
2) Sidottu pääoma = valmiit aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet ja valmiit aineettomat hyödykkeet + käyttöpääoma + 
osakkuusyrityssijoitukset 



LAATIMISPERUSTA

LAATIMISPERIAATTEET

Laskentakäytännön muutoksen vaikutus taseeseen

Etuus-
pohjaiset 

eläke-
velvoitteet

Laskennalli-
set vero-
saamiset

Etuus-
pohjaiset 

eläke-
saamiset

Laskennalli-
set 

verovelat
Oma 

pääoma
Vanhan laskentakäytännön mukainen tase 1.1.2012 52,0 2,0 44,3 10,3 1 370,8
Uudistetun IAS 19 -standardin vaikutus 13,6 0,2 -2,7 0,4 -16,5
Uuden laskentakäytännön mukainen tase 1.1.2012 65,6 2,2 41,6 10,7 1 354,3

Vanhan laskentakäytännön mukainen tase 31.12.2012 54,9 2,7 43,6 10,7 1 314,8
Uudistetun IAS 19 -standardin vaikutus 13,6 0,2 -2,7 0,4 -16,5
Uudistetun IAS 19 -standardin vaikutus laajaan tuloslaskelmaan 18,6 0,2 -24,4 -5,1 -37,7
Uuden laskentakäytännön mukainen tase 31.12.2012 87,1 3,1 16,5 6,0 1 260,6

Kemira on ottanut 1.1.2013 alkaen käyttöön uudistetun IAS 19 -standardin Työsuhde-etuudet. Merkittävin muutos koskee 
etuuspohjaisten eläkkeiden velvoitteiden ja varojen laskentaa. Uudistetun 19 –standardin mukaan taseeseen kirjataan järjestelyistä 
aiheutuva todellisen velvoitteen ja järjestelyyn kuuluvien varojen käyvän muutos, ja näin aikaisemmin sovellettu niin sanottu 
putkimenetelmä poistuu. Lisäksi takautuvan työsuoritukseen perustuvat menot kirjataan nopeutetusti. Kaikki vakuutusmatemaattiset 
voitot ja tappiot kirjataan välittömästi muihin laajan tuloksen eriin ja taseeseen kirjattu nettosaaminen tai -velka vastaa järjestelyn yli- tai 
alijäämän todellista käypää arvoa. Aikaisemmin käytetyn korkomenon ja varojen odotetun tuoton korvaa nettokorko, joka lasketaan 
diskonttauskorolla nettovelasta tai -saamisesta. Uudistetulla IAS 19 –standardilla on myös vaikutusta työsuhde-etuuksista aiheutuvien 
menojen esittämiseen ja etuuspohjaisten järjestelyjen liitetietovaatimuksiin tilinpäätöksessä.  

Muutos IAS 1:een Tilinpäätöksen esittäminen (voimaan 1.7.2012 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla). Keskeisin muutos on vaatimus 
muiden laajan tuloksen erien ryhmittelemisestä sen mukaan, siirretäänkö ne mahdollisesti myöhemmin tulosvaikutteisiksi tiettyjen 
ehtojen täyttyessä. Muutos vaikuttaa vain Kemiran konsernitilinpäätöksen esittämiseen. 

Tuloverojen laskenta osavuosikatsauksissa perustuu arvioon tuloverokannasta, jonka odotetaan toteutuvan koko tilikaudelta.

Tilintarkastamaton lyhennetty konsernin osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 ‘Osavuosikatsaukset ’ standardin mukaisesti. 
Osavuosikatsausta tulee lukea yhdessä vuoden 2012 IFRS –tilinpäätöksen kanssa. 

IFRS 13 Käyvän arvon määrittäminen (voimaan 1.1.2013 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla). Standardin tarkoituksena on lisätä 
yhdenmukaisuutta, sillä se antaa täsmällisen käyvän arvon määritelmän ja yhdistää samaan standardiin vaatimukset käyvän arvon 
määrittämiselle sekä vaadittaville liitetiedoille. Käyvän arvon käyttöä ei laajenneta, mutta annetaan ohjeistusta sen määrittämisestä 
silloin, kun sen käyttö on sallittu tai sitä on vaadittu jossain toisessa standardissa.

Q1/2013 osavuosikatsaus on ensimmäinen raportointikausi, jossa Kemira on soveltanut uudistettua IAS 19 –standardia.  
Laatimisperiaatteen muutos on toteutettu takautuvasti: oma pääoma 1.1.2012 ja vuoden 2012 vertailuluvut on oikaistu kuten 
uudistettua IAS 19 –standardia olisi aina sovellettu.

Osavuosikatsauksen laatimisperiaatteet ovat yhdenmukaiset vuoden 2012 IFRS-tilinpäätöksen kanssa lukuun ottamatta alla kuvattua. 

Kaikki tilinpäätöstiedotteen luvut on pyöristetty, joten yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä 
summaluvusta.



Laskentakäytännön muutoksen vaikutus etuuspohjaisiin eläkkeisiin tuloslaskelmassa

2012 2012 2012 2012 2012
1-3 4-6 7-9 10-12 1-12

Vanhan laskentakäytännön mukaiset eläkekulut (+) / -tuotot (-) 1,6 1,6 1,6 4,7 9,5
Uudistetun IAS 19 -standardin vaikutus -0,3 -0,4 -0,3 -0,4 -1,4
Uuden laskentakäytännön mukaiset eläkekulut (+) / -tuotot (-) 1,3 1,2 1,3 4,3 8,1

Laskentakäytännön muutoksen vaikutus laajassa tuloslaskelmassa

2012 2012 2012 2012 2012
1-3 4-6 7-9 10-12 1-12

Vanhan laskentakäytännön mukainen laaja tuloslaskelma 32,5 32,8 7,3 -44,4 28,2
Uudistetun IAS 19 -standardin vaikutus 0,3 0,4 0,3 -38,7 -37,7
Uuden laskentakäytännön mukainen laaja tuloslaskelma 32,8 33,2 7,6 -83,1 -9,5

Laskentakäytännön muutoksen vaikutus osakekohtaisessa tuloksessa, €

2012 2012 2012 2012 2012
1-3 4-6 7-9 10-12 1-12

Vanhan laskentakäytännön mukainen osakekohtainen tulos 0,19 0,20 0,00 -0,28 0,11
Uudistetun IAS 19 -standardin vaikutus 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01
Uuden laskentakäytännön mukainen osakekohtainen tulos 0,19 0,20 0,00 -0,27 0,12

KRIITTISET TILINPÄÄTÖSARVIOT JA HARKINNAT

Osavuosikatsauksen laatiminen edellyttää, että yhtiön johto tekee arvioita ja oletuksia, jotka vaikuttavat tilinpäätöksen 
laatimisperiaatteiden soveltamisessa ja raportoitavien varojen, velkojen, tuottojen ja kulujen määriin. Toteutuneet tulokset voivat 
poiketa näistä arvioista.
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