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Viimeinen neljännes: ”Fit for Growth” -ohjelma etenee suunnitelmien mukaisesti.  Vahva neljännes 
Paper-segmentissä. 
 Liikevaihto kasvoi 3 % ja oli 558,5 miljoonaa euroa (543,3). 
 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 33,7 miljoonaa euroa (34,3). Liikevoittoprosentti ilman 

kertaluonteisia eriä oli 6,0 % (6,3 %). 
 Osakekohtainen tulos ilman kertaluonteisia eriä laski 0,13 euroon (0,24) pääosin titaanidioksidia 

valmistavan osakkuusyhtiön (Sachtleben) heikon tuloksen takia.  
 Raportoitu osakekohtainen tulos laski -0,28 euroon (0,24) pääasiassa 71 miljoonan euron 

kertaluonteisten erien vuoksi, jotka liittyivät pääosin Kemiran rakenteelliseen kehittämiseen. 

Vuosi 2012: Vuoden 2012 taloudellinen tulos tyydyttävä. Ehdotettu osinko 0,53 euroa vuoden 2011 
tasolla. 

 Liikevaihto kasvoi 2 % ja oli 2 240,9 miljoonaa euroa (2 207,2). 
 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä laski 2 % ja oli 154,1 miljoonaa euroa (157,3). Liikevoittoprosentti 

ilman kertaluonteisia eriä oli 6,9 % (7,1 %). 
 Osakekohtainen tulos ilman kertaluonteisia eriä laski 13 % ja oli 0,77 euroa (0,89). 
 Raportoitu osakekohtainen tulos laski 0,11 euroon (0,89) pääasiassa 122,4 miljoonan euron 

kertaluonteisten erien vuoksi. Nämä erät koostuivat "Fit for Growth" -ohjelman kuluista, Kemiran 
elintarvike- ja lääketeollisuuden liiketoimintojen myynnistä sekä Kemiran toimintojen virtaviivaistamiseen 
liittyvistä kuluista. 

 Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle 0,53 euron osakekohtaista käteisosinkoa (0,53), eli yhteensä 81 
miljoonaa euroa (81) tai 69 % nettotuloksesta. 

 Vuonna 2013 Kemiran liikevaihdon paikallisissa valuutoissa yritysmyynnit pois lukien odotetaan olevan 
jonkin verran korkeampi ja liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä odotetaan olevan merkittävästi 
korkeampi kuin vuonna 2012. Kemiran näkymät vuodelle 2013 on määritelty tarkemmin sivulla 21. 

 
Kemiran toimitusjohtaja Wolfgang Büchele: 
 

"Käynnissä olevista uudelleenjärjestelytoimista huolimatta onnistuimme pitämään viimeisen neljänneksen 
liikevaihdon ja liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä edellisvuoden tasolla ja saavutimme vuodelle 2012 
asettamamme tavoitteet. Tämä on hyvä saavutus, kun otetaan huomioon markkinoidemme tämänhetkinen 
pysähtyneisyys. 
 
Kemiran kilpailuympäristössä alkoi tapahtua merkittäviä muutoksia vuonna 2012. Isot kansainväliset 
kilpailijat ilmoittivat siirtymisestään kohti veden laadun ja määrän hallintaa kuten myös öljy- ja kaasualaan 
liittyvään liiketoimintaan. Tämä on toteutettu joko määrittelemällä uusia strategioita tai tekemällä isoja 
yritysostoja kyseisillä markkinoilla. 
 
Lisäksi titaanidioksidimarkkinat muuttuivat täysin vuonna 2012, aiheuttaen heikentymistä osakkuusyhtiö 
Sachtlebenin liiketoiminnassa, jolla oli merkittävä negatiivinen vaikutus Kemiran osakekohtaiseen tulokseen. 
 
Jatkoimme "Fit for Growth" -ohjelman täytäntöönpanoa, johon sisältyi uusia toimipaikkojen 
sulkemispäätöksiä ja henkilöstövähennyksiä Euroopassa ja USA:ssa. Saavutimme vuodelle 2012 asetetun 
10 miljoonan euron kustannussäästötavoitteen. Esittelimme myös uuden suorituksen johtamisjärjestelmän, 
voidaksemme johtaa toimintaamme yhdenmukaisesti arvoa luoden. Hallituksen hyväksymä terävöitetty 
strategia esitellään huhtikuun lopussa, 2013. 
 

Kemiran Paper-segmentin liikevaihto vuonna 2012 nousi 1 miljardiin euroon, mikä on 5 % korkeampi kuin 
vuoden 2011 lopussa Kanadassa sijaitsevan vetyperoksidiliiketoiminnan myynti pois lukien. Paper-
segmentin kannattavuus nousi lähes 9 %:iin pääasiassa orgaanisen kasvun ja kustannussäästötoimien 
ansiosta. Municipal & Industrial -segmentissä myyntimäärät elpyivät vuoden 2011 viimeisen neljänneksen 
yhtäkkisen laskun jälkeen. Bruttokate pysyi 30 % korkeammista raaka-ainekustannuksista huolimatta 
samalla tasolla kuin vuonna 2011. Kiinteät kustannukset kasvoivat pääasiassa korkeampien henkilöstö- ja 
tuotantokustannusten vuoksi varsinkin vuoden ensimmäisellä puoliskolla. Oil & Mining -segmentissä 
kannattavuus parani entisestään, vaikka Yhdysvaltain alhaiset kaasuhinnat ja maailmanlaajuisen 
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kaivostoiminnan hidastuminen aiheuttikin paineita myyntimääriin. ChemSolutionsin myyntimäärät pysyivät 
vuoden 2011 tasolla. 
 

Vuonna 2013 jatkamme "Fit for Growth" -kustannussäästöohjelman toteuttamista, mutta kasvu siirtyy jälleen 
Kemiran huomion keskipisteeseen. Odotamme liikevaihdon paikallisissa valuutoissa yritysmyynnit pois lukien 
olevan jonkin verran korkeampi kuin vuonna 2012 ja liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä olevan 
merkittävästi korkeampi kuin vuonna 2012." 
 

Avainluvut 
 
milj. euroa 10–12/2012 10–12/2011 1–12/2012 1–12/2011
Liikevaihto 558,5 543,3 2 240,9 2 207,2 
Käyttökate 15,6 65,9 178,5 259,6 
Käyttökate, % 2,7 12,1 8,0 11,8 
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 33,7 34,3 154,1 157,3 
Liikevoitto -37,7 35,3 31,7 158,3 
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä, %  6,0 6,3 6,9 7,1 
Liikevoitto, % -6,8 6,5 1,4 7,2 
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista -5,7 7,2 11,2 31,0 
Rahoitustuotot ja -kulut -4,1 -5,5 -15,7 -20,9 
Voitto ennen veroja -47,4 37,0 27,2 168,4 
Tilikauden voitto -40,6 37,8 21,5 140,3 
Osakekohtainen tulos, euroa -0,28 0,24 0,11 0,89 
Osakekohtainen tulos ilman kertaluonteisia eriä, 
euroa 0,13 0,24 

0,77 0,89 

Sidottu pääoma* 1 673,0 1 705,0 1 673,0 1 705,0 
Sidotun pääoman tuotto, %* 2,6 11,1 2,6 11,1 
Rahavirta investointien jälkeen 9,4 -27,3 71,8 115,3 
Investoinnit 18,5 129,3 134,1 201,1 
Omavaraisuus, % kauden lopussa 53 51 53 51 
Velkaantuneisuus, % kauden lopussa 40 38 40 38 
Henkilöstö kauden lopussa 4 857 5 006 4 857 5 006 
*12 kuukauden liukuva keskiarvo (Sidotun pääoman tuotto, % perustuu raportoituun liikevoittoon). 
 
Tunnuslukujen laskentakaavat ovat luettavissa osoitteessa www.kemira.fi > Sijoittajat > Taloustieto. Vuoden 
2011 vertailuluvut esitetään suluissa joidenkin taloudellisten tulosten jälkeen.   

 
Taloudellinen tulos, loka–joulukuu 2012 
Kemira-konsernin liikevaihto nousi 3 % ja oli 558,5 miljoonaa euroa (543,3) erityisesti Paper- ja Municipal & 
Industrial -segmenttien kasvaneiden myyntimäärien ansiosta. ChemSolutions-segmentissä myyntimäärät 
säilyivät vakaina, kun taas Oil & Mining -segmentissä ne laskivat maailmanlaajuisten kaasu- ja 
kaivosmarkkinoiden heikentymisen vuoksi. Myyntihinnoilla oli pieni positiivinen vaikutus liikevaihtoon. 
Valuuttakurssimuutoksilla oli 2 %:n positiivinen ja yritysmyynneillä 1 %:n negatiivinen vaikutus liikevaihtoon. 
  
Paper-segmentissä liikevaihto kasvoi 7 % ja oli 250,3 miljoonaa euroa (234,5). Liikevaihto paikallisissa 
valuutoissa yritysmyynnit pois lukien kasvoi 6 % korkeampien myyntimäärien ja hieman korkeampien 
myyntihintojen ansiosta. Suurin vaikutus oli Pulp-asiakassegmentin myyntimäärillä, jotka elpyivät 
normaalitasolle. Vuoden 2011 vastaavaan ajanjaksoon vaikutti alhaisempi tuotantotaso joissakin suurissa 
sellutehtaissa. Myynti kasvoi kaikissa muissakin asiakassegmenteissä. Valuuttakurssimuutoksilla oli 2 %:n 
positiivinen ja yritysmyynnillä 1 %:n negatiivinen vaikutus liikevaihtoon. 
 
Municipal & Industrial -segmentissä liikevaihto kasvoi 5 % ja oli 175,4 miljoonaa euroa (166,6). Liikevaihto 
paikallisissa valuutoissa yritysmyynti pois lukien kasvoi 4 % erityisesti kunnallisessa vedenkäsittelyssä 
käytettävien saostusaineiden korkeampien myyntimäärien ansiosta. Myyntihinnat olivat samalla tasolla kuin 
vuoden 2011 vastaavalla ajanjaksolla. Valuuttakurssimuutoksilla oli 1 %:n positiivinen vaikutus liikevaihtoon. 
Yritysmyynnillä ei ollut merkittävää vaikutusta liikevaihtoon. 
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Oil & Mining -segmentissä liikevaihto laski 10 % ja oli 72,1 miljoonaa euroa (80,0). Myyntimäärät laskivat 
joidenkin matalakatteisten tuotteiden myynnin lakkauttamisen, kysyntää hidastaneiden Pohjois-Amerikan 
alhaisempien maakaasuhintojen sekä kaivostoiminnan maailmanlaajuisen hidastumisen vuoksi. 
Matalakatteisten tuotteiden myynnin lakkauttamisella oli 4 %:n negatiivinen vaikutus liikevaihtoon. 
Valuuttakurssimuutoksilla oli 1 %:n positiivinen vaikutus liikevaihtoon. 
 
 

Liikevaihto, milj. euroa 
10–12/ 

2012 
10–12/

 2011 
Muutos-

% 

Paper 250,3 234,5 7 

Municipal & Industrial 175,4 166,6 5 

Oil & Mining 72,1 80,0 -10 

Muut 60,7 62,2 -2 

     joista ChemSolutions 49,8 49,1 1 

Eliminoinnit - - - 

Yhteensä 558,6 543,3 3 

 
 
Kertaluonteisten erien vuoksi liikevoitto laski -37,6 miljoonaan euroon (35,3). Liikevoitto ilman 
kertaluonteisia eriä laski 2 % ja oli 33,7 miljoonaa euroa (34,3). Lasku johtui pääasiassa kaikkien 
segmenttien korkeammista kiinteistä kustannuksista. Raaka-ainehintojen kasvu kompensoitiin osittain 
myyntihintojen vastaavilla korotuksilla. "Fit for Growth" -ohjelman säästöillä oli 3 miljoonan euron vaikutus 
muuttuviin kustannuksiin. Korkeammilla myyntimäärillä oli positiivinen vaikutus liikevoittoon ilman 
kertaluonteisia eriä. 
 
Kiinteät kustannukset kasvoivat viimeisellä neljänneksellä 7 miljoonaa euroa, "Fit for Growth" -ohjelman 
säästöjen 4 miljoonan euron positiivinen vaikutus mukaan lukien. Konsernikustannukset olivat 3 miljoonaa 
euroa korkeammat nousseiden eläkekulujen vuoksi. Municipal & Industrial -segmentissä kiinteät 
kustannukset kasvoivat 2 miljoonaa euroa korkeampien henkilöstö- ja tuotantokustannusten vuoksi. 
Kasvaneet myynti- ja markkinointikustannukset nostivat Oil & Mining -segmentin kiinteitä kustannuksia 2 
miljoonaa euroa. Valuuttakurssimuutoksilla oli 1 miljoonan euron positiivinen vaikutus liikevoittoon ilman 
kertaluonteisia eriä. Yritysmyynneillä ja muilla erillä oli yhteensä 1 miljoonan euron negatiivinen vaikutus 
(katso varianssianalyysitaulukko sivulla 4). Liikevoittoprosentti ilman kertaluonteisia eriä oli 6,0 % (6,3 %). 
 
Kertaluonteisilla erillä oli noin 71 miljoonan euron negatiivinen vaikutus liikevoittoon vuoden 2012 
viimeisellä neljänneksellä. "Fit for Growth" -ohjelmaan liittyvät irtisanomiskorvaukset ja ulkoiset 
palvelumaksut olivat yhteensä 23 miljoonaa euroa ja alaskirjaukset 8 miljoonaa euroa. Muut kuin "Fit for 
Growth" -ohjelmaan liittyvät kertaluonteiset erät sisälsivät Kemiran elintarvike- ja lääketeollisuuden 
liiketoimintojen myynnistä aiheutuneen 18 miljoonan euron alaskirjauksen sekä Kemiran nykyisten 
toimintojen virtaviivaistamiseen ja ympäristövastuu- ja tehokkuusparannuksiin liittyvät 22 miljoonan euron 
kulut (ks. kertaluonteisten erien taulukko sivulla 7). 
 
Kertaluonteiset erät vuoden 2011 vastaavalla ajanjaksolla sisälsivät vetyperoksiditehtaan myyntiin (Paper-
segmentti) Kanadassa liittyvän pääomavoiton, Suomessa suljetun kalsiumsulfaattiliiketoiminnan 
alaskirjauksen sekä Municipal-asiakassegmentin konsolidointitoimet Espanjassa ja Pohjois-Amerikassa. 
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Liikevoitto ilman 
kertaluonteisia eriä 

10–12/2012
Milj. euroa 

10–12/2011
milj. euroa 

Muutos-
% 

10–12/2012, 
liikevoitto, % 

10–12/2011
liikevoitto, % 

Paper 20,8 14,2 46 8,3 6,1 

Municipal & Industrial 7,2 9,0 -20 4,1 5,4 

Oil & Mining 5,8 8,5 -32 8,0 10,6 

Muut -0,1 2,6 - -0,2 4,2 

   joista ChemSolutions 5,2 5,3 -2 10,4 10,8 

Yhteensä 33,7 34,3 -2 6,0 6,3 

 
 
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta oli -5,7 miljoonaa euroa (7,2). Kysynnän merkittävä taantuma, 
titaanidioksidihintojen lasku vuoden 2012 toisella vuosipuoliskolla ja korkeammat raaka-ainekustannukset 
vaikuttivat negatiivisesti titaanidioksidia valmistavan yhteisyritys Sachtlebenin (Kemira omistaa 39 % 
yhtiöstä) tulokseen. 
 
Rahoitustuotot ja -kulut olivat yhteensä -4,1 miljoonaa euroa (-5,5), ja niihin vaikuttivat positiivisesti 
avointen sähköjohdannaisten käypien arvojen 1,5 miljoonan euron muutos.  
 
Emoyhtiön omistajille kuuluva tilikauden tulos laski -41,7 miljoonaan euroon (36,8) ja osakekohtainen 
tulos -0,28 euroon (0,24). Osakekohtainen tulos ilman kertaluonteisia eriä laski 46 % ja oli 0,13 euroa (0,24). 
 
 

Varianssianalyysi, milj. euroa 10–12

Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä, 2011 34,3 

Myyntimäärät ja -hinnat 9,7 

Muuttuvat kustannukset -3,8 

Kiinteät kustannukset -6,7 

Valuuttakurssien vaikutus 1,1 

Muut, ml. yritysostot ja -myynnit -0,9 

Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä, 2012 33,7 

 

Taloudellinen tulos 2012 
 
Kemira-konsernin liikevaihto kasvoi 2 % ja oli 2 240,9 miljoonaa euroa (2 207,2). Liikevaihto paikallisissa 
valuutoissa yritysmyynnit pois lukien säilyi vakaana vuoden 2011 tasolla. Paikallisissa valuutoissa 
liikevaihtoon vaikuttivat positiivisesti pääasiassa hintojen korotukset, joilla pyrittiin kompensoimaan raaka-
ainehintojen nousua. Myyntimäärät olivat lähellä vuoden 2011 tasoa, lukuun ottamatta joidenkin 
matalakatteisten tuotteiden myynnin lakkauttamisesta aiheutunutta noin 20 miljoonan euron vaikutusta. 
Myyntimäärien elpyminen erityisesti Pulp-asiakassegmentissä ja kunnallisten asiakkaiden keskuudessa 
kompensoi Oil-, Gas- ja Mining-asiakassegmenttien alhaisemmat myyntimäärät. ChemSolutionsin 
myyntimäärät olivat lähellä vuoden 2011 tasoa. Galvatekin myynnillä lokakuussa ja Kanadassa sijaitsevan 
Maitlandin vetyperoksiditehtaan myynnillä marraskuussa 2011 oli 23 miljoonan euron negatiivinen vaikutus 
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liikevaihtoon. Kaikki tärkeimmät Kemiran talouslukuihin vaikuttavat ulkomaiset valuutat, kuten Yhdysvaltain 
dollari, Ruotsin kruunu ja Kanadan dollari, vahvistuivat euroon nähden edellisvuoteen verrattuna. 
Valuuttakurssimuutoksilla oli 2 %:n tai noin 50 miljoonan euron positiivinen vaikutus liikevaihtoon. 
 
Paper-segmentissä liikevaihto kasvoi 3 % ja oli 1 002,0 miljoonaa euroa (973,3). Liikevaihto paikallisissa 
valuutoissa yritysmyynnit pois lukien kasvoi 2 %. Valuuttakurssimuutoksilla oli 3 %:n positiivinen ja 
yritysmyynneillä 2 %:n negatiivinen vaikutus liikevaihtoon. 
 
Municipal & Industrial -segmentissä liikevaihto kasvoi 3 % ja oli 686,6 miljoonaa euroa (664,7). Liikevaihto 
kasvoi 2 % paikallisissa valuutoissa yritysmyynnit pois lukien. Valuuttakurssimuutoksilla oli 2 %:n positiivinen 
ja yritysmyynneillä 1 %:n negatiivinen vaikutus liikevaihtoon. 
 
Oil & Mining -segmentissä liikevaihto laski 4 % ja oli 321,0 miljoonaa euroa (335,7). Liikevaihto paikallisissa 
valuutoissa laski 2 %, lukuun ottamatta joidenkin matalakatteisten tuotteiden myynnin lakkauttamisesta 
aiheutunutta vaikutusta. Matalakatteisten tuotteiden myynnin lakkauttamisella oli 6 %:n negatiivinen ja 
valuuttakurssimuutoksilla 4 %:n positiivinen vaikutus liikevaihtoon. 
 
Maantieteellisesti liikevaihto jakautui seuraavasti: EMEA 55 % (57 %), Pohjois-Amerikka 31 % (30 %), Etelä-
Amerikka 8 % (7 %) sekä Aasian ja Tyynenmeren alue 6 % (6 %). Liikevaihto kasvoi 1 % (3 %) kehittyneillä 
markkinoilla ja 9 % (0 %) kehittyvillä markkinoilla vuonna 2012. Kemira konsernin syyskuussa 2010 asettama 
keskipitkän aikavälin tavoite on kasvattaa liikevaihtoa 3 % kehittyneillä markkinoilla ja 7 % kehittyvillä 
markkinoilla.   
 

Liikevaihto, milj. euroa 1–12/2012 1–12/ 2011 Muutos-% 

Paper 1 002,0 973,3 3 

Municipal & Industrial 686,6 664,7 3 

Oil & Mining 321,1 335,7 -4 

Muut 
 
    joista ChemSolutions 

231,2 
 

186,0 

233,5 
 

183,6 

-1 
 

1 

Eliminoinnit - - - 

Yhteensä 2 240,9 2 207,2 2 

 
Liikevoittoon vaikuttavat kertaluonteiset erät olivat -122 miljoonaa euroa (1), ja liikevoitto oli -31,7 miljoonaa 
euroa (158,3). Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä laski 2 % ja oli 154,1 miljoonaa euroa (157,3). 
Liikevoittoprosentti ilman kertaluonteisia eriä oli 6,9 % (7,1 %). Kemira asetti vuonna 2008 keskipitkän 
aikavälin tavoitteeksi vähintään 10 %:n liikevoittoprosentin ilman kertaluonteisia eriä. 10 %:n 
liikevoittotavoitteen saavuttamiseksi vuoteen 2014 mennessä Kemira käynnisti heinäkuussa 2012 "Fit for 
Growth" -uudelleenjärjestelyohjelman, jonka kustannussäästötavoite on 60 miljoonaa euroa. 
 
"Fit for Growth" -ohjelman kustannussäästöt vuonna 2012 olivat 10 miljoonaa euroa, joista 5 miljoonaa euroa 
vaikutti muuttuviin kustannuksiin ja 5 miljoonaa euroa kiinteisiin kustannuksiin. Kiinteät kustannukset, ”Fit for 
Growth” -ohjelman positiivinen vaikutus mukaan lukien, olivat kohonneiden tuotanto-, kunnossapito- ja 
henkilöstökustannusten vuoksi 15 miljoonaa euroa korkeammat kuin vuonna 2011. 
 
Muuttuvat kustannukset olivat kohonneiden raaka-aine- ja rahtikustannusten vuoksi 18 miljoonaa euroa 
korkeammat kuin vuonna 2011. Raaka-ainehintojen kasvu enemmän kuin kompensoitiin myyntihintojen 
vastaavilla tarkistuksilla. 
 
Alhaisemmilla myyntimäärillä oli alle 10 miljoonan euron negatiivinen vaikutus liikevoittoon ilman 
kertaluonteisia eriä. 
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Valuuttakurssimuutoksilla oli 5 miljoonan euron positiivinen vaikutus liikevoittoon ilman kertaluonteisia eriä. 
Yritysmyynneillä ja muilla erillä oli yhteensä 5 miljoonan euron negatiivinen vaikutus (katso 
varianssianalyysitaulukko sivulla 6). 
 

Liikevoitto ilman 
kertaluonteisia eriä 

1–12/2012
milj. euroa 

1–12/2011
milj. euroa 

Muutos-
% 

1–12/2012, 
liikevoitto, % 

1–12/2011
liikevoitto, % 

Paper 86,2 75,4 14 8,6 7,7 

Municipal & Industrial 42,3 46,9 -10 6,2 7,1 

Oil & Mining 37,3 36,2 3 11,6 10,8 

Muut 
 
    joista ChemSolutions 

-11,7 
 

14,6 

-1,2 
 

20,8 

- 
 

-30 

-5,1 
 

7,8 

-0,5 
 

11,3 

Yhteensä 154,1 157,3 -2 6,9 7,1 

 
 
 
 

Varianssianalyysi, milj. euroa 1–12 

Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä, 2011 157,3 

Myyntimäärät ja -hinnat 29,9 

Muuttuvat kustannukset -18,2 

Kiinteät kustannukset -15,2 

Valuuttakurssien vaikutus 5,4 

Muut, ml. yritysostot ja -myynnit -5,1 

Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä, 2012 154,1 

 
Liikevoittoon vaikuttavat kertaluonteiset erät vuonna 2012 olivat yhteensä -122 miljoonaa euroa (1), ja ne 
liittyivät pääasiassa "Fit for Growth" -uudelleenjärjestelyohjelmaan. "Fit for Growth" -ohjelmaan liittyvät 
irtisanomiskorvaukset ja ulkoiset palvelumaksut olivat yhteensä 41 miljoonaa euroa ja alaskirjaukset 30 
miljoonaa euroa. Muut kuin "Fit for Growth" -ohjelmaan liittyvät kertaluonteiset erät sisälsivät Kemiran 
elintarvike- ja lääketeollisuuden liiketoimintojen myynnistä aiheutuneen 18 miljoonan euron alaskirjauksen 
sekä ympäristövastuu- ja tehokkuusparannuksiin ja Kemiran nykyisten toimintojen virtaviivaistamiseen 
liittyvät 33 miljoonan euron kulut (ks. kertaluonteisten erien taulukko sivulla 7). 
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Kertaluonteiset erät, milj. euroa 10–12/2012 10–12/2011 1–12/2012 1–12/2011

Käyttökate -41,9 6,4 -69,6 6,4

   Paper -11,9 6,3 -22,9 6,3 

   Municipal & Industrial -19,5 -1,3 -26,8 -1,3 

   Oil & Mining -2,8 -0,2 -5,1 -0,2 

   Muut -7,7 1,6 -14,8 1,6 

Poistot ja arvonalentumistappiot  -29,4 -5,4 -52,8 -5,4

   Paper -2,0 -2,2 -8,1 -2,2 

   Municipal & Industrial -12,6 -1,9 -24,1 -1,9 

   Oil & Mining -0,6 -1,1 -1,9 -1,1 

   Muut -14,2 -0,2 -18,7 -0,2 

Yhteensä -71,3 1,0 -122,4 1,0

 
Kertaluonteiset erät vuonna 2011 sisälsivät vetyperoksiditehtaan myyntiin (Paper-segmentti) Kanadassa 
liittyvän pääomavoiton, Suomessa lopetetun kalsiumsulfaattiliiketoiminnan alaskirjauksen sekä Municipal-
asiakassegmentin konsolidointitoimet Espanjassa ja Pohjois-Amerikassa. 
 
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta laski 11,2 miljoonaan euroon (31,0) Sachtlebenin (Kemira omistaa 
39 %) titaanioksidiliiketoiminnan alhaisemman nettotuloksen vuoksi. Kysynnän merkittävä väheneminen, 
titaanidioksidihintojen lasku vuoden 2012 toisella vuosipuoliskolla ja korkeammat raaka-ainekustannukset 
vaikuttivat negatiivisesti osakkuusyhtiö Sachtlebenin tulokseen. 
 
Kesäkuussa 2012 Kemira Oyj:n ja Rockwood Holdings Inc:n titaanidioksidiyhteisyritys Sachtleben GmbH teki 
uuden yhteensä 430 miljoonan euron lainasopimuksen. Laina käytetään olemassa olevien lainasopimuksen 
jäljellä olevan saldon takaisinmaksuun, yhteisyrityskumppaneiden osingonmaksuun sekä yrityksen muihin 
menoihin. Lainan maturiteetti on viisi vuotta. Sachtleben GmbH allekirjoitti kesäkuussa 2012 myös 
sopimuksen, jonka mukaan se ostaa crenox GmbH:n titaanidioksidituotannon ja -varaston. Yritys sijaitsee 
Krefeldissä, Saksassa. Kauppa vahvistettiin heinäkuussa 2012, ja sen myötä titaanidioksidin 
tuotantokapasiteetti kasvoi yli 100 000 tonnia yhteensä noin 340 000 tonniin. 
 
Rahoitustuotot ja -kulut olivat yhteensä -15,7 miljoonaa euroa (-20,9). Rahoituskulut sisälsivät avointen 
sähköjohdannaisten käypien arvojen -2,3 miljoonan euron laskun ja PVO:n vuoden 2012 toisella 
neljänneksellä maksaman 7,6 miljoonan euron osingon. 
 
Voitto ennen veroja laski 27,2 miljoonaa euroon (168,4). Alhaisemmat rahoituskulut ja alhaisemmat verot 
kompensoivat osittain alhaisemman liikevoiton ja pienemmän osuuden osakkuusyhtiöiden tuloksesta. 
Liikevoitto oli pienempi pääasiassa "Fit for Growth" -uudelleenjärjestelyohjelmaan liittyvien kertaluonteiset 
erien ja muiden kertaluonteisten erien vuoksi. 
 
Verot olivat 5,7 miljoonaa euroa (28,1) ja raportoitu veroaste oli 21,0 % (16,7 %). Liikevoittoon vaikuttavat 
kertaluonteiset erät ja kasvaneet tuotot erityisesti Pohjois-Amerikassa kasvattivat raportoitua veroastetta. 
Veroaste ilman liikevoittoon vaikuttavia kertaluonteiset eriä ja osuutta osakkuusyhtiöiden tuloksesta oli 20,6 
% (20,8 %). Kokonaisveroihin vaikuttivat merkittävästi myös laskennallisten verosaamisten ja -velkojen 
muutokset. 
 
Emoyhtiön omistajille kuuluva tilikauden tulos laski 16,8 miljoonaan euroon (135,6) ja osakekohtainen 
tulos 0,11 euroon (0,89). Kertaluonteisilla erillä oli osakekohtaiseen tulokseen 0,66 euron negatiivinen 
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vaikutus. Osakekohtainen tulos ilman kertaluonteisia eriä laski 13 % ja oli 0,77 euroa (0,89). 
 

Rahoitusasema ja rahavirta 
 
Liiketoiminnan rahavirta vuonna 2012 oli 176,3 miljoonaa euroa (177,7). Rahavirta investointien ja 
irtisanomiskorvausten jälkeen laski 38 % ja oli 71,8 miljoonaa euroa (115,3) pääasiassa korkeampien 
laajennusinvestointien vuoksi. Rahavirta investointien jälkeen sisälsi Sachtlebenin maksaman 27 miljoonan 
euron pääoman palautuksen. Vuoden 2011 vastaavalla ajanjaksolla rahavirta sisälsi jäljellä olevien 
Tikkurilan osakkeiden myynnistä saadun 97 miljoonan euron rahavirran. Nettokäyttöpääoman osuus 
liikevaihdosta oli 12,8 % (13,4 %). 

Kemira-konsernin nettovelka oli kauden lopussa 532,0 miljoonaa euroa (515,8). Nettovelan kasvu johtui 
maaliskuussa 2012 maksetuista 81 miljoonan euron osingoista, minkä vaikutuksen positiivinen rahavirta 
pääosin kompensoi. 

Korollisten velkojen määrä oli kauden lopussa 664,7 miljoonaa euroa (701,6). Kiinteäkorkoisten lainojen 
osuus korollisten velkojen kokonaissummasta oli 56 % (58 %). Konsernin korollisten velkojen 
keskimääräinen korko oli 1,6 % (2,0 %). Konsernin korollisen lainasalkun duraatio oli 16 kuukautta (17 
kuukautta). 

Seuraavien 12 kuukauden aikana erääntyvän lyhytaikaisen velan määrä oli 277,2 miljoonaa euroa. Siitä 
193,6 miljoonaa euroa koostui Suomen markkinoille liikkeeseen lasketuista yritystodistuksista ja 52,8 
miljoonaa euroa pitkäaikaisten lainojen lyhennyseristä. 31.12.2012 rahavarat olivat 132,7 miljoonaa euroa 
(185,8).  

Vuoden lopussa omavaraisuusaste oli 53 % (51 %) ja velkaantuneisuus oli 40 % (38 %). Oma pääoma laski 
1 314,8 miljoonaan euroon (1 370,8). 
 
Konsernin merkittävin valuuttavirtariski syntyy Ruotsin kruunusta ja Kanadan dollarista. Vuoden lopussa 
SEK-määräinen 12 kuukauden valuuttavirtariski oli vasta-arvoltaan noin 43 miljoonaa euroa. Keskimäärin 
tästä valuuttavirtariskistä on suojattu 45 %. Vastaavasti CAD-määräinen 12 kuukauden valuuttavirtariski oli 
vasta-arvoltaan noin 26 miljoonaa euroa. Keskimäärin tästä valuuttavirtariskistä on suojattu 50 %. Lisäksi 
Kemiralle aiheutuu pienempi valuuttavirtariski Yhdysvaltain dollarin, Englannin punnan ja Norjan kruunun 
osalta, joiden vuotuinen valuuttavirtariski oli noin 50 miljoonaa euroa. Keskimäärin tästä valuuttariskistä on 
suojattu 60 %. 
 
Koska Kemiran konsernitilinpäätös laaditaan euroina, Kemira altistuu myös valuutan translaatioriskille siltä 
osin kuin sen muualla kuin Suomessa sijaitsevien tytäryhtiöiden tulos- ja tase-erät raportoidaan muina 
valuuttoina kuin euroina. Merkittävimmän valuutan translaatioriskin muodostavat Yhdysvaltain dollari, 
Ruotsin kruunu, Kanadan dollari ja Brasilian real. Edellä mainittujen valuuttojen heikentyminen suhteessa 
euroon pienentäisi Kemiran liikevaihtoa ja liikevoittoa translaatioriskin kautta. Edellä mainittujen valuuttojen 
10 %:n heikentyminen suhteessa euroon pienentäisi Kemiran liikevoittoa noin 10 miljoonaa euroa (10) 
vuodessa translaatioriskin kautta. 
 

Investoinnit  
 
Vuoden 2012 investoinnit laskivat 33 % 134,1 miljoonaan euroon (201,1). Investoinnit jakautuivat 
seuraavasti: laajennusinvestoinnit 44 % (17 %), parannusinvestoinnit 29 % (40 %) ja ylläpitoinvestoinnit 27 
% (43 %) (vuoden 2011 vertailuluvut eivät sisällä PVO:n osakkeiden hankinnan vaikutusta). 
Laajennusinvestoinnit keskittyivät pääasiassa Kiinaan sekä Saksaan ja Espanjaan. Edellisvuoden 
vastaavalla ajanjaksolla investoinnit sisälsivät 103 miljoonan euron erän, joka liittyy Kemiran eläkesäätiö 
Neliapilalta ostamiin Pohjolan Voima Oy:n osakkeisiin. 
 
Vuonna 2012 konsernin poistot ja arvonalentumiset kasvoivat 45 % ja olivat 146,8 miljoonaa euroa (101,3) 
pääasiassa "Fit for Growth" -ohjelmaan liittyvien 25 miljoonan euron alaskirjausten sekä Kemiran elintarvike- 
ja lääketeollisuuden liiketoimintojen myynnin 18 miljoonan euron alaskirjauksen vuoksi. 
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Tutkimus ja tuotekehitys 
 
Vuonna 2012 tutkimukseen ja tuotekehitykseen käytettiin 38,1 miljoonaa euroa (36,5) eli 1,7 % (1,6 %) 
Kemira-konsernin liikevaihdosta. Kemiralla on neljä tutkimus- ja kehityskeskusta Espoossa, Yhdysvaltain 
Atlantassa, Kiinan Shanghaissa ja Brasilian São Paulossa.  
 
Kemiran T&K-toiminto on ensisijaisen tärkeä orgaanisen kasvun ja erottautumisen edistäjä. Kemiran 
liikevaihto uusista tuotteista ja sovelluksista vuonna 2012 oli 106 miljoonaa euroa (40). Kemira määrittelee 
uusista tuotteista ja sovelluksista syntyvän liikevaihdon viimeisten viiden vuoden aikana kehitetyistä 
tuotteista ja sovelluksista syntyväksi liikevaihdoksi. Vuonna 2012 lanseerattiin uusia tuotteita, kuten 
antiskalantteja, kitkan vähentäjäaineita ja biosideja, jotka kaikki tehostavat veden- ja energiankäyttöä. 
 
Kemiran nelivuotinen, vuonna 2010 käynnistetty T&K-ohjelma SWEET (vesitutkimuksen 
huippuosaamiskeskus) edistyi vuonna 2012 hyvin suurimman osan projekteista ollessa kehitysvaiheessa ja 
menossa kohti pilotointia. Projekteja on käynnissä kaikissa Kemiran neljässä T&K-keskuksessa, ja ne 
käsittelevät uusia öljy- ja kaasu-, liuskekaasu-, bioetanoli- ja biomassainnovaatioita liittyen 
prosessikemikaaleihin ja veden hallintaan. Yksi esimerkki SWEET-ohjelman innovaatioista on Kemiran 
lanseeraama kuivalujuuskemia pehmopaperi- ja kartonkisovelluksiin. Se auttaa säästämään raaka-aineissa, 
minkä lisäksi vahvuus on parantunut materiaalin painon laskiessa. Asiakkaat hyötyvät raaka-aine-, 
kustannus- ja energiasäästöistä. Kemiran uudet tuotteet ja sovellukset ovat edistäneet merkittävästi 
kaksinumeroisten kasvulukujen saavuttamista sekä Tissue- että Packaging & Board -asiakassegmenteissä 
vuonna 2012.  
 
Kemira pyrkii vahvistamaan T&K-keskustensa osaamista kehittämällä niistä maailmanlaajuisen verkoston, 
joka antaa yritykselle ainutlaatuista vahvuutta. 
 
Kemira avasi vuonna 2012 Albertaan, Kanadaan yhteistyössä Albertan yliopiston kanssa uuden T&K-
keskuksen, joka on erikoistunut öljy- ja kaasusovelluksiin, kuten vesihallintaan ja veden uudelleenkäyttöön 
öljyhiekkasovelluksissa. 
 
Kemiran IP-portfolio on vahva, ja sillä on 330 patenttiperhettä ja 1 350 patenttia. 

Henkilöstö 
 
Kemira-konsernin palveluksessa oli vuoden 2012 lopussa 4 762 vakituista työntekijää (2011: 4 846, 2010:  
4 814) ja 95 määräaikaista työntekijää (2011: 160, 2010: 119). Kemiralla oli työntekijöitä Suomessa 1 114 
(1 179), muualla EMEA:ssa 1 690 (1 776), Pohjois-Amerikassa 1 279 (1 384), Etelä-Amerikassa 423 (398) ja 
Aasian ja Tyynenmeren alueella 351 (269). 
 
Vuonna 2012 maksettujen palkkojen ja palkkioiden kokonaissumma kasvoi 271,5 miljoonaan euroon (2011: 
235,6, 2010: 251,3) pääasiassa irtisanomiskorvauksista johtuen.  
 
Yritysvastuu 

 
Vuonna 2013 Kemira julkaisee yritysvastuuraportin toista kertaa osana vuosikertomustaan. 
Yritysvastuuraportin varmistaa kolmas osapuoli, ja se laaditaan GRI-raportointiohjeiden (Global Reporting 
Initiative) mukaisesti. Raportissa käsitellään esimerkiksi taloudellista vastuuta, päästöjä, jätteitä, 
ympäristökustannuksia, ja vastuullisia työkäytäntöjä, turvallisuutta ja tuoteturvallisuutta sekä luonnonvarojen 
käyttöä.  
 
Kemira on päivittänyt vuoden 2011 yritysvastuuraporttia määrittämällä tarkemmin yritysvastuun 
painopistealueet ja tavoitteet osana yritysvastuuhallintaprosessiaan. Kemiran johtoryhmä hyväksyi 
yritysvastuutavoitteet vuoden 2012 kolmannella neljänneksellä. Yritysvastuutavoitteet, 
suorituskykyindikaattorit ja suunnitellut toimet on kuvailtu tarkemmin Kemiran yritysvastuuraportissa, joka 
julkaistaan osana Kemiran vuoden 2012 vuosikertomusta 25.2.2013 alkavalla viikolla. 
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Vuoden 2012 aikana investoinnit ympäristönsuojeluun konsernin 71 tuotantolaitoksessa olivat 3,4 miljoonaa 
euroa (3,6) ja käyttökustannukset 14,1 miljoonaa euroa (12,7). Käyttökustannusten kasvu johtui pääasiassa 
korkeammista tuotantomääristä. Suuria ympäristöinvestointeja ei ole käynnissä tai suunnitteilla.  
 
Varaukset ympäristön kunnostustoimenpiteisiin olivat 19,7 miljoonaa euroa (14,7). Suurimmat varaukset 
liittyvät käytöstä poistettujen läjitysalueiden sulkemiseen Porissa ja Vaasan tuotantolaitoksen lähellä 
sijaitsevan järven sedimentin kunnostamiseen. 
 
Kemira ei rekisteröinyt uusia EU:n uuden kemikaaliasetuksen (REACH) alaisia kemikaaleja vuonna 2012. 
Olemme valmistautumassa vaiheittaisten rekisteröintien seuraavaan määräaikaan, joka on kesäkuu 2013. 
EU:ssa REACH-rekisteröinnin kolmas määräaika on vuonna 2018. Tämän lisäksi on muita Aasian ja 
Tyynenmeren aluetta ja Etelä-Amerikkaa koskevia asetuksia, jotka edellyttävät Kemiran huomiota 
tulevaisuudessa. REACH-säädösten toimeenpanolla ei odoteta olevan merkittäviä vaikutuksia Kemiran 
taloudelliseen tulokseen, vaikka rekisteröintikustannusten odotetaankin painottuvan lähivuosiin. Vuonna 
2012 REACH-lainsäädäntöön liittyvät kustannukset olivat vähäiset, ja ne liittyivät REACH-rekisteröinnin 
hallintaprosessien ja IT-tuen parantamiseen. 
 
Kemira alkoi vuonna 2012 raportoida työntekijöidensä ja alihankkijoidensa kaikista kirjatuista tapaturmista 
(Total Recordable Injuries, TRI) työntekijöiden LTA1-tapaturmien (vähintään yhden työpäivän miljoonaa 
työtuntia kohti poissaoloon johtaneet tapaturmat) sijaan. TRI-tapaturmat pitävät sisällään tapaukset, joissa 
työntekoa on rajoitettu (RWC) ja lääkinnällistä hoitoa vaatineet tapaukset (MTC). Vuonna 2012 Kemiran 
työntekijöiden ja alihankkijoiden TRI-luku miljoonaa työtuntia kohti oli 8,5, kun se on kemianteollisuudessa 
keskimäärin 12 (Lähde: US department of labor, 2011). 
 

Segmentit 

Paper 
Tarjoamme vesi-intensiiviselle massa- ja paperiteollisuudelle kemikaaleja ja tuotekokonaisuuksia, jotka 
parantavat asiakkaiden kannattavuutta sekä vesi-, raaka-aine- ja energiatehokkuutta. Ratkaisumme tukevat 
kestävää kehitystä. 
 
milj. euroa 10–12/2012 10–2/2011 1–12/2012 1–12/2011 
Liikevaihto 250,3 234,5 1 002,0 973,3 
Käyttökate 19,9 31,9 106,2 126,0 
Käyttökate, % 7,9 13,6 10,6 12,9 
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 20,8 14,2 86,2 75,4 
Liikevoitto 6,8 18,3 55,2 79,5 
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä, %  8,3 6,1 8,6 7,7 
Liikevoitto, % 2,7 7,8 5,5 8,2 
Sidottu pääoma* 759,8 773,2 759,8 773,2 
Sidotun pääoman tuotto, %* 7,3 10,3 7,3 10,3 
Investoinnit 6,9 4,0 66,4 43,5 
Rahavirta investointien jälkeen ilman 
korkoja ja veroja 

-3,4 38,8 30,6 90,9 

* 12 kuukauden keskiarvo 
 
Viimeinen neljännes 
 
Paper-segmentin liikevaihto nousi 7 % ja oli 250,3 miljoonaa euroa (234,5) pääasiassa myyntimäärien 
jatkuneen kasvun ansiosta. Myyntihintojen korotuksilla ja valuuttakurssimuutoksilla oli positiivinen vaikutus 
liikevaihtoon. Yritysmyynneillä ei ollut merkittävää vaikutusta liikevaihtoon.   
 
Kemiran myyntimäärät kasvoivat Pulp-asiakassegmentissä 5 % elpyneen kysynnän ja korkeampien 
myyntihintojen ansiosta. Vuoden 2011 vastaavaan ajanjaksoon vaikutti alhaisempi tuotantotaso joissakin 
sellutehtaissa Pohjoismaissa ja Etelä-Amerikassa. Printing & Writing -asiakassegmentissä myyntimäärät 
kasvoivat 8 % erityisesti Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa korkeampien polymeeripohjaisten sovellusten 
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myyntimäärien ansiosta. Packaging & Board -asiakassegmentissä myyntimäärien kasvu hidastui, kun taas 
Tissues & Specialties -asiakassegmentissä ne kasvoivat yli 20 %. 
 
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä kasvoi 46 % ja oli 20,8 miljoonaa euroa (14,2) pääasiassa 
myyntimäärien kasvun ansiosta. Raaka-ainehintojen kasvu kompensoitiin myyntihintojen korotuksilla. 
Kiinteät kustannukset, ”Fit for Growth” -ohjelman vaikutus pois lukien, olivat lisääntyneen myynti- ja 
markkinointitoiminnan vuoksi 2 miljoonaa euroa korkeammat kuin viime vuoden vastaavalla ajanjaksolla. "Fit 
for Growth" -ohjelman kustannussäästöillä oli 2 miljoonan euron positiivinen vaikutus kiinteisiin 
kustannuksiin. Liikevoittoprosentti ilman kertaluonteisia eriä kasvoi 8,3 %:iin (6,1 %). 
 
Kertaluonteiset uudelleenjärjestelykulut olivat yhteensä -14 miljoonaa euroa ”Fit for Growth” -ohjelmaan 
liittyvät kulut mukaan lukien ja ne liittyivät pääasiassa alaskirjauksiin, irtisanomiskorvauksiin ja ulkoisiin 
palveluihin.  
 
Vuosi 2012 
 
Paper-segmentin liikevaihto kasvoi 3 % ja oli 1 002,0 miljoonaa euroa (973,3). Liikevaihto paikallisissa 
valuutoissa yritysmyynti pois lukien kasvoi 2 % myyntihintojen korotusten ja hieman korkeampien 
myyntimäärien ansiosta. Valuuttakurssimuutoksilla oli 3 %:n positiivinen ja Kanadassa sijaitsevan Maitlandin 
vetyperoksiditehtaan myynnillä marraskuussa 2011 2 %:n negatiivinen vaikutus liikevaihtoon. 
 
Sellun kysyntä alkoi elpyä vuoden alussa vuoden 2011 lopussa tapahtuneen hidastumisen jälkeen. 
Myyntimäärät kasvoivat Pulp-asiakassegmentissä tasaisesti koko vuoden ajan. Kysyntä säilyi hyvällä tasolla 
jopa vuoden 2012 viimeisellä neljänneksellä, ja Pulp-asiakassegmentin liikevaihto vetyperoksiditehtaan 
myynti pois lukien saavutti vuoden 2011 tason. Paperi- ja kartonkituotteiden myynti kasvoi vuonna 2012 yli 
10 % pääasiassa Aasian ja Tyynenmeren alueella korkeampien siistauskemikaalien myyntimäärien ansiosta. 
Paino- ja sanomalehtipaperin kysyntä säilyi maailmanlaajuisesti vakaana, ja erityisesti Euroopan ja Pohjois-
Amerikan aktiivisen myyntitoiminnan ansiosta Kemiran tuotteiden ja sovellusten myynti kasvoi noin 5 % 
tässä asiakassegmentissä. Pehmopaperi- ja erikoiskemikaalituotteiden myynti kasvoi lähes 20 %. Paper-
segmentin myyntimäärät kasvoivat pehmopaperiasiakkaiden keskuudessa erityisesti Pohjois-Amerikassa. 
Vuonna 2013 pehmopaperituotteiden myynnin odotetaan kiihtyvän myös Kiinassa, Indonesiassa, Etelä-
Amerikassa ja Euroopassa.  
 
Kemira ilmoitti vuonna 2012 laajentavansa vetyperoksidikapasiteettiaan Fray Bentosissa, Uruguayssa 
vuoden 2013 puoliväliin mennessä. Myös Nanjingin paperikemikaalitehtaan työt etenevät Kiinassa. Projekti 
on nyt ennakkomyyntivaiheessa tavoitteena tuotannon aloitus vuoden 2013 ensimmäisen neljänneksen 
lopussa. 
 
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä kasvoi 14 % 86,2 miljoonaan euroon (75,4). Korkeammat 
myyntihinnat enemmän kuin kompensoivat korkeammat muuttuvat kustannukset. Korkeammilla 
myyntimäärillä oli pieni positiivinen vaikutus liikevoittoon ilman kertaluonteisia eriä. Kiinteät kustannukset 
olivat lisääntyneen myynti- ja markkinointitoiminnan sekä korkeampien kunnossapitokustannusten vuoksi 5 
miljoonaa euroa korkeammat kuin vuoden 2011 vastaavalla ajanjaksolla. Valuuttakurssimuutoksilla oli 4 
miljoonan euron positiivinen vaikutus liikevoittoon ilman kertaluonteisia eriä. Kanadassa sijaitsevan 
Maitlandin vetyperoksiditehtaan myynnillä marraskuussa 2011 oli pieni negatiivinen vaikutus liikevoittoon 
ilman kertaluonteisia eriä. Liikevoittoprosentti ilman kertaluonteisia eriä kasvoi 8,6 %:iin (7,7 %). 
 
Kertaluonteiset uudelleenjärjestelykulut olivat yhteensä -31 miljoonaa euroa ”Fit for Growth” -ohjelmaan 
liittyvät kulut mukaan lukien ja ne liittyivät pääasiassa alaskirjauksiin, irtisanomiskorvauksiin ja ulkoisiin 
palveluihin. 
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Municipal & Industrial 
Tarjoamme vedenkäsittelykemikaaleja sekä kunnalliseen että teolliseen vedenpuhdistukseen. 
Vahvuuksiamme ovat korkeatasoinen sovellusosaaminen sekä laaja valikoima vedenkäsittelykemikaaleja, 
joita toimitamme luotettavasti asiakkaillemme. 
 
milj. euroa 10–12/2012 10–12/2011 1–12/2012 1–12/2011 
Liikevaihto 175,4 166,6 686,6 664,7 
Käyttökate -5,9 15,4 42,6 74,3 
Käyttökate, % -3,4 9,2 6,2 11,2 
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 7,2 9,0 42,3 46,9 
Liikevoitto -24,8 5,8 -8,5 43,7 
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä, %  4,1 5,4 6,2 7,1 
Liikevoitto, % -14,1 3,5 -1,2 6,6 
Sidottu pääoma* 392,1 403,4 392,1 403,4 
Sidotun pääoman tuotto, %* -2,2 % 10,8 -2,2 % 10,8 
Investoinnit 10,0 13,8 35,2 28,8 
Rahavirta investointien jälkeen ilman 
korkoja ja veroja 

21,3 24,3 23,3 41,9 

*12 kuukauden liukuva keskiarvo 
 
Viimeinen neljännes 
 
Municipal & Industrial -segmentin liikevaihto kasvoi 5 % ja oli 175,4 miljoonaa euroa (166,6). Pääasiassa 
kunnallisessa ja teollisessa vedenkäsittelyssä käytettävien epäorgaanisten saostusaineiden myyntimäärät 
jatkoivat elpymistään ja kasvoivat erityisesti Etelä-Amerikassa ja hieman myös Pohjois-Amerikassa. Vuoden 
2011 vastaavalla ajanjaksolla jotkut kunnalliset asiakkaat alensivat vedenkäsittelykemikaalien kulutusta 
haastavan taloustilanteen vuoksi. Vedenkäsittelykemikaalien kulutus kunnallisten asiakkaiden keskuudessa 
Etelä-Euroopassa vakiintui lähelle vuoden 2011 viimeisen neljänneksen tasoa.  Industrial-segmentin 
liikevaihto kasvoi 3 % pääasiassa polymeeripohjaisten sovellusten myyntihintojen korotusten ja joidenkin 
matalakatteisten ei ydinliiketoimintaan kuuluvien tuotteiden korkeampien myyntimäärien ansiosta. Yleisesti 
myyntihinnat pysyivät muuttumattomina Municipal & Industrial -segmentissä. Valuuttakurssimuutoksilla oli  
1 %:n positiivinen vaikutus liikevaihtoon. 
 
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä laski 20 % ja oli 7,2 miljoonaa euroa (9,0) ja liikevoittoprosentti oli 4,1 
% (5,4 %) pääasiassa raaka-ainekustannusten vaihtelun ja korkeampien kiinteiden kustannusten vuoksi. 
Korkeammat myyntimäärät tukivat liikevoittoa ilman kertaluonteisia eriä mutta eivät kyenneet yhdessä 
myyntihintojen korotusten kanssa kompensoimaan korkeampien kustannusten negatiivista vaikutusta. 
Matalakatteisten tuotteiden varastojen pienentäminen vaikutti negatiivisesti bruttokatteeseen. 
 
Kiinteät kustannukset kasvoivat 2 miljoonaa euroa "Fit for Growth" -ohjelman säästöjen 2 miljoonan 
positiivisesta vaikutuksesta huolimatta. Kiinteät kustannukset kasvoivat pääasiassa kasvaneiden henkilöstö- 
ja tuotantokustannusten takia.  
 
Kertaluonteiset uudelleenjärjestelykulut olivat yhteensä -32 miljoonaa euroa ”Fit for Growth” -ohjelmaan 
liittyvät kulut mukaan lukien ja ne liittyivät pääasiassa alaskirjauksiin, irtisanomiskorvauksiin ja ulkoisiin 
palveluihin. 
  
Vuosi 2012 
 
Municipal & Industrial -segmentin liikevaihto kasvoi 3 % ja oli 686,6 miljoonaa euroa (664,7). 
Vedenkäsittelykemikaalien kysyntä kunnallisten asiakkaiden keskuudessa elpyi koko vuoden ajan, mikä 
yhdessä epäorgaanisten saostusaineiden ja flokkausaineiden korkeampien myyntihintojen kanssa johti  
2 %:n orgaaniseen liikevaihdon kasvuun. Valuuttakurssimuutoksilla oli 2 %:n positiivinen ja yritysmyynneillä 
1 %:n negatiivinen vaikutus liikevaihtoon.   
 
Haastava taloustilanne laski Municipal-asiakassegmentin myyntimääriä vuoden 2011 viimeisellä 
neljänneksellä erityisesti Itä-Euroopassa, Etelä-Euroopassa ja Kalifornian alueella. Itä-Euroopassa 
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myyntimäärät elpyivät nopeasti vuoden 2012 alussa Kalifornian seuratessa perässä.  Etelä-Euroopassa 
kunnallisessa vedenkäsittelyssä käytettävien kemikaalien kysyntä näyttää vakiintuneen matalalle tasolle.  
 
Industrial-asiakassegmentissä myyntimäärät pysyivät koko vuoden ajan suhteellisen vakaalla tasolla 
kaikissa pääteollisuudenaloilla. Kemira keskittyy palvelemaan runsaasti vettä kuluttavia teollisuudenaloja, 
kuten elintarvike- ja juomateollisuutta, sokeriteollisuutta, rakennusalaa, lääketeollisuutta ja energia-alaa. 
Lisäksi olemme kehittäneet membraaniteknologia-, biokaasu-, käymis- ja bioetanoliratkaisuja, jotka ovat nyt 
edenneet kaupallistamisvaiheeseen. 
 
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä laski 10 % ja oli 42,3 miljoonaa euroa (46,9). Korkeammat 
myyntimäärät ja -hinnat kompensoivat korkeampien muuttuvien kustannusten negatiivisen vaikutuksen. 
Muuttuvat kustannukset kasvoivat 12 miljoonaa euroa pääasiassa korkeampien rikki- ja 
hydrokloridihappohintojen vuoksi. Kiinteät kustannukset kasvoivat 6 miljoonaa euroa pääasiassa 
korkeampien henkilöstö- ja tuotantokustannusten vuoksi. Valuuttamuutoksilla oli pieni positiivinen vaikutus 
liikevoittoon ilman kertaluonteisia eriä. Liikevoittoprosentti ilman kertaluonteisia eriä laski 6,2 %:iin (7,1 %). 
 
Kertaluonteiset uudelleenjärjestelykulut olivat yhteensä -51 miljoonaa euroa ”Fit for Growth” -ohjelmaan 
liittyvät kulut mukaan lukien ja ne liittyivät pääasiassa alaskirjauksiin, irtisanomiskorvauksiin ja ulkoisiin 
palveluihin.  
 
Tuotantoverkoston järkeistämisessä on kyse tuotantoverkoston konsolidoinnista sekä kilpailukyvyn 
kasvattamiseen tähtäävistä harkituista investoinneista. Kemira on päättänyt sulkea 40 
saostusainetehtaastaan yhdeksän ja keskittyä pitkän aikavälin avaintoimipaikkojen kehittämiseen. 
Tavoitteena on minimoida tuotanto- ja logistiikkakustannukset tuotantoverkoston optimoinnin kautta. 
Saostusaineet ovat yksi Kemiran ydintuoteryhmistä, ja raaka-ainetoimitusten kustannustehokkuuden 
varmistaminen on liiketoiminnan kannalta ensisijaisen tärkeää. Kemira rakentaa uudet saostusainetehtaat 
Bayerin isosyanaattilaitosten yhteyteen Saksan Dormageniin ja Espanjan Tarragonaan. Näin taataan yhden 
saostusainetuotannon tärkeimmän raaka-aineen, hydrokloridihapon pitkän aikavälin kustannustehokas 
saatavuus. Nämä investoinnit vahvistavat myös yhtiön vahvaa asemaa saostusainemarkkinoilla. Uusien 
Dormagenin ja Tarragonan tehtaiden on tarkoitus olla toiminnassa vuoden 2013 toisella vuosipuoliskolla. 
 

Oil & Mining 
Tarjoamme innovatiivisia kemiallisia erotus- ja prosessiratkaisuja öljy- ja kaivosteollisuudelle, jossa vesi on 
keskeinen tekijä. Hyödyntämällä osaamistamme asiakkaat voivat parantaa tehokkuuttaan ja tuottavuuttaan. 
 
milj. euroa 10–12/2012 10–12/2011 1–12/2012 1–12/2011 
Liikevaihto 72,1 80,0 321,1 335,7 
Käyttökate 5,8 10,9 42,6 45,7 
Käyttökate, % 8,0 13,6 13,3 13,6 
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 5,8 8,5 37,3 36,2 
Liikevoitto 2,4 7,2 30,2 34,9 
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä, %  8,0 10,6 11,6 10,8 
Liikevoitto, % 3,3 9,0 9,4 10,4 
Sidottu pääoma* 168,8 150,1 168,8 150,1 
Sidotun pääoman tuotto, %* 17,9 23,3 17,9 23,3 
Investoinnit 1,0 3,4 15,9 9,6 
Rahavirta investointien jälkeen ilman 
korkoja ja veroja 

5,6 13,4 21,6 28,7 

*12 kuukauden keskiarvo 
 
Viimeinen neljännes 
 
Oil & Mining -segmentin liikevaihto laski 10 % ja oli 72,1 miljoonaa euroa (80,0). Myyntihinnat olivat hieman 
korkeammalla tasolla kuin vuoden 2011 vastaavalla ajanjaksolla. Myyntimäärät laskivat pääasiassa Pohjois-
Amerikan öljy- ja kaasumarkkinoiden ja maailmanlaajuisen kaivosteollisuuden heikentymisen vuoksi. 
Liikevaihto paikallisissa valuutoissa laski 7 %, lukuun ottamatta joidenkin matalakatteisten tuotteiden 
lopettamisesta aiheutunutta vaikutusta, josta on ilmoitettu aikaisemmin. Lasku oli hieman pienempi edellisen 
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vuoden viimeiseen neljännekseen verrattuna kuin vertailukelpoinen lasku kolmannella neljänneksellä. 
Poistetuilla matalakatteisilla tuotteilla oli 4 %:n negatiivinen vaikutus liikevaihtoon. Valuuttakurssimuutoksilla 
oli 1 %:n positiivinen vaikutus liikevaihtoon. 
 
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä laski 32 % ja oli 5,8 miljoonaa euroa (8,5) pääasiassa alhaisempien 
myyntimäärien ja korkeampien kiinteiden kustannusten, jotka johtuivat kohonneista myynti- ja 
markkinointikustannuksista, vuoksi. Hintamixin positiivinen vaikutus kompensoi vain osittain alhaisemmat 
myyntimäärät. Muuttuvat kustannukset laskivat propyleeni- ja etyleenipohjaisten raaka-aineiden hintojen 
ollessa vuoden 2011 vastaavaa ajanjaksoa alhaisemmalla tasolla. Liikevoittoprosentti ilman kertaluonteisia 
eriä laski 8,0 %:iin (10,6 %).  
 
Kertaluonteiset uudelleenjärjestelykulut olivat yhteensä -3 miljoonaa euroa ”Fit for Growth” -ohjelmaan 
liittyvät kulut mukaan lukien ja ne liittyivät pääasiassa pieniin alaskirjauksiin, irtisanomiskorvauksiin ja 
ulkoisiin palveluihin.  
 
Vuosi 2012 
 
Oil & Mining -segmentin liikevaihto laski 4 % ja oli 321,1 miljoonaa euroa (335,7). Liikevaihto paikallisissa 
valuutoissa laski 2 %, lukuun ottamatta joidenkin matalakatteisten tuotteiden lopettamisesta aiheutunutta 6 
%:n negatiivista vaikutusta. Valuuttakurssimuutoksilla oli 4 %:n positiivinen vaikutus liikevaihtoon. 
Yritysostoilla ja -myynneillä ei ollut vaikutusta liikevaihtoon. 
 
Myyntimäärien lasku Oil & Mining -segmentissä johtui pääasiassa Pohjois-Amerikan matalampien 
maakaasuhintojen vuoksi vähentyneestä poraustoiminnasta ja matalampien metallihintojen vuoksi 
maailmanlaajuisesti hidastuneesta kaivosteollisuudesta. 
  
Kemira sai vuoden 2012 lopussa päätökseen kaksivuotisen, useita miljoonia euroja maksaneen 
kapasiteettilaajennuksen Pohjois-Amerikan polymeeritehtaissaan. Laajennuksen myötä Mobilen, Alabaman, 
Columbuksen, Georgian, Longview'n ja Washingtonin tehtaiden kapasiteetti on kasvanut 60 %. 
 
Polymeerit ovat olennainen osa Kemiran vesiteknologiatarjontaa, ja niillä on merkittävä rooli yleistyvissä öljy- 
ja kaivossovelluksissa, kuten veden uudelleenkäytössä, jätevedenkäsittelyssä, reologianhallinnassa ja 
liuskekaasun vesisärötyksessä. Oil & Mining -segmentti jatkaa siirtymistään tuotteista kohti innovatiivisia, 
asiakkaille arvoa tuottavia ratkaisuja. 
 
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä kasvoi 3 % ja oli 37,3 miljoonaa euroa (36,2). Liikevoittoa ilman 
kertaluonteisia eriä paransivat pääasiassa korkeammat myyntihinnat, kun Oil & Mining -segmentti on siirtynyt 
tuotteista korkeamman arvon ratkaisuja kohti. Korkeammat myyntihinnat kompensoivat osittain alhaisempien 
myyntimäärien negatiivisen vaikutuksen. Muuttuvat kustannukset olivat 8 miljoonaa euroa alhaisemmat 
raaka-ainehintojen laskun ansiosta. Kiinteät kustannukset olivat myynti- ja markkinointiresurssien lisäämisen 
ja oheistoimintojen vuoksi 5 miljoonaa euroa korkeammat kuin vuonna 2011. Valuuttamuutoksilla oli 3 
miljoonan euron positiivinen vaikutus liikevoittoon ilman kertaluonteisia eriä. Liikevoittoprosentti ilman 
kertaluonteisia eriä kasvoi 11,6 %:iin (10,8 %). 
 
Kertaluonteiset uudelleenjärjestelykulut olivat yhteensä -7 miljoonaa euroa ”Fit for Growth” -ohjelmaan 
liittyvät kulut mukaan lukien ja ne liittyivät pääasiassa alaskirjauksiin, irtisanomiskorvauksiin ja ulkoisiin 
palveluihin. 

Muut 
Muut-yksikkö muodostuu erikoiskemikaaleista (ChemSolutions), kuten orgaanisista suoloista ja hapoista 
sekä niistä konsernin kustannuksista, joita ei ole veloitettu segmenteiltä (osa tutkimus- ja 
tuotekehityskustannuksista ja konsernikeskuksen kustannukset). Erikoiskemikaalituotteita toimitetaan 
pääasiassa elintarvike- ja rehuteollisuudelle, kemikaali- ja lääketeollisuudelle sekä lentoasemien kiitoratojen 
sulatukseen. 
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Viimeinen neljännes 
 
Muut-liiketoimintayksikön liikevaihto oli 60,7 miljoonaa euroa (62,2). ChemSolutionsin liikevaihto kasvoi 1 % 
ja oli 49,8 miljoonaa euroa (49,1) pääasiassa kemikaali- ja lääketeollisuudelle myytävien 
muurahaishappopohjaisten tuotteiden korkeampien myyntihintojen ansiosta. Myyntimäärät säilyivät samalla 
tasolla kuin vuoden 2011 vastaavalla ajanjaksolla. 
 
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä laski -0,1 miljoonaan euroon (2,6). ChemSolutionsin liikevoitto ilman 
kertaluonteisia eriä oli 5,2 miljoonaa euroa (5,3). ChemSolutionsin liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 
vuoden 2011 tasolla, kun hintojen tarkistukset kompensoivat korkeampien raaka-ainehintojen vaikutuksen. 
ChemSolutionsin liikevoittoprosentti ilman kertaluonteisia eriä oli 10,4 % (10,8 %). 
 
Muut-liiketoimintayksikön kertaluonteiset uudelleenjärjestelykulut olivat vuoden 2012 viimeisellä 
neljänneksellä yhteensä -22 miljoonaa euroa ”Fit for Growth” -ohjelmaan liittyvät kulut mukaan lukien ja ne 
liittyivät pääasiassa ChemSolutionsin elintarvike- ja lääketeollisuuden liiketoimintojen -18 miljoonan euron 
alaskirjaukseen, irtisanomiskorvauksiin ja ulkoisiin palveluihin. 
 
Konsernikustannukset olivat 3 miljoonaa euroa korkeammat nousseiden eläkekulujen takia. 
 
Vuosi 2012 
 
Muut-liiketoimintayksikön liikevaihto säilyi vakaana ja oli 231,2 miljoonaa euroa (233,5). ChemSolutionsin 
liikevaihto nousi hieman 186,0 miljoonaan euroon (183,6), kun korkeammat myyntihinnat enemmän kuin 
kompensoivat hieman alhaisempien myyntimäärien vaikutuksen. ChemSolutionsin tuotteita toimitetaan 
pääasiassa elintarvike- ja rehuteollisuudelle (noin 50 % segmentin liikevaihdosta), kemikaali- ja 
lääketeollisuudelle (noin 40 %) sekä lentoasemien kiitoratojen sulatukseen. Joulukuussa 2012 Kemira 
allekirjoitti sopimuksen, jonka mukaan se myy ChemSolutionsiin kuuluvat elintarvike- ja lääketeollisuuden 
liiketoiminnot sekä asetaattipohjaisten kemikaalien liiketoiminnon Niacetille (Niagara Falls, USA). Kauppa 
kattaa ChemSolutions B.V:n kaikki osakkeet ja Alankomaiden Tielin tuotantolaitoksen. ChemSolutionsin 
muut liiketoiminnot mukaan lukien kemikaali-, rehu- ja jäänpoistoliiketoiminnot, jäävät Kemiralle. Myytyjen 
liiketoimintojen yhteenlaskettu liikevaihto oli vuonna 2012 noin 50 miljoonaa euroa. Kauppahinnaksi on 
sovittu 82 miljoonaa euroa, joka vaikuttaa positiivisesti Kemiran rahavirtaan vuoden 2013 ensimmäisellä 
neljänneksellä.  
 
ChemSolutionsin ulkopuolinen liikevaihto koostuu Ruotsin ja Suomen palveluliikevaihdosta. 
 
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä laski -11,7 miljoonaan euroon (-1,2). ChemSolutionsin liikevoitto 
ilman kertaluonteisia eriä laski 30 % ja oli 14,6 miljoonaa euroa (20,8). Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 
laski pääasiassa 9 miljoonaa euroa korkeampien muuttuvien kustannusten takia, joita ei voitu kokonaan 
kompensoida myyntihintojen korotuksilla. Myös ChemSolutionsin Oulun muurahaishappotehtaan laaja 
huoltoseisakki vaikutti negatiivisesti vuoden 2012 toisen neljänneksen liikevoittoon ilman kertaluonteisia eriä. 
ChemSolutionsin liikevoittoprosentti ilman kertaluonteisia eriä laski 7,8 %:iin (11,3 %). 
 
Muut-liiketoimintayksikön kertaluonteiset uudelleenjärjestelykulut olivat vuonna 2012 yhteensä -34 miljoonaa 
euroa ”Fit for Growth” -ohjelmaan liittyvät kulut mukaan lukien ja ne liittyivät pääasiassa ChemSolutionsin 
elintarvike- ja lääketeollisuuden liiketoimintojen -18 miljoonan euron alaskirjaukseen, irtisanomiskorvauksiin 
ja ulkoisiin palveluihin.  
 
1.1.2013 alkaen ChemSolutions raportoidaan erillisenä segmenttinä yhdessä Paper-, Municipal & Industrial- 
ja Oil & Mining -segmenttien kanssa. Muu kuin ChemSolutions-segmentin liikevaihto ja kaikki 
konsernikustannukset jaetaan tasaisesti neljälle segmentille ja Muut-liiketoimintayksikkö lakkautetaan. 
Oikaistut luvut julkaistaan ennen 23.4.2013 julkaistavaa ensimmäisen neljänneksen tulosta. 

Emoyhtiön tulos 
1.1.2011 alkaen Kemira Oyj on toiminut päämiehenä Euroopan liiketoiminnoissa. Tässä liiketoimintamallissa 
Kemira Oyj ostaa raaka-aineita ja myy tuotteita Euroopassa sijaitseville asiakkaille. Kemira Oyj:n liikevaihto 
vuonna 2012 laski 1 356,0 miljoonaan euroon (1 365,3). Liikevoitto laski -38,2 miljoonaan euroon (86,7) 
pääasiassa ”Fit for Growth” -uudelleenjärjestelyohjelman kulujen ja laskeneiden muiden tuottojen vuoksi. 
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Emoyhtiön nettorahoituskulut olivat 86,9 miljoonaa euroa (90,5). Tilikauden voitto oli 
68,7 miljoonaa euroa (245,6). Investoinnit olivat 13,4 miljoonaa euroa (216,9) ilman tytäryhtiösijoituksia. 

Kemira Oyj:n osakkeet ja osakkeenomistajat 
31.12.2012 Kemira Oyj:n osakepääoma oli 221,8 miljoonaa euroa ja osakkeiden määrä 155 342 557. Kukin 
osake oikeuttaa yhteen ääneen yhtiökokouksessa.  
 
Joulukuun 2012 lopussa Kemira Oyj:llä oli 30 601 rekisteröityä osakkeenomistajaa (31 294). Ulkomaisten 
osakkeenomistajien osuus oli 17,1 % (13,8 %) sisältäen hallintarekisteröidyt omistukset. Kotitalouksien 
osuus oli 15,4 % (16,3 %). Kemiralla oli hallussaan omia osakkeita 3 301 769 kappaletta (3 312 660), mikä 
vastaa 2,1 % (2,1 %) Kemira Oyj:n osakkeista. Osakepalkkiojärjestelmän perusteella luovutettuja osakkeita 
ei palautunut Kemiralle vuoden aikana yhtään järjestelmän ehtojen mukaisesti työsuhteiden päättymisen 
myötä. 
 
Kemira Oyj:n osakkeiden vuoden 2012 päätöskurssi NASDAQ OMX Helsingin pörssissä oli 11,81 euroa 
(9,18). Vuoden aikana osakekurssi nousi 28,6 %, kun OMX Helsinki Cap -indeksi nousi 9,6 %. Osakkeen ylin 
hinta oli 12,00 euroa (12,67) ja alin 8,00 euroa (7,80). Osakkeen keskikurssi oli 10,10 euroa (10,49). Yhtiön 
markkina-arvo omilla osakkeilla vähennettynä oli vuoden 2012 lopussa 1 796 miljoonaa euroa (1 396). 
Kemiran viiteindeksi STOXX Chemicals (Europe) kehittyi samansuuntaisesti Kemiran osakkeen kanssa ja 
kasvoi 30 % vuonna 2012. 
 
Kemira Oyj:n osakkeita vaihdettiin NASDAQ OMX Helsingin pörssissä vuoden 2012 aikana kaikkiaan 88,5 
miljoonaa kappaletta (109,0) 886,7 miljoonan euron (1 113,0) kokonaishintaan, mikä on 19 % edellisvuotta 
vähemmän. Osakkeiden keskimääräinen päivävaihto oli 352 397 (430 882) osaketta. NASDAQ OMX 
Helsingin pörssin kokonaisvaihto laski 29 % vuonna 2012 vuoteen 2011 verrattuna. 
 
NASDAQ OMX Helsingin pörssin lisäksi Kemiran osakkeita vaihdettiin useilla vaihtoehtoisilla tai 
monenkeskisillä kaupankäyntipaikoilla, kuten esimerkiksi BATS Chi-X ja Turquoise. Vuonna 2012 Kemira 
Oyj:n osakkeita vaihdettiin vaihtoehtoisilla kaupankäyntipaikoilla yhteensä 29,1 miljoonaa (23,0) kappaletta, 
mikä on noin 26,0 % (17,5 %) koko osakevaihdosta. (Lähde: Fidessa) Kemiran osakkeiden kokonaisvaihto 
NASDAQ OMX Helsingin pörssissä ja monenkeskisillä kaupankäyntipaikoilla laski 6 % vuonna 2012 vuoteen 
2011 verrattuna. 
 
Johdon osakepalkkiojärjestelmä 
 
Kemira Oyj:n hallitus päätti helmikuussa 2012 perustaa uuden, jo päättynyttä vuosien 2009–2011 järjestelyä 
seuraavan, strategiselle johdolle suunnatun osakepohjaisen kannustinjärjestelyn vuosille 2012–2014 osana 
konsernin kannustus- ja sitouttamisjärjestelmiä. Järjestelyn nojalla tapahtuva osakepalkkioiden suorittaminen 
on ehdollinen yhtiön hallituksen asettamien ansaintakriteerien saavuttamiselle. Järjestelyssä käytetään sekä 
yhtiön sisäistä että ulkopuoliseen vertailuun perustuvaa ansaintakriteeriä. Sisäinen ansaintatavoite on jaettu 
kolmeen vuoden pituiseen ansaintajaksoon: 2012, 2013 ja 2014. Osakepalkkion suorittaminen perustuu 
käyttökatteen (EBITDA) ja nettovelan kehityksen perusteella lasketun sisäisen arvon tavoitteen 
saavuttamiseen. Järjestelyyn sisältyy lisäksi kolmen vuoden jaksolle asetettu yhtiön ulkopuoliseen vertailuun 
perustuva tavoite, joka on sidottu osakkeen kokonaistuoton suhteelliseen kehitykseen (TSR) perustuvaan 
tavoitteeseen vuosina 2012–2014. Johtavana ajatuksena on, että palkkio maksetaan vain erinomaisen 
suorituksen perusteella.  
  
Järjestelyn nojalla kolmen vuoden jaksolta suoritettava kokonaispalkkio ei voi ylittää toimitusjohtajan 
kohdalla 120 prosenttia eikä muiden osallistujien kohdalla 100 prosenttia osallistujan bruttopalkasta samalta 
jaksolta. Soveltuvat verot vähennetään bruttopalkkiosta, ja jäljelle jäävä nettoarvo suoritetaan osallistujille 
Kemiran osakkeina. 
  
Järjestelyn perusteella ansaitut osakkeet on omistettava vähintään kaksi vuotta kunkin palkkiosuorituksen 
jälkeen. Lisäksi järjestelyyn osallistuvien jäsenten on niin kauan kuin he ovat tämän järjestelyn osallistujia 
pidettävä viisikymmentä prosenttia osakepalkkiojärjestelmien perusteella saaduista osakkeista, kunnes he 
omistavat Kemiran osakepohjaisten kannustinjärjestelmien nojalla saatuja Kemiran osakkeita arvoltaan 
vähintään vuosittaista bruttopalkkaansa vastaavan määrän. 
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Järjestelyssä suoritettavat osakkeet muodostuvat joko yhtiön omistuksessa olevista tai julkisesta 
kaupankäynnistä hankituista Kemira Oyj:n osakkeista. 
  
Strategisen johdon jäsenille suunnatun osakepohjaisen kannustinjärjestelyn lisäksi Kemiralla on muille 
avainhenkilöille suunnattu osakepohjainen kannustinjärjestely, johon strategisen johdon jäsenet eivät 
osallistu. 
  
Osakepohjaisella kannustinjärjestelyllä pyritään yhdistämään osakkeenomistajien ja strategisen johdon 
tavoitteet yhtiön arvonnostamiseksi, motivoimaan strategista johtoa sekä tarjoamaan heille kilpailukykyiset, 
osakeomistukseen perustuvat kannustimet. 
 

Yhtiökokouksen päätökset 
 
Varsinainen yhtiökokous 
 
Kemira Oyj:n varsinainen yhtiökokous 21.3.2012 vahvisti osakekohtaiseksi osingoksi 0,53 euroa vuodelta 
2011. Osinko maksettiin 2.4.2012. 
 
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 4 500 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta. 
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 perusteella 
ostotarjouksella ostettujen osakkeiden hinnan tulee perustua yhtiön osakkeista julkisessa kaupankäynnissä 
käytettyyn markkinahintaan. Minimihinta on markkinoiden alin hinta valtuutuskauden aikana ja maksimihinta 
on markkinoiden ylin hinta valtuutuskauden aikana.  
 
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, 
käytettäväksi yhtiön hallituksen vuosipalkkioiden maksamiseen tai osana yhtiön osakepalkkiojärjestelmiä. 
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. Valtuutusta ei ollut käytetty 31.12.2012 
mennessä. 
 
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 15 600 000 uuden osakkeen antamisesta sekä 
enintään 7 800 000 yhtiön hallussa olevan yhtiön oman osakkeen luovuttamisesta. 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 yhtiönosakkeenomistajille 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 se on perusteltua yhtiön hallituksen vuosipalkkioiden maksamiseksi 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 31.5.2013 saakka. Kemira Oyj on 
yhtiökokouksen 21.3.2012 päätöksen perusteella siirtänyt 10 891 osaketta Kemira Oyj:n hallituksen jäsenille 
osana hallituksen palkkioita.  
 
Yhtiökokous valitsi Kemira Oyj:n tilintarkastajaksi Deloitte & Touche Oy:n. Päävastuullisena tilintarkastajana 
toimii KHT Jukka Vattulainen. 
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Nimitystoimikunta 
 
Kemira Oyj:n vuoden 2012 varsinainen yhtiökokous päätti perustaa osakkeenomistajista tai 
osakkeenomistajien edustajista koostuvan nimitystoimikunnan valmistelemaan vuosittain hallituksen 
jäsenten valintaa ja hallituksen jäsenten palkitsemista koskevia ehdotuksia seuraavalle varsinaiselle 
yhtiökokoukselle. Nimitystoimikunta koostuu neljän suurimman osakkeenomistajan edustajasta kunkin 
kalenterivuoden 31.8.2012 tilanteen perusteella. Lisäksi toimikuntaan kuuluu asiantuntijajäsenenä Kemira 
Oyj:n hallituksen puheenjohtaja. 

Nimitystoimikunnan jäsenet 31.8.2012 lukien ovat Oras Invest Oy:n toimitusjohtaja Jari Paasikivi, Solidium 
Oy:n toimitusjohtaja Kari Järvinen, Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varman sijoitusjohtaja Risto Murto, 
Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio sekä Kemira Oyj:n hallituksen 
puheenjohtaja Jukka Viinanen asiantuntijajäsenenä.  

Konsernin hallinto- ja ohjausjärjestelmä sekä rakenne 
 
Kemira Oyj:n hallinto perustuu yhtiöjärjestykseen, Suomen osakeyhtiölakiin ja NASDAQ OMX Helsinki Oy:n 
antamiin listattuja yhtiöitä koskeviin sääntöihin ja määräyksiin. Lisäksi Kemira noudattaa Suomen 
listayhtiöiden hallinnointikoodia. Yhtiön selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä esitetään erillisenä raporttina 
yhtiön internetsivuilla.  
 
Hallitus 
 
Varsinainen yhtiökokous 21.3.2012 valitsi kuusi hallituksen jäsentä. Hallitukseen valittiin uudelleen sen 
jäsenet Elizabeth Armstrong, Winnie Fok, Juha Laaksonen, Kerttu Tuomas ja Jukka Viinanen. Uutena 
jäsenenä hallitukseen valittiin Jari Paasikivi. Jukka Viinanen valittiin uudeksi hallituksen puheenjohtajaksi ja 
Jari Paasikivi valittiin varapuheenjohtajaksi. Hallituksen jäsenille maksettavat palkkiot pidettiin ennallaan. 
Vuonna 2012 hallitus kokoontui 12 kertaa. Keskimääräinen osallistumisprosentti oli 95 %. 
 
Kemira Oyj:n hallitus on perustanut kaksi valiokuntaa: tarkastusvaliokunnan ja palkitsemisvaliokunnan. 
Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajana toimii Juha Laaksonen ja jäseninä Elizabeth Armstrong ja Jari 
Paasikivi. Tarkastusvaliokunta kokoontui vuoden 2012 aikana viisi kertaa osallistumisprosentin ollessa 100 
%. Palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajana toimii Jukka Viinanen ja jäseninä Kerttu Tuomas ja Jari 
Paasikivi. Palkitsemisvaliokunta kokoontui vuoden 2012 aikana kaksi kertaa osallistumisprosentin ollessa 
100 %.  
 
Muutokset yhtiön johdossa 
 
Lokakuussa 2012 Kemiran hallitus nimitti Wolfgang Büchelen (PhD, Chemistry) Kemira Oyj:n 
toimitusjohtajaksi. Eläkkeelle siirtynyttä Harri Kermistä seuraava Wolfgang Büchele aloitti tehtävässään 
1.4.2012. Büchele on ollut Kemiran hallituksen jäsen vuodesta 2009 maaliskuun 21. päivään vuonna 2012 
saakka. 
 
Kemira yhtenäisti johdon rakenteita organisaatiomuutoksen yhteydessä 1.10.2012. Lokakuun alusta lähtien 
yhtiössä on ollut yksi toimitusjohtajan johtama johtoryhmä, joka korvasi aiemmat Strategic Management ja 
Business Management – johtoryhmät. Johtoryhmä on vastuussa yhtiön pitkän aikavälin strategisesta 
kehittämisestä. Johtoryhmään kuuluvat seuraavat jäsenet: Wolfgang Büchele, toimitusjohtaja; Petri Helsky, 
Paper Segmentin ja Eurooppa, Lähi-itä ja Afrikka – alueen johtaja; Hannu Virolainen, Municipal & Industrial 
segmentin ja EHSQ (Ympäristö, Terveys, Turvallisuus ja Laatu) -yksikön johtaja; Randy Owens, Oil & Mining 
segmentin ja Pohjois-Amerikka – alueen johtaja; Frank Wegener, ChemSolutions segmentin johtaja; Joe 
Chan, Aasian ja Tyynenmeren alueen johtaja; Hilton Casas, Etelä-Amerikka – alueen johtaja; Antti Salminen, 
toimitusketjujohtaja; Jyrki Mäki-Kala, CFO; Heidi Fagerholm, CTO ja Eeva Salonen, henkilöstöjohtaja. Jukka 
Hakkila, lakiasianjohtaja toimii johtoryhmän sihteerinä.  
 
Rakenne 
 
Vuoden aikana tehtyjä yritysostoja ja -myyntejä on käsitelty liiketoiminta-alueiden kohdalla. 
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Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät 
 
Kemira määrittelee riskin tapahtumaksi tai olosuhteeksi, joka toteutuessaan voi vaikuttaa Kemiran 
mahdollisuuteen saavuttaa strategiset, operatiiviset ja taloudelliset tavoitteet kestävällä ja eettisellä tavalla. 
Kemiran riskienhallintapolitiikka ja -periaatteet ennaltaehkäisevät riskejä sekä auttavat saavuttamaan 
Kemiran haluaman kokonaisriskitason ja varmistamaan Kemiran toiminnan jatkuvuuden. 
 
Kemiran lähiajan merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät liittyvät maailmantalouden kehityksen 
epävarmuuteen. Maailman BKT:n mahdollinen matalan kasvun kausi vaikuttaisi negatiivisesti Kemiran 
tuotteiden kysyntään, erityisesti Paper- ja Oil & Mining -segmenteissä, ja viivästyttäisi joitakin tulevia 
kasvuprojekteja. Heikolla talouskehityksellä voi myös olla vakavia vaikutuksia Kemiran asiakkaiden 
maksukykyyn, minkä seurauksena Kemiran luottotappiot saattavat kasvaa. Useiden Kemiran raaka-aineiden 
hinnat laskevat epäsuotuisassa taloustilanteessa, mutta eräiden raaka-aineiden saatavuus- ja hintariski 
voivat myös kasvaa. Kemiran maantieteellinen kattavuus ja asiakastoimialojen moninaisuus suojaavat vain 
osittain näiltä riskeiltä. 
 
Kannattavuuden jatkuva parantaminen on tärkeä osa Kemiran strategiaa. Raaka-aine-, hyödyke- tai 
logistiikkakustannusten merkittävät korotukset voisivat vaarantaa kannattavuustavoitteidemme 
saavuttamisen. Esimerkiksi korkeat öljyn ja sähkön hinnat voivat merkittävästi heikentää Kemiran 
kannattavuutta. Myös raaka-aineiden toimittajakentässä tapahtuvat muutokset, kuten konsolidoituminen tai 
kapasiteetin supistukset, voivat nostaa raaka-aineiden hintoja. Raaka-aineiden saatavuus voi vaikeuttaa 
Kemiran tuotantoa, mikäli siihen ei ole riittävästi varauduttu kartoittamalla vaihtoehtoisia toimittajia tai 
mahdollisuuksia prosessimuutoksiin. Raaka-aine- ja hyödykeriskejä pystytään tehokkaasti seuraamaan ja 
hallitsemaan Kemiran keskitetyn hankintaketju-funktion (SCM) avulla. 
 
Sopivien ja luotettavien yhteistyökumppanien puute saattaa hidastaa tehokkaan liiketoimintamallin 
kehittämistä Aasiassa. Uusien tuotteiden kehittäminen ja menestyksellinen kaupallistaminen ovat olennaisia 
tekijöitä Kemiran kasvupyrkimyksille Aasiassa, ja mahdollinen epäonnistuminen näissä on merkittävä riski 
yhtiön strategialle. 
 
Kannattavan liiketoiminnan kehittämistä Aasiassa voivat myös uhata immateriaalioikeuksiin liittyvät vaikeudet 
sekä paikalliset kilpailijat. Kasvu ja kannattavan liiketoimintamallin kehittäminen Aasiassa vaarantuvat, mikäli 
Kemira ei onnistu palkkaamaan, perehdyttämään ja pitämään palveluksessaan osaavia ja motivoituneita 
henkilöitä. Strategian mukaisesti Kemira kiinnittää erityistä huomiota toiminnan kehittämiseen ja riskien 
hallitsemiseen Aasiassa. Käytännön riskienhallintatyötä toteuttaa Kemiran Aasia-Tyynenmeren alueen 
(APAC) organisaatio. 
 
Kemiralla on EU:n päästökauppajärjestelmän alaisia päästölupia yhdessä toimipaikassa Ruotsissa. Myös 
Oulun toimipaikka on hakenut päästölupia. 
 
Valuuttakurssimuutokset Kemiralle keskeisissä valuutoissa saattavat vaikuttaa konsernin taloudellisiin 
lukuihin. 
 
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 vahinkoriskejä selvitetään Kemiran vuosikertomuksen 2012 yhteydessä 
25.2.2013 alkavalla viikolla julkaistavassa ympäristöraportissa. 

Tilikauden jälkeisiä muutoksia 
 
Nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2013 
 
Kemiran nimitystoimikunta ehdottaa Kemiran Oyj:n varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen 
valitaan viisi jäsentä ja että hallitukseen valitaan uudelleen sen jäsenet Winnie Fok, Juha Laaksonen, Jari 
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Paasikivi, Kerttu Tuomas ja Jukka Viinanen. Nimitystoimikunta ehdottaa hallituksen puheenjohtajaksi 
uudelleen Jukka Viinasta ja varapuheenjohtajaksi uudelleen Jari Paasikiveä. 
 
Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenille maksettavat palkkiot pidetään ennallaan, lukuun 
ottamatta tarkastusvaliokunnan puheenjohtajan vuosipalkkiota silloin, kun hän ei ole hallituksen 
puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Tässä tapauksessa ehdotetaan vuosipalkkion nostamista 45 000 
euroon muille hallituksen jäsenille maksettavasta 36 000 eurosta. Ehdotuksen perusteena on 
tarkastusvaliokunnan puheenjohtajan suuri työmäärä. 

Hallituksen jäsenille maksettavat vuosipalkkiot olisivat näin ollen seuraavat: puheenjohtaja 74 000 euroa 
vuodessa, varapuheenjohtaja ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja 45 000 euroa vuodessa ja muut jäsenet 
36 000 euroa vuodessa. Kokouspalkkio hallituksen ja valiokuntien kokouksista: Suomessa asuvat jäsenet 
600 euroa, muualla Euroopassa asuvat jäsenet 1 200 euroa ja Euroopan ulkopuolella asuvat jäsenet 2 400 
euroa. Matkustuskustannukset ehdotetaan korvattaviksi yhtiön matkustussäännön mukaan.   
 
Nimitystoimikunta ehdottaa lisäksi, että hallituksen vuosipalkkio maksetaan yhtiön osakkeiden ja 
rahaosuuden yhdistelmänä siten, että vuosipalkkiosta 40 % maksetaan yhtiön hallussa olevina osakkeina tai 
mikäli tämä ei ole mahdollista markkinoilta hankittavina Kemiran osakkeina ja 60 % maksetaan rahana. 
Osakkeet luovutetaan hallituksen jäsenille ja tarvittaessa hankitaan markkinoilta suoraan hallituksen 
jäsenten lukuun kahden viikon kuluessa siitä, kun Kemiran osavuosikatsaus ajalta 1.1.–31.3.2013 on 
julkaistu. Kokouspalkkiot ehdotetaan maksettavaksi rahana. 
 

Osinko 

Kemira Oyj:n voitonjakokelpoiset varat 31.12.2012 olivat 621 334 254 euroa, josta tilikauden voitto oli  
68 680 078 euroa. Yhtiön taloudellisessa tilanteessa ei ole tilikauden päättymisen jälkeen tapahtunut 
olennaisia muutoksia. 
 
Kemira Oyj:n hallitus ehdottaa 26.3.2013 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että 31.12.2012 
päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella maksetaan 0,53 euron osakekohtainen osinko eli 
yhteensä 81 miljoonaa euroa. 
 

Näkymät ja ”Fit for Growth” -uudelleenjärjestelyohjelma 
 
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 ovat ennallaan sen mukaan, mitä yhtiö on aikaisemmin ilmoittanut. Yhtiön 
keskipitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet ovat: 
 

- liikevaihdon kasvu kehittyneillä markkinoilla > 3 % vuodessa ja kehittyvillä markkinoilla > 7 % 
vuodessa  

- liikevoitto prosenttina liikevaihdosta > 10 % 
- rahavirta investointien ja osinkojen jälkeen positiivinen  
- velkaantumisaste < 60 %. 

 

Kasvun lähtökohtana ovat veden määrän ja laadun hallintakemikaalien markkinoiden laajeneminen ja 
Kemiran vahva osaaminen alalla. Syvenevä vesipula, tiukentuva lainsäädäntö ja asiakkaiden oman 
toiminnan tehostamistarpeet antavat Kemiralle mahdollisuuksia uusien vesisovellusten kehittämiseen, sekä 
nykyisille että uusille asiakkaille. Panostus tutkimus- ja kehitystoimintaan on keskeinen osa Kemiran 
strategiaa. Kemiran tutkimus- ja kehitystoiminnan painopisteenä on uusien innovatiivisten teknologioiden 
kehittäminen ja kaupallistaminen Kemiran asiakkaille kaikilla olennaisilla markkinoilla.  
 
”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 
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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 jakautuvan 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 40 miljoonaa euroa alaskirjauksia. 
Uudelleenjärjestelykuluista 71 miljoonaa euroa kirjattiin vuoden 2012 toiselle vuosipuoliskolle ja loput 
kirjataan vuoden 2013 ensimmäiselle vuosipuoliskolle. Vuoden 2012 viimeisen neljänneksen "Fit for Growth" 
-ohjelmaan liittyvät uudelleenjärjestelykulut olivat 31 miljoonaa euroa, joista 8 miljoonaa euroa on 
alaskirjauksia ja 23 miljoonaa euroa irtisanomiskorvauksia ja ulkoisia palveluja.  
 
Ohjelman täytäntöönpano voi lopulta johtaa enintään 600 työpaikan vähentämiseen maailmanlaajuisesti. 
Kemira on aloittanut yhteistoimintaneuvottelut jokaisen maan paikallisen lainsäädännön mukaisesti. 
Neuvottelujen alkaessa henkilöstövähennysten arvioitiin koskevan noin 260:tä työntekijää Suomessa. 
Yhteistoimintaneuvottelujen tuloksena vähennysmäärä on Suomessa 152 työntekijää. Lisäksi Suomessa 
arvioidaan mahdollisia ulkoistamistarpeita. Kemiran palveluksessa oli joulukuun 2012 lopussa yhteensä 
4 857 työntekijää (5 006).  
 
Näkymät 
 
Vuonna 2013 Kemiran liikevaihdon paikallisissa valuutoissa yritysmyynnit pois lukien odotetaan olevan 
jonkin verran vuotta 2012 korkeampi ja liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä merkittävästi vuotta 2012 
korkeampi. 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 6.2.2013 
 
Kemira Oyj 
Hallitus 
 

Sijoittajakalenteri 2013 
 
Osavuosikatsaus, tammi-maaliskuu 2013    23.4.2013 
Osavuosikatsaus, tammi-kesäkuu 2013   23.7.2013 
Osavuosikatsaus, tammi-syyskuu 2013    22.10.2013 
 
Varsinainen yhtiökokous 2013 pidetään tiistaina 26.3.2013 klo 13.00 (CET+1). 
 
 
Taloudellisia tunnuslukuja laskentakaavoineen sekä tietoja osakkeenomistuksen jakautumisesta, johdon 
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osakkeenomistuksesta ja lähipiiristä esitetään tilinpäätöksessä ja tilinpäätöksen liitetiedoissa, jotka 
julkaistaan yhtiön internetsivuilla 25.2.2013 alkavalla viikolla. 
 
Kaikki tässä katsauksessa esitetyt ennusteet ja arviot perustuvat johdon tämänhetkiseen näkemykseen 
talouden kehityksestä, ja todelliset tulokset voivat olla merkittävästikin erilaiset. 
 
 
 



KEMIRA-KONSERNI

Laatimisperiaatteet

KONSERNIN TULOSLASKELMA 10-12/2012 10-12/2011 2012 2011
Milj. e

Liikevaihto 558,5 543,3 2 240,9 2 207,2
Liiketoiminnan muut tuotot 5,6 13,5 13,8 22,5
Liiketoiminnan kulut -548,9 -490,9 -2 076,2 -1 970,1
Poistot ja arvonalentumiset -52,8 -30,6 -146,8 -101,3
Liikevoitto -37,6 35,3 31,7 158,3
Rahoituskulut, netto -4,1 -5,5 -15,7 -20,9
Osuus osakkuusyritysten voitoista ja tappioista -5,7 7,2 11,2 31,0
Voitto ennen veroja -47,4 37,0 27,2 168,4
Tuloverot 6,8 0,8 -5,7 -28,1
Tilikauden voitto -40,6 37,8 21,5 140,3

Tilikauden voiton jakautuminen
Emoyhtiön omistajille -41,7 36,8 16,8 135,6
Määräysvallattomille omistajille 1,1 1,0 4,7 4,7
Tilikauden voitto -40,6 37,8 21,5 140,3

Osakekohtainen tulos, laimentamaton, e -0,28 0,24 0,11 0,89
Osakekohtainen tulos, laimennettu, e -0,27 0,24 0,11 0,89

Tilintarkastettu tilinpäätöstiedote on laadittu IAS 34 ´Osavuosikatsaukset´ standardin mukaisesti käyttäen samoja laatimisperiaatteita kuin 
vuositilinpäätöksessä. Tilinpäätöstiedotetta tulee lukea yhdessä vuositilinpäätöksen kanssa. 

Seuraavia standardeja, standardien muutoksia sekä tulkintoja on sovellettava viimeistään 1.1.2012 alkavalla tilikaudella eikä niillä ole 
nykytilanteessa merkitystä konsernille:
- Muutokset IFRS 7:ään Rahoitusinstrumentit: tilinpäätöksessä esitettävät tiedot

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



KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA 10-12/2012 10-12/2011 2012 2011

Tilikauden voitto -40,6 37,8 21,5 140,3
Muut laajan tuloksen erät
  Myytävissä olevat rahoitusvarat 5,4 -19,7 5,4 -24,1
  Muuntoerot -8,5 15,4 2,3 -4,6
  Ulkomaiseen yksikköön tehdyn nettosijoituksen suojaus 0,0 -0,6 0,0 0,4
  Rahavirran suojaus -0,7 -3,9 -1,0 -14,5
Muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen -3,8 -8,8 6,7 -42,8
Tilikauden laaja tulos -44,4 29,0 28,2 97,5

Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen:
Emoyhtiön omistajille -45,5 28,2 22,8 93,8

Määräysvallattomille omistajille 1,1 0,8 5,4 3,7
Tilikauden laaja tulos -44,4 29,0 28,2 97,5



KONSERNIN TASE    
Milj. e

VARAT 31.12.2012 31.12.2011

Pitkäaikaiset varat
Liikearvo 522,5 606,0
Muut aineettomat hyödykkeet 60,5 67,5
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 655,9 656,0
Osuudet osakkuusyrityksissä 122,8 158,8
Myytävissä olevat rahoitusvarat 264,0 256,5
Laskennalliset verosaamiset 29,7 47,3
Muut pitkäaikaiset varat 9,8 9,7
Saamiset etuuspohjaisista eläkejärjestelyistä 43,6 44,3
Pitkäaikaiset varat yhteensä 1 708,8 1 846,1

Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus 181,9 228,2
Korolliset saamiset 0,3 0,5
Myyntisaamiset ja muut saamiset 353,1 391,2
Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset 18,9 24,7
Rahavarat 132,7 185,8
Lyhytaikaiset varat yhteensä 686,9 830,4

Myytävänä oleviksi luokitellut pitkäaikaiset omaisuuserät 93,3 0,0

Varat yhteensä 2 489,0 2 676,5

OMA PÄÄOMA JA VELAT 31.12.2012 31.12.2011
 
Oma pääoma
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma 1 301,6 1 358,5
Määräysvallattomien omistajien osuus 13,2 12,3
Oma pääoma yhteensä 1 314,8 1 370,8

Pitkäaikaiset velat
Korolliset velat 387,5 464,5
Muut velat 21,4 0,0
Laskennalliset verovelat 43,8 86,5
Eläkevelvoitteet 54,9 52,4
Varaukset 21,8 50,3
Pitkäaikaiset velat yhteensä 529,4 653,7

Lyhytaikaiset velat
Korolliset velat 277,2 237,1
Ostovelat ja muut velat 315,5 383,8
Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat 17,3 24,8
Varaukset 23,8 6,3
Lyhytaikaiset velat yhteensä 633,8 652,0

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

Velat yhteensä 1 174,2 1 305,7

Oma pääoma ja velat yhteensä 2 489,0 2 676,5



LYHENNETTY KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA 10-12/2012 10-12/2011 2012 2011
Milj. e

Liiketoiminnan rahavirta
Tilikauden voitto -40,6 37,8 21,5 140,3
Oikaisut, yhteensä 75,9 10,3 197,8 92,3
Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta 35,3 48,1 219,3 232,6
Käyttöpääoman muutos 6,6 37,5 -21,1 -2,7
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 41,9 85,6 198,2 229,9
Rahoituskulut, netto ja saadut osingot -7,1 -8,0 8,3 -14,8
Maksetut välittömät verot -9,0 -7,4 -30,2 -37,4
Liiketoiminnan nettorahavirta 25,8 70,2 176,3 177,7

Investointien rahavirta
Tytäryritysten hankinta vähennettynä hankintahetken rahavaroilla 0,0 13,2 0,0 0,0
Muut investoinnit -18,5 -142,5 -134,1 -201,1
Luovutustulot ja pääomanpalautukset 1,5 31,0 29,8 137,1
Pitkäaikaisten lainasaamisten vähennys (+) / lisäys (-) 0,6 0,8 -0,2 1,6
Investointien nettorahavirta -16,4 -97,5 -104,5 -62,4

Rahoituksen rahavirta
Pitkäaikaisten lainojen nostot (+) -0,5 0,8 1,6 16,0
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut (-) -7,9 -46,5 -81,5 -103,3
Lyhytaikaisten lainojen nostot (+) / takaisinmaksut (-) -18,8 64,1 43,3 154,6
Maksetut osingot 0,0 -0,3 -85,1 -77,8
Määräysvallattomien omistajien osuuksien hankinta 0,0 -13,2 0,0 -13,2
Muut rahoituserät -0,8 -4,2 -0,9 -0,5
Rahoituksen nettorahavirta -28,0 0,7 -122,6 -24,2

Rahavarojen muutos -18,6 -26,6 -50,8 91,1

Rahavarat tilikauden lopussa 132,7 185,8 132,7 185,8
Valuuttakurssien muutosten vaikutus 1,2 -4,4 2,3 -2,9
Rahavarat tilikauden alussa 152,5 208,0 185,8 91,8
Rahavarojen muutos -18,6 -26,6 -50,8 91,1



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

Oma pääoma 1.1.2011 221,8 257,9 125,0 196,3 -21,3 -24,2 584,4 1 339,9 25,9 1 365,8
Tilikauden voitto - - - - - - 135,7 135,7 4,6 140,3
Muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen - - -38,6 - -3,3 - - -41,9 -0,9 -42,8
Tilikauden laaja tulos - - -38,6 - -3,3 - 135,7 93,8 3,7 97,5
Liiketoimet omistajien kanssa
   Osingonjako - - - - - - -73,0 -73,0 -4,8 -77,8
   Omien osakkeiden siirto 
       osakepalkkiojärjestelmiin kuuluville - - - - - 1,9 - 1,9 - 1,9
   Osakeperusteinen palkitseminen - - - - - - -0,9 -0,9 - -0,9
   Muutokset yritysjärjestelyjen yhteydessä - - - - - - -2,9 -2,9 -12,5 -15,4
   Siirrot omassa pääomassa - - 2,9 - - - -2,9 0,0 - 0,0

Muut muutokset - - - - - - -0,3 -0,3 - -0,3
Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä - - 2,9 - - 1,9 -80,0 -75,2 -17,3 -92,5
Oma pääoma 31.12.2011 221,8 257,9 89,3 196,3 -24,6 -22,3 640,1 1 358,5 12,3 1 370,8

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
Tilikauden voitto - - - - - - 16,8 16,8 4,7 21,5
Muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen - - 4,4 - 1,6 - - 6,0 0,7 6,7
Tilikauden laaja tulos - - 4,4 - 1,6 - 16,8 22,8 5,4 28,2
Liiketoimet omistajien kanssa
   Osingonjako - - - - - - -80,6 -80,6 -4,5 -85,1
   Omien osakkeiden siirto 
       osakepalkkiojärjestelmiin kuuluville - - - - - 0,1 - 0,1 - 0,1
   Osakeperusteinen palkitseminen - - - - - - 0,8 0,8 - 0,8
   Siirrot omassa pääomassa - - - - -0,1 - 0,1 0,0 - 0,0
Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä - - - - -0,1 0,1 -79,7 -79,7 -4,5 -84,2
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

Kemiran hallussa oli 31.12.2012 omia osakkeita yhteensä 3 301 769 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 2010 tuloksesta jaetun osingon yhteismäärä oli 73,0 milj. e (0,48 euroa osakkeelta). Osingon täsmäytyspäivä oli 25.3.2011 ja osinko maksettiin 1.4.2011.

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

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma

*)

*)*)*)*)



TUNNUSLUVUT 10-12/2012 10-12/2011 2012 2011

Osakekohtainen tulos, laimentamaton, e * -0,28 0,24 0,11 0,89
Osakekohtainen tulos, laimennettu, e * -0,27 0,24 0,11 0,89
Liiketoiminnan rahavirta / osake, e * 0,17 0,46 1,16 1,17
Investoinnit, milj. e 18,5 129,3 134,1 201,1
Investoinnit / liikevaihto, % 3,3 4,8 6,0 9,1
Keskimääräinen osakemäärä, laimentamaton (1 000 kpl) * 152 041 151 994 152 037 151 994
Keskimääräinen osakemäärä, laimennettu (1 000 kpl) * 152 156 152 152 152 173 152 152
Osakemäärä kauden lopulla, laimentamaton (1 000 kpl) * 152 041 152 030 152 041 152 030
Osakemäärä kauden lopulla, laimennettu (1 000 kpl) * 152 090 152 030 152 090 152 030

Oma pääoma / osake, e * 8,56 8,94
Omavaraisuusaste, % 52,8 51,3
Velkaantuneisuus (gearing), % 40,5 37,6
Korolliset nettovelat, milj. e 532,0 515,8
Henkilökunta keskimäärin 5 043 5 006

* Osakkeiden lukumäärä, joka ei sisällä konsernin omistamia osakkeita.

LIIKEVAIHTO SEGMENTEITTÄIN 10-12/2012 10-12/2011 2012 2011
Milj. e

Paper ulkoinen 250,3 234,5 1 002,0 973,3
Paper sisäinen - - - -
Municipal & Industrial ulkoinen 175,4 166,6 686,6 664,7
Municipal & Industrial sisäinen - - - -
Oil & Mining ulkoinen 72,1 80,0 321,1 335,7
Oil & Mining sisäinen - - - -
Muut ulkoinen 60,7 62,2 231,2 233,5
Muut sisäiset ja eliminoinnit - - - -
Yhteensä 558,5 543,3 2 240,9 2 207,2

LIIKEVOITTO SEGMENTEITTÄIN 10-12/2012 10-12/2011 2012 2011
Milj. e

Paper 6,8 18,3 55,2 79,5
Municipal & Industrial -24,8 5,8 -8,5 43,7
Oil & Mining 2,4 7,2 30,2 34,9
Muut ja eliminoinnit -22,0 4,0 -45,2 0,2
Yhteensä -37,6 35,3 31,7 158,3



AINEELLISEN KÄYTTÖOMAISUUDEN MUUTOKSET 2012 2011
Milj. e

Kirjanpitoarvo kauden alussa 656,0 661,2
Hankitut yhtiöt - -
Lisäykset 135,3 94,2
Vähennykset -2,8 -17,2
Tytäryritysten myynti - -
Poistot ja arvonalentumiset -113,0 -86,1
Siirretty myytävänä oleviksi luokiteltuihin pitkäaikaisiin omaisuuseriin -17,2 0,0
Muuntoero ja muut muutokset -2,4 3,9
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 655,9 656,0

AINEETTOMIEN HYÖDYKKEIDEN MUUTOKSET 2012 2011
Milj. e

Kirjanpitoarvo kauden alussa 673,5 682,9
Hankitut yhtiöt - -
Lisäykset 8,0 8,2
Vähennykset -0,1 -0,5
Tytäryritysten myynti - -0,4
Poistot ja arvonalentumiset -33,8 -15,2
Siirretty myytävänä oleviksi luokiteltuihin pitkäaikaisiin omaisuuseriin -57,6 0,0
Muuntoero ja muut muutokset -7,0 -1,5
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 583,0 673,5

VASTUUSITOUMUKSET 31.12.2012 31.12.2011
Milj. e

Kiinnitykset 0,5 0,5
Annetut pantit
  Omien sitoumusten puolesta 6,6 6,3
Takaukset
  Omien sitoumusten puolesta 52,9 48,9
  Osakkuusyritysten puolesta 0,7 0,7
  Muiden puolesta 3,0 4,4
Käyttöleasingvastuut
 Vuoden sisällä erääntyvät  29,0 27,8
 Yli vuoden päästä erääntyvät 132,4 146,0
Muut vastuut
  Omien sitoumusten puolesta 1,3 1,3
  Osakkuusyritysten puolesta 1,0 1,4

Merkittävimmät taseen ulkopuoliset investointisitoumukset

Merkittävimmät aineellisen käyttöomaisuushyödykkeiden hankintaa koskevat sopimuksiin perustuvat sitoumukset 31.12.2012 olivat noin  21,6 
miljoonaa euroa liittyen tehdasinvestointeihin Kiinassa, Intiassa 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. 

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.

Kemira Oyj sai osinkoa 8 miljoonaa euroa ja pääomanpalautusta 27 miljoonaa euroa Sachtleben osakkuusyritykseltä. Muilta osin lähipiirin kanssa 
tehdyissä liiketoimissa ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia tilinpäätöksen 2011 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.



JOHDANNAISINSTRUMENTIT
Milj. e 31.12.2012 31.12.2011

Nimellisarvo Käypä arvo Nimellisarvo Käypä arvo
Valuuttajohdannaiset
Valuuttatermiinisopimukset 611,2 1,7 554,6 -1,7

Korkojohdannaiset
Koronvaihtosopimukset 173,2 -6,2 213,5 -5,3
  joista rahavirran suojaukseen 173,2 -6,2 193,5 -4,9

Obligaatiotermiinisopimukset 10,0 -0,1 10,0 -0,3
  joista avoinna 10,0 -0,1 10,0 -0,3

Muut johdannaiset
GWh Käypä arvo GWh Käypä arvo

Ostetut sähköjohdannaiset 1 301,1 -6,7 1 092,0 -4,6
  joista rahavirran suojaukseen 1 257,3 -5,9 1 092,0 -4,6

Tuhatta Käypä arvo Tuhatta Käypä arvo
tonnia tonnia

Suolajohdannaiset 0,0 0,0 53,3 0,3

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.



Vuosineljännestiedot 
Milj. e 2012 2012 2012 2012 2011 2011 2011 2011

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

Liikevaihto
Paper ulkoinen 250,3 257,9 249,2 244,6 234,5 243,4 242,2 253,2
Paper sisäinen - - - - - - - -
Municipal & Industrial ulkoinen 175,4 176,5 173,7 161,0 166,6 173,7 166,6 157,8
Municipal & Industrial sisäinen - - - - - - - -
Oil & Mining ulkoinen 72,1 79,4 84,5 85,1 80,0 87,2 84,8 83,7
Oil & Mining sisäinen - - - - - - - -
Muut ulkoinen 60,7 53,4 54,9 62,2 62,2 54,0 55,2 62,1
Muut sisäinen ja eliminoinnit - - - - - - - -
Yhteensä 558,5 567,2 562,3 552,9 543,3 558,3 548,8 556,8

Liikevoitto
Paper 6,8 8,8 19,4 20,2 18,3 18,5 20,0 22,7
Municipal & Industrial -24,8 0,7 10,6 5,0 5,8 15,4 10,9 11,6
Oil & Mining 2,4 5,8 10,0 12,0 7,2 10,2 8,1 9,4
Muut ja eliminoinnit -22,0 -14,9 -7,2 -1,1 4,0 -3,3 -1,7 1,2
Yhteensä -37,6 0,4 32,8 36,1 35,3 40,8 37,3 44,9

Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä
Paper 20,8 24,1 20,3 21,0 14,2 18,5 20,0 22,7
Municipal & Industrial 7,2 16,3 12,7 6,1 9,0 15,4 10,9 11,6
Oil & Mining 5,8 9,4 10,0 12,1 8,5 10,2 8,1 9,4
Muut ja eliminoinnit -0,1 -3,3 -7,3 -1,0 2,6 -3,3 -1,7 1,2
Yhteensä 33,7 46,5 35,7 38,2 34,3 40,8 37,3 44,9



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 
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