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Kemira Oyj:n osavuosikatsaus tammi–maaliskuu 2010: Hyvä alku 
vuodelle, Tikkurilan eriyttäminen saatiin päätökseen 
 
• Liikevaihto tammi–maaliskuussa 2010 nousi 3 % ja oli 514,7 milj. euroa (tammi–maaliskuu 2009: 497,5 milj. 

euroa). Tikkurila Oyj eriytyi Kemirasta 26.3.2010 ja raportoidaan kohdassa Lopetetut toiminnot (ks. taulukko-
osa). 

• Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä nousi 62 % ja oli 39,1 milj. euroa (24,1). Raportoitu liikevoitto nousi 59 % 
38,4 milj. euroon (24,1).  

• Liiketoiminnan rahavirta oli 19,5 milj. euroa (-22,1). Rahavirta sisältää Tikkurilan 25.3.2010 saakka. 
• Tikkurilan eriytymisen ansiosta tase vahvistui ja velkaantuneisuus laski 42 %:iin (31.12.2009: 53 %).  
• Tulos/osake jatkuvista toiminnoista oli 0,18 euroa (0,05). 
• Vuonna 2010 Kemira arvioi kysynnän kehittyvän myönteisesti yleisen taloudellisen tilanteen vahvistuessa, 

tosin kysynnän kehitykseen liittyy edelleen epävarmuutta. Toisella vuosineljänneksellä Kemiran jatkuvien 
toimintojen liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä arvioidaan nousevan viime vuoden vastaavasta kaudesta. 
Viime vuoden huhti–kesäkuussa liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 29,3 milj. euroa. 

 
Toimitusjohtaja Harri Kerminen: 
 
”Kemiran vuosi 2010 on alkanut hyvin. Kysyntä elpyi tammi−maaliskuussa useissa asiakasteollisuuksissa, ja 
liikevaihto kasvoi 3 %. Segmenteistä erityisesti Oil & Miningin liikevaihto nousi merkittävästi. Myös Paper-
segmentissä myynti vahvistui.  
 
Liikevoitto nousi noin 60 %, mikä on merkittävä parannus. Korkeampien myyntimäärien lisäksi liikevoittoa 
nostivat alemmat kustannukset. Operatiivinen liikevoittoprosentti oli 7,6 %, kun vuotta aikaisemmin vastaavana 
kautena jatkuvien toimintojen liikevoittoprosentti oli 4,8 %. Kaikki segmentit paransivat kannattavuuttaan 
huomattavasti. Liiketoiminnan rahavirta oli vahvasti positiivinen. 
 
Tikkurila eriytyi maaliskuun lopulla Kemirasta omaksi pörssiyhtiökseen ja kaupankäynti Tikkurilan osakkeilla 
alkoi 26.3. Tikkurilan eriyttämisen myötä Kemiran tase vahvistui edelleen. 
 
Tikkurilan eriyttäminen teki Kemirasta entistäkin fokusoidumman vesikemian yhtiön. Vahva osaamisemme, 
kehitettävät uudet tuotteet ja sovellukset sekä suuri markkinapotentiaali antavat hyvän pohjan Kemiran 
kannattavalle kasvulle veteen liittyvissä asiakasteollisuuksissa.” 
 

Avainluvut 
Osavuosikatsauksen tekstiosan luvut ovat jatkuvien toimintojen lukuja ilman Tikkurilaa, jos ei toisin mainita. 
Tikkurila Oyj eriytyi Kemirasta 26.3.2010 ja raportoidaan kohdassa Lopetetut toiminnot (ks. taulukko-osa).  
 
Milj. euroa 1–3/2010 1–3/2009 1–12/2009 
Liikevaihto 514,7 497,5 1 969,9 
Käyttökate 62,8 48,6 207,2 
Käyttökate, % 12,2 9,8 10,5 
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 39,1 24,1 124,9 
Liikevoitto 38,4 24,1 109,7 
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä, %  7,6 4,8 6,3 
Liikevoitto, % 7,5 4,8 5,6 
Rahoitustuotot ja -kulut -7,9 -12,3 -37,8 
Voitto ennen veroja 31,7 8,0 76,5 
Tilikauden voitto jatkuvista toiminnoista 27,7 6,7 67,1 
Tilikauden voitto*** 558,7** 6,1** 85,5** 
Tulos/osake, e jatkuvista toiminnoista 0,18 0,05 0,47 
Sidottu pääoma* 1 633,2 1 726,5 1 659,3 
Sidotun pääoman tuotto, %* 7,6 0,6 6,3 
Rahavirta investointien jälkeen  132,7** -34,4** 202,2** 
Omavaraisuus, % kauden lopussa 50 34** 45** 
Velkaantuneisuus, % kauden lopussa 42 113** 53** 
Henkilöstö kauden lopussa 5 027 8 926** 8 493** 
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*12 kuukauden liukuva keskiarvo. 
**Sisältää Tikkurilan 25.3.2010 saakka 
***Tilikauden voitto 1−3/2010 sisältää Tikkurilan eriytymisestä aiheutuneen kertaluonteisen tulon 529,2 milj. 
euroa, joka muodostuu Tikkurilan 26.3.2010 markkinahinnan ja 25.3.2010 oman pääoman välisestä erotuksesta 
vähennettynä Tikkurilan listautumiseen liittyvillä varainsiirtoveroilla ja kuluilla. 
 
Tunnuslukujen laskentakaavat ovat luettavissa osoitteessa www.kemira.fi > Sijoittajat > Taloustieto. Vuonna 
2009 järjestetystä osakeannista johtuen historialliset osakekohtaiset tunnusluvut on oikaistu seuraavalla 
kaavalla: keskimääräinen osakemäärä x 1,1. 
 
Tiedotustilaisuus analyytikoille ja toimittajille: 
 
Tiedotustilaisuus analyytikoille ja toimittajille järjestetään tänään 29.4.2010 klo 10.30 Kemiran pääkonttorissa 
osoitteessa Porkkalankatu 3, Helsinki. Tilaisuus on suomenkielinen. Osavuosikatsauksen esittelee 
toimitusjohtaja Harri Kerminen. Esityskalvot ovat saatavilla osoitteessa www.kemira.fi klo 10.30. 
Englanninkielinen puhelinkonferenssi alkaa klo 13.00. Puhelinkonferenssiin voi osallistua soittamalla 10 
minuuttia ennen tilaisuuden alkua numeroon +44 (0)207 1620 177, tunnus 863784. Esitysmateriaali on 
saatavilla Kemiran sivuilla www.kemira.fi. Tallenne puhelinkonferenssista on kuunneltavissa Kemiran sivuilla 
myöhemmin tänään. 
 
Kemira Oyj julkaisee tammi–kesäkuun osavuosikatsauksen torstaina 29.7.2010 klo 8.30. 
 
Lisätietoja:  
 
CFO Jyrki Mäki-Kala 
Puh. +358 10 86 21589 
 
Sijoittajasuhdepäällikkö Päivi Antola 
Puh. +358 10 86 21140 
 
Kemira on kansainvälinen kemian yhtiö, jonka liikevaihto on noin 2 miljardia euroa. Sen keskeisiä asiakkaita 
ovat runsaasti vettä kuluttavat teollisuudenalat. Kemira tarjoaa veden laadun ja määrän hallintaratkaisuja, joilla 
lisätään asiakkaiden energia-, vesi- ja raaka-ainetehokkuutta. Kemiran visiona on olla johtava vesikemian yhtiö.  
 
www.kemira.fi
www.vesijalanjalki.fi

http://www.kemira.fi/
http://www.kemira.fi/
http://www.kemira.fi/
http://www.kemira.fi/
http://www.vesijalanjalki.fi/
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Osavuosikatsauksen tekstiosan luvut ovat jatkuvien toimintojen lukuja ilman Tikkurilaa, jos ei toisin mainita. 
Tikkurila Oyj eriytyi Kemirasta 26.3.2010 ja raportoidaan kohdassa Lopetetut toiminnot (ks. taulukko-osa).  

Taloudellinen tulos, tammi–maaliskuu 2010 
Kemira-konsernin liikevaihto nousi 3 % tammi–maaliskuussa 2010 verrattuna vuoden 2009 vastaavaan 
kauteen. Tammi–maaliskuun 2010 liikevaihto oli 514,7 milj. euroa (tammi–maaliskuu 2009: 497,5 milj. euroa). 
Kysyntä elpyi tammi−maaliskuussa useissa asiakasteollisuuksissa. Toisaalta joissain tuotteissa myytyjen 
tuotteiden hinnat laskivat vuonna 2009 tapahtuneen raaka-aineiden hintojen laskun seurauksena. 
Valuuttakurssien vaikutus nosti liikevaihtoa noin 5 milj. euroa.  
 
Liikevaihto, milj. euroa 1–3/2010 1–3/2009 1–12/2009 
Paper 234,0 225,0 906,4 
Municipal & Industrial 148,4 150,7 607,5 
Oil & Mining 66,6 54,4 235,0 
Muut 65,8 85,2 300,4 
Eliminoinnit -0,1 -17,8 -79,4 
Yhteensä 514,7 497,5 1 969,9 
 
Liikevoitto nousi tammi–maaliskuussa viime vuoden vastaavan kauden tasosta 59 % ja oli 38,4 milj. euroa 
(24,1). Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 39,1 milj. euroa (24,1) ja liikevoittoprosentti ilman kertaluonteisia 
eriä oli 7,6 % (4,8 %). Liikevoittoa kasvatti ennen kaikkea alemmat muuttuvat kustannukset ja korkeammat 
myyntimäärät. Muuttuvat kustannukset laskivat vuoden 2010 tammi–maaliskuussa noin 37 milj. euroa 
verrattuna vuoden 2009 vastaavaan kauteen. Kiinteät kustannukset olivat viime vuoden vastaavan kauden 
tasolla. 
 
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä,  
milj. euroa 

 
1–3/2010 

 
1–3/2009 

 
1–12/2009 

Paper 15,2 7,5 44,9 
Municipal & Industrial 16,7 10,4 66,4 
Oil & Mining 6,4 2,0 14,2 
Muut 0,8 4,2 -0,6 
Eliminoinnit 0,0 0,0 0,0 
Yhteensä 39,1 24,1 124,9 
 
Osuus osakkuusyritysten tuloksesta oli 1,2 milj. euroa (-3,8). 
 
Tammi–maaliskuun voitto ennen veroja oli 31,7 milj. euroa (8,0). Tilikauden voitto jatkuvista toiminnoista oli 27,7 
milj. euroa (6,7). Tilikauden voitto oli 558,7 milj. euroa (6,1). Tilikauden voitto sisältää Tikkurilan eriytymisestä 
aiheutuneen kertaluonteisen tulon 529,2 milj. euroa, joka muodostuu Tikkurilan 26.3.2010 markkinahinnan ja 
25.3.2010 oman pääoman välisestä erotuksesta vähennettynä Tikkurilan listautumiseen liittyvillä 
varainsiirtoveroilla ja kuluilla. Tikkurilan eriytymisellä ei ole olennaista vaikutusta Kemiran omaan pääomaan 
eikä osingonjakokelpoisiin varoihin. 
 
Osakekohtainen tulos jatkuvista toiminnoista oli 0,18 euroa (0,05).  

Rahoitus ja rahavirta 
Liiketoiminnan rahavirta tammi–maaliskuussa 2010 oli 19,5 milj. euroa (-22,1). Rahavirta sisältää Tikkurilan 
25.3.2010 saakka. Rahavirran kasvu on seurausta ennen kaikkea korkeammasta käyttökatteesta ja tarkasta 
käyttöpääoman hallinnasta. Rahavirta investointien jälkeen oli 132,7 milj. euroa (-34,4). Investointien rahavirta 
sisältää Tikkurilan suorittaman lainan takaisinmaksun sekä Tikkurilaan siirtyneet rahavarat, vaikutus yhteensä 
129,3 milj. euroa. Laajennus-, parannus- ja ylläpitoinvestointien vaikutus rahavirtaan oli -16,1 milj. euroa (-12,7). 
Kauden aikana ei tehty yritysostoja, kuten ei viime vuoden vastaavalla kaudellakaan.  
 
Konsernin nettovelka oli kauden lopussa 530,7 milj. euroa (31.12.2009: 675,6 milj. euroa). Nettovelan 
pieneneminen johtui pääosin Tikkurilan eriytymisestä (vaikutus noin 160 milj. euroa). Valuuttakurssit lisäsivät 
nettovelkaa noin 23 milj. euroa.  
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Korollisten velkojen määrä oli kauden lopussa 703,3 milj. euroa (31.12.2009: 950,2). Kiinteäkorkoisten lainojen 
osuus korollisten nettolainojen kokonaissummasta oli 86 % (31.12.2009: 70 %). Konsernin korollisten velkojen 
keskimääräinen korko oli 4,2 % (tammi–maaliskuu 2009: 5,9 %). Konsernin korollisen lainasalkun duraatio oli 
maaliskuun lopussa 21 kuukautta (31.12.2009: 19 kuukautta).  
 
Vuonna 2012 erääntyvästä 750 milj. euron valmiusluotosta oli kauden lopussa käyttämättä 728,8 milj. euroa. 
Seuraavien 12 kuukauden aikana erääntyvän lyhytaikaisen velan määrä oli 165,9 milj. euroa. Siitä 57,6 milj. 
euroa koostuu Suomen markkinoilla liikkeeseen lasketuista yritystodistuksista ja 100,6 milj. euroa on 
pitkäaikaisten lainojen lyhennyseriä. Rahavarat 31.3.2010 olivat 172,7 milj. euroa. Konsernilla ei arvioida olevan 
nykyrakenteella vuonna 2010 merkittäviä uudelleenrahoitustarpeita nykyisten lainajärjestelyiden kattaessa 
rahoitustarpeet. Valmiusluoton sekä muiden merkittävimpien pitkäaikaisten kahdenvälisten lainasopimusten 
ehtojen mukaan konsernin omavaraisuuden on oltava yli 25 %. 
 
Omavaraisuusaste oli kauden lopussa 50 % (31.12.2009: 45 %) ja velkaantuneisuus 42 % (31.12.2009: 53 %). 
Kemira on asettanut velkaantuneisuuden tavoitetasoksi 40–80 %. Omaa pääomaa pienensi Tikkurilan 
eriytyminen, vaikutus noin 70 milj. euroa. Valuuttojen nettovaikutus kasvatti omaa pääomaa noin 49 milj. euroa. 
 
Konsernin nettorahoituskulut olivat 7,9 milj. euroa (12,3). Nettorahoituskulut laskivat vuoden 2009 vastaavasta 
ajanjaksosta johtuen pääosin pienemmästä velasta ja matalammista markkinakoroista. 

Investoinnit  
Bruttoinvestoinnit ilman yritysostoja olivat 16,1 milj. euroa (12,7). Ilman Tikkurilaa bruttoinvestoinnit ilman 
yritysostoja olivat 14,0 milj. euroa (8,5). Laajennusinvestoinnit olivat noin 37 % investoinneista ilman 
yritysostoja, parannusinvestoinnit noin 34 % (ilman Tikkurilaa 35 %) ja ylläpitoinvestoinnit noin 29 % (ilman 
Tikkurilaa 28 %).  
 
Konsernin poistot olivat 24,4 milj. euroa (24,5). 
 
Rahavirta omaisuuksien myynneistä oli 0,3 milj. euroa (0,4). Konsernin nettoinvestoinnit olivat 15,8 milj. euroa 
(12,3), ilman Tikkurilaa 14,0 milj. euroa (8,5). 

Tutkimus ja tuotekehitys 
Tutkimukseen ja tuotekehitykseen käytettiin 9,8 milj. euroa (8,9) eli 2,0 % (1,9 %) liiketoiminnan kaikista 
menoista (jatkuvat toiminnot).  
 
Maaliskuussa Kemira ja VTT ilmoittivat perustavansa Suomeen laajan vesitutkimuskeskuksen. Keskuksessa 
tehtävän tutkimuksen kokonaiskustannuksen arvioidaan olevan noin 120 milj. euroa sisältäen ulkopuolista 
rahoitusta. Investointi jakaantuu neljälle vuodelle ja se synnyttää jatkoinvestointeja pilotti- ja demohankkeisiin. 
Keskus työllistää noin 200 henkilöä. Center of Water Efficiency Excellence -tutkimuskeskukseen kootaan yhteen 
nykyinen suomalainen vesiosaaminen. Tavoitteena on rakentaa uutta, ainutlaatuista vesiosaamista Suomeen ja 
luoda ympäristöteknologia-alan yrityksille uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Tutkimuskeskus tukee Kemiran 
strategista tavoitetta tulla johtavaksi vesikemian yhtiöksi ja kasvaa kannattavasti luomalla uutta liiketoimintaa 
nykyisen vahvan vesiosaamisen lisäksi. 

Henkilöstö 
Kemira-konsernin palveluksessa oli kauden lopussa 5 027 henkilöä (31.3.2009: 8 926). Henkilöstömäärän 
pieneneminen johtui Tikkurilan eriytymisestä. 
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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 1–3/2010 1–3/2009 1–12/2009 
Liikevaihto 234,0 225,0 906,4 
Käyttökate 27,5 19,8 87,0 
Käyttökate, % 11,8 8,8 9,6 
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 15,2 7,5 44,9 
Liikevoitto 15,2 7,5 40,1 
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä, %  6,5 3,3 5,0 
Liikevoitto, % 6,5 3,3 4,4 
Sidottu pääoma* 775,2 830,7 782,6 
Sidotun pääoman tuotto, %* 6,2 -0,9 5,1 
Investoinnit ilman yritysostoja 8,2 5,1 37,8 
Rahavirta investointien jälkeen ilman 
korkoja ja veroja 22,8 6,3 75,6 
* 12 kuukauden liukuva keskiarvo 
 
Paper-segmentin liikevaihto vuoden 2010 tammi–maaliskuussa nousi 4 % 234,0 milj. euroon (225,0). Sellun 
vahva kysyntä ja hintojen merkittävä nousu lisäsi massakemikaalien myyntiä. Pakkauskartongin kysyntä on 
viime vuoden jälkimmäiseltä puoliskolta lähtien piristynyt, etenkin Aasiassa ja itäisessä Euroopassa. Myös 
sanoma- ja aikakauslehtipaperin kysynnässä sekä mainospainotuotteiden määrissä on ollut näkyvissä 
elpymisen merkkejä viime kuukausina, tosin määrät ovat edelleen alhaisella tasolla verrattuna taantumaa 
edeltäneeseen tasoon. Joissain tuotteissa myyntihinnat laskivat vuonna 2009 tapahtuneen raaka-aineiden 
hintojen laskun seurauksena. Valuuttakurssien vaikutus nosti liikevaihtoa noin 4 milj. euroa. 
 
Tammi–maaliskuun liikevoitto oli 15,2 milj. euroa (7,5). Liikevoittoprosentti nousi 6,5 %:iin viime vuoden 3,3 
%:sta. Kustannukset laskivat tammi–maaliskuussa noin 18 milj. euroa verrattuna vuoden 2009 vastaavaan 
kauteen.
 
Tammikuussa 2010 Kemira ja Metso sopivat kolmivuotisesta tutkimus- ja kehitysyhteistyöstä, jossa Kemira 
vastaa Metson koepaperikoneiden kemian hallinnasta. Tavoitteena on yhdistää Metson johtava paperi- ja 
kartonkikoneiden prosessi-, automaatio- ja teknologiaosaaminen sekä Kemiran vesi- ja kuitukemian tietotaito 
niin, että massa- ja paperiteollisuusasiakkaat saavat käyttöönsä parhaan mahdollisen kokonaiskonseptin. 
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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 1–3/2010 1–3/2009 1–12/2009 
Liikevaihto 148,4 150,7 607,5 
Käyttökate 20,6 16,4 91,7 
Käyttökate, % 13,9 10,9 15,1 
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 16,7 10,4 66,4 
Liikevoitto 14,6 10,4 59,8 
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä, %  11,3 6,9 10,9 
Liikevoitto, % 9,8 6,9 9,8 
Sidottu pääoma* 346,9 356,1 349,4 
Sidotun pääoman tuotto, %* 18,5 2,5 17,1 
Investoinnit ilman yritysostoja 3,7 2,1 21,0 
Rahavirta investointien jälkeen ilman 
korkoja ja veroja 12,6 8,2 93,5 
* 12 kuukauden liukuva keskiarvo 
 
Municipal & Industrial -segmentin liikevaihto tammi–maaliskuussa oli 148,4 milj. euroa, kun se vuotta 
aikaisemmin oli 150,7 milj. euroa. Toimitusmäärät olivat viime vuoden tammi–maaliskuuta korkeammat, mutta 
keskihinnat laskivat vuonna 2009 tapahtuneen raaka-aineiden hintojen laskun seurauksena. Valuuttakurssien 
vaikutus nosti liikevaihtoa noin 3 milj. euroa. 
 
Kunnallisen vedenkäsittelyn tuotteissa kysyntä jatkui vakaana, ja toimitusmäärät olivat viime vuoden vastaavaa 
kautta korkeammat. Myös teollisessa vedenkäsittelyssä toimitusmäärät nousivat vaikka käyttöasteet monilla 
asiakasteollisuusaloilla olivat edelleen alhaiset.  
 
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä nousi keskihintojen laskusta huolimatta ja oli 16,7 milj. euroa (10,4). 
Liikevoittoprosentti nousi viime vuoden 6,9 %:sta 11,3 %:iin (ilman kertaluonteisia eriä). Kustannukset laskivat 
tammi–maaliskuussa noin 14 milj. euroa verrattuna vuoden 2009 vastaavaan kauteen. 
 
 
 

 



 Pörssitiedote 
 29.4.2010 klo 8.30 (CET+1) 

 7

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 1–3/2010 1–3/2009 1–12/2009 
Liikevaihto 66,6 54,4 235,0 
Käyttökate 8,7 4,5 23,6 
Käyttökate, % 13,1 8,3 10,1 
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 6,4 2,0 14,2 
Liikevoitto 6,4 2,0 19,9 
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä, %  9,6 3,7 6,0 
Liikevoitto, % 9,6 3,7 8,5 
Sidottu pääoma* 141,7 162,6 148,9 
Sidotun pääoman tuotto, %* 17,2 0,1 13,4 
Investoinnit ilman yritysostoja 1,2 0,6 4,7 
Rahavirta investointien jälkeen ilman 
korkoja ja veroja 7,9 -7,4 20,8 
* 12 kuukauden liukuva keskiarvo 
 
Oil & Mining -segmentin liikevaihto tammi–maaliskuussa nousi 22 % 66,6 milj. euroon (54,4). 
Kokonaismyyntimäärät nousivat vuoden 2009 vastaavasta kaudesta. 
 
Öljyn ja kaasun hintojen noustua kemikaalien kysyntä öljy- ja kaasuteollisuuksissa elpyi viime vuoden vastaavan 
kauden tasosta. Myös kaivosteollisuudessa metalliasiakkaiden kemikaalikysyntä alkoi vahvistua vuoden 2009 
lopulla metallien kysynnän ja hintojen nousun myötä. 
 
Liikevoitto oli tammi–maaliskuussa 6,4 milj. euroa (2,0). Liikevoittoprosentti nousi 9,6 %:iin viime vuoden 3,7 
%:sta. Myyntimäärien kasvun lisäksi liikevoittoa nostivat alemmat kustannukset. Kustannukset laskivat noin 4 
milj. euroa verrattuna vuoden 2009 vastaavaan kauteen. 
 
Tammikuussa 2010 Kemira perui Columbuksen polymeeritehtaan sulkemispäätöksen, koska 
vedenkäsittelykemikaalien kysynnän arvioidaan kasvavan öljy- ja kaasuteollisuudessa. Georgiassa 
Yhdysvalloissa sijaitseva tuotantolaitos palveli aiemmin pääosin paperiteollisuuden asiakkaita. Tuotantolaitos on 
muutettu tarjoamaan räätälöityjä tuotteita öljy- ja kaasuteollisuuden asiakkaille. 
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Muut 
Muut-segmentti muodostuu erikoiskemikaaleista kuten orgaanisista suoloista ja hapoista sekä niistä konsernin 
kustannuksista, joita ei ole veloitettu segmenteiltä (osa tutkimus- ja tuotekehityskustannuksista ja 
konsernikeskuksen kustannukset). 
 
Muut-segmentissä erikoiskemikaalien kysyntä oli hyvällä tasolla. Tuotteita toimitetaan muun muassa ruoka-, 
rehu- ja lääketeollisuudelle sekä lentokenttien jäänsulatukseen. 

Tikkurilan eriytyminen  
Kaupankäynti Tikkurila Oyj:n osakkeilla alkoi NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä 26.3.2010 ja Tikkurila eriytyi 
Kemira Oyj:stä. 
 
Kemiran yhtiökokous päätti 16.3.2010, että jokaista osakkeenomistajan omistamaa neljää Kemiran osaketta 
kohden jaettiin osinkona yksi Tikkurilan osake. Kemira jakoi osakkeenomistajilleen osinkona yhteensä 
37.933.097 Tikkurilan osaketta, joka vastaa 86 % Tikkurilan osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä. 
Kemira piti 14 % vähemmistöosuuden Tikkurilassa. Osingonjakopäätöstä on kuvattu tarkemmin kohdassa 
”Yhtiökokouksen päätökset”. 
 
Osakeosinkoina jaettujen Tikkurilan osakkeiden verotusarvo ja hankintahinta on 15,80 euroa, joka on Tikkurilan 
osakkeesta maksettujen hintojen kaupankäyntimäärillä painotettu keskiarvo ensimmäisenä 
kaupankäyntipäivänä 26.3.2010. 

Kemira Oyj:n osakkeet ja osakkeenomistajat 
31.3.2010 Kemira Oyj:n osakepääoma oli 221,8 milj. euroa ja osakkeiden määrä 155 342 557. Kemiralla oli 
maaliskuun lopussa hallussaan omia osakkeita 3 610 171 kappaletta (31.12.2009: 3 854 771), mikä vastaa 2,3 
% (31.12.2009: 2,5 %) Kemira Oyj:n osakkeista. 3.3.2010 Kemira Oyj siirsi yhtiön hallituksen päätöksen 
perusteella osakkeet vuoden 2009 osakepalkkiojärjestelmien piiriin kuuluville henkilöille ja hallussa olevien 
omien osakkeiden määrä laski 244 600 osakkeella. Yhtiö osti samassa yhteydessä markkinoilta lisäksi 1 385 
osaketta, jotka luovutettiin osana osakepalkkiojärjestelmää edelleen. 
 
Kemira Oyj:n osakkeiden ylin kurssi NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä oli tammi−maaliskuussa 13,19 euroa ja alin 
7,98 euroa. Osakkeen keskikurssi oli 10,80 euroa. Yhtiön markkina-arvo Kemiran hallussa olevilla osakkeilla 
vähennettynä oli maaliskuun lopussa 1 200,2 milj. euroa. 

Yhtiökokouksen päätökset 
Kemiran varsinaisessa yhtiökokouksessa 16.3.2010 valittiin hallitukseen uudelleen jäsenet Elizabeth Armstrong, 
Wolfgang Büchele, Juha Laaksonen, Pekka Paasikivi, Kaija Pehu-Lehtonen ja Jukka Viinanen sekä uutena 
jäsenenä Kerttu Tuomas. Hallituksen puheenjohtajana valittiin jatkamaan Pekka Paasikivi ja hallituksen 
varapuheenjohtajaksi valittiin Jukka Viinanen. 
 
Osingonmaksu  
 
A. Osinko Tikkurila Oyj:n osakkeina  
 
Yhtiökokouksen päätöksellä 31.12.2009 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella maksettiin 
osinkoa seuraavasti: 
 
Jokaista osakkeenomistajan omistamaa neljää Kemiran osaketta kohden jaettiin osinkona yksi Tikkurilan osake. 
Tikkurilan osakkeiden määrä, johon osakkeenomistaja oli oikeutettu, laskettiin arvo-osuustileittäin. Kemira jakoi 
osakkeenomistajilleen osinkona yhteensä 37 933 097 Tikkurilan osaketta, joka vastaa 86 % Tikkurilan 
osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä. Tikkurilan osakkeina maksettavan osingon täsmäytyspäivä oli 
19.3.2010 ja maksupäivä 26.3.2010. 
 
Osakkeiden jakosuhteesta seuraavia Tikkurilan osakkeen murto-osia ei jaettu, vaan murto-osia vastaava määrä 
maksettiin käteisellä. Tikkurilan osakkeen murto-osia vastaavan käteismaksun määrä perustui Tikkurilan  
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osakkeena maksettavan osingon verotusarvoon 15,80 euroa, joka on Tikkurilan osakkeesta maksettujen 
hintojen kaupankäyntimäärillä painotettu keskiarvo ensimmäisenä kaupankäyntipäivänä 26.3.2010. Tikkurilan 
osakkeen murto-osat yhdistettiin kokonaisiksi osakkeiksi ja ne myytiin ensimmäisenä kaupankäyntipäivänä. 
Murto-osia vastaava käteismaksu tilitettiin arvo-osuustileittäin murto-osiin oikeutetuille osakkeenomistajille 
30.3.2010. 
 
B. Käteisosinko  
 
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään käteisosingon maksamisesta 31.12.2009 päättyneeltä tilikaudelta 
vahvistetun taseen perusteella seuraavin ehdoin:  
 
Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään enintään 0,27 euron suuruisesta käteisosingosta 
osakkeelle. 
 
Hallitus päättää muista käteisosingon maksamiseen liittyvistä ehdoista Helsingin Pörssin ja Euroclear Finland 
Oy:n sääntöjen mukaisesti. Käteisosingosta päättämistä koskeva valtuutus on voimassa 31.5.2010 saakka. 
 
Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten palkkiot  
 
Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille maksettavat palkkiot pidetään ennallaan, mutta kuukausipalkkiot 
muutetaan vuosipalkkioksi. Palkkiot ovat seuraavat: puheenjohtaja 66.000 euroa vuodessa, varapuheenjohtaja 
42.000 euroa vuodessa ja muut jäsenet 33.600 euroa vuodessa sekä kokouspalkkio kustakin hallituksen ja 
valiokuntien kokouksesta: Suomessa asuvat jäsenet 600 euroa, muualla Euroopassa asuvat jäsenet 1.200 
euroa ja Euroopan ulkopuolella asuvat jäsenet 2.400 euroa. Matkustuskustannukset korvataan yhtiön 
matkustussäännön mukaan.   
 
Yhtiökokous päätti lisäksi, että hallituksen vuosipalkkio maksetaan yhtiön osakkeiden ja rahaosuuden 
yhdistelmänä siten, että vuosipalkkiosta 40 % maksetaan yhtiön hallussa olevina 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.−31.3.2010 on julkistettu.  
 
Kokouspalkkiot maksetaan rahana. 
 
Tilintarkastajan valinta ja palkkiot  
 
Yhtiökokous valitsi KPMG Oy Ab:n yhtiön tilintarkastajaksi päävastuullisena tilintarkastajana KHT Pekka 
Pajamo. Tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän tilintarkastajan laskun mukaan. 
 
Omien osakkeiden hankkimisvaltuutus  
 
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 4.156.957 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta 
("Hankkimisvaltuutus"). Omat osakkeet hankitaan yhtiön vapaalla omalla pääomalla joko kaikille 
osakkeenomistajille osoitetulla ostotarjouksella yhtäläisin ehdoin ja hallituksen päättämään hintaan tai muutoin 
kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa osakkeiden hankintahetken markkinahintaan 
Helsingin Pörssin järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä. Osakkeet hankitaan ja maksetaan Helsingin 
Pörssin ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen mukaisesti.  
 
Valtuutuksen nojalla ostotarjouksella hankittavista osakkeista maksettavan vastikkeen tulee perustua yhtiön 
osakkeen hintaan julkisessa kaupankäynnissä siten, että hankittavien osakkeiden vähimmäishinta on osakkeen 
alin julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana ja enimmäishinta 
vastaavasti osakkeen korkein julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta valtuutuksen 
voimassaoloaikana.  
 
Osakkeita hankitaan käytettäväksi mahdollisten yrityskauppojen tai -järjestelyjen rahoittamisessa tai 
toteuttamisessa, yhtiön oman pääoman rakenteen kehittämiseksi, osakkeen likviditeetin parantamiseksi tai 
käytettäväksi yhtiön hallituksen vuosipalkkioiden maksamiseen tai yhtiön osakepalkkiojärjestelmien 
toteuttamiseen. Osakkeet voidaan edellä mainittujen tarkoitusten toteuttamiseksi pitää yhtiöllä, luovuttaa tai 
mitätöidä.  
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Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä ehdoista. Hankkimisvaltuutus on voimassa 
seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. 
 
Osakeantivaltuutus  
 
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 15.534.256 uuden osakkeen antamisesta sekä enintään 
7.767.128 yhtiön hallussa olevan yhtiön oman osakkeen luovuttamisesta ("Osakeantivaltuutus").  
Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiön hallussa olevat omat osakkeet luovuttaa joko maksua vastaan tai 
maksutta.  
 
Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa yhtiön osakkeenomistajille siinä 
suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita tai osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen 
suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten yrityskauppojen tai -
järjestelyjen rahoittaminen tai toteuttaminen, yhtiön oman pääoman rakenteen kehittäminen, osakkeen 
likviditeetin parantaminen tai se on perusteltua yhtiön hallituksen vuosipalkkioiden maksamisen tai yhtiön 
osakepalkkiojärjestelmien toteuttamiseksi. Suunnattu osakeanti voi olla maksuton vain yhtiön hallituksen 
vuosipalkkioiden ja 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 seikoista. Osakeantivaltuutus on voimassa seuraavan 
varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. 
 
Lahjoitus Aalto-korkeakoulusäätiölle 
 
Yhtiökokous hyväksyi 500.000 euron suuruisen lahjoituksen Aalto-korkeakoulusäätiölle käytettäväksi Aalto-
korkeakoulusäätiön peruspääomaan. 

Katsauskauden muita tapahtumia 
Kemira Oyj:n hallitus valitsi 16.3.2010 pidetyssä kokouksessa keskuudestaan tarkastusvaliokunnan ja 
palkitsemisvaliokunnan jäsenet. Hallituksen tarkastusvaliokuntaan kuuluvat Juha Laaksonen, Kaija Pehu-
Lehtonen ja Jukka Viinanen. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajana toimii Juha Laaksonen. Hallituksen 
palkitsemisvaliokuntaan kuuluvat Pekka Paasikivi, Kerttu Tuomas ja Jukka Viinanen. Valiokunnan 
puheenjohtajana toimii Pekka Paasikivi. Lisäksi hallitus päätti perustaa nimitysvaliokunnan, johon valitaan 
31.5.2010 tilanteen mukaan neljän suurimman osakkeenomistajan edustajat ja hallituksen puheenjohtaja 
asiantuntijajäsenenä. Nimitysvaliokunta valmistelee hallituksen jäseniä ja hallituspalkkioita koskevat ehdotukset 
seuraavalle varsinaiselle yhtiökokoukselle. 
 
Kemira Oyj:n viestintäjohtaja Leena Lie aloitti Kemiran markkinoinnista ja viestinnästä vastaavana johtajana ja 
strategisen johtoryhmän jäsenenä 24.3.2010. Kyseessä on äitiysloman sijaisuus. 

Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät  
Kemiran lähiajan merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät liittyvät raaka-aineiden saatavuuteen ja hintaan. 
 
Sähkön ja öljyn maailmanmarkkinahintojen voimakkaat muutokset heijastuvat Kemiran tulokseen sekä raaka-
aineiden hintojen että logistiikkakustannusten kautta.  
 
Raaka-aineiden toimittajakentässä tapahtuvat kapasiteetin supistukset saattavat vaikuttaa Kemiran 
tuotantokustannuksiin. Yleisen talouskehityksen seurauksena myös eräillä yhteistyökumppaneillamme, 
esimerkiksi logistiikka-alan yrityksillä, saattaa olla vaikeuksia, mikä saattaa vaikuttaa Kemiran toimintoihin 
väliaikaisesti. 
 
REACH-lainsäädännön voimaantulo saattaa vähentää käytettäviä raaka-ainevaihtoehtoja sekä niiden toimittajia 
ja siten nostaa Kemiran raaka-ainekuluja. Kemiran omien tuotteiden REACH-rekisteröinti voi myös olla aiempaa 
arvioitua kalliimpaa, erityisesti jos kustannuksia ei pystytä jakamaan muiden yhtiöiden kanssa. Akryyliamidi, jota  
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Kemira käyttää polymeerien raaka-aineena, on lisätty REACH:in lupamenettelyn alaisten aineiden 
ehdokaslistalle. Toteutuessaan akryyliamidin lisääminen REACH -lupamenettelyn alaisiin aineisiin vaikeuttaisi 
sen käyttöä. 
 
Valuuttakurssimuutokset Kemiralle keskeisissä valuutoissa saattavat vaikuttaa konsernin taloudellisiin lukuihin. 
 
Yksityiskohtainen selvitys Kemiran riskienhallinnan periaatteista ja organisoinnista on luettavissa yhtiön 
internetsivuilla osoitteessa www.kemira.fi. Selvitys rahoitusriskeistä on julkaistu vuoden 2009 tilinpäätöksen 
liitetiedoissa. Ympäristö- ja vahinkoriskeistä on tietoa Kemiran ympäristöraportissa. 

Näkymät 
Kemiran tavoitteena on olla johtava vesikemian yhtiö. Kemiran vesistrategian vieminen käytäntöön on edennyt 
hyvin, yhtiö on parantanut merkittävästi kannattavuuttaan ja vahvistanut tasettaan erilaisin toimin. Kemira 
keskittyy edelleen kannattavuuden parantamiseen ja positiiviseen rahavirtaan, mutta lisää toimiaan myös 
kasvun vauhdittamiseksi.  
 
Kasvun lähtökohtana ovat kasvavat vesikemikaalimarkkinat ja Kemiran vahva osaaminen veden laadun ja 
määrän hallinnassa. Syvenevä vesipula, tiukentuva lainsäädäntö ja asiakkaiden oman toiminnan 
tehostamistarpeet antavat Kemiralle mahdollisuuksia uusien vesisovellusten kehittämiseen sekä uusille että 
nykyisille asiakkaille. Panostus tutkimus- ja kehitystoimintaan on keskeinen osa Kemiran strategiaa. Kemiran 
tutkimus- ja kehitystoiminnan painopisteenä on uusien innovatiivisten teknologioiden kehittäminen ja 
kaupallistaminen sekä maailmanlaajuisesti että paikallisesti. 
 
Vuonna 2008 aloitettu globaali kustannussäästöohjelma on edennyt suunniteltua nopeammin ja saadaan 
päätökseen vuoden loppuun mennessä. Kustannussäästöjen vuotuisen vaikutuksen arvioidaan olevan 
täysimääräisesti mukana vuodesta 2011 alkaen.  
 
Vuonna 2010 Kemira arvioi kysynnän kehittyvän myönteisesti yleisen taloudellisen tilanteen vahvistuessa, tosin 
kysynnän kehitykseen liittyy edelleen epävarmuutta. Toisella vuosineljänneksellä Kemiran jatkuvien toimintojen 
liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä arvioidaan nousevan viime vuoden vastaavasta kaudesta. Viime vuoden 
huhti–kesäkuussa liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 29,3 milj. euroa. 
 
 
Helsinki 28.4.2010 
 
Kemira Oyj 
Hallitus 
 
 
Kaikki tässä katsauksessa esitetyt ennusteet ja arviot perustuvat johdon tämänhetkiseen näkemykseen 
talouden kehityksestä, ja todelliset tulokset voivat olla merkittävästikin erilaiset. 
 
 

http://www.kemira.fi/


KEMIRA-KONSERNI

Luvut eivät ole tilintarkastettuja.

Osavuosikatsaus on laadittu IAS 34-standardin mukaisesti. 

Laatimisperiaatteiden muutokset 1.1.2010 alkaen:

TULOSLASKELMA 1-3/2010 1-3/2009 2009
Milj. e
Jatkuvat toiminnot

Liikevaihto 514,7 497,5 1 969,9
Liiketoiminnan muut tuotot 3,0 3,1 22,4
Kulut -454,9 -452,0 -1 785,1
Poistot, arvonalentumiset ja arvonalentumisten peruutukset -24,4 -24,5 -97,5
Liikevoitto 38,4 24,1 109,7
Rahoituskulut, netto -7,9 -12,3 -37,8
Osuus osakkuusyritysten tuloksista 1,2 -3,8 -4,8
Konserniavustus - - 9,4
Voitto ennen veroja 31,7 8,0 76,5
Tuloverot -4,0 -1,3 -9,4
Tilikauden voitto jatkuvista toiminnoista 27,7 6,7 67,1

Lopetetut toiminnot
Tilikauden voitto lopetetuista toiminnoista  531,0 -0,6 18,4

Tilikauden voitto 558,7 6,1 85,5

Jakautuminen jatkuvista toiminnoista
Emoyhteisön omistajille 26,8 6,3 63,4
Vähemmistölle 0,9 0,4 3,7
Tilikauden voitto 27,7 6,7 67,1

Tulos / osake, jatkuvat toiminnot, laimentamaton ja laimennettu, e 0,18 0,05 0,47
Tulos / osake, laimentamaton ja laimennettu, e 3,68 0,50 0,61

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

Osavuosikatsauksen laatimisessa on sovellettu samoja laatimisperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessä alla mainitut muutokset huomioiden.

- IAS 27 Konsernitilinpäätös ja erillistilinpäätös (muutettu 2008) - Standardimuutoksella ei ole ollut vaikutusta konsernin osavuosikatsaukseen.
- IFRS 3 Liiketoimintojen yhdistäminen  - Standardimuutoksella ei ole ollut vaikutusta konsernin osavuosikatsaukseen.

- IFRIC 17 Muiden kuin käteisvarojen jakaminen omistajille - Uusi tulkinta otettiin käyttöön Tikkurila Oyj:n eriytymisen myötä.
Muutokset on kuvattu vuosikertomuksessa 2009.



LAAJA TULOSLASKELMA 1-3/2010 1-3/2009 2009

Tilikauden voitto 558,7 6,1 85,5
Muut laajan tuloksen erät verovaikutus huomioituna
  Myytävissä olevat osakkeet - arvonmuutos -3,5 - 3,7
  Muuntoerot 37,0 -7,9 28,1
  Ulkomaiseen yksikköön tehdyn nettosijoituksen suojaus -4,5 -0,8 -3,0
  Rahavirran suojaus -1,7 -2,6 10,0
  Muut muutokset -0,7 -0,5 -0,4
Muut laajan tuloksen erät verovaikutus huomioituna 26,6 -11,8 38,4
Tilikauden laaja tulos 585,3 -5,7 123,9

Jakautuminen
Emoyhteisön omistajille 583,3 -5,3 119,9
Vähemmistölle 2,0 -0,4 4,0
Tilikauden laaja tulos 585,3 -5,7 123,9



TASE    
Milj. e

VARAT 31.3.2010 31.12.2009 *

Pitkäaikaiset varat
Liikearvo 598,6 658,0
Muut aineettomat hyödykkeet 68,8 102,2
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 660,8 761,5
Osuudet osakkuusyrityksissä 131,6 131,1
Myytävissä olevat rahoitusvarat 259,5 166,2
Laskennalliset verosaamiset 18,2 18,8
Muut pitkäaikaiset varat 10,5 13,2
Saamiset etuuspohjaisista eläkejärjestelyistä 35,3 35,3
Pitkäaikaiset varat yhteensä 1 783,3 1 886,3

Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus 180,7 246,5
Korolliset saamiset 0,6 1,4
Myyntisaamiset ja muut saamiset 358,5 400,6
Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset 8,9 7,3
Rahamarkkinasijoitukset 87,3 202,1
Rahat ja pankkisaamiset 85,4 72,5
Lyhytaikaiset varat yhteensä 721,4 930,4

Varat yhteensä 2 504,7 2 816,7

OMA PÄÄOMA JA VELAT 31.3.2010 31.12.2009 *
 
Emoyhteisön omistajille kuuluva oma pääoma 1 234,0 1 249,5
Vähemmistöosuus 21,5 19,3
Oma pääoma yhteensä 1 255,5 1 268,8

Pitkäaikaiset velat
Pitkäaikaiset korolliset velat 537,3 512,6
Laskennalliset verovelat 81,7 90,1
Eläkevelvoitteet 57,4 70,4
Varaukset 55,8 55,6
Pitkäaikaiset velat yhteensä 732,2 728,7

Lyhytaikaiset velat
Lyhytaikaiset korolliset velat 166,0 437,6
Ostovelat ja muut velat 339,9 369,1
Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat - 0,5
Varaukset 11,1 12,0
Lyhytaikaiset velat yhteensä 517,0 819,2

Velat yhteensä 1 249,2 1 547,9

Oma pääoma ja velat yhteensä 2 504,7 2 816,7

* Sisältää Tikkurilan



RAHAVIRTALASKELMA 1-3/2010 1-3/2009 2009
Milj. e
Sisältää Tikkurilan 25.3.2010 saakka

Liiketoiminnan rahavirta
Tilikauden tulos 557,8 5,7 81,8
Oikaisut, yhteensä -486,3 48,5 206,9

71,5 54,2 288,7
Käyttöpääoman muutos -30,1 -63,3 74,4

41,4 -9,1 363,1
Rahoituskulut -16,5 -6,9 -49,0
Maksetut verot -5,4 -6,1 -26,3
Liiketoiminnan nettorahavirta 19,5 -22,1 287,8

Investointien rahavirta
Yritysostot - - -3,7
Muut investoinnit -16,1 -12,7 -82,2
Luovutustulot * -18,9 0,4 2,4
Muiden sijoitusten muutos * 148,2 - -2,1
Investointien nettorahavirta 113,2 -12,3 -85,6
Rahavirta ennen rahoitusta 132,7 -34,4 202,2

Rahoituksen rahavirta
Pitkäaikaisten lainojen nostot (+) 45,2 52,3 228,3
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut (-) -11,3 7,9 -249,7
Lyhytaikaisten lainojen muutos -230,7 -13,1 -183,6
Maksetut osingot - - -33,5
Maksullinen osakeanti - - 200,0
Muut rahoituserät -42,1 -7,0 -11,3
Rahoituksen nettorahavirta -238,9 40,1 -49,8

Rahavarojen muutos -106,2 5,7 152,4

Rahavarat kauden lopussa 172,7 125,4 274,6
Valuuttakurssien muutosten vaikutus -4,3 -0,3 -2,8
Rahavarat kauden alussa 274,6 119,4 119,4
Rahavarojen muutos -106,2 5,7 152,4

* 1-3/2010 sisältää Tikkurilan mukana siirtyneet rahavarat sekä Tikkurilan suorittaman lainan takaisinmaksun

OMAN PÄÄOMAN MUUTOS
Milj. e

Käyvän arvon Vähem-
Osake- Ylikurssi- ja muut SVOP- Muuntoerot Omat Kertyneet mistö- Yhteensä

pääoma rahasto rahastot rahasto osakkeet voittovarat osuus

Oma pääoma 1.1.2009 221,8 257,9 81,4 - -104,6 -25,9 532,2 13,2 976,0
Tilikauden voitto - - - - - - 5,7 0,4 6,1
Muut laajan tuloksen erät verovaikutus huomioituna - - -2,7 - -8,0 - -0,3 -0,8 -11,8
Tilikauden laaja tulos - - -2,7 - -8,0 - 5,4 -0,4 -5,7
Osakeperusteisten etuuksien kirjaaminen kuluksi - - - - - - 0,2 - 0,2
Oma pääoma 31.3.2009 221,8 257,9 78,7 - -112,6 -25,9 537,8 12,8 970,5

Oma pääoma 1.1.2010 221,8 257,9 95,8 196,3 -79,9 -25,9 583,6 19,2 1 268,8
Tilikauden voitto - - - - - - 557,9 0,8 558,7
Muut laajan tuloksen erät verovaikutus huomioituna - - -5,4 - 31,2 - -0,3 1,2 26,7
Tilikauden laaja tulos - - -5,4 - 31,2 - 557,6 2,0 585,4
Osingonjako - - - - - - -599,3 - -599,3
Omien osakkeiden siirto 
 osakepalkkiojärjestelmään kuuluville - - - - - 1,6 - - 1,6
Osakeperusteisten etuuksien kirjaaminen kuluksi - - - - - - -1,0 - -1,0
Muutokset yritysjärjestelyjen yhteydessä - - - - - - -0,2 0,2 0,0
Oma pääoma 31.3.2010 221,8 257,9 90,4 196,3 -48,7 -24,3 540,7 21,4 1 255,5

Ylikurssirahasto on vuoden 2001 optio-ohjelman merkintöjen kautta karttunut, vanhan osakeyhtiölain (734/1978) mukainen rahasto, joka ei enää muutu. Käyvän arvon 
rahasto on IFRS-standardien mukaisesti 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. 

Kemiran hallussa oli 31.3.2010 omia osakkeita yhteensä 3 610 171 kpl. Omien osakkeiden keskimääräinen hankintahinta oli 6,73 euroa ja osuus osakepääomasta ja 
kaikkien osakkeiden yhteenlasketusta äänimäärästä 2,3 %. Omien osakkeiden yhteenlaskettu kirjanpidollinen vasta-arvo on 5,2 milj. euroa.                 

Emoyhteisön omistajille kuuluva oma pääoma



TUNNUSLUVUT 1-3/2010 1-3/2009 2009

Tulos / osake, jatkuvat toiminnot, laimentamaton ja laimennettu, e ** 0,18 0,05 0,47
Tulos / osake, lopetetut toiminnot, laimentamaton ja laimennettu, e ** 3,50 0,00 0,14
Liiketoiminnan rahavirta / osake, e ** 0,13 -0,18 2,13
Bruttoinvestoinnit, milj. e 16,1 12,7 85,9
Bruttoinvestoinnit / liikevaihto, % 3,1 2,1 3,4
Osakkeita (1000 kpl) keskimäärin, laimentamaton * 151 569 121 190 134 824
Osakkeita (1000 kpl) keskimäärin, laimennettu * 151 742 121 190 135 085
Osakkeita (1000 kpl) kauden lopulla, laimentamaton * 151 732 121 190 151 488
Osakkeita (1000 kpl) kauden lopulla, laimennettu * 151 732 121 190 151 748

Emoyhteisön omistajille kuuluva oma pääoma / osake, e 8,13 7,90 8,25
Omavaraisuusaste, % 50,2 34,4 45,1
Velkaantuneisuus (gearing), % 42,3 112,8 53,2
Korolliset nettovelat, milj. e 530,7 1 095,0 675,6
Henkilökunta keskimäärin 7 398 8 987 8 843

* Osakkeiden lukumäärä, joka ei sisällä konsernin omistamia osakkeita.
** Osakeantioikaistu, v. 2009

LIIKEVAIHTO SEGMENTEITTÄIN 1-3/2010 1-3/2009 2009
Milj. e

Paper ulkoinen 234,0 223,9 905,2
Paper sisäinen - 1,1 1,2
Municipal & Industrial ulkoinen 148,4 150,7 607,3
Municipal & Industrial sisäinen - - 0,2
Oil & Mining ulkoinen 66,6 57,0 234,4
Oil & Mining sisäinen - -2,6 0,6
Muut ulkoinen 65,7 65,9 223,0
Muut sisäinen 0,1 19,3 77,4
Eliminoinnit -0,1 -17,8 -79,4
Yhteensä, jatkuvat toiminnot 514,7 497,5 1 969,9

Tikkurila, ulkoinen, lopetetut toiminnot 108,2 111,2 530,2

Yhteensä 622,9 608,7  2 500,1

LIIKEVOITTO SEGMENTEITTÄIN 1-3/2010 1-3/2009 2009
Milj. e

Paper 15,2 7,5 40,1
Municipal & Industrial 14,6 10,4 59,8
Oil & Mining 6,4 2,0 19,9
Muut 2,2 4,2 -10,1
Eliminoinnit - - -
Yhteensä, jatkuvat toiminnot 38,4 24,1 109,7

Tikkurila, lopetetut toiminnot 5,3 4,0 47,7

Yhteensä 43,7 28,1  157,4

AINEELLISEN KÄYTTÖOMAISUUDEN MUUTOKSET 1-3/2010 1-3/2009 2009
Milj. e

Kirjanpitoarvo kauden alussa 761,5 765,7 765,7
Hankitut yhtiöt - - 0,1
Lisäykset 12,9 11,2 76,1
Vähennykset -0,2 -0,5 -2,0
Tytäryritysten myynti -115,9 - -
Poistot, arvonalentumiset ja arvonalentumisten peruutukset -23,7 -23,5 -88,9
Muuntoero ja muut muutokset 26,2 4,5 10,5
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 660,8 757,4 761,5

AINEETTOMAN KÄYTTÖOMAISUUDEN MUUTOKSET 1-3/2010 1-3/2009 2009
Milj. e

Kirjanpitoarvo kauden alussa 760,2 766,7 766,7
Hankitut yhtiöt - - 2,4
Lisäykset 3,3 1,5 11,6
Vähennykset - - -0,1
Tytäryritysten myynti -101,3 - -
Poistot ja arvonalentumiset -5,4 -5,5 -27,6
Muuntoero ja muut muutokset 10,6 4,7 7,2
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 667,4 767,4 760,2



VASTUUSITOUMUKSET 31.3.2010 31.12.2009
Milj. e

Kiinnitykset 13,9 37,5
Annetut pantit
  Omien sitoumusten puolesta 5,8 5,5
Takaukset
  Omien sitoumusten puolesta 43,4 45,2
  Osakkuusyritysten puolesta 1,0 1,0
  Muiden puolesta 9,4 9,2
Käyttöleasingvastuut
 Vuoden sisällä erääntyvät  21,5 26,0
  Yli vuoden päästä erääntyvät 131,9 137,3
Muut vastuut
  Omien sitoumusten puolesta 0,9 1,7
  Osakkuusyritysten puolesta 1,7 1,8

Merkittävimmät taseen ulkopuoliset investointisitoumukset

Oikeudenkäynnit 

LÄHIPIIRI

Lähipiirin kanssa tehdyissä liiketoimissa ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia tilinpäätöksen 2009 jälkeen.

JOHDANNAISINSTRUMENTIT
Milj. e 31.3.2010 31.12.2009

Nimellisarvo Käypä arvo Nimellisarvo Käypä arvo
Valuuttajohdannaiset
Valuuttatermiinisopimukset 498,2 2,8 549,5 1,5
  joista ulkomaiseen yksikköön   
  tehdyn nettosijoituksen suojaukseen - - - -

Valuuttaoptiot 
  Ostetut 18,4 -0,1 - -
  Asetetut 19,9 0,1 - -

Valuutanvaihtosopimukset - - 29,3 -3,9

Korkojohdannaiset
Koronvaihtosopimukset 340,1 -8,9 354,7 -9,4
  joista rahavirran suojaukseen 292,7 -6,9 307,8 -7,4

Korko-optiot
  Ostetut 10,0 - 10,0 -
  Asetetut - - - -

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

Muut instrumentit  
GWh Käypä arvo GWh Käypä arvo

Ostetut sähköjohdannaiset 1 359,8 -0,7 1 156,7 1,2
  joista rahavirran suojaukseen 1 062,0 -0,7 1 051,6 1,1
Myydyt sähköjohdannaiset 297,8 0,1 - -
  joista rahavirran suojaukseen - - - -

Tuhatta Käypä arvo Tuhatta Käypä arvo
tonnia tonnia

Maakaasujohdannaiset 9,6 -0,2 14,8 -0,2
  joista rahavirran suojaukseen 9,6 -0,2 14,8 -0,2
Suolajohdannaiset 160,0 - 160,0 -

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

Konsernilla ei ole merkittäviä taseen ulkopuolisia aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden hankintaan perustuvia sitoumuksia 31.3.2010.

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.

Väitetyn ylihinnan määräksi 31.12.2008 mennessä kertyneiden korkojen kanssa todetaan olevan 641,3 miljoonaa euroa. Oikeuskäsittely on 
vireillä Dortmundin alueellisessa tuomioistuimessa Saksassa ja Kemiran vastaus Cartel Damage Claims Hydrogen Peroxide SA:n kanteeseen on 
annettava  huhtikuun loppuun 2010 mennessä. Kemira aikoo päättäväisesti vastustaa Cartel Damage Claims Hydrogen Peroxide SA:n kannetta. 
Kemira ei kuitenkaan tällä hetkellä pysty arvioimaan käsittelyn kestoa tai sen todennäköistä lopputulosta. Käsittelyn lopputuloksesta ei voi olla 
varmuutta, ja Kemiralle epäsuotuisalla päätöksellä voi olla olennaisen haitallinen vaikutus Kemiran liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan ja 
liiketoiminnan tulokseen.

Laajaan kansainväliseen liiketoimintaansa liittyen konserni on CDC haasteen lisäksi osallisena useissa oikeuskäsittelyissä ja se ei odota näiden 
muiden haasteiden heikentävän merkittävästi konsernin tulosta tai taloudellista asemaa.

Kemira Oyj vastaanotti 19.8.2009 haasteen, jossa Cartel Damage Claims Hydrogen Peroxide SA (CDC) haki vahingonkorvauksia kuudelta 
veryperoksidituottajalta Kemira mukaan lukien vetyperoksidiliiketoimintaan liittyneistä kilpailulainsäädännon 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. 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. 



Vuosineljännestiedot 
Milj. e 2010 2009 2009 2009 2009
Jatkuvat toiminnot Q1 Q4 Q3 Q2 Q1

Liikevaihto
Paper ulkoinen 234,0 229,2 229,9 222,2 223,9
Paper sisäinen - 0,4 0,3 -0,6 1,1
Municipal & Industrial ulkoinen 148,4 140,6 155,6 160,4 150,7
Municipal & Industrial sisäinen - - -0,1 0,3 -
Oil & Mining ulkoinen 66,6 69,2 55,9 52,3 57,0
Oil & Mining sisäinen - 0,2 0,1 2,9 -2,6
Muut ulkoinen 65,7 57,2 46,3 53,6 65,9
Muut sisäinen 0,1 20,6 19,4 18,1 19,3
Eliminoinnit -0,1 -21,2 -19,7 -20,7 -17,8
Yhteensä 514,7 496,2 487,7 488,5 497,5

Liikevoitto
Paper 15,2 9,8 14,8 8,0 7,5
Municipal & Industrial 14,6 6,3 24,9 18,2 10,4
Oil & Mining 6,4 11,2 3,5 3,2 2,0
Muut 2,2 -10,0 -4,2 -0,1 4,2
Eliminoinnit - - - - -
Yhteensä 38,4 17,3 39,0 29,3 24,1

Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä
Paper 15,2 14,6 14,8 8,0 7,5
Municipal & Industrial 16,7 12,9 24,9 18,2 10,4
Oil & Mining 6,4 5,5 3,5 3,2 2,0
Muut 0,8 -0,5 -4,2 -0,1 4,2
Eliminoinnit - - - - -
Yhteensä 39,1 32,5 39,0 29,3 24,1

TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT

Osakekohtainen tulos (EPS) Omavaraisuusaste, %
Emoyhteisön 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 - rahamarkkinasijoitukset
Keskimääräinen osakemäärä - rahavarat

Emoyhteisön oma pääoma / osake Sidotun pääoman tuottoprosentti (ROCE), %
Emoyhteisön omistajille kuuluva oma pääoma kauden lopussa Liiikevoitto + osuus osakkuusyritysten tuloksista x 100
Osakkeiden lukumäärä kauden lopussa (Käyttöpääoma + valmis käyttöomaisuus + osakkuusyrityssijoitukset) *

* keskimäärin



LOPETETUT TOIMINNOT

TULOSLASKELMA 1.1.- 25.3.2010 1.1. - 31.12.2009
Milj. e

Liikevaihto 108,2 530,2
Liiketoiminnan muut tuotot 0,4 1,5
Kulut -98,6 -465,2
Poistot, arvonalentumiset ja arvonalentumisten peruutukset -4,7 -18,8
Liikevoitto 5,3 47,7
Rahoituskulut, netto -1,6 -12,0
Osuus osakkuusyritysten tuloksista - 0,1
Konserniavustus - -9,4
Voitto ennen veroja 3,7 26,4
Tuloverot -1,9 -8,0
Tilikauden voitto 1,8 18,4

Voitto Tikkurila -yksikön luovutuksesta 529,2
Tilikauden voitto lopetetuista toiminnoista 531,0

Jakautuminen lopetetuista toiminnoista
Emoyhteisön omistajille 1,8
Vähemmistölle 0,0
Tilikauden voitto 1,8

Tulos / osake, lopetetut toiminnot, laimentamaton ja laimennettu, e 3,50 0,14

RAHAVIRTA 1.1.- 25.3.2010 1.1. - 31.12.2009
Milj. e

Liiketoiminnan rahavirta -29,0 62,5
Investointien nettorahavirta -1,9 -17,1
Rahoituksen nettorahavirta 24,9 -53,1
Rahavarojen muutos -6,0 -7,7

Tikkurilan osinkona jakamisen vaikutus konsernin taloudelliseen asemaan 25.3.2010 31.12.2009

Pitkäaikaiset varat yhteensä 230,0 224,6
Lyhytaikaiset varat yhteensä 222,1 178,5
Pitkäaikaiset velat yhteensä -164,0 -140,6
Lyhytaikaiset velat yhteensä -132,6 -118,6
Varat ja velat yhteensä 155,5 143,9

Rahana maksetut kulut -0,1
Luovutetun yksikön rahavarat -19,2
Rahavirtavaikutus -19,3

Kaupankäynti Tikkurila Oyj:n osakkeilla alkoi NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä 26.3.2010 ja Tikkurila eriytyi Kemira Oyj:stä. Kemirassa Tikkurila 
muodosti oman segmenttinsä

Kemiran yhtiökokous päätti 16.3.2010, että jokaista osakkeenomistajan omistamaa neljää Kemiran osaketta kohden jaettiin osinkona yksi 
Tikkurilan osake. Kemira jakoi osakkeenomistajilleen osinkona yhteensä 37.933.097 Tikkurilan osaketta, joka vastaa 86 % Tikkurilan osakkeista 
ja niiden tuottamasta äänimäärästä. Kemira piti 14 % vähemistöosuuden Tikkurilasta.


