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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. Raakaaineiden 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.
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