Osavuosikatsaus Q1-Q3/2014
M€

Q1-Q3/2014

Q1-Q3/2013

Muutos %

Liikevaihto

138,0

136,8

0,8

Liikevoitto

21,6

18,1

19,3

Ekokem Oyj - Osavuosikatsaus Q1-Q3/2014
Ekokem tarjoaa asiakkaille tuottavuutta sekä materiaali- ja energiatehokkuutta parantavia
kierrätys-, hyötykäyttö ja loppusijoitusratkaisuja sekä maaperäkunnostuksen ja
ympäristörakentamisen palveluja.

Toimitusjohtajan katsaus
Ekokemin liikevoitto on kehittynyt edelleen positiivisesti. Liikevaihdon kehitys on ollut odotettua
vaatimattomampaa Ruotsin heikon myynnin ja valuuttakurssierojen negatiivisen kehityksen
vuoksi.
OPCW valitsi Ekokemin alkuvuodesta yhdeksi Syyrian kemiallisten aseiden hävityksessä syntyvien
jätteiden käsittelijäksi. Kaksi ensimmäistä hienokemikaalierää on käsitelty. Kolmannen
toimituksen, kemikaalin käsittelystä syntyneen jäteseoksen, käsittely on aloitettu, ja se jatkuu
edelleen. Kaupalla on ollut positiivinen vaikutus liikevaihtoon ja tulokseen.
Jepuan energialaitoksen parantunut ajettavuus ja Espoon Juvanmalmin öljynerottelulinjaston
investointi kasvattavat liikevaihtoa ja kannattavuutta loppuvuodesta.
Ekokem on mukana Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP ry:n kokoamassa koalitiossa ideoimassa
kierrätysyhteiskunnan edistämistä. Ekokem käynnisti myös hankkeen Suomen ensimmäisen
Ekojalostamon rakentamiseksi Riihimäelle. Ekojalostamossa kotitalouksien syntypaikkalajitellusta
jätteestä erotetaan kierrätyskelpoiset materiaalit ennen energiahyötykäyttöä. Lopullinen
investointipäätös pyritään tekemään kuluvan vuoden aikana ja laitoksen on suunniteltu
käynnistyvän vuoden 2015 loppupuolella.

Liikevaihto ja tulos
Konsernin liikevaihto 1.1.– 30.9.2014 oli 138,0 M€ (136,8 M€) ja liikevoitto 21,6 M€ (18,1 M€).
Vuonna 2013 toteutetut investoinnit lisäsivät lämmöntuotantoa ja paransivat metallien
kierrätysastetta verrattuna vertailukauteen. Lämmin talvi ja alhaiset sähköhinnat vaikuttivat
tulokseen alentavasti. Tulokseen vaikuttaa positiivisesti 1,4 M€ kertaerä Sakabin polttolaitosten
energiaveron palautuksista.

Tase ja investoinnit

Taseen loppusumma oli 279,2 M€ (276,4 M€). Korollisia nettovelkoja oli 59,0 M€ (63,5 M€) ja
omavaraisuusaste oli 55,3 (50,1). Konsernin bruttoinvestoinnit osavuosikaudella Q1-Q3/2014
olivat 10,2 (14,0) M€.
Alkuvuodesta tehtiin päätös investoida öljynerottelulinjastoon Espoon Juvanmalmille sekä
laajentaa Sakabin Kumlassa sijaitsevaa kaatopaikka-aluetta. Sakabilla alkuvuodesta käynnistetty
lievästi pilaantuneiden vesien käsittelylinja ei ole vielä saavuttanut suunniteltua
tuotantokapasiteettia. Tavoitteiden saavuttamisen edellyttämät muutokset ovat toteutettu.

Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä
Vuoden 2013 aikana toteutettujen investointien arvioidaan kasvattavan vuoden 2014 tulosta,
liikevaihdon arvioidaan olevan samalla tasolla kuin vuonna 2013 ja liikevoiton odotetaan kasvavan
maltillisesti.

Konsernin rakenne
Ekokemin yhtiömuoto muutettiin julkiseksi osakeyhtiöksi. Yhtiömuodon muutos hyväksyttiin
yhtiökokouksessa 25.4.2014, ja se on rekisteröity kaupparekisteriin.

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat
Ekokem voitti tarjouskilpailun lounaisen Suomen syntypaikkalajitellun yhdyskuntajätteen
hyödyntämisestä. Neuvottelut sopimuksen syntymisestä ovat kesken. Sopimus alkaisi vuodesta
2018, ja se olisi kestoltaan 25 vuotta. Ekokem osallistui tarjouskilpailuun sekä kierrätys- että
energiahyötykäyttövaihtoehdolla. Lounaisen Suomen kunnallisten jätehuoltolaitosten
muodostama Hankintarengas valitsi vaihtoehdoista energiahyötykäyttöratkaisun.

