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Vahva alkuvuosi piti Botnian vuoden 2008 tuloksen hyvänä 
 
• Liikevaihto 1 591 milj. euroa (1 371 milj. euroa) 
• Liikevoitto 209 milj. euroa (186 milj. euroa) 
• Voitto ennen satunnaiseriä 176 milj. euroa (173 milj. euroa) 
• Investoinnit 99 milj. euroa (409 milj. euroa) 
• Sijoitetun pääoman tuotto 10,6 % (10,6 %) 
• Omavaraisuusaste 63,4 % (61,4 %) 
• Velkaisuusaste 36,5 % (36,8%) 
 
Tilinpäätöksen luvut ja vertailutiedot vastaavat IFRS-laskentaperiaatteita. Kaikki luvut ovat tilintarkastamattomia.  
 
 
Korkeat raaka-ainekustannukset ja sellun kysynnän voimakas heikkeneminen rasitti-
vat vuoden 2008 tulosta 
 
Botnia-konsernin liikevaihto vuonna 2008 oli 1 591 miljoonaa euroa (1 371), mikä oli 16 pro-
senttia enemmän kuin edellisenä vuonna. Liikevoitto kasvoi 12 prosenttia ja oli 209 miljoonaa 
euroa (186). Toimintavuoden liikevaihtoa ja tulosta tukivat alkuvuodesta sellun korkea hinta-
taso ja loppuvuoden aikana vahvistunut dollari. Merkittävimpinä tulosta pienentävinä tekijöinä 
olivat puuraaka-aineen korkeana jatkunut hintataso sekä loppuvuodesta toteutunut sellun 
hinnan ja kysynnän voimakas heikkeneminen.  
 
Pohjoisen pitkäkuitusellun USD-hinta laski voimakkaasti loppuvuoden aikana. Joulukuun lo-
pussa hinta oli 638 US-dollaria (edellisvuoden joulukuussa 870 US-dollaria). Lyhytkuidussa 
hinta oli joulukuun lopussa 580 US-dollaria (edellisvuonna 780 US-dollaria).  
 
Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE) pysyi ennallaan ja oli vuonna 2008 10,6 prosenttia.  
 
Viimeisen neljänneksen tulos laski selvästi edelliseen verrattuna 
 
Viimeisellä vuosineljänneksellä liikevaihto oli 359,2 miljoonaa euroa (421,1 milj. euroa 7-
9/08). Liikevoitto laski 113 prosenttia ja oli -12,7 miljoonaa euroa (101,7 milj. euroa 7-9/08). 
Tulosta laskivat sellun hintojen voimakas lasku ja sellun kysynnän heikentyminen sekä mar-
ras-joulukuussa kaikilla tehtailla toteutetut tuotannonrajoitukset. Sellun valuuttamääräiset 
markkinahinnat laskivat 20 prosenttia havusellulla ja 21 prosenttia lehtisellulla.  
 
Rahoitusasema säilyi hyvänä 
 
Botnian rahoitusasema ja maksuvalmius säilyivät hyvinä toimintavuoden aikana. Syyskuussa 
metsäyhtiö Forestal Oriental julkisti Uruguayssa yhteensä 100 miljoonan dollarin joukkovel-
kakirjaohjelman ja laski liikkeelle onnistuneesti ensimmäisen 35 miljoonan dollarin erän vel-
kakirjoja Uruguayn markkinoille.  
 
Konsernin omavaraisuusaste nousi toimintavuoden aikana 63,4 prosenttiin (61,3). Velkai-
suusaste (net gearing) oli 36,5 prosenttia (36,8). Korolliset nettovelat olivat vuoden lopussa 
562,2 miljoonaa euroa (500,3).  
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Raaka-aineen saatavuus rajoitti sellun tuotantoa ja kysyntä heikkeni voimakkaasti lop-
puvuonna 
 
Vuoden 2008 alussa markkinoille tuli noin kolme miljoonaa tonnia uutta lehtisellukapasiteet-
tia. Toimittajien selluvarastot kasvoivat hieman alkuvuoden aikana ja kääntyivät heinäkuussa 
koko loppuvuoden jatkuneeseen rajuun kasvuun.  
 
Vuoden lopulla Kanadassa ja Pohjoismaissa suljettiin lähes kaksi miljoonaa tonnia vanhaa 
sellukapasiteettia puun heikon saatavuuden ja huonon kannattavuuden takia. Vuoden kulu-
essa suomalaiset sellutehtaat menettivät hintakilpailukykyään johtuen kilpailijoita nopeammin 
kohonneista puun hinnoista ja euron vahvistumisesta etenkin Ruotsin kruunua ja Kanadan 
dollaria vastaan.  
 
Sellun myyntimäärät nousivat edellisvuodesta 20 prosenttia. Sellun kokonaismyynti oli 3 064 
023 tonnia (2 549 491). Toimituksista noin 60 prosenttia myytiin osakkaille ja 40 prosenttia 
markkina-asiakkaille.  
 
Uruguayn tuotanto ylitti tavoitteen 
 
Botniassa valmistettiin sellua vuoden aikana 3 298 458 tonnia (2 616 116). Uruguayssa tavoi-
tetaso ylitettiin 85 000 tonnilla, Suomessa tavoitteesta jäätiin noin 247 000 tonnia lähinnä al-
kuvuoden raaka-ainerajoitusten ja marras-joulukuun tuotannonrajoitusten vuoksi.  
 
Kaskisten tehtaalla käynnistettiin marraskuussa yt-neuvottelut koskien toiminnan keskeyttä-
mistä toistaiseksi tai vaihtoehtoisesti tehtaan toiminnan lopettamista. Päätös tehtaan sulke-
misesta vuoden 2009 ensimmäisen kvartaalin aikana tehtiin tammikuussa 2009.  
 
Kaikilla Botnian nykyisillä tehtailla on oikeus käyttää PEFC (Programme for the Endorsement 
of Forest Certification Schemes) –tuotemerkkiä. Puunhankinta, sellutuotanto sekä myynti 
ovat sertifikaatin vaatimusten mukaisia. Botnian puun hankinnasta noin 70 prosenttia tuli ser-
tifioiduista metsistä. Suurin osa tästä tuli FFCS:n (Finnish Forest Certification System) mu-
kaisesti sertifioiduista metsistä ja osa uruguaylaisen tytäryhtiön, Forestal Orientalin metsistä, 
jotka on puolestaan sertifioitu FSC:n (Forest Stewardship Council) mukaisesti. Botnian Suo-
men tehtaille myönnettiin 22.12.2008 FSC Chain-of-Custody Controlled Wood –sertifikaatti.  
 
Svir Timberin sahan tuotantomäärä oli 170 747 m3 jääden selvästi 230 000 m3:n tavoittees-
ta. Syy jättämään oli koko vuoden jatkunut heikko kysyntätilanne.  
 
Merkittävimmät investoinnit kohdistuivat ympäristöpäästöjen pienentämiseen 

 
Konsernin käyttöomaisuusinvestoinnit olivat 98,7 miljoonaa euroa (408,8).  Käyttöomaisuuden 
myynnit olivat 1,8 miljoonaa euroa (0,7). 
 
Uruguayn sellutehtaan ensimmäinen käyntivuosi onnistui erinomaisesti. Tehdas saavutti 935 
000 tonnin vuosituotannon sekä täytti tiukat laatu- ja ympäristötavoitteet. 
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Botnian tytäryhtiö Forestal Oriental S.A. jatkoi edelleen istutus- ja korjuukapasiteetin kehittä-
mistä. FO omistaa tällä hetkellä noin 180 000 hehtaaria maata, josta noin 60 % on istutettua 
tai istutukseen kelpaavaa.  
 
Merkittävimmät kotimaan investoinnit kohdistettiin Äänekosken tehtaan automaatiojärjestel-
män uusimiseen, Kemin tehtaan massan pesuun sekä Rauman tehtaan ilmapäästöjen alen-
tamiseen. 

 
Yhtiön toimitusjohtajaksi nimitettiin Ilkka Hämälä  
 
Vuodesta 1997 yhtiön toimitusjohtajana toiminut Erkki Varis jäi eläkkeelle 31.8.2008 saavu-
tettuaan sopimuksen mukaisen eläkeiän. Uudeksi toimitusjohtajaksi nimitettiin DI Ilkka Hämä-
lä. 

 
Lähiajan näkymät 
 
Vuoden 2009 markkinatilannenäkymä on paperitehtaiden käyntiasteiden alhaisuudesta joh-
tuen heikko. Sellun hinta on laskenut 2008 loppuvuonna tasolle, joka ei mahdollista Suomen 
tehtailla positiivista tulosta. Kapasiteettia joudutaan sopeuttamaan kysyntää vastaavaksi mer-
kittävin tuotannonrajoitusseisokein.  
 
Vuoden 2008 viimeisellä kvartaalilla ja vuoden 2009 alussa suljettavan sellukapasiteetin vai-
kutus markkinoilla näkyy tuottajien ylivarastotilanteen purkauduttua vasta loppuvuonna. Uutta 
kapasiteettia ja tehtaiden laajennuksia on käynnistymässä 2009 noin 2 miljoonaa tonnia. Ka-
pasiteettien nettomuutoksen vaikutus markkinoilla on vuonna 2009 lähellä nollaa. 
 
Venäjän sahaliiketoiminnan operatiivisen tehokkuuden kehittämistä jatketaan. Sahatavaran 
markkinatilanne jatkuu heikkona. Kuitupuun viennin väheneminen Venäjältä vaikuttaa hak-
kuumääriin ja saattaa aiheuttaa niukkuutta tukin saatavuuteen. 
 
Suomen liiketoiminnoissa jatketaan kustannustehokkuuden ja laadun jatkuvaa parantamista 
sekä liiketoimintaprosessien ja osaamisen kehittämistä. 
 
Suomen tehtaiden sellun tuotantomäärien leikkaaminen vähentää oleellisesti tarvetta tuonti-
puun käyttöön ja alentaa siten keskimääräistä puukustannusta. 
 
Uruguayn tehdas on saavuttanut mitoitustuotantotasonsa ja kustannustehokkuudellaan vah-
vistaa yhtiön taloudellisia näkymiä vuonna 2009. Konsernin kokonaistuloksen odotetaan 
Suomen tehtaiden heikon tuloksen johdosta olevan edellisvuotta alempi. 
 
 
Lisätietoja antaa talousjohtaja Ville Jaakonsalo, puh. 010 469 4674 
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KVARTAALILUVUT   IVQ / 2008 IIIQ / 2008 IIQ / 2008 IQ / 2008 IVQ / 2007 
              
Liikevaihto MEUR 359,2 421,1 412,6 397,9 343,8
EBITDA MEUR 22,9 136,0 78,8 109,4 52,5
Liikevoitto MEUR -12,7 101,7 44,4 75,3 26,3
Tulos ennen satunnaiseriä MEUR -22,3 99,2 38,0 61,0 22,8
              
Sijoitetun pääoman tuotto % -2,3 20,4 9,2 15,9 5,6
Omavaraisuusaste % 63,4 63,0 60,9 59,9 61,4
Velkaisuusaste % 36,5 34,2 41,1 41,9 36,8
              
Investoinnit MEUR 21,1 34,4 19,9 23,3 91,7

 
TULOSLASKELMA (milj.euroa) 1-12/2008 % 1-12/2007 % Muutos %
             
Liikevaihto 1 590,7 100,0 1 371,3 100,0 219,4 16,0
  Liiketoiminnan muut tuotot 30,4   29,7   0,7   
  Toimintakulut 1 273,9   1 111,9   -162,0   
  Poistot 138,5   102,9   -35,6   
Liikevoitto 208,7 13,1 186,2 13,6 22,5 12,1
  Osuus osakkuusyhtiöiden          
  tuloksista 0,1   -0,4   0,5   
  Kurssierot -2,7   -1,3   -1,4   
  Muut rahoitustuotot ja -kulut -30,2 -2,1 -11,2 -0,9 -19,0   
Voitto ennen satunnaiseriä 175,9 11,1 173,3 12,6 2,6 1,5
  Satunnaiset erät 0,0   0,0   0,0   
Voitto ennen veroja ja          
vähemmistöosuutta 175,9 11,1 173,3 12,6 2,6 1,5
  Verot -3,5   -47,7   44,2   
  Vähemmistöosuus -32,4   2,9   -35,3   
Katsauskauden tulos 140,0 8,8 128,6 9,4 11,5 8,9

 
TASE (milj.euroa) 12/2008 % 12/2007 % 
            
Vastaavaa         
  Pysyvät vastaavat 1 822,4 75,1 1 815,0 81,8 
  Vaihtuvat vastaavat         
     Vaihto-omaisuus 337,6 13,9 202,7 9,1 
     Muut vaihtuvat vastaavat 198,7 8,2 186,5 8,4 
     Likvidit varat 68,8 2,8 13,7 0,6 
            
Yhteensä 2 427,5 100,0 2 217,9 100,0 
            
Vastattavaa         
  Osakepääoma ja muu oma pääoma 1 364,5 56,2 1 235,3 55,7 
  Vähemmistöosuus 174,0 7,2 125,4 5,7 
  Pakolliset varaukset 9,1 0,4 8,3 0,4 
  Pitkäaikainen vieras pääoma 615,3 25,3 539,2 24,3 
  Lyhytaikainen vieras pääoma 264,6 10,9 309,6 14,0 
Yhteensä 2 427,5 100,0 2 217,9 100,0 

 


