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Sellun kysyntä ja tarjonta tasapainossa vuonna 2007 

Vuoden 2007 tulos hyvä  
 
• Liikevaihto 1 371 milj. euroa (1 311 milj. euroa) 
• Liikevoitto 186 milj. euroa (212 milj. euroa) 
• Voitto ennen satunnaiseriä 173 milj. euroa (202 milj. euroa) 
• Investoinnit 409 milj. euroa (570 milj. euroa) 
• Sijoitetun pääoman tuotto 10,6 % (14,3 %) 
• Omavaraisuusaste 61,4 % (65,8 %) 
• Velkaisuusaste 36,8 % (20,4 %) 

 

Tilinpäätöskatsauksen luvut ja vertailutiedot vastaavat IFRS-laskentaperiaatteita. Kaikki luvut ovat 
tilintarkastamattomia. 
 
 
Dollarin heikentyminen euroon nähden sekä puuraaka-aineen hinnan voimakas 
nousu rasittivat vuoden 2007 tulosta 
 
Botnia-konsernin liikevaihto vuonna 2007 oli 1 371 miljoonaa euroa, mikä oli viisi 
prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. Liikevoitto laski 12 prosenttia ja oli 186 
miljoonaa euroa (212).  Toimintavuoden liikevaihtoa ja tulosta paransi sellun vahva 
hintakehitys, kun taas merkittävimpänä pienentävänä tekijänä oli dollarin selvä 
heikentyminen euroon nähden ja puuraaka-aineen hinnan voimakas nousu. Euron ja 
dollarin välinen keskikurssi vuonna 2007 oli noin 1,37 (1,26) eli selvästi edellisvuoden 
tasoa korkeampi. 
 
Pohjoisen pitkäkuitusellun USD-hinta kohosi vuoden aikana 19 prosenttia ja euro-
hinta seitsemän prosenttia. Joulukuun lopussa hinta oli 880 US-dollaria. Lyhyt-
kuidussa (eukalyptus ja koivu) USD-hinnan nousu oli 16 prosenttia ja eurohinnan 
neljä prosenttia ja joulukuun lopussa hinta oli 780 US-dollaria.  
 
Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE) vuonna 2007 oli 10,6 prosenttia (14,3). 
Tuottoastetta laski Uruguayn sellutehdasinvestoinnin pääomitus. 
 
Uruguayn Fray Bentosiin rakennettu sellutehdas valmistui syyskuussa aikataulun 
mukaisesti ja käynnistyi onnistuneesti marraskuussa. Viivästys liittyi Uruguayn ja 
Argentiinan väliseen tehdasta koskevaan poliittiseen erimielisyyteen. 
Käynnistymisellä ei ollut olennaista vaikutusta vuoden tulokseen. 
 
 
Viimeisen neljänneksen tulos laski selvästi edelliseen verrattuna  
 
Viimeisellä vuosineljänneksellä liikevaihto pysyi lähes samalla tasolla kuin edellisellä 
neljänneksellä ja oli 343,8 miljoonaa euroa (345,2 milj. euroa 7-9/07). Liikevoitto laski 
55 prosenttia ja oli 26,3 miljoonaa euroa (59,0 milj. euroa 7-9/07). Tulosta laskivat 
dollarin kurssin heikkeneminen (-5,4%) sekä puuraaka-aineen hintojen nousu. Sellun 
valuuttamääräiset markkinahinnat nousivat viisi prosenttia havusellulla ja seitsemän 
prosenttia lehtisellulla. 
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Rahoitusasema edelleen hyvä 
 
Botnian rahoitusasema ja maksuvalmius säilyivät hyvinä toimintavuoden aikana. 
Yhtiö allekirjoitti maaliskuussa 2007 uuden viisivuotisen 300 miljoonan euron 
syndikoidun valmiusluoton, joka korvasi aiemman 210 miljoonan euron luoton. 
Samalla allekirjoitettiin Uruguayn sellutehdasinvestoinnin 470 miljoonan dollarin 
suuruinen rahoituspaketti.  
 
Uruguayn investointi vaikutti siihen, että konsernin omavaraisuusaste laski 61,4 
prosenttiin (65,8).  Velkaisuusaste (net gearing) nousi 36,8 prosenttiin (20,4). 
Uruguayn investointi vaikutti myös siihen, että konsernilla oli vuoden 2007 lopussa 
korollista nettovelkaa 500 miljoonaa euroa, mikä on lähes kaksi kertaa enemmän 
kuin edellisenä vuonna (268,5). 
 
 
Puun niukkuus rajoitti sellutuotantoa 
 
Vuoden 2007 aikana sellun kysyntä ja tarjonta olivat tasapainossa ja tuottajien 
selluvarastot pysyivät matalalla tai normaalilla tasolla. Uutta lyhytkuitukapasiteettia 
rakennettiin yli kolme miljoona tonnia ja tästä kaksi kolmannesta käynnistyi vuoden 
loppupuolella.  
 
Puun niukkuus vaikutti rajoittavasti sellutuotantoon ainakin Suomessa, Venäjällä, 
Keski-Euroopassa, Kanadassa sekä Indonesiassa.  
 
Sellun toimitusmäärät nousivat edellisvuodesta kaksi prosenttia ollen 2 549 491 
tonnia (2 503 568). Toimituksista 65 prosenttia myytiin osakkaille ja 35 % markkina-
asiakkaille.  
 
 
Kemissä ja Joutsenossa tehtiin vuosituotantoennätykset 
 
Botniassa valmistettiin sellua vuoden aikana 2 616 116 tonnia (2 519 956), mikä on 
vajaa neljä prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. Havusellun osuus oli 66 % 
tuotannosta (69%). Kemin ja Joutsenon tehtailla tehtiin uudet vuosituotanto-
ennätykset. 
 
Puuta käytettiin sellunvalmistukseen 13,1 miljoonaa kuutiometriä (13,1). Kaskisten 
tehtaalla käytettiin Uruguaysta tuotua eukalyptusta sekä Uruguayn tehtaan 
tuotekehityksen ja teknisen markkinoinnin osana että korvaamaan kaliimpia Itämeren 
alueen tuontipuueriä. 
 
Kotimaan puun tehdashinnat nousivat merkittävästi loppuvuonna. Tuontipuun hinnat 
olivat korkeat koko vuoden ajan. 
 
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 
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hankinnasta 74,5 prosenttia tuli sertifioiduista metsistä.  Suurin osa tästä tuli  FFCS:n 
(Finnish Forest Certification System) mukaisesti sertifioiduista metsistä ja osa 
uruguaylaisen tytäryhtiön, Forestal Orientalin metsistä, jotka on puolestaan sertifioitu 
FSC:n (Forest Stewardship Council) mukaisesti. Botnia S.A.:lle myönnettiin vuoden 
aikana puun alkuperän seurantajärjestelmää (Chain of Custody) koskeva FSC-
sertifiointi, joka kattaa eukalyptussellun valmistuksen ja myynnin. 
 
Svir Timberin tuotanto vuonna 2007 oli 188 484 kiintokuutiometriä. 
Sahatavaramarkkinat olivat ensimmäisen vuosipuoliskon erittäin vahvat, mutta 
kolmannen kvartaalin aikana kysyntä ja hinnat kääntyivät voimakkaaseen laskuun.  
 
 
Uruguayn sellutehtaan käynnistys onnistui erinomaisesti 
 
Botnian käyttöomaisuusinvestoinnit olivat 408,8 miljoonaa euroa (569,8).  
Käyttöomaisuuden myynnit olivat 0,7 miljoonaa euroa (18,9). 
  
Uruguayn sellutehdasinvestointi valmistui suunnitelman mukaan syyskuun alussa, 
mutta tehtaan käynnistyslupa saatiin vasta marraskuun 8. päivä Uruguayn ja 
Argentiinan välisen poliittisen kiistan vuoksi. Investointikustannukset alittivat 
alkuperäisen kustannusarvion. Tehtaan käynnistäminen onnistui erinomaisesti, ja niin 
tuotannon määrä kuin laatukin ylittivät ennakkoarviot. Tiukat ympäristölupaehdot on 
täytetty kaikilla osa-alueilla. 
 
Botnian tytäryhtiö Forestal Oriental S.A. (FO) jatkoi edelleen istutus- ja 
korjuukapasiteetin kehittämistä. FO omistaa tällä hetkellä noin 170 000 hehtaaria 
maata, josta 60 % on istutettua tai istutukseen kelpaavaa.  
 
Venäjällä Svirin tukkihuoltoa varmistamaan hankittiin puunkorjuuyhtiöt ZAO Petrovles 
Podporozhye ja ZAO Petrovles Pasha. Vologdan läänissä jatkettiin sellutehtaan 
pitkän aikavälin kehitysmahdollisuuksien kartoitusta. 
 
Merkittävin kotimaan investointi oli Rauman tehtaan valkaisuprosessin muuttaminen 
ECF-valkaistun sellun tuotantoa varten. Päätavoitteena oli kehittää tuotteiden laatua 
entistä paremmin asiakastarvetta vastaavaksi. Investoinnin yhteydessä tehtaan 
vuosikapasiteetti kasvoi 45 000 tonnia. Kokonaiskustannusarvio vuosina 2006 ja 
2007 toteutetulle hankkeelle oli 45 miljoonaa euroa. 
 
 
 
Lisätietoja antaa: 
Talousjohtaja Ville Jaakonsalo, puh. 010 469 4674 
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KVARTAALILUVUT   IVQ / 2007 IIIQ / 2007 IIQ / 2007 IQ / 2007 IVQ / 2006 
              
Liikevaihto MEUR 343,8 345,2 325,2 357,1   
EBITDA MEUR 52,5 84,8 62,3 89,5 90,4 
Liikevoitto MEUR 26,3 59,0 37,1 63,7 60,7 
Tulos ennen satunnaiseriä MEUR 22,8 55,3 33,4 61,9 56,0 
              
Sijoitetun pääoman tuotto % 5,6 12,9 8,6 15,4 14,8 
Omavaraisuusaste % 61,4 62,8 62,9 64,9 65,8 
Velkaisuusaste % 36,8 34,1 32,3 27,2 20,4 
              
Investoinnit MEUR 91,7 76,6 124,7 115,8 157,2 

 
 

TULOSLASKELMA (milj. euroa) 1-12/2007 % 1-12/2006 % Muutos % 1-12/2006 % 
               
Liikevaihto 1 371,3 100,0 1 311,3 100,0 60,0 4,6 1 311,3 100,0 
  Liiketoiminnan muut tuotot 29,7  27,1  2,6  27,1   
  Toimintakulut 1 111,9  1 022,1  -89,8  1 022,1   
  Poistot 102,9   103,8   0,9   103,8   
Liikevoitto 186,2 13,6 212,5 16,2 -26,3 -12,4 212,5 16,2 
  Osuus osakkuusyhtiöiden          
  tuloksista -0,4  -0,4  0,1  -0,4   
  Kurssierot -1,3  -0,3   -1,0  -0,3   
  Muut rahoitustuotot ja -kulut -11,2 -0,9 -9,5 -0,7 -1,7   -9,5 -0,7 
Voitto ennen satunnaiseriä 173,3 12,6 202,3 15,4 -29,0 -14,3 202,3 15,4 
  Satunnaiset erät 0,0   0,0   0,0   0,0   
Voitto ennen veroja ja          
vähemmistöosuutta 173,3 12,6 202,3 15,4 -29,0 -14,3 202,3 15,4 
  Verot -47,7  -62,5  14,8  -62,5   
  Vähemmistöosuus 2,9   8,2   -5,3   8,2   
Katsauskauden tulos 128,6 9,4 148,0 11,3 -19,4 -13,1 148,0 11,3 

 
TASE (milj. euroa) 12/2007 % 12/2006 % 12/2006 % 
                
Vastaavaa             
  Pysyvät vastaavat 1 815,0 81,8 1 605,9 80,3 1 605,9 80,3 
  Vaihtuvat vastaavat             
     Vaihto-omaisuus 202,7 9,1 146,2 7,3 146,2 7,3 
     Muut vaihtuvat vastaavat 186,5 8,4 235,1 11,8 235,1 11,8 
     Likvidit varat 13,7 0,6 11,9 0,6 11,9 0,6 
                
Yhteensä 2 217,9 100,0 1 999,1 100,0 1 999,1 100,0 
                
Vastattavaa            
  Osakepääoma ja muu oma pääoma 1 235,3 55,7 1 197,4 59,9 1 197,4 59,9 
  Vähemmistöosuus 125,4 5,7 117,9 5,9 117,9 5,9 
  Pakolliset varaukset 8,3 0,4 4,6 0,2 4,6 0,2 
  Pitkäaikainen vieras pääoma 539,2 24,3 404,1 20,2 404,1 20,2 
  Lyhytaikainen vieras pääoma 309,6 14,0 275,0 13,8 275,0 13,8 
Yhteensä 2 217,9 100,0 1 999,1 100,0 1 999,1 100,0 

 
 


