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Heikko dollari vaikutti Botnian tulokseen 
 
KANNATTAVUUS PYSYI KUITENKIN OLOSUHTEISIIN NÄHDEN HYVÄNÄ 
 

• Liikevaihto 1 006,4 milj. euroa (milj. 1 033,5 euroa) 
• Liikevoitto 84,2 milj. euroa (153,8 milj. euroa) 
• Voitto ennen satunnaiseriä 78,9 milj. euroa (150,5  milj. euroa) 
• Investoinnit 85,0 milj. euroa (57,9 milj. euroa) 
• Sijoitetun pääoman tuotto 6,9 % (11,7%) 
• Omavaraisuusaste 70,3 % (69,6%) 

 
Kaikki luvut ovat tilintarkastamattomia.  
 . 
Havusellun hinta nousi vuoden loppua kohti 
 
Markkinatilanne vuonna 2003 on ollut melko hyvin tasapainossa. Tarjontaa rajoittivat alku-
vuonna USA:n etelävaltioiden puupula ja syksyllä useiden sellutehtaiden kunnossapi-
toseisokit. Vuoden 2003 keskimääräinen käyntiaste Norscan –maissa (Pohjois-Amerikka ja 
pohjoismaat) nousi noin 93 prosenttiin (91). Norscan –maiden sellutuottajien varastot olivat 
vuoden lopussa 1,84 miljoonaa tonnia (1,63). 
 
Havusellun markkinahinnat nousivat vuoden 2003 ensimmäisen vuosineljänneksen aikana, 
kääntyivät lievään laskuun toisella vuosineljänneksellä ja lähtivät jälleen kohoamaan kolman-
nen vuosineljänneksen puolessa välissä. Vuoden viimeisellä neljänneksellä hintakehitys jatkui 
melko vakaana. Valkaistun havusellun markkinahinta oli toimintavuoden alussa 440 dollaria 
tonnilta, toisen neljänneksen alussa 560 dollaria, kolmannen neljänneksen lopussa 530 dolla-
ria ja päätyi 560 dollariin vuoden lopussa. Vuoden keskimääräinen valuuttapohjainen markki-
nahinta nousi edelliseen vuoteen verrattuna 14 prosenttia.  
 
Lyhytkuitusellun hinta toimintavuoden alussa oli 435 euroa tonnilta, toisen neljänneksen alus-
sa 490 euroa ja toisen neljänneksen lopussa 446 euroa. Kolmannen vuosineljänneksen lo-
pussa lyhytkuitusellun hinta oli 510 dollaria (EUR 454) ja vuoden lopussa 500 dollaria (EUR 
407) tonnilta. Keskimääräinen europohjainen markkinahinta laski kahdeksan prosenttia edelli-
seen vuoteen verrattuna. 
 
Euron ja dollarin välinen keskikurssi vuonna 2003 oli noin 1,13 (0,95) eli dollari oli keskimäärin 
19,7 prosenttia edellisvuotta heikommalla tasolla.  
 
Botnian tuotanto ja toimitukset lisääntyivät 
 
Botnian tuotanto vuonna 2003 oli 2 391 394 tonnia selluloosaa (2 249 719). Sellutuotanto 
kasvoi 6,3 prosenttia edellisvuodesta.   
 
Sellun kokonaismyynti oli  2 382 514 tonnia (2 238 366 ). Toimituksista 1 755 500 tonnia  (1 
703 029 ) oli osakkaille ja 627 014 tonnia (535 337) markkina-asiakkaille.  Sellun toimitusmää-
rät nousivat edellisvuodesta 6,4 prosenttia. Botnian selluvarastot olivat toimintavuoden lopus-
sa normaalitasolla.  
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Metsä-Botnian puunkäyttö nousi 11,9 miljoonaan kuutiometriin (11,6). Puunkäytöstä havupuu-
ta oli 5,8 miljoonaa kuutiometriä (5,6), havuhaketta 3,0 miljoonaa kuutiometriä (2,7) ja lehti-
puuta 3,1 miljoonaa kuutiometriä (3,0). Puutoimitukset sujuivat toimintavuonna ongelmitta. 
 
Vuonna 2002 toteutunut havukuitupuun kantohinnan nousu näkyi tehdashinnassa vuonna 
2003; puun tehdashinta nousi edellisestä vuodesta 1,2 prosenttia. Puun kantohinta laski toi-
mintavuoden loppupuolella, mutta sen vaikutus tehdashintoihin näkyy selvemmin vasta vuon-
na 2004.  
Puukauppa kävi vilkkaana syksyyn saakka, mutta hinnan lasku syksyllä vähensi puun markki-
noille tuloa lokakuusta alkaen. Kotimaisen puun osuus hankitusta kokonaismäärästä oli 87,5 
%.  
Investoinnit 
Kemin sellutehtaan investointiprojekti, jonka merkittävimpänä osana oli uuden haihduttamon 
rakentaminen, otettiin käyttöön tammikuussa 2003. 40 miljoonaa euroa maksaneen investoin-
nin tavoitteet – käyttövarmuuden parantaminen, kustannustehokkuuden lisääminen sekä ym-
päristökuormituksen vähentäminen – on saavutettu.  
 
Merkittäviä uusia investointeja ei kotimaassa ole aloitettu toimintavuoden aikana.  
 
Botnia aloitti syksyllä 2003 selvitykset sellutuotannon käynnistämisestä Uruguayssa. Ensi vai-
heessa käynnistettiin mahdollisen sellutehtaan ympäristövaikutusten arviointi sekä sosioeko-
nominen tutkimus. Päätösvalmius noin miljoona tonnia valkaistua eukalyptussellua vuodessa 
valmistavan tehtaan rakentamisesta on saavutettavissa vuoden 2004 loppuunmennessä edel-
lyttäen, että kaikki tarpeelliset selvitykset ja luvat ovat valmiina. Mahdollisen toteuttamisen ai-
katauluun vaikuttavat edellä mainittujen seikkojen lisäksi Botnian osakasyhtiöiden kuidun tarve 
sekä yleinen taloudellinen tilanne. 
 
Lisäksi Botnia suunnittelee kahden sahan rakentamista Venäjälle. Toinen saha on tarkoitus 
rakentaa Leningradin maakuntaan Podporodzhjen kaupunkiin ja toinen Sudaan Vologdan alu-
eelle. Hankkeiden tavoitteena on osaltaan varmistaa korkealaatuisen armeeraussellun raaka-
aineen saantia sekä luoda investointiedellytyksiä pidemmällä tähtäimellä selluteollisuudelle. 
 
Vuonna 2004 panostetaan kehityshankkeiden valmisteluun  
 
Botnian päätavoitteita vuodeksi 2004 ovat asiakastyytyväisyyden edelleen parantaminen, toimi-
tusprosessin tehokkuuden lisääminen, yhtiön kokonaiskannattavuuden kohentaminen sekä esi-
miestyön laadun edelleen kehittäminen. Lisäksi panostetaan voimakkaasti kehityshankkeiden 
valmisteluun yhtiön strategian mukaisesti. Tärkeimpinä kohteina ovat Uruguayn sellutehdashank-
keen ympäristövaikutusten arvioinnin ja sosioekonomisen tutkimuksen loppuunsaattaminen alku-
vuoden aikana sekä esisuunnittelun toteuttaminen. Myös Venäjän sahahankkeiden valmistelutyö-
tä jatketaan suunnitelmien mukaisesti. 
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Lähiajan näkymät 
 
Konsernin tuotantomäärien ja tuloksen kehitys on pitkälti riippuvainen kemiallisen metsäteollisuu-
den markkinatilanteen kehittymisestä. Sellun tuotantomäärien uskotaan kehittyvän suotuisasti. Al-
kuvuotta varjostavat kuitenkin hintapaineet etenkin lyhytkuitusellussa. 
 
Vuoden 2004 aikana sellun kysyntä jatkunee kohtuullisen hyvänä Aasiassa ja Pohjois-
Amerikassa. Myös Euroopassa on sellumarkkinoilla ollut hienoista piristymistä viime aikoina, 
mutta Euroopan taloudellisen kehityksen epävarmuus muodostaa edelleen uhkatekijän myös 
alueen sellumarkkinoiden kehitykselle.  
 
Yhdysvaltojen dollarin kurssin lasku on heikentänyt eurooppalaisten tuottajien hintakilpailu-
kykyä ja riski dollarin kurssin laskulle on edelleen ilmeinen. Valuuttakurssiepävarmuudesta 
huolimatta yhtiön tuloksen ennakoidaan vuonna 2004 säilyvän tyydyttävänä.  
 
Taloudelliset luvut 
 
Liikevaihto ja tulos laskivat  
 
Botnian liikevaihto oli 1 006,4 miljoonaa euroa (1 033,5 v. 2002). Laskua edelliseen vuoteen 
oli 2,6 prosenttia. Liikevaihdon lasku johtui suurimmaksi osaksi sellun hinnoitteluvaluuttana 
toimivan Yhdysvaltojen dollarin aiempaa vuotta alhaisemmasta valuuttakurssista sekä karton-
kiliiketoiminnan yhtiöittämisestä vertailuvuoden toisen vuosineljänneksen alussa. 
 
Kannattavuus heikkeni verrattuna edelliseen vuoteen, mutta tulos oli kuitenkin tyydyttävä. 
Voitto ennen satunnaiseriä oli 78,9 miljoonaa euroa (150,5). Merkittävin kannattavuutta hei-
kentänyt tekijä oli dollarin kurssitason lasku. Edellistä vuotta korkeampi käyntiaste sekä kas-
vaneet myyntimäärät ja kohonneet havusellun markkinahinnat ovat kuitenkin kompensoineet 
valuuttakurssin vaikutusta tilikauden tulokseen. 
 
Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE) vuonna 2003 oli 6,9 prosenttia (11,7). 
 
Omavaraisuus pysyi hyvänä  
 
Konsernin omavaraisuus toimintavuoden alussa oli 69,6 prosenttia. Vuoden lopussa omava-
raisuus oli likimäärin samalla tasolla ja oli 70,3 prosenttia.  
 
Velkaisuusaste (net gearing) nousi 2,8 prosenttiin (0,0). Korolliset nettovelat vuoden lopussa 
olivat 28,8 miljoonaa euroa (-0,1).  
 
Yhtiö allekirjoitti syyskuussa sopimuksen 210 miljoonan euron lainalimiitistä. Laina käytetään 
yleisenä valmiusluottona ja sillä toteutettiin aiemman lainajärjestelyn uudelleen rahoittaminen. 
 
Tilikauden aikana ei myynnin valuuttamääräistä kassavirtaa ole suojattu valuutta-
johdannaissopimuksilla. Myös aiemmat valuuttamääräiset lainat on pääosin maksettu pois. 
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Henkilöstö 
  
Konsernin henkilöstömäärä oli keskimäärin 1 952 henkilöä (1 926). Vuoden lopussa konsernin 
palveluksessa oli 1 901 henkilöä (1 751). 
Koko henkilöstö on ollut tavoitteen mukaisesti tulospalkkauksen piirissä  toimintavuoden aika-
na. 
 
Investoinnit  
 
Konsernin käyttöomaisuusinvestoinnit olivat 85,0 miljoonaa euroa (57,9). Käyttöomaisuuden 
myynnit olivat 2,8 miljoonaa euroa (0,9). 
 
 
Tulostietojen julkistaminen muuttuu 
 
Botnia on päättänyt lopettaa osavuosikatsausten julkistamisen neljännesvuosittain.  Samaa 
käytäntöä noudattavat jo nyt metsäyhtiöt, jotka eivät ole pörssiyhtiöitä. Tulos julkaistaan tästä 
lähtien kerran vuodessa tilinpäätöksen valmistuttua.  
 
 
Lisätietoja antavat: 
Toimitusjohtaja Erkki Varis, puh. 010 469 4671 
Talousjohtaja Jukka Forsström, puh. 010 469 4674 
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TULOSLASKELMA (milj.euroa) 1-12/2003 % 1-12/02 % Muutos % 1-12/02 %
 

Liikevaihto 1 006,4 100,0 1 033,5 100,0 -27,2 -2,6 1 033,5 100,0
Osuus osakkuusyhtiöiden
tuloksista 0,1 0,2 -0,1 0,2
Liiketoiminnan muut tuotot 23,8 25,1 -1,3 25,1
Toimintakulut 835,1 793,2 -41,9 793,2
Poistot 110,8 111,7 0,9 111,7

Liikevoitto 84,2 8,4 153,8 14,9 -69,6 -45,2 153,8 14,9
Kurssierot 0,4 2,2  -1,7 2,2
Muut rahoitustuotot ja -kulut -5,7 -0,5 -5,5 -0,3 -0,2 -5,5 -0,3

Voitto ennen satunnaiseriä 78,9 7,8 150,5 14,6 -71,5 -47,5 150,5 14,6
Satunnaiset erät 0,0 0,0 0,0 0,0

Voitto ennen veroja ja
vähemmistöosuutta 78,9 7,8 150,5 14,6 -71,5 -47,5 150,5 14,6

Verot -23,3 -43,4 20,2 -43,4
Vähemmistöosuus 0,1 -0,8 1,0 -0,8

Katsauskauden tulos 55,8 5,5 106,2 10,3 -50,4 -47,5 106,2 10,3

TASE (milj.euroa) 12/2003 % 12/2002 % 12/2002 %

Vastaavaa
Pysyvät vastaavat 1 174,0 78,8 1 190,4 76,9 1 190,4 76,9
Vaihtuvat vastaavat    
   Vaihto-omaisuus 138,5 9,3 133,4 8,6 133,4 8,6
   Muut vaihtuvat vastaavat 157,5 10,6 152,9 9,9 152,9 9,9
   Likvidit varat 19,1 1,3 71,8 4,6 71,8 4,6

Yhteensä 1 489,1 100,0 1 548,5 100,0 1 548,5 100,0

Vastattavaa
Osakepääoma ja muu oma pääoma 1 022,1 68,6 1 077,9 69,6 1 077,9 69,6
Vähemmistöosuus 24,2 1,6 1,8 0,1 1,8 0,1
Pakolliset varaukset 4,4 0,3 5,6 0,4 5,6 0,4
Pitkäaikainen vieras pääoma 309,8 20,8 322,6 20,8 322,6 20,8
Lyhytaikainen vieras pääoma 128,6 8,6 140,6 9,1 140,6 9,1

Yhteensä 1 489,1 100,0 1 548,5 100,0 1 548,5 100,0
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AVAINLUVUT IVQ / 2003 IIIQ / 2003 IIQ / 2003 IQ / 2003 IVQ / 2002

LIIKEVAIHTO MEUR 247,7 263,7 252,4 242,6 250,9
KÄYTTÖKATE MEUR 38,4 54,2 59,2 43,3 45,5
LIIKEVOITTO MEUR 10,4 26,5 31,9 15,4 18,3
TULOS ENNEN SATUNNAISERIÄ MEUR 7,7 25,1 30,9 15,3 18,0

SIJOITETUN PÄÄOMAN TUOTTO % 3,6 8,7 10,4 5,3 6,0
OMAVARAISUUSASTE % 70,3 70,5 68,9 67,9 69,6
VELKAISUUSASTE % 2,8 6,9 9,4 13,0 0,0

INVESTOINNIT MEUR 28,8 7,6 13,1 35,5 16,5


