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BOTNIAN LIIKEVAIHTO JA TULOS KASVOIVAT VUONNA 2004  
 

• Liikevaihto 1 063,0 milj. euroa (milj. 1006,4 euroa) 
• Liikevoitto 133,2 milj. euroa (84,2 milj. euroa) 
• Voitto ennen satunnaiseriä 128,7 milj. euroa (78,9 milj. euroa) 
• Investoinnit 88,2 milj. euroa (85,0 milj. euroa) 
• Sijoitetun pääoman tuotto 10,8 % (6,9 %) 
• Omavaraisuusaste 72,4 % (70,3 %) 

 
Kaikki luvut ovat tilintarkastamattomia.  
 
Metsä-Botnia-konsernin liikevaihto kasvoi edellisvuoteen verrattuna 5,6 prosenttia ja oli  
1 063,0 miljoonaa euroa (1 006,4). Liikevaihtoa kasvattivat lähinnä aiempaa vuotta korkeam-
mat havusellun hinnat ja kohonneet myyntimäärät.  
 
Kannattavuus kohentui myös edelliseen vuoteen verrattuna ja tulos muodostui hyväksi. Voitto 
ennen satunnaiseriä oli 128,7 miljoonaa euroa (78,9). Edellistä vuotta korkeampi käyntiaste 
sekä kasvaneet myyntimäärät ja kohonneet havusellun markkinahinnat  olivat merkittävimmät 
tilikauden tulosta parantaneet tekijät. Dollarin kurssin heikkeneminen osaltaan vaikutti kannat-
tavuuteen heikentävästi. Euron ja dollarin välinen keskikurssi vuonna 2004 oli noin 1,24 (1,13) 
eli dollari oli keskimäärin 9,9 prosenttia edellisvuotta heikommalla tasolla.  
 
Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE) vuonna 2004 oli 10,8 prosenttia (6,9). 
 
Omavaraisuus edelleen korkea ja velkaisuusaste matala  
 
Botnian rahoitusasema ja maksuvalmius säilyivät vahvoina toimintavuoden aikana.   
 
Konsernin omavaraisuus toimintavuoden alussa oli 70,3 prosenttia. Vuoden lopussa omava-
raisuus oli 72,4 prosenttia. Velkaisuusaste (net gearing) laski –5,4 prosenttiin (2,8). Korolliset 
nettovelat vuoden lopussa olivat –59,4 miljoonaa euroa (28,8). Yhtiö ei ole solminut uusia 
merkittäviä rahoitussopimuksia toimintavuoden aikana. 
 . 
Sellun hinnat nousivat loppuvuotta kohti 
 
Sellun kysyntä oli hyvä vuoden 2004 ensimmäisellä puoliskolla ja sellun hinnat nousivat ke-
sään saakka. Kesällä paperinvalmistajat pitivät Euroopassa normaaleja kesäseisokkejaan ja 
kiinalaiset rajoittivat selluostojaan kasvaneiden selluvarastojensa takia. Sellun tuottajavarastot 
kasvoivat ja sellun hinnat kääntyivät laskuun. Lokakuussa hinnat olivat alhaisimmillaan,  mutta 
kääntyivät sen jälkeen nousuun. Vuoden lopulla havusellun hinta oli 620 dollaria (vuoden 
alussa 560) ja lehtisellun hinta 520 dollaria (vuoden alussa 490 dollaria). Havusellun ja lehti-
sellun hintaero vuoden 2004 aikana oli keskimäärin lähes 100 dollaria.  
 
Euromääräinen havusellun myyntihinta nousi vuoden aikana 8 prosenttia ja lehtisellun hinta 
laski vastaavasti 8 prosenttia. 
 
Vuoden 2004 aikana uutta sellukapasiteettia otettiin käyttöön maailmanlaajuisesti  
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1 300 000 tonnia, josta 900 000 tonnia oli havusellua. Vuoden lopulla markkinoilta poistui yli 
puoli miljoonaa tonnia vanhaa sellukapasiteettia. 
 
Botnian tuotanto ja toimitukset lisääntyivät 
 
Botnian sellutuotanto vuonna 2004 oli 2 449 770 tonnia (2 391 394) . Sellutuotanto kasvoi 2,4 
prosenttia edellisvuodesta.  
 
Sellun toimitusmäärät nousivat edellisvuodesta runsaat 3 prosenttia. Sellun kokonaismyynti oli 
lähes 2,5 miljoonaa tonnia (2,4). Toimituksista 1,8  miljoonaa tonnia (1,7) oli osakkaille ja loput 
markkina-asiakkaille. Havusellun osuus myynnistä oli lähes 70 prosenttia ja lehtisellun noin 30 
prosenttia. Botnian selluvarastot olivat toimintavuoden lopussa normaalitasolla. 
 
Puunkäyttö kasvoi 
 
Botnian puunkäyttö nousi 12,75 miljoonaan kuutiometriin (12,3). Puunkäytöstä havupuuta oli 
6,2 miljoonaa kuutiometriä (5,9), havuhaketta 3,1 miljoonaa kuutiometriä (3,1) ja lehtipuuta 3,2 
miljoonaa kuutiometriä (3,1). Puutoimitukset sujuivat toimintavuonna ongelmitta.  
 
Puukauppa oli vilkasta keväällä, mutta kesän ja syksyn aikana puun ostomäärät olivat nor-
maalia alhaisemmat,  jonka johdosta puuvaranto laski tavoitetta alemmaksi. Loppuvuodesta 
puukauppa normalisoitui. Puun tehdashinta laski edellisestä vuodesta lievästi.  
 
Syksyn keliolosuhteet vaikeuttivat puukuljetuksia. Kuitupuuvarastot vuoden lopussa olivat lä-
hes normaalit. Kotimaisen puun osuus hankitusta kokonaismäärästä kasvoi ja oli 88,9  (87,5) 
%.  
 
Kaikilla Botnian tehtailla on oikeus käyttää PEFC (Programme for the Endorsement of Forest 
Certification Schemes) -tuotemerkkiä. Puunhankinta, sellutuotanto sekä myynti ovat sertifikaa-
tin vaatimusten mukaisia. Botnian puun hankinnasta 76 % tuli sertifioiduista metsistä.  
 
Henkilöstö 
  
Toimintavuoden aikana henkilöstön kehittämisen painopistealueita olivat esimiestyö  ja amma-
tillinen osaaminen.  
 
Konsernin henkilöstömäärä oli keskimäärin 1 644 henkilöä (1 952). Vuoden lopussa konsernin 
palveluksessa oli 1 589 henkilöä (1 901).  Muutos henkilöstövahvuudessa johtuu konsolidointi-
tavan muutoksesta Botnia Mill Service –yhtiön –osalta. 
 
Koko henkilöstö on ollut tavoitteen mukaisesti tulospalkkauksen piirissä  toimintavuoden aika-
na. 
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Uruguayn sellutehdashankkeen selvitykset tehty - ympäristölupaa odotetaan  
 
Botnia aloitti syksyllä 2003 selvitykset sellutuotannon käynnistämisestä Uruguayssa. Ensi vai-
heessa käynnistettiin mahdollisen sellutehtaan ympäristövaikutusten arviointi sekä sosioeko-
nominen tutkimus. Nämä selvitykset valmistuivat vuoden 2004 ensimmäisen vuosipuoliskon 
aikana. Uruguayn valtio myönsi sellutehdashankkeelle vapaakauppa-alueaseman lokakuussa. 
Hankkeen ympäristölupaa odotetaan lähiaikoina. Tehtaan tekninen suunnittelu, projektiorgani-
saation kokoaminen ja rahoitussuunnittelu käynnistettiin vuoden aikana. Hankkeen odotetaan 
olevan päätösvalmiudessa vuoden 2005 alkupuolella.  
 
Konsernin tytäryhtiö Compania Forestal Oriental S.A. (FOSA) on tehnyt Uruguayssa investoin-
teja erillisen investointiohjelman mukaisesti pääasiassa maa- ja metsäalueisiin sekä istutus- ja 
korjuukapasiteetin kehittämiseen. Istutettua tai istutuskelpoista metsää FOSAn omistuksessa 
oli noin 55 000 hehtaaria 31.12.2004. Kokonaismaa-ala on noin 90 000 hehtaaria. 
 
Lisäksi Botnian tavoitteena on kahden mekaanisen metsäteollisuuslaitoksen rakentaminen 
Venäjälle. Toisen näistä, sahan rakennustyö käynnistettiin alkusyksyn aikana Leningradin 
maakunnassa Podporodzhjen kaupungissa  ja toinen laitos on suunnitteilla Sudaan Vologdan 
alueelle. Hankkeiden tavoitteena on osaltaan varmistaa korkealaatuisen armeeraussellun raa-
ka-aineen saantia, sekä luoda investointiedellytyksiä pidemmällä tähtäimellä selluteollisuudel-
le. 
 
Merkittävin vuoden aikana kotimaassa toteutettu investointi oli Äänekosken sellutehtaan soo-
dakattilan perusparannus. 
 
Vuonna 2005 pääpaino toiminnassa on Uruguayn tehdashankkeen valmistelu 
 
Botnian päätavoitteita vuodeksi 2005 ovat Uruguayn tehdashankkeen toteuttaminen tehtävän 
investointipäätöksen ja -suunnitelmien mukaisesti. Uruguayn tehdashanke vaatii toteutuessaan 
merkittäviä ja kauaskantoisia taloudellisia, teknisiä ja osaamisen panostuksia. 
 
Venäjän sahaprojektin toteutus ja valmiuksien luonti mahdolliselle sellun valmistukselle alueella 
on myös yksi painopistealueista kuluvan vuoden aikana.  
 
Muut painopistealueet ovat kustannustehokkuuden järjestelmällinen edelleen kehittäminen erityi-
sesti kotimaisissa toiminnoissa ja tuotelaadun kehitys sekä yhtiön toimintatavan ja osaamisen 
jatkuvan kehittämisen turvaaminen eri osa-alueilla.   
 
Investointien määrä kääntyy Uruguayn hankkeen toteuttamisen myötä nousuun jo vuonna 2005. 
Kotimaassa merkittäviä investointitarpeita ei kuitenkaan ole näköpiirissä. 
 
Lähiajan näkymät 
 
Näkymät vuodeksi 2005 ovat valoisat. Paperin käyntiasteet vuoden alussa ovat korkeat eri 
puolilla maailmaa ja sellun kysyntä näyttää ainakin vuoden ensimmäisellä puoliskolla olevan 
hyvä. Hintojen uskotaan myös olevan nousussa.  
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Uutta lehtisellukapasiteettia on vuoden 2005 aikana tulossa markkinoille runsaasti. Marras-
kuussa 2004 käynnistynyt miljoonan tonnin sellutehdas Kiinassa alkaa näkyä markkinoilla 
vuoden 2005 aikana ja toukokuussa käynnistyy 900 000 tonnin eukatehdas Brasiliassa. 
 
Vuoden 2005 sellutehtaiden käyntiasteeseen vaikuttavat ongelmat puuntoimituksissa. Niitä on 
lähinnä Itä-Kanadassa ja USA:n etelävaltioissa, joissa runsaat sateet vaikeuttavat puun kor-
juuta. Kiinan vahva talouskasvu jatkuu vuonna 2005 ja se ylläpitää myös sellun kysynnän kas-
vua. Vuoden 2005 aikana yli puolet sellun kysynnän kasvusta tulee Kiinasta. Kysyntä voi kui-
tenkin lyhyellä aikavälillä olla vaihtelevaa ja aiheuttaa häiriöitä sellun hintakehitykseen. 
 
Vuoden 2005  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 ja kanadalaisten tuottajien hintakilpailukykyä ja dollarin kurssikehitykseen 
sisältyy merkittävä riski jatkossakin. Valuuttakurssiepävarmuudesta huolimatta yhtiön tuloksen 
ennakoidaan vuonna 2005 säilyvän likimain vuoden 2004 tasolla.  
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TULOSLASKELMA (milj.euroa) 1-12/2004 % 1-12/03 % Muutos % 1-12/03 %

 
Liikevaihto 1 063,0 100,0 1 006,4 100,0 56,7 5,6 1 006,4 100,0

Osuus osakkuusyhtiöiden
tuloksista 0,1 0,1 0,0 0,1
Liiketoiminnan muut tuotot 26,8 23,8 3,0 23,8
Toimintakulut 837,4 835,1 -2,3 835,1
Poistot 119,3 110,8 -8,5 110,8

Liikevoitto 133,2 12,5 84,2 8,4 48,9 58,0 84,2 8,4
Kurssierot -2,3 0,4  -2,7 0,4
Muut rahoitustuotot ja -kulut -2,1 -0,4 -5,7 -0,5 3,6 -5,7 -0,5

Voitto ennen satunnaiseriä 128,7 12,1 78,9 7,8 49,8 63,1 78,9 7,8
Satunnaiset erät 0,0 0,0 0,0 0,0

Voitto ennen veroja ja
vähemmistöosuutta 128,7 12,1 78,9 7,8 49,8 63,1 78,9 7,8

Verot -24,3 -23,3 -1,0 -23,3
Vähemmistöosuus 0,0 0,1 -0,2 0,1

Katsauskauden tulos 104,4 9,8 55,8 5,5 48,6 87,1 55,8 5,5

TASE (milj.euroa) 12/2004 % 12/2003 % 12/2003 %

Vastaavaa
Pysyvät vastaavat 1 040,0 69,0 1 174,0 78,8 1 174,0 78,8
Vaihtuvat vastaavat    
   Vaihto-omaisuus 118,0 7,8 138,5 9,3 138,5 9,3
   Muut vaihtuvat vastaavat 338,0 22,4 157,5 10,6 157,5 10,6
   Likvidit varat 12,0 0,8 19,1 1,3 19,1 1,3

Yhteensä 1 507,9 100,0 1 489,1 100,0 1 489,1 100,0

Vastattavaa
Osakepääoma ja muu oma pääoma 1 071,2 71,0 1 022,1 68,6 1 022,1 68,6
Vähemmistöosuus 20,8 1,4 24,2 1,6 24,2 1,6
Pakolliset varaukset 4,5 0,3 4,4 0,3 4,4 0,3
Pitkäaikainen vieras pääoma 263,7 17,5 309,8 20,8 309,8 20,8
Lyhytaikainen vieras pääoma 147,7 9,8 128,6 8,6 128,6 8,6

Yhteensä 1 507,9 100,0 1 489,1 100,0 1 489,1 100,0
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IV / 2004 IIIQ / 2004 IIQ / 2004 IQ / 2004 IVQ / 2003 IIIQ / 2003

LIIKEVAIHTO MEUR 248,2 279,3 272,2 263,3 247,7 263,7
KÄYTTÖKATE MEUR 40,2 81,5 79,9 50,9 38,4 54,2
LIIKEVOITTO MEUR 10,9 51,2 49,8 21,3 10,4 26,5
TULOS ENNEN SATUNNAISERIÄ MEUR 8,1 50,4 49,4 20,8 7,7 25,1

SIJOITETUN PÄÄOMAN TUOTTO % 3,8 16,3 16,5 7,2 3,6 8,7
OMAVARAISUUSASTE % 72,4 71,7 71,0 70,1 70,3 70,5
VELKAISUUSASTE % -5,4 -4,3 0,7 4,2 2,8 6,9

INVESTOINNIT MEUR 32,5 16,5 23,0 16,2 28,8 7,6


