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UPM:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2010

Tunnuslukuja
Q4/2010 Q4/2009 Q1–Q4/2010 Q1–Q4/2009

Liikevaihto, milj. euroa 2 357 2 108 8 924 7 719
EBITDA, milj. euroa 1) 318 362 1 343 1 062
 % liikevaihdosta 13,5 17,2 15,0 13,8
Liikevoitto/tappio, milj. euroa 207 126 755 135
 ilman kertaluonteisia eriä, milj. euroa 212 186 731 270
 % liikevaihdosta 9,0 8,8 8,2 3,5
Voitto/tappio ennen veroja, milj. euroa 173 311 635 187
 ilman kertaluonteisia eriä, milj. euroa 178 156 611 107
Kauden voitto/tappio, milj. euroa 144 295 561 169
Tulos per osake, euroa 0,28 0,57 1,08 0,33
 ilman kertaluonteisia eriä, euroa 0,27 0,21 0,99 0,11
Laimennettu osakekohtainen tulos, euroa 0,28 0,57 1,08 0,33
Oman pääoman tuotto, % 8,2 19,4 8,2 2,8
 ilman kertaluonteisia eriä, % 8,0 7,4 7,5 1,0
Sijoitetun pääoman tuotto, % 7,4 13,2 6,6 3,2
 ilman kertaluonteisia eriä, % 7,5 7,2 6,4 2,5
Liiketoiminnan rahavirta osaketta kohti, euroa 0,66 0,71 1,89 2,42
Oma pääoma per osake kauden lopussa, euroa 13,64 12,67 13,64 12,67
Velkaantumisaste kauden lopussa, % 46 56 46 56
Korolliset nettovelat kauden lopussa, milj. euroa 3 286 3 730 3 286 3 730
Sijoitettu pääoma kauden lopussa, milj. euroa 11 087 11 066 11 087 11 066
Investoinnit, milj. euroa 104 741 257 913
Investoinnit ilman yritysostoja ja osakehankintoja, milj. euroa 104 58 252 229
Henkilöstö kauden lopussa 21 869 23 213 21 869 23 213
1) EBITDA = Liikevoitto ennen poistoja ja arvonalentumisia sekä ilman biologisten hyödykkeiden arvon muutosta, osuutta osakkuus- ja yhteisyritysten 
 tuloksista ja kertaluonteisia eriä.

Markkinat vuonna 2010
Vuoden 2010 alussa maailmantalouden odotettiin elpyvän vuo-
den 2009 syvästä taantumasta. Talouden kokonaiskasvu vuonna 
2010 olikin 5 %. 

Talouden kasvu kehittyneillä markkinoilla elpyi taantumasta 
ennakoitua nopeammin. Tämä oli osittain seurausta kansallista 
toimista pankkien uudelleenrahoittamiseksi ja kysynnän vahvis-
tamiseksi. Korkotaso oli poikkeuksellisen matala ja heijasti 
aggressiivista rahapolitiikkaa sekä luottojen alhaista kysyntää. 

Maailmantalouden epätasapainoa ylläpiti kehittyvien mai-
den vahva talouskasvu. Tämä aiheutti uusia infl aatiopaineita, 
joiden seurauksena keskuspankit osassa kehittyvistä maista 

kiristivät rahapolitiikkaansa ja nostivat korkoja. Keskuspankit 
varoivat kuitenkin asettamasta paineita jo ennestään vahvoille 
valuutoilleen. 

Euron heikkeneminen suhteessa Yhdysvaltain dollariin 
paransi euroalueen teollisuuden kilpailukykyä vientimarkki-
noilla. Kiinassa investoinnit käyttöomaisuuteen tukivat vientive-
toisen kasvun jatkumista.

Keskeisten hyödykkeiden ja raaka-aineiden, kuten kuidun, 
kemikaalien, öljyn, kaasun, sähkön ja viljan, hinnat nousivat 
merkittävästi vuodesta 2009.

Puuraaka-aineen kysyntä kasvoi teollisuustuotannon vahvis-
tumisen ja uusien loppukäyttötapojen ansiosta. Kuitu- ja tukki-

Q4/2010
• Tulos osaketta kohti oli 0,28 (0,57) euroa, 

ilman kertaluonteisia eriä 0,27 (0,21) euroa
• Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 212 

(186) miljoonaa euroa
• Liikevaihdon kasvu jatkui hintojen ja 

toimitusmäärien noustessa
• Rahavirta vahva – vuoden 2010 paras neljännes
• EBITDA:a rasittivat korkeat kunnossapito- ja 

muut kustannukset

Q1–Q4/2010
• Tulos osaketta kohti kasvoi 1,08 (0,33) euroon, 

ilman kertaluonteisia eriä 0,99 (0,11) euroon
• Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 

731 (270) miljoonaa euroa
• Liikevaihto elpyi vahvasti ja kasvoi 16 %
• Nettovelat pienenivät 444 miljoonalla eurolla
• Hallituksen ehdotus osingoksi 0,55 (0,45) euroa 

osaketta kohti
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puun keskimääräiset markkinahinnat nousivat vuotta aiem-
masta. 

Sellun kysyntä kasvoi Länsi-Euroopassa ja Pohjois-Ameri-
kassa, mutta heikkeni Kiinassa vuoteen 2009 verrattuna. Sellun 
markkinahinta nousi ennätyslukemiin vuoden alkupuoliskolla, 
mutta hintakehitys tasaantui vuoden jälkipuoliskolla. 

Keräyskuidun kysyntä nousi Euroopassa vuoteen 2009 ver-
rattuna, mutta sen saatavuus pysyi alhaisena. Tämän seurauk-
sena keräyskuidun hinta nousi ennätyksellisen korkeaksi ja vai-
kutti negatiivisesti paperintuottajien katteisiin. 

Maailmanlaajuisesti mainontaan käytetyn rahamäärän 
arvioidaan kasvaneen lähes 5 % vuodesta 2009. Mainonnan 
kokonaisarvo nousi kaikilla alueilla, mutta mainostajien toimin-
taa leimasi edelleen varovaisuus talouden tilasta. Sähköisen 
median osuus kasvoi ja painettu mainonta vastaavasti menetti 
osuuttaan mainontaan käytetystä rahamäärästä. Tämä muutos 
näkyi erityisen selvänä sanomalehtimainonnassa. Suoramai-
nonta elpyi taantumasta muuta painettua mediaa paremmin ja 
se kasvoi edellisvuodesta. 

Graafi sten paperien kysyntä parani taantuman aikaiselta 
tasolta. Kypsillä markkinoilla kysynnän vahvistuminen oli kui-
tenkin heikkoa. Kiinassa ja muilla kasvumarkkinoilla, kuten 
Itä-Euroopassa, paperin kysyntä kasvoi nopeammin. Talouden 
elpyminen ja asiakkaiden varastojen kasvu paransivat paperin 
kysyntää.

Vähittäiskaupan kasvu Euroopassa aiheutui ensisijaisesti 
kulutustavaroiden ulkomaankaupan elpymisestä. Euroopassa 
kuluttajakysyntä pysyi lähes ennallaan. Yhdysvalloissa vähit-
täiskaupan hidas kasvu johti kustannusleikkauksiin, varastota-
sojen mukautuksiin ja vain vähäiseen toimintojen laajentumi-
seen.

Euroopassa vähäinen rakentaminen vuonna 2010 alensi 
rakennusmateriaalien, kuten puupohjaisten materiaalien, kysyn-
tää. Rakennuslupien ja uusien asuntojen aloituksien määrä pysyi 
alimmilla tasoillaan vuosikymmeneen.

Tulos
Q4/2010 vuoden 2009 vastaavaan jaksoon verrattuna
Vuoden 2010 viimeisen neljänneksen liikevaihto oli 2 357 miljoo-
naa euroa, 12 % enemmän kuin vuoden 2009 viimeisen neljän-
neksen liikevaihto 2 108 miljoonaa euroa. Liikevaihdon kasvu 
oli seurausta aiempaa korkeammista myyntihinnoista ja suurem-
mista toimitusmääristä kaikilla UPM:n liiketoiminta-alueilla.

EBITDA oli 318 (362) miljoonaa euroa eli 13,5 (17,2) % 
liikevaihdosta.

EBITDA laski viime vuoteen verrattuna muuttuvien kustan-
nusten nousun takia. Kuitukustannukset, mukaan lukien puu-
kuitu, keräyspaperi ja ostosellu, nousivat noin 120 miljoonalla 
eurolla. Myös muut muuttuvat kustannukset nousivat. Energia-
kustannukset säilyivät suunnilleen viime vuoden tasolla.

Kiinteät kustannukset kasvoivat noin 20 miljoonalla eurolla 
viime vuodesta. Viimeisen vuosineljänneksen kunnossapitokulut 
olivat keskimääräistä korkeammat sekä Paperi- että Sellu-liike-
toiminta-alueiden osalta. 

Myyntihinnat nousivat kaikilla liiketoiminta-alueilla vuoteen 
2009 verrattuna ja paransivat EBITDA:a noin 120 miljoonalla 
eurolla. Paperien keskihinta euroina nousi noin 3 % vuoden 

takaisesta.
Liikevoitto oli 207 (126) miljoonaa euroa eli 8,8 (6,0) % 

liikevaihdosta. Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 212 
(186) miljoonaa euroa eli 9,0 (8,8) % liikevaihdosta. 

Biologisten hyödykkeiden käyvän arvon lisäys hakkuilla 
vähennettynä oli 85 miljoonaa euroa verrattuna vertailuajanjak-
son 9 miljoonan euroon. Kasvu aiheutui ensisijaisesti muutok-
sesta arvioidussa hakkuiden ajoituksessa. 

Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksista oli -1 (1) mil-
joonaa euroa. Joulukuusta 2009 lähtien Metsä-Botnia ei enää 
ole ollut UPM:n osakkuusyhtiö.

Voitto ennen veroja oli 173 (311) miljoonaa euroa ja ilman 
kertaluonteisia eriä 178 (156) miljoonaa euroa. Korko- ja muut 
rahoituskulut nettona ilman kertaluonteisia eriä olivat 36 (30) 
miljoonaa euroa. Kurssierot ja käypien arvojen muutokset olivat 
2 (0) miljoonaa euroa.

Tuloverot olivat 29 miljoonaa euroa (16 miljoonaa euroa). 
Kertaluonteisten erien vaikutus veroihin oli 9 (28) miljoonaa 
euroa positiivinen.

Viimeisen vuosineljänneksen voitto oli 144 (295) miljoonaa 
euroa ja tulos osaketta kohti 0,28 (0,57) euroa. Ilman kertaluon-
teisia eriä tulos osaketta kohti oli 0,27 (0,21) euroa.

Vuosi 2010 verrattuna vuoteen 2009
Vuoden 2010 liikevaihto oli 8 924 miljoonaa euroa, 16 % enem-
män kuin vuoden 2009 liikevaihto 7 719 miljoonaa euroa. Liike-
vaihdon kasvu oli pääosin seurausta aiempaa suuremmista 
toimitusmääristä kaikilla UPM:n liiketoiminta-alueilla.

EBITDA oli 1 343 (1 062) miljoonaa euroa eli 15,0 (13,8) % 
liikevaihdosta.

EBITDA parani viime vuodesta. Parannukseen vaikuttivat 
eniten toimitusmäärien kasvu kaikilla UPM:n liiketoiminta-alu-
eilla sekä joulukuussa 2009 hankittujen Uruguayn toimintojen 
sisällyttäminen konserniin.

Myyntihintojen euromääräisillä muutoksilla oli 95 miljoo-
nan euron positiivinen nettovaikutus EBITDA:han. Paperien 
keskihinta euroina laski noin 1 % viime vuodesta. Tarralami-
naattien, sahatavaran, vanerin, sähkön ja sellun myyntihinnat 
nousivat.

Muuttuvat kustannukset nousivat vuotta aiemmasta. Kuitu-
kustannukset, mukaan luettuna ostosellu, keräyspaperi ja puu, 
nousivat noin 350 miljoonalla eurolla. Myös muut muuttuvat 
kustannukset nousivat huolimatta energiakustannusten pienene-
misestä 56 miljoonalla eurolla.

Vertailukelpoiset kiinteät kustannukset kasvoivat vuoden 
takaisesta noin 80 miljoonaa euroa pääasiassa UPM:n tuotanto-
yksikköjen nousseiden käyntiasteiden takia. 

Liikevoitto oli 755 (135) miljoonaa euroa eli 8,5 (1,7) % 
liikevaihdosta. Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 731 
(270) miljoonaa euroa eli 8,2 (3,5) % liikevaihdosta. Liikevoit-
toon sisältyvät kertaluonteiset erät olivat nettona yhteensä 
24 miljoonaa euroa. Tähän sisältyy 33 miljoonan euron myynti-
voitto ennen veroja UPM:n Pohjois-Minnesotassa omistamaa 
76 000 hehtaarin metsämaata koskevan rasitesopimuksen myyn-
nistä.

Biologisten hyödykkeiden käyvän arvon lisäys hakkuilla 
vähennettynä oli 149 miljoonaa euroa verrattuna vertailuajan-
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jakson 17 miljoonan euroon. Kasvuun sisältyy muutos arvioi-
dussa hakkuiden ajoituksessa.

Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksista oli 8 (-95) 
miljoonaa euroa. Joulukuusta 2009 lähtien Metsä-Botnia ei enää 
ole ollut UPM:n osakkuusyhtiö.

Voitto ennen veroja oli 635 (187) miljoonaa euroa. Ilman 
kertaluonteisia eriä voitto ennen veroja oli 611 (107) miljoonaa 
euroa. Korko- ja muut rahoituskulut nettona ilman kertaluon-
teisia eriä olivat 117 (153) miljoonaa euroa. Kurssieroista ja 
käypien arvojen muutoksesta aiheutui 4 (9) miljoonan euron 
tappio.

Tuloverot olivat 74 miljoonaa euroa (18 miljoonaa euroa). 
Kertaluonteisten erien vaikutus veroihin oli 21 (31) miljoonaa 
euroa positiivinen.

Kauden voitto oli 561 (169) miljoonaa euroa ja tulos osa-
ketta kohti 1,08 (0,33) euroa. Ilman kertaluonteisia eriä tulos 
osaketta kohti oli 0,99 (0,11) euroa. Liiketoiminnan kassavirta 
osaketta kohti oli 1,89 (2,42) euroa. 

Rahoitus
Vuonna 2010 liiketoiminnan rahavirta ennen investointeja ja 
rahoitusta oli 982 (1 259) miljoonaa euroa. Käyttöpääoma li-
sääntyi 139 (väheni 532) miljoonaa euroa.

Velkaantumisaste 31. joulukuuta 2010 oli 46 % (56 %). 
Korollinen nettovelka oli kauden lopussa 3 286 (3 730) miljoo-
naa euroa.

Joulukuussa UPM maksoi ennenaikaisesti kaikki Urugu-
ayssa sijaitsevan Fray Bentosin sellutehtaan investointilainat, 
yhteensä 372 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria.

Joulukuussa UPM sopi myös uusista kahdenvälisistä luotto-
limiiteistä, joiden yhteisarvo on 825 miljoonaa euroa. Lisäksi 
UPM:llä on 1,0 miljardin euron syndikoitu luottojärjestely, joka 
päättyy maaliskuussa 2012.

Vuoden lopussa UPM:n kassavarat ja käyttämättömät luot-
tolimiitit olivat yhteensä 2,1 miljardia euroa.

Henkilöstö
Vuonna 2010 UPM:n palveluksessa oli keskimäärin 22 689 (23 
618) henkilöä. Vuoden alussa henkilöstön määrä oli 23 213 ja 
vuoden lopussa 21 869. Yhteensä 1 344 henkilön vähennys oli 
pääasiassa seurausta meneillään olevista rakennejärjestelyistä.

Investoinnit
Vuoden 2010 investoinnit olivat 257 (913) miljoonaa euroa eli 
2,9 (11,8) % liikevaihdosta. Ilman yritysostoja ja osakehankinto-
ja investoinnit olivat 252 (229) miljoonaa euroa eli 2,8 (3,0) % 
liikevaihdosta. Operatiiviset investoinnit olivat 186 (148) miljoo-
naa euroa.

UPM ostaa Myllykosken ja Rhein Papierin
UPM sopi 21.12.2010 Myllykoski Oyj:n ja Rhein Papier 
GmbH:n ostamisesta. Myllykoski Oyj ja Rhein Papier GmbH 
muodostuvat seitsemästä painopaperitehtaasta Saksassa, Suo-
messa ja Yhdysvalloissa. Niiden yhteenlaskettu vuosittainen 
tuotantokapasiteetti on 2,8 miljoonaa tonnia. Lisäksi Myllykos-
ki Oyj omistaa 0,8 % energiayhtiö Pohjolan Voima Oy:stä. 

Kaupan toteutuminen edellyttää tavanomaisten kaupan 

toteutumisehtojen täyttymistä muun muassa kilpailuviranomais-
ten hyväksyntää. Myllykoski jatkaa itsenäistä toimintaansa 
kunnes sopimuksen mukainen kauppa toteutuu. Tavoitteena on 
saada kauppa päätökseen vuoden 2011 toisella vuosineljännek-
sellä.

Ostettavien liiketoimintojen yritysarvo on noin 900 miljoo-
naa euroa. Kaupan rahoittamiseksi UPM tekee suunnatun osa-
keannin, joka on määrältään 5 miljoonaa UPM:n osaketta, sekä 
ottaa pitkäaikaisia pankkilainoja yhteensä noin 800 miljoonaa 
euroa.

Yhteenliittymästä odotetaan yli 100 miljoonan euron vuosit-
taisia synergiahyötyjä, jotka toteutuvat pääosin vuodesta 2012 
alkaen. Synergiaetuja saavutetaan järkeistämällä tuotantoa, 
logistiikkaa ja ostoja sekä karsimalla päällekkäisiä toimintoja. 
Yhdistettävien liiketoimintojen uudelleenjärjestelyistä ja inves-
toinneista aiheutuvien kustannusten arvioidaan olevan noin 100-
150 miljoonaa euroa.

Kaupan arvioidaan parantavan UPM:n rahavirtaa välittö-
mästi vuoden 2011 toisesta vuosipuoliskosta alkaen ja osake-
kohtaista tulosta vuonna 2012.

Kaupan toteutumisen jälkeen UPM:n velkaantumisasteen 
arvioidaan nousevan 8 prosenttiyksikköä. Vuoden 2010 lopussa 
velkaantumisaste oli 46 %. Yhtiö kirjaa kaupasta arviolta noin 
300 miljoonan euron kertaluonteisen tuoton.

Osakkeet
Vuonna 2010 UPM:n osakkeiden vaihto NASDAQ OMX Hel-
singin pörssissä oli 8 243 (5 691) miljoonaa euroa. Osakkeen ylin 
noteeraus oli 13,57 euroa joulukuussa ja alin 7,37 euroa helmi-
kuussa. 

Kaikki osakkeiden kauppapaikat huomioiden NASDAQ 
OMX Helsingin pörssissä käytiin noin puolet UPM:n osakkeilla 
tehdyistä kaupoista vuonna 2010.

UPM:n osaketalletustodistuksilla (American Depositary 
Share, ADS) käydään kauppaa Yhdysvaltain over-the-counter-
markkinoilla (OTC).

Maaliskuun 22. päivänä 2010 pidetty varsinainen yhtiöko-
kous valtuutti hallituksen hankkimaan enintään 51 000 000 
omaa osaketta. Valtuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökoko-
uksen päätöksestä lukien.

Hallitus valtuutettiin päättämään osakeannista ja/tai yhtiön 
hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta ja/tai osak-
keisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavin 
ehdoin: (i) Valtuutuksen nojalla hallitus voi antaa uusia osak-
keita ja luovuttaa yhtiön hallussa olevia omia osakkeita enin-
tään 25 miljoonaa kappaletta. Tähän lukuun sisältyvät myös ne 
osakkeet, jotka voidaan antaa erityisten oikeuksien nojalla. (ii) 
Uudet osakkeet ja osakkeisiin oikeuttavat erityiset oikeudet 
voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa yhtiön 
osakkeenomistajille siinä suhteessa, kuin he ennestään omistavat 
yhtiön osakkeita tai osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen 
suunnatulla osakeannilla. Valtuutus on voimassa 22.3.2013 
saakka.

Joulukuun 21. päivänä 2010 UPM:n hallitus päätti 5 miljoo-
nan uuden UPM:n osakkeen osakeannista liittyen Myllykoski 
Oyj:n ja Rhein Papier GmbH:n (”Myllykoski”) yrityskauppaan.  
Uusia UPM:n osakkeita tarjotaan merkittäväksi tietyille Rhein 
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Papier GmbH:n liikkeellelaskemien toissijaisten (subordinated) 
lainojen haltijoille, jotka ovat Myllykoski Oyj:n osakkeenomista-
jia ja jotka ovat sitoutuneet merkitsemään uusia osakkeita Myl-
lykosken yrityskaupan toteuttamisen yhteydessä. UPM:n uusien 
osakkeiden merkintähinta maksetaan antamalla toissijaiset 
lainat UPM:lle osana yrityskauppaa. Osakeanti edellyttää kau-
pan vahvistamista.

UPM:llä on kolme optiosarjaa, jotka oikeuttavat haltijansa 
merkitsemään yhteensä enintään 15 000 000 yhtiön osaketta. 
Optio-ohjelmien 2007A-, 2007B- ja 2007C -optiot oikeuttavat 
kukin merkitsemään yhteensä enintään 5 000 000 osaketta.

Tunnuksella 2005H merkityt optiot erääntyivät lokakuun 
2010 lopussa. 2005H -optioilla ei merkitty osakkeita. 

2007A -optio-oikeudet on listattu NASDAQ OMX:n Helsin-
gin pörssissä 1.10.2010 alkaen.

Edellä mainittujen lisäksi hallituksella ei ole muita voimassa 
olevia osakeantivaltuuksia eikä vaihtovelkakirjalainan tai optio-
oikeuksien liikkeeseenlaskuvaltuuksia.

Kaupparekisteriin merkitty osakkeiden kokonaismäärä 
31. joulukuuta 2010 oli 519 970 088. Antivaltuutuksen ja optio-
oikeuksilla tehtävien merkintöjen seurauksena osakkeiden luku-
määrä voi nousta enimmillään 559 970 088 osakkeeseen.

Vuoden lopussa yhtiön hallussa ei ollut omia osakkeita.
BlackRock Inc. ilmoitti 23.6.2010, että sen omistusosuus 

UPM:n osakkeista ja äänimäärästä oli alittanut 5 %.

Yhtiön johto
Varsinaisessa yhtiökokouksessa hallitukseen valittiin yhdeksän 
jäsentä. Hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valittiin uudelleen 
KONE Oyj:n pääjohtaja Matti Alahuhta; Oy Karl Fazer Ab:n 
hallituksen jäsen Berndt Brunow; Famigro Oy:n hallituksen 
puheenjohtaja Karl Grotenfelt; amerikkalaisen sijoitusyhtiö 
Lane Holdings, Inc:n hallituksen puheenjohtaja Wendy E. Lane; 
UPM:n toimitusjohtaja Jussi Pesonen; Finnair Oyj:n hallituksen 
jäsen Ursula Ranin; ABB:n Prosessiautomaatioryhmän johtaja 
Veli-Matti Reinikkala ja Sampo Oyj:n hallituksen puheenjohtaja 
Björn Wahlroos. Uudeksi hallituksen jäseneksi valittiin Aegon 
N.V.:n hallintoneuvoston varapuheenjohtaja Robert J. Routs.

Hallituksen jäsenten toimikausi kestää seuraavan varsinaisen 
yhtiökokouksen loppuun.

Hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan uudelleen halli-
tuksen puheenjohtajaksi Björn Wahlroosin ja varapuheenjohta-
jaksi Berndt Brunowin.

Lisäksi hallitus valitsi jäsenistään tarkastuskomitean (Audit 
Committee), jonka puheenjohtajana on Karl Grotenfelt ja jäse-
ninä Wendy E. Lane ja Veli-Matti Reinikkala. Henkilöstövalio-
kuntaan (Human Resources Committee) valittiin Berndt Bru-
now puheenjohtajaksi sekä Ursula Ranin ja Robert J. Routs 
jäseniksi. Hallitus on valinnut myös nimitys- ja hallinnointiko-
mitean (Nominating and Corporate Governance Committee), 
jonka puheenjohtajana on Björn Wahlroos ja jäseninä Matti 
Alahuhta ja Karl Grotenfelt.

Riita-asiat ja muut kanteet
UPM on osakkaana rakenteilla olevassa Suomen viidennessä 
ydinvoimalaitosyksikössä, Olkiluoto 3:ssa, osakkuusyhtiönsä 
Pohjolan Voima Oy:n kautta. Pohjolan Voima Oy on Teollisuu-
den Voima Oy:n (”TVO”) enemmistöosakas 58,39 %:n omistus-
osuudella. UPM:n epäsuora osuus Olkiluoto 3:n kapasiteetista 
on noin 29 %. Alkuperäinen sovittu voimalan käynnistysaika oli 
kesä 2009, mutta rakentaminen on viivästynyt. TVO ilmoitti 
marraskuussa 2010, että laitetoimittajalta AREVA-Siemensiltä 
saadun tiedon mukaan suurin osa töistä valmistuu senhetkisen 
arvion mukaan vuoden 2012 aikana. Yhtiö ennakoi, että Olki-
luoto 3 aloittaa sähköntuotannon vuoden 2013 jälkipuoliskolla.

TVO:n ilmoituksen mukaan joulukuussa 2008 AREVA-Sie-
mensin toimittama välimiesmenettelyn rahamääräinen vaatimus 
liittyen Olkiluoto 3:n viivästymiseen ja siihen liittyviin kuluihin 
on 1,0 miljardia euroa. Vastaavasti TVO toimitti huhtikuussa 
2009 vastavaatimuksen kuluista ja tappioista, joita TVO kärsii 
viivästymisestä ja muista virheistä toimittajan takia. TVO:n 
vastavaatimuksen arvo oli noin 1,4 miljardia euroa.

YK:n kansainvälinen tuomioistuin julkaisi 20.4.2010 lopulli-
sen päätöksensä Uruguayn hallitusta vastaan nostetussa Urugu-
ayn ja Argentiinan hallitusten välisessä riita-asiassa. Uruguayssa 
on edelleen vireillä yksi Fray Bentosin sellutehtaaseen liittyvä 
riita-asia Uruguayn hallitusta vastaan ja Argentiinassa yksi 
riita-asia sellutehdasta käyttävää yhtiötä vastaan.

Tilikauden päättymisen jälkeiset tapahtumat
Tammikuun 20. päivänä 2011 UPM:n puuviljelmäyhtiö Forestal 
Oriental hankki noin 25 000 hehtaaria maata Uruguayssa yksi-
tyiseltä maanomistajalta. Kaupan kokonaishinta, mukaan luki-
en puuvarannot, on noin 65 miljoonaa euroa.
 Tammikuun 26. päivänä 2011 UPM kertoi, että UPM:n 
osakkuusyhtiö Pohjolan Voima Oy, Suomen valtio ja Keskinäi-
nen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen neuvottelevat Pohjolan Voi-
man 25 %:n kantaverkkoyhtiö Fingrid Oyj:n omistuksen myyn-
nistä. Valtio ostaisi noin 81 % ja Ilmarinen noin 19 % 
energiayhtiö Pohjolan Voiman omistamista osakkeista. Kaupan 
loppuun saattaminen edellyttää lopullisen kauppakirjan allekir-
joittamista sekä tarvittavat hyväksynnät osapuolten päätöksen-
tekoelimissä ja viranomaisilta. Osakkeiden kauppahinta olisi 
325 miljoonaa euroa, ja Pohjolan Voima kirjaisi osakemyynnistä 
noin 200 miljoonan euron myyntivoiton konsernissa. UPM 
omistaa energiayhtiö Pohjolan Voimasta 43,09 %. Kaupan to-
teutuessa UPM kirjaa myynnistä 86 miljoonan euron kertaluon-
teisen tuoton osakkuusyhtiötulokseensa. Pohjolan Voima arvioi 
saattavansa kaupan päätökseen vuoden 2011 alkupuoliskolla.

Riskitekijät
Odotettavissa olevat päätökset ehdotettuun EU:n energiapaket-
tiin ovat lisänneet epävarmuutta siitä, miten ehdotetut periaat-
teet ja toimenpiteet tulevat vaikuttamaan Euroopassa puuta 
jalostavan teollisuuden käyttämän puukuidun hintaan ja saata-
vuuteen. Samalla globaali kilpailu kuidusta on jo aiheuttanut 
häiriöitä kuidun saatavuuteen, minkä seurauksena hintakehitys 
on ollut hyvin epävakaata.
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Alkaneen vuoden näkymät
Talouden tunnusluvut osoittavat talouskasvun jatkuvan, tosin 
Euroopan ja Pohjois-Amerikan kypsillä markkinoilla kasvun 
odotetaan olevan hidasta. Vahvan talouskasvun odotetaan jat-
kuvan kehittyvillä markkinoilla. Tämän seurauksena myös eri 
raaka-aineiden kysynnän ja hintojen ennakoidaan pysyvän glo-
baalisti korkealla tasolla. 

UPM:n sähköntuotannon määrän arvioidaan pysyvän noin 
vuoden 2010 tasolla. Tämänhetkisten termiinikauppojen ja 
Nordpoolin termiinihintojen perusteella sähkön keskihinnan 
arvioidaan olevan hieman viime vuotta alempi. 

Sellun toimitusten odotetaan kasvavan jonkin verran viime 
vuodesta. Sellun markkinahinnat vuoden alussa ovat noin 
samalla tasolla kuin viime vuonna keskimäärin. Dollarimääräis-
ten markkinahintojen arvioidaan pysyvän stabiileina.

Puuraaka-aineen hinnan odotetaan pysyvän viime vuoden 
toisen puoliskon tasolla. Sahatavaran heikon markkinatilanteen 
odotetaan jatkuvan.

UPM:n paperitoimitusten määrän arvioidaan pysyvän 
samalla tasolla kuin viime vuonna, mitä tukee UPM:n tuottei-
den hyvän menekin jatkuminen vientimarkkinoilla. UPM on 
nostanut paperin hintoja vuoden alussa. Paperin keskihinnan 
odotetaan nousevan vuoden alussa noin 6 % vuoden 2010 vii-
meisestä neljänneksestä. Hinnankorotukset ovat korkeimpia 
sanomalehtipaperissa ja korotuksia odotetaan myös aikakaus-
lehtipapereissa. Hieno- ja erikoispapereiden hintoihin ei odoteta 
merkittäviä muutoksia vuoden 2011 ensimmäisen neljänneksen 
aikana. 

Tarralaminaattien kysynnän kasvun odotetaan olevan 
hidasta kypsillä markkinoilla Pohjois-Amerikassa ja erityisesti 
Euroopassa, mutta sen odotetaan jatkuvan vahvana nopeasti 
kasvavilla markkinoilla. UPM:n tarralaminaattitoimitusten odo-
tetaan kasvavan hieman viime vuodesta. Myyntihintojen odote-

taan nousevan paikallisissa valuutoissa viime vuoden viimeisestä 
neljänneksestä. Raaka-aineiden kustannusinfl aation odotetaan 
jatkuvan, tosin maltillisempana kuin viime vuonna. 

Vanerin toimitusmäärien ja myyntihintojen odotetaan nou-
sevan viime vuodesta. Rakentamisen uskotaan kuitenkin jatku-
van alhaisena Euroopassa. 

Koko konsernin toimitusmäärien odotetaan joko pysyvän 
muuttumattomina tai kasvavan eri liiketoiminnoissa vuonna 
2011. Muuttuvien kustannusten nousun odotetaan hidastuvan 
viime vuoden tahdista. UPM:n tuotteiden myyntihintojen odo-
tetaan nousevan, erityisesti Paperiliiketoiminnassa. Näiden 
tekijöiden seurauksena vuonna 2011 UPM:n liikevoiton ilman 
kertaeriä odotetaan paranevan viime vuodesta. 

Vuoden 2011 ensimmäisellä puoliskolla liikevoiton ilman 
kertaeriä odotetaan olevan selvästi viime vuoden ensimmäistä 
puoliskoa parempi. 

Investointien ilman yritysostoja arvioidaan olevan noin 300 
miljoonaa euroa vuonna 2011. 

Osinko vuodelta 2010
Hallitus on päättänyt esittää 7. huhtikuuta 2011 pidettävälle 
varsinaiselle yhtiökokoukselle, että vuodelta 2010 maksetaan 
osinkoa 0,55 (0,45) euroa osaketta kohti. Osinko ehdotetaan 
maksettavaksi 20.4.2011.

Taloudelliset tiedotteet vuonna 2011
Vuoden 2010 vuosikertomus julkaistaan yhtiön internetsivuilla 
www.upm.fi  24.2.2011. Painettu vuosikertomus julkaistaan 
17.3.2011 alkavalla viikolla.

Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2011: 28.4.2011
Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2011: 3.8.2011
Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2011: 26.10.2011
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Energia
Q4/10 Q3/10 Q2/10 Q1/10 Q4/09 Q3/09 Q2/09 Q1/09 Q1–Q4/10 Q1–Q4/09

Liikevaihto, milj. euroa 153 124 116 174 128 108 100 136 567 472
EBITDA, milj. euroa 1) 70 48 39 79 57 35 41 57 236 190
 % liikevaihdosta 45,8 38,7 33,6 45,4 44,5 32,4 41,0 41,9 41,6 40,3
Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksista, 
milj. euroa – –3 6 4 –8 –24 –4 –4 7 –40
Poistot ja arvonalentumiset, milj. euroa –2 –1 –1 –2 –2 –1 –1 –2 –6 –6
Liikevoitto, milj. euroa 68 44 44 81 47 10 36 51 237 144
 % liikevaihdosta 44,4 35,5 37,9 46,6 36,7 9,3 36,0 37,5 41,8 30,5
Kertaluonteiset erät, milj. euroa 2) – – – – –1 –17 – – – –18
Liikevoitto ilman  kertaluonteisia eriä, milj. euroa 68 44 44 81 48 27 36 51 237 162
 % liikevaihdosta 44,4 35,5 37,9 46,6 37,5 25,0 36,0 37,5 41,8 34,3
Toimitukset, sähkö, 1 000 MWh 2 436 2 276 2 303 2 411 2 277 2 103 1 999 2 486 9 426 8 865
Sijoitettu pääoma (keskimäärin), milj. euroa 882 870
Sijoitetun pääoman tuotto ilman kertaluonteisia eriä, % 26,9 18,6
1) EBITDA = Liikevoitto ennen poistoja ja arvonalentumisia sekä ilman biologisten hyödykkeiden käyvän arvon muutosta ja hakkuita, 
 osuutta osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksista ja kertaluonteisia eriä.
2) Vuoden 2009 kertaluonteiset erät liittyvät osakkuusyhtiö Pohjolan Voiman kahden voimalaitoksen arvonalennuksiin.

Q4/2010 vuoden 2009 vastaavaan jaksoon verrattuna
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 68 miljoonaa euroa, 
20 miljoonaa euroa enemmän kuin viime vuonna (48 miljoonaa 
euroa). Liikevaihto kasvoi 20 % 153 (128) miljoonaan euroon. 
Liikevaihdosta 71 (38) miljoonaa euroa oli myyntiä konsernin 
ulkopuolelle. Viimeisen neljänneksen sähkön myynti oli 2,4 (2,3) 
TWh.

Kannattavuus parani pääosin korkeampien myyntihintojen 
ja toimitusmäärien kasvun ansiosta. Vesivoiman tuotanto oli 9 
% suurempi kuin vuotta aiemmin.

Vuosi 2010 verrattuna vuoteen 2009
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 237 (162) miljoonaa 
euroa. Liikevaihto kasvoi 567 (472) miljoonaan euroon. Liike-
vaihdosta 231 (135) miljoonaa euroa oli myyntiä konsernin 
ulkopuolelle. Sähkön myyntimäärä oli 9,4 (8,9) TWh.

Kannattavuus parani viimevuotisesta korkeampien myynti-
hintojen ja myyntimäärien kasvun ansiosta. Vesivoiman tuo-
tanto oli 6 % suurempi kuin vuotta aiemmin. 

Keskimääräinen sähkön myyntihinta nousi 9 % ja oli 48,9 
(45,0) euroa/MWh pääosin korkeampien markkinahintojen 
seurauksena. Sähkön keskimääräinen hankintakustannus nousi 
lauhdevoiman tuotantomäärien vuoksi.

LIIKETOIMINTA-ALUEIDEN KATSAUKSET

Markkinat
Sähkön keskimääräinen tukkuhinta Pohjoismaisessa sähköpörs-
sissä vuonna 2010 oli 53,1 euroa/MWh, jossa on kasvua 52 % 
viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna (35,0 euroa/
MWh). Hintakehityksen taustalla on normaalia heikompi vesiti-
lanne ja kasvanut teollinen sähkönkulutus.

Vuoden lopussa Pohjoismaiden vesivarannot olivat noin 
37 % (-31,6 TWh) alle pitkän aikavälin keskiarvon.

Hiilidioksidin päästöoikeuksien hinta oli vuoden lopussa 
14,2 euroa tonnilta eli 8 % korkeampi kuin vastaavana ajankoh-
tana edeltävänä vuonna.

Öljyn ja hiilen markkinahinnat olivat korkeammat viime 
vuoteen verrattuna. Öljyn markkinahinta nousi vuoden 2010 
aikana noin 78 Yhdysvaltain dollarista noin 95 dollariin barre-
lilta.

Vuoden 2010 lopussa Pohjoismaisen sähköpörssin notee-
raama sähkön termiinihinta vuodeksi eteenpäin oli 61,4 euroa/
MWh eli 52 % korkeampi kuin vuonna 2009 (40,5/MWh).
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Q4/2010 vuoden 2009 vastaavaan jaksoon verrattuna
Joulukuussa 2009 Fray Bentosin sellutehdas sekä eukalyptuksen 
viljelyyn erikoistunut Forestal Oriental -yhtiö Uruguayssa liitet-
tiin Sellu-liiketoiminta-alueeseen. Samasta ajankohdasta lähtien 
Metsä-Botnia ei enää ole ollut UPM:n osakkuusyhtiö.

Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 132 (35) miljoonaa 
euroa. Liikevaihto kasvoi 413 (226) miljoonaan euroon ja toimi-
tukset 699 000 (550 000) tonniin.

Kannattavuus parani viimevuotisesta sellun keskimääräisten 
myyntihintojen ja myyntimäärien kasvun ansiosta.

Viimeisellä vuosineljänneksellä Fray Bentosin sellutehtaalla 
oli kuukauden mittainen huoltoseisokki.

Vuosi 2010 verrattuna vuoteen 2009
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 577 miljoonaa euroa 
(tappio 127 miljoonaa euroa). Liikevaihto kasvoi 1 698 (653) 
miljoonaan euroon ja toimitukset 2 919 000 (1 759 000) tonniin.

Kannattavuus parani merkittävästi viimevuotisesta sellun 
korkeampien myyntihintojen ja kasvaneiden myyntimäärien 
ansiosta johtuen Fray Bentosin sellutehtaasta. Liikevaihdosta 
noin 23 % oli myyntiä konsernin ulkopuolelle. 

Markkinat
Vuoden ensimmäisellä puoliskolla epätavalliset sääolosuhteet, 
kuten kovat sateet ja väliaikaisesti myös Chilen maajäristys, 
aiheuttivat häiriöitä sellun toimituksissa maailman markkinoille. 
Sellun toimitukset palasivat normaalille tasolle kolmannen vuo-
sineljänneksen aikana. 

Maailmanlaajuisesti sellua toimitettiin saman verran kuin 
edellisenä vuonna. Sellun kysyntä kasvoi Länsi-Euroopassa ja 
Pohjois-Amerikassa, mutta toimitukset Kiinaan vähenivät huo-
mattavasti vuoteen 2009 verrattuna. Selluntuottajien varastota-
sot olivat aiempaa alemmat vuoden 2010 kolmanteen neljännek-
seen saakka. Vuoden viimeisellä neljänneksellä tuottajien varas-
tot palasivat lähes normaalitasolle, mutta asiakkaiden 
varastomäärät pysyivät alhaisina.

Havupuusellun (NBSK) markkinahinta oli 554 dollaria/
tonni vuoden 2010 alussa. Se nousi 803 dollariin/tonni kesä-
kuussa ja oli vuoden lopussa 724 dollaria/tonni. Havupuusellun 
keskimääräinen hinta oli 704 euroa/tonni, mikä on 49 % korke-
ampi kuin vuonna 2009 (471 euroa/tonni).

Lehtipuusellun (BHKP) markkinahinta oli noin 486 dolla-
ria/tonni vuoden 2010 alussa. Se nousi 752 dollariin/tonni kesä-
kuussa ja oli vuoden lopussa 648 dollaria/tonni. Lehtipuusellun 
keskimääräinen hinta oli 639 euroa/tonni, mikä on 59 % korke-
ampi kuin vuonna 2009 (402 euroa/tonni).

Sellu
Q4/10 Q3/10 Q2/10 Q1/10 Q4/09 Q3/09 Q2/09 Q1/09 Q1–Q4/10 Q1–Q4/09

Liikevaihto, milj. euroa 413 489 455 341 226 156 132 139 1 698 653
EBITDA, milj. euroa 1) 165 239 199 120 53 8 –24 –55 723 –18
 % liikevaihdosta 40,0 48,9 43,7 35,2 23,5 5,1 –18,2 –39,6 42,6 –2,8
Biologisten hyödykkeiden käyvän arvon
muutos ja hakkuut, milj. euroa 4 –2 – – –1 – – – 2 –1
Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksista, 
milj. euroa 3) – – – – 7 4 –16 –47 – –52
Poistot ja arvonalentumiset, milj. euroa –37 –38 –37 –36 –24 –21 –20 –20 –148 –85
Liikevoitto, milj. euroa 132 199 163 83 35 –9 –60 –122 577 –156
 % liikevaihdosta 32,0 40,7 35,8 24,3 15,5 –5,8 –45,5 –87,8 34,0 –23,9
Kertaluonteiset erät, milj. euroa 2) – – 1 –1 – – – –29 – –29
Liikevoitto ilman  kertaluonteisia eriä, milj. euroa 132 199 162 84 35 –9 –60 –93 577 –127
 % liikevaihdosta 32,0 40,7 35,6 24,6 15,5 –5,8 –45,5 –66,9 34,0 –19,4
Toimitukset, sellu, 1 000 t 699 752 768 700 550 446 391 372 2 919 1 759
Sijoitettu pääoma (keskimäärin), milj. euroa 2 473 1 668
Sijoitetun pääoman tuotto ilman kertaluonteisia eriä, % 23,3 –7,6
1) EBITDA = Liikevoitto ennen poistoja ja arvonalentumisia sekä ilman biologisten hyödykkeiden käyvän arvon muutosta ja hakkuita, 

 osuutta osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksista ja kertaluonteisia eriä.
2) Vuoden 2009 kertaluonteiset erät 29 miljoonaa euroa liittyvät osakkuusyhtiö Metsä-Botnian Kaskisten sellutehtaan sulkemiseen. 
3) Tammi–kesäkuun 2009 osavuosikatsauksen taseessa 30.6.2009 UPM on ryhmitellyt luovutettavan 30 % osuuden Botnian kirjanpitoarvosta myytävänä ole-

viksi varoiksi. Tämän seurauksena UPM ei heinäkuusta 2009 lähtien ole sisällyttänyt luovutettavan Botnian toiminnon osuutta osuuteen osakkuusyhtiön 
tuloksesta. 
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Metsä ja sahat
Q4/10 Q3/10 Q2/10 Q1/10 Q4/09 Q3/09 Q2/09 Q1/09 Q1–Q4/10 Q1–Q4/09

Liikevaihto, milj. euroa 402 387 393 339 348 295 309 385 1 521 1 337
EBITDA, milj. euroa 1) 5 18 26 3 30 24 –15 –15 52 24
 % liikevaihdosta 1,2 4,7 6,6 0,9 8,6 8,1 –4,9 –3,9 3,4 1,8
Biologisten hyödykkeiden käyvän arvon muutos
ja hakkuut, milj. euroa 81 16 31 19 10 –13 10 11 147 18
Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksista, 
milj. euroa –1 2 1 1 1 –1 1 1 3 2
Poistot ja arvonalentumiset, milj. euroa –6 –5 –6 –4 –11 –4 –14 –5 –21 –34
Liikevoitto, milj. euroa 79 68 52 19 21 6 –18 –18 218 –9
 % liikevaihdosta 19,7 17,6 13,2 5,6 6,0 2,0 –5,8 –4,7 14,3 –0,7
Kertaluonteiset erät, milj. euroa 2) – 37 – – –14 1 –8 –10 37 –31
Liikevoitto ilman  kertaluonteisia eriä, milj. euroa 79 31 52 19 35 5 –10 –8 181 22
 % liikevaihdosta 19,7 8,0 13,2 5,6 10,1 1,7 –3,2 –2,1 11,9 1,6
Toimitukset, sahatavara, 1 000 m3 426 428 504 371 413 355 366 363 1 729 1 497
Sijoitettu pääoma (keskimäärin), milj. euroa 1 709 1 717
Sijoitetun pääoman tuotto ilman kertaluonteisia eriä, % 10,6 1,3
1) EBITDA = Liikevoitto ennen poistoja ja arvonalentumisia sekä ilman biologisten hyödykkeiden käyvän arvon muutosta ja hakkuita, 
 osuutta osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksista ja kertaluonteisia eriä.
2) Vuoden 2010 kolmannen neljänneksen kertaluonteisiin eriin sisältyy 33 miljoonan euron myyntivoitto metsämaiden rasitesopimuksesta Minnesotassa. Muut 

kertaluonteiset erät, 4 miljoonaa euroa, liittyvät myyntivoittoon ja varausten peruutuksiin Suomen sahojen rakennejärjestelyistä. Vuoden 2009 neljännen 
neljänneksen kertaluonteiset erät 14 miljoonaa euroa, johon sisältyy arvonalennuksia 5 miljoonaa euroa, liittyvät Suomen Sahaliiketoimintojen rakennejärjes-
telyihin. Vuoden 2009 toisen neljänneksen kertaluonteisiin eriin sisältyy 8 miljoonan euron arvonalennus puunhankinnassa. Vuoden 2009 ensimmäisen neljän-
neksen kertaluonteiset erät, 10 miljoonaa euroa, liittyvät Miramichin metsä- ja sahatoimintojen omaisuuden myynnistä aiheutuneisiin tappioihin.

Q4/2010 vuoden 2009 vastaavaan jaksoon verrattuna
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 79 (35) miljoonaa 
euroa. Liikevaihto kasvoi 16 % 402 (348) miljoonaan euroon. 
Sahatavaran toimitusmäärät kasvoivat 3 % ja olivat 426 000 
(413 000) kuutiometriä.

Biologisten hyödykkeiden käypä arvo hakkuilla vähennet-
tynä nousi 81 (10) miljoonaa euroa. Kasvu aiheutui ensisijaisesti 
muutoksesta arvioidussa hakkuiden ajoituksessa. Biologisten 
hyödykkeiden (kasvava puusto) käyvän arvon lisäys oli 97 (52) 
miljoonaa euroa. Puuraaka-ainekustannukset konsernin omista 
metsistä hakatun puun osalta olivat 16 (42) miljoonaa euroa.

Hakkuut omista metsistä vähenivät loppuvuotta kohti 
lisääntyneen markkinatarjonnan vuoksi.

Vuosi 2010 verrattuna vuoteen 2009
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 181 (22) miljoonaa 
euroa. Liikevaihto kasvoi 14 % 1 521 (1 337) miljoonaan euroon. 
Sahatavaran toimitusmäärät kasvoivat 15 % ja olivat 1 729 000 
(1 497 000) kuutiometriä.

Sahatavaran keskihinta oli 16 % korkeampi.
Kannattavuus parani viime vuodesta pääosin sahatavaran 

suurempien toimitusmäärien ansiosta. 
Biologisten hyödykkeiden käypä arvo hakkuilla vähennet-

tynä nousi 147 (18) miljoonaa euroa. Kasvuun sisältyy muutos 

arvioidussa hakkuiden ajoituksessa. Biologisten hyödykkeiden 
(kasvava puusto) käyvän arvon lisäys oli 225 (98) miljoonaa 
euroa. Puuraaka-ainekustannukset konsernin omista metsistä 
hakatun puun osalta olivat 78 (80) miljoonaa euroa. Kolmannen 
vuosineljänneksen myrskytuhojen takia korjattiin UPM:n 
omista metsistä puuta noin 700 000 kuutiometriä.

Markkinat
Suomessa puun ostomäärät yksityismetsistä kaksinkertaistuivat 
vuoteen 2009 verrattuna ja palasivat pitkän aikavälin tasolle. 
Kokonaisostot olivat 33,2 miljoonaa kuutiometriä.

Suomen puumarkkinoita vilkastuttivat loppukesän myrsky-
tuhot Itä- ja Keski-Suomessa ja valtion vuoden 2010 loppuun 
asti myöntämät verohelpotukset.

Kuitupuun markkinahinnat nousivat Suomessa keskimäärin 
lähes 9 % ja tukkipuun 17 % vuotta aiemmasta ja olivat pitkän 
ajan keskihintoja korkeammat. Vuoden 2010 kolmannen neljän-
neksen aikana puun markkinahinnat laskivat tilapäisesti myrs-
kytuhojen vuoksi, mutta nousivat jakson lopussa takaisin myrs-
kyjä edeltäneelle tasolle.

Vuonna 2010 sekä mänty- että kuusisahatavaran kysyntä 
Euroopassa oli heikkoa rakennusalan taantuman takia. Japanin, 
Pohjois-Afrikan ja Lähi-idän alueilla sahatavaramarkkitilanne 
oli kuitenkin jonkin verran Eurooppaa parempi.
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Q4/2010 vuoden 2009 vastaavaan jaksoon verrattuna
Liiketappio ilman kertaluonteisia eriä oli 68 miljoonaa euroa 
(voitto 82 miljoonaa euroa). Liikevaihto oli 1 656 (1 558) miljoo-
naa euroa. Paperin toimitukset kasvoivat 3 % ja olivat 2 593 000 
(2 521 000) tonnia. Sanoma- ja aikakauslehtipaperien toimituk-
set kasvoivat 7 % viime vuodesta. Hieno- ja erikoispaperitoimi-
tukset laskivat 3 %.

Paperi-liiketoiminta-alueen liiketulos oli tappiollinen, sillä 
kuitupuun hankintakustannukset ja muut muuttuvat kustan-
nukset kasvoivat tuntuvasti viimevuotisesta. Viimeisen neljän-
neksen liiketappio sisältää myös keskimääräistä enemmän kun-
nossapito- ja kiinteitä kuluja.

Korkeammat paperin hinnat ja suuremmat toimitusmäärät 
vaikuttivat liiketulokseen myönteisesti. Paperitoimitusten keski-
hinta euroiksi muunnettuna oli 3 % korkeampi kuin vertailu-
ajanjaksolla.

Vuoden 2010 kolmanteen neljännekseen verrattuna paperien 
keskihinta euroina laski lähes 2 % tuotevalikoiman ja valuutta-
kurssien muutosten takia. Kaikkien paperilajien hinnat nousivat 
paikallisvaluutoissa viimeisen vuosineljänneksen aikana.

Vuosi 2010 verrattuna vuoteen 2009
Liiketappio ilman kertaluonteisia eriä oli 254 miljoonaa euroa 
(voitto 346 miljoonaa euroa). Liikevaihto oli 6 269 (5 767) mil-
joonaa euroa. Paperin toimitukset kasvoivat 10 % ja olivat 9 914 
000 (9 021 000) tonnia. Sanoma- ja aikakauslehtipaperien toimi-
tukset kasvoivat 8 % ja hieno- ja erikoispaperien toimitukset 
13 % viime vuodesta. Toimitusmäärät kasvoivat kaikilla pää-
markkinoilla.

Paperi
Q4/10 Q3/10 Q2/10 Q1/10 Q4/09 Q3/09 Q2/09 Q1/09 Q1–Q4/10 Q1–Q4/09

Liikevaihto, milj. euroa 1 656 1 672 1 540 1 401 1 558 1 454 1 388 1 367 6 269 5 767
EBITDA, milj. euroa 1) 61 67 72 75 221 274 247 187 275 929
 % liikevaihdosta 3,7 4,0 4,7 5,4 14,2 18,8 17,8 13,7 4,4 16,1
Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksista, 
milj. euroa 1 – – – 1 – –1 –1 1 –1
Poistot ja arvonalentumiset, milj. euroa –130 –131 –130 –136 –140 –142 –147 –149 –527 –578
Liikevoitto, milj. euroa –75 –71 –57 –69 74 126 85 60 –272 345
 % liikevaihdosta –4,5 –4,2 –3,7 –4,9 4,7 8,7 6,1 4,4 –4,3 6,0
Kertaluonteiset erät, milj. euroa 2) –7 –7 4 –8 –8 –6 –10 23 –18 –1
Liikevoitto ilman  kertaluonteisia eriä, milj. euroa –68 –64 –61 –61 82 132 95 37 –254 346
 % liikevaihdosta –4,1 –3,8 –4,0 –4,4 5,3 9,1 6,8 2,7 –4,1 6,0
Toimitukset, sanoma- ja aikakauslehtipaperit, 
1 000 t 1 680 1 633 1 446 1 364 1 576 1 464 1 323 1 304 6 123 5 667
Toimitukset, hieno- ja erikoispaperit, 1 000 t 913 947 994 937 945 872 813 724 3 791 3 354
Paperin toimitukset yhteensä, 1 000 t 2 593 2 580 2 440 2 301 2 521 2 336 2 136 2 028 9 914 9 021
Sijoitettu pääoma (keskimäärin), milj. euroa 5 465 5 714
Sijoitetun pääoman tuotto ilman kertaluonteisia eriä, % –4,6 6,1

1) EBITDA = Liikevoitto ennen poistoja ja arvonalentumisia sekä ilman biologisten hyödykkeiden käyvän arvon muutosta ja hakkuita, osuutta osakkuus- ja 
yhteisyritysten tuloksista ja kertaluonteisia eriä.

2) Vuoden 2010 neljännen neljänneksen kertaluonteiset erät sisältävät 4 miljoonaa euroa Myllykosken yrityskauppaan liittyviä kuluja sekä 3 miljoonaa euroa 
rakennejärjestelykuluja. Vuoden 2010 kolmannen neljänneksen kertaluonteiset erät liittyvät rakennejärjestelyihin. Vuoden 2010 toisen neljänneksen kerta-
luonteiset erät sisältävät arvonalennusten palautuksia 3 miljoonaa euroa. Muut vuoden ensimmäisen ja toisen neljänneksen kertaluonteiset erät sisältävät 
lähinnä rakennejärjestelyihin liittyviä henkilöstökuluja. Vuoden 2009 neljännen ja kolmannen neljänneksen kertaluonteiset erät 8 ja 6 miljoonaa euroa liitty-
vät rakennejärjestelyistä aiheutuneisiin kuluihin. Vuoden 2009 toisen neljänneksen kertaluonteisiin eriin sisältyy 9 miljoonaa euroa Nordlandin paperitehtaan 
henkilöstövähennyksiin liittyviä kuluja, 4 miljoonaa euroa arvonalennusten palautuksia sekä 5 miljoonaa euroa muita rakennejärjestelykuluja. Vuoden 2009 
ensimmäisen neljänneksen kertaluonteisiin eriin sisältyy 31 miljoonaa euroa tuottoa Miramichin entisen paperitehtaan omaisuuden myyntiin liittyen sekä 8 
miljoonaa euroa rakennejärjestelykuluja.

Paperi-liiketoiminta-alueen liiketulos oli tappiollinen, koska 
kuidun hinta nousi huomattavasti viime vuoden vastaavasta 
jaksosta ja paperin hinta laski. Paperitoimitusten keskihinta 
euroiksi muunnettuna oli hieman yli 1 % alempi kuin vertailu-
ajanjaksolla. 

Paperin toimitusten kasvu vaikutti liikevoittoa parantavasti.
Kiinassa UPM:n Changshun paperitehdas sai viranomaisilta 

hyväksynnän kolmannen paperikoneen rakentamiseksi. Inves-
tointipäätöstä ei ole tehty.

Markkinat
Sanoma- ja aikakauslehtipaperien kysyntä Euroopassa kasvoi 5 
% ja hienopaperien kysyntä 4 % viimevuotisesta. Pohjois-Ameri-
kassa aikakauslehtipaperien kysyntä oli 2 % suurempi kuin 
vuosi sitten. Aasiassa hienopaperien kysyntä kasvoi. Erikoispa-
perien kysyntä kasvoi kaikilla päämarkkinoilla.

Euroopassa aikakauslehtipaperin hinnat laskivat vuoden 
alussa, mutta nousivat kolmannella neljänneksellä. Aikakausleh-
tipaperien hinnat euroina olivat keskimäärin 8 % alemmat kuin 
viime vuonna. Myös sanomalehtipaperin hinnat laskivat vuoden 
alussa vuosisopimuksien takia ja olivat keskimäärin 17 % alem-
mat kuin vuotta aiemmin. Hienopaperin hinnat nousivat koko 
vuoden ajan ja olivat keskimäärin 7 % korkeammat kuin viime 
vuonna. Erikoispaperien hinnat kasvoivat viime vuodesta.

Pohjois-Amerikassa aikakauslehtipaperin keskihinnat 
Yhdysvaltain dollareina olivat 3 % alemmat viimevuotiseen 
verrattuna. Aasiassa hienopaperien markkinahinnat nousivat 
vuoden alkupuoliskolla ja laskivat jälkipuoliskolla. Hinnat olivat 
keskimäärin viime vuotta korkeammat.
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Q4/2010 vuoden 2009 vastaavaan jaksoon verrattuna
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 16 (17) miljoonaa 
euroa. Liikevaihto kasvoi 10 % 276 (252) miljoonaan euroon.

Liikevoitto laski viime vuodesta. Raaka-ainekustannukset 
olivat merkittävästi vertailuajanjaksoa korkeammat. Myyntihin-
nat nousivat, mikä ei kuitenkaan riittänyt kaikilla alueilla kom-
pensoimaan raaka-ainekustannusten nousua. Tarralaminaattien 
toimitusmäärät olivat lähes samalla tasolla kuin viime vuonna.

Vuoden 2010 kolmanteen neljännekseen verrattuna raaka-
ainekustannukset nousivat merkittävästi, mutta myyntihinnat 
vain hieman.

Vuosi 2010 verrattuna vuoteen 2009
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 87 (43) miljoonaa 
euroa. Liikevaihto kasvoi 17 % 1 100 (943) miljoonaan euroon.

Liikevoitto parani selvästi viimevuotisesta pääosin tarrala-
minaattien suurempien toimitusmäärien ansiosta. Myyntihinto-
jen nousu kompensoi kasvaneita raaka-ainekustannuksia.

Tarrat
Q4/10 Q3/10 Q2/10 Q1/10 Q4/09 Q3/09 Q2/09 Q1/09 Q1–Q4/10 Q1–Q4/09

Liikevaihto, milj. euroa 276 284 280 260 252 242 226 223 1 100 943
EBITDA, milj. euroa 1) 25 33 34 31 25 29 18 6 123 78
 % liikevaihdosta 9,1 11,6 12,1 11,9 9,9 12,0 8,0 2,7 11,2 8,3
Poistot ja arvonalentumiset, milj. euroa –9 –8 –10 –7 –8 –9 –11 –9 –34 –37
Liikevoitto, milj. euroa 15 25 24 24 16 18 4 –3 88 35
 % liikevaihdosta 5,4 8,8 8,6 9,2 6,3 7,4 1,8 –1,3 8,0 3,7
Kertaluonteiset erät, milj. euroa 2) –1 1 – 1 –1 –2 –5 – 1 –8
Liikevoitto ilman  kertaluonteisia eriä, milj. euroa 16 24 24 23 17 20 9 –3 87 43
 % liikevaihdosta 5,8 8,5 8,6 8,8 6,7 8,3 4,0 –1,3 7,9 4,6
Sijoitettu pääoma (keskimäärin), milj. euroa 509 503
Sijoitetun pääoman tuotto ilman kertaluonteisia eriä, % 17,1 8,5
1) EBITDA = Liikevoitto ennen poistoja ja arvonalentumisia sekä ilman biologisten hyödykkeiden käyvän arvon muutosta ja hakkuita, osuutta osakkuus- ja 

yhteisyritysten tuloksista ja kertaluonteisia eriä.
2) Vuoden 2010 kertaluonteiset erät sisältävät 2 miljoonaa euroa arvonalennusten palautuksia ja 1 miljoonaa euroa rakennejärjestelykuluja.

Markkinat
Vuonna 2010 informaatioetiketöinti (variable information prin-
ting, VIP) kasvoi voimakkaasti erityisesti vuoden alussa. Tämä 
johtui tavaroiden suuremmista toimitusmääristä maailmanlaa-
juisesti sekä yritysten pyrkimyksestä täyttää varastojaan. Kulut-
tajien luottamuksen ja uusien markkina-alueiden keskiluokan 
kasvaessa tuote-etikettien kulutus nousi tasaisesti koko vuoden 
ajan.

Tarralaminaattien kysynnän kasvu oli voimakkainta 
Aasiassa, Itä-Euroopassa ja Latinalaisessa Amerikassa. Kypsillä 
markkinoilla Länsi-Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa kysyntä 
elpyi vuoden alussa lähes taantumaa edeltäneille tasoille. Poh-
jois-Amerikassa kysynnän elpyminen jatkui vuoden jälkipuolis-
kolla, mutta hieman aiempaa hitaampana. Länsi-Euroopassa 
kysyntä alkoi hidastua vuoden loppua kohti.
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Q4/2010 vuoden 2009 vastaavaan jaksoon verrattuna
Liiketappio ilman kertaluonteisia eriä oli 5 (3) miljoonaa euroa. 
Liikevaihto kasvoi 12 % 91 (81) miljoonaan euroon. Vanerin 
toimitusmäärät nousivat 7 % 160 000 (150 000) kuutiometriin.

Vanerin liiketappio kasvoi pääosin nousseiden muuttuvien 
kustannuksien takia. Toimitusmäärät ja myyntihinnat kasvoivat 
ja vaikuttivat myönteisesti kannattavuuteen.

Vuosi 2010 verrattuna vuoteen 2009
Liiketappio ilman kertaluonteisia eriä oli 18 (51) miljoonaa 
euroa. Liikevaihto kasvoi 13 % 347 (306) miljoonaan euroon. 
Vanerin toimitusmäärät nousivat 13 % 638 000 (567 000) kuutio-
metriin.

Vanerin liiketappio pieneni vertailujaksoa suurempien toimi-
tusmäärien seurauksena.

Vaneri
Q4/10 Q3/10 Q2/10 Q1/10 Q4/09 Q3/09 Q2/09 Q1/09 Q1–Q4/10 Q1–Q4/09

Liikevaihto, milj. euroa 91 83 97 76 81 73 77 75 347 306
EBITDA,  milj. euroa 1) –1 2 2 –2 3 –5 –5 –23 1 –30
 % liikevaihdosta –1,1 2,4 2,1 –2,6 3,7 –6,8 –6,5 –30,7 0,3 –9,8
Poistot ja arvonalentumiset, milj. euroa –4 –5 –5 –5 –12 –5 –5 –5 –19 –27
Liikevoitto, milj. euroa –5 –4 –1 –7 –33 –10 –10 –29 –17 –82
 % liikevaihdosta –5,5 –4,8 –1,0 –9,2 –40,7 –13,7 –13,0 –38,7 –4,9 –26,8
Kertaluonteiset erät, milj. euroa 2) – –1 2 – –30 – – –1 1 –31
Liikevoitto ilman  kertaluonteisia eriä, milj. euroa –5 –3 –3 –7 –3 –10 –10 –28 –18 –51
 % liikevaihdosta –5,5 –3,6 –3,1 –9,2 –3,7 –13,7 –13,0 –37,3 –5,2 –16,7
Toimitukset, vaneri, 1 000 m3 160 156 182 140 150 143 141 133 638 567
Sijoitettu pääoma (keskimäärin), milj. euroa 243 266
Sijoitetun pääoman tuotto ilman kertaluonteisia eriä, % –7,4 –19,2
1) EBITDA = Liikevoitto ennen poistoja ja arvonalentumisia sekä ilman biologisten hyödykkeiden käyvän arvon muutosta ja hakkuita, osuutta osakkuus- ja 

yhteisyritysten tuloksista ja kertaluonteisia eriä.
2) Vuoden 2010 kertaluonteiset tuotot liittyvät pääosin omaisuuden myyntiin Suomessa. Vuoden 2009 neljännen neljänneksen kertaluonteiset erät sisältävät 6 

miljoonaa euroa arvonalennuksia ja 24 miljoonaa euroa muita rakennejärjestelyistä aiheutuneita kuluja. 

Vanerin myyntihinnat nousivat loppuvuotta kohden. Vane-
rin keskimääräiset myyntihinnat olivat hieman korkeammat 
kuin viime vuonna.

Markkinat
Vanerin kysyntä vaihteli rajusti Euroopassa vuoden 2010 aika-
na. Vanerin kokonaiskysyntä nousi vuoden takaisesta, mutta oli 
edelleen selvästi alle taantumaa edeltäneen tason.

Rakentaminen pysyi koko vuoden alhaisella tasolla. Vuo-
den 2010 alussa kysyntä oli erittäin heikkoa. Kysyntä kasvoi 
teollisen loppukäytön osalta verrattuna viime vuoteen. 

Vuonna 2010 vanerin markkinahinnat pysyivät alhaisina 
Vuoden jälkipuoliskolla hinnat alkoivat nousta, ja olivat keski-
määrin hieman korkeammat kuin viime vuonna.
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Muu toiminta sisältää konsernin kehitysyksiköt (RFID-tunnis-
teet, puumuovikomposiittiyksikkö UPM ProFi ja biopolttoai-
neet), logistiikkapalvelut ja konsernihallinnon.

Q4/2010 vuoden 2009 vastaavaan jaksoon verrattuna
Liiketappio ilman kertaluonteisia eriä oli 10 (28) miljoonaa 
euroa. Liikevaihto oli 42 (35) miljoonaa euroa.

Kehitysyksikköjen liiketappio oli pienempi kuin vuotta 
aiemmin.

Muu toiminta
Q4/10 Q3/10 Q2/10 Q1/10 Q4/09 Q3/09 Q2/09 Q1/09 Q1–Q4/10 Q1–Q4/09

Liikevaihto, milj. euroa 42 45 51 40 35 21 21 34 178 111
EBITDA, milj. euroa 1) –7 –23 –19 –18 –27 –31 –24 –29 –67 –111
Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksista, 
milj. euroa –1 –1 1 –2 – – –2 –2 –3 –4
Poistot ja arvonalentumiset, milj. euroa –2 –2 –3 –3 –3 –3 –3 –3 –10 –12
Liikevoitto, milj. euroa –7 –23 –22 –24 –34 –45 –29 –34 –76 –142
Kertaluonteiset erät, milj. euroa 2) 3 4 –3 –1 –6 –11 – – 3 –17
Liikevoitto ilman  kertaluonteisia eriä, milj. euroa –10 –27 –19 –23 –28 –34 –29 –34 –79 –125
Sijoitettu pääoma (keskimäärin), milj. euroa 278 141
Sijoitetun pääoman tuotto ilman kertaluonteisia eriä, % –28,4 –88,7
1) EBITDA = Liikevoitto ennen poistoja ja arvonalentumisia sekä ilman biologisten hyödykkeiden käyvän arvon muutosta ja hakkuita, osuutta osakkuus- ja 

yhteisyritysten tuloksista ja kertaluonteisia eriä.
2) Vuoden 2010 kolmannen neljänneksen kertaluonteiset tuotot liittyvät pääosin omaisuuden myyntiin Suomessa. Vuoden 2010 muut kertaluonteiset erät liitty-

vät rakennejärjestelyihin. Vuoden 2009 neljännen neljänneksen kertaluonteiset erät sisältävät 2 miljoonaa euroa arvonalennuksia ja 4 miljoonaa euroa muita 
lopetettuihin toimintoihin liittyviä kuluja. Vuoden 2009 kolmannen neljänneksen kertaluonteiset erät 11 miljoonaa euroa liittyvät pääosin lopetettujen teolli-
suuslaitosten kiinteistöihin Suomessa. 

Helsinki, helmikuun 2. päivänä 2011

UPM-Kymmene Oyj

Hallitus

Vuosi 2010 verrattuna vuoteen 2009
Liiketappio ilman kertaluonteisia eriä oli 79 (125) miljoonaa 
euroa. Liikevaihto oli 178 (111) miljoonaa euroa.

Kehitysyksikköjen liiketappio oli pienempi kuin vuotta 
aiemmin.
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Konsernin tuloslaskelma
Milj. euroa Q4/2010 Q4/2009 Q1–Q4/2010 Q1–Q4/2009

Liikevaihto 2 357 2 108 8 924 7 719
Liiketoiminnan muut tuotot 8 18 76 47
Liiketoiminnan kulut –2 052 –1 810 –7 637 –6 774
Biologisten hyödykkeiden käyvän arvon muutos ja hakkuut 85 9 149 17
Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksista –1 1 8 –95
Poistot ja arvonalentumiset –190 –200 –765 –779
Liikevoitto/tappio 207 126 755 135

Voitot myytävissä olevista osakkeista, netto – – 1 –1
Kurssierot ja käypien arvojen muutokset 2 – –4 –9
Korko- ja muut rahoituskulut, netto –36 185 –117 62
Voitto/tappio ennen veroja 173 311 635 187

Tuloverot –29 –16 –74 –18
Kauden voitto/tappio 144 295 561 169

Jakautuminen:
 Emoyhtiön omistajille 144 295 561 169
 Määräysvallattomille omistajille – – – –

144 295 561 169

Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta/tappiosta 
laskettu osakekohtainen tulos

Laimentamaton osakekohtainen tulos, euroa 0,28 0,57 1,08 0,33
Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos, euroa 0,28 0,57 1,08 0,33

TILINPÄÄTÖSTIEDOT

Konsernin laaja tuloslaskelma
Milj. euroa Q4/2010 Q4/2009 Q1–Q4/2010 Q1–Q4/2009

Kauden voitto/tappio 144 295 561 169

Kauden muut laajan tuloksen erät, veroilla vähennettynä

Muuntoerot 106 115 288 165
Ulkomaiseen yksikköön tehdyn nettosijoituksen suojaus –31 –19 –69 –56
Rahavirran suojaukset –46 –13 –70 –4
Myytävissä olevat sijoitukset 8 21 15 21
Osuus osakkuusyritysten muun laajan tuloksen eristä 6 40 9 30
Kauden muut laajan tuloksen erät, veroilla vähennettynä 43 144 173 156
Kauden laaja tulos yhteensä 187 439 734 325

Laajan tuloksen jakautuminen:
 Emoyhtiön omistajille 187 439 734 325
 Määräysvallattomille omistajille – – – –

187 439 734 325
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Konsernin tase
Milj. euroa 31.12.2010 31.12.2009

VARAT
Pitkäaikaiset varat
Liikearvo 1 022 1 017
Muut aineettomat käyttöomaisuus hyödykkeet 424 423
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 5 860 6 192
Sijoituskiinteistöt 22 22
Biologiset hyödykkeet 1 430 1 293
Osuudet osakkuus- ja yhteisyrityksissä 573 553
Myytävissä olevat sijoitukset 333 320
Rahoitusvarat 323 263
Laskennalliset verosaamiset 359 287
Muut pitkäaikaiset varat 211 211

10 557 10 581

Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus 1 299 1 112
Myyntisaamiset ja muut saamiset 1 661 1 446
Tuloverosaamiset 26 28
Rahavarat 269 438

3 255 3 024

Varat yhteensä 13 812 13 605

OMA PÄÄOMA JA VELAT

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
Osakepääoma 890 890
Muuntoerot 55 –164
Arvonmuutos- ja muut rahastot 90 141
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 1 145 1 145
Kertyneet voittovarat 4 913 4 574

7 093 6 586
Määräysvallattomien omistajien osuus 16 16
Oma pääoma yhteensä 7 109 6 602

Pitkäaikaiset velat
Laskennalliset verovelat 629 608
Eläkevelvoitteet 424 418
Varaukset 150 191
Korolliset velat 3 649 4 164
Muut velat 70 51

4 922 5 432

Lyhytaikaiset velat
Lyhytaikaiset korolliset velat 330 300
Ostovelat ja muut velat 1 417 1 206
Tuloverovelat 34 65

1 781 1 571
Velat yhteensä 6 703 7 003
Oma pääoma ja velat yhteensä 13 812 13 605
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Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma

Milj. euroa
Osake-

pääoma
Muunto-

erot

Arvon-
muutos 
ja muut 

rahastot

Sijoitetun
vapaan  

oman 
pääoman 

rahasto

Kertyneet 
voitto-
varat Yhteensä

Määräys-
vallatto-

mien 
omistajien

osuus

Oma pää-
oma 

yhteensä

Oma pääoma 1.1.2009 890 –295 130 1 145 4 236 6 106 14 6 120

 Kauden voitto/tappio – – – – 169 169 – 169
 Muuntoerot – 165 – – – 165 – 165
 Ulkomaiseen yksikköön tehdyn nettosijoituksen  
 suojaus, veroilla vähennettynä – –56 – – – –56 – –56
 Rahavirran suojaukset, veroilla vähennettynä – – –4 – – –4 – –4
 Myytävissä olevat sijoitukset – – 21 – – 21 – 21
 Osuus osakkuusyritysten muun laajan 
 tuloksen eristä – 22 – – 8 30 – 30
Kauden laaja tulos – 131 17 – 177 325 – 325

 Osakeperusteisten maksujen kustannus,
 veroilla vähennettynä – – –6 – 12 6 – 6
 Maksettu osinko – – – – –208 –208 – –208
 Yrityshankinnat ja -myynnit – – – – 358 358 2 360
 Muut erät – – – – –1 –1 – –1
Liiketoimet omistajien kanssa, yhteensä – – –6 – 161 155 2 157
Oma pääoma 31.12.2009 890 –164 141 1 145 4 574 6 586 16 6 602

Oma pääoma 1.1.2010 890 –164 141 1 145 4 574 6 586 16 6 602

 Kauden voitto/tappio – – – – 561 561 – 561
 Muuntoerot – 288 – – – 288 – 288
 Ulkomaiseen yksikköön tehdyn nettosijoituksen  
 suojaus, veroilla vähennettynä – –69 – – – –69 – –69
 Rahavirran suojaukset, veroilla vähennettynä – – –70 – – –70 – –70
 Myytävissä olevat sijoitukset – – 15 – – 15 – 15
 Osuus osakkuusyritysten muun laajan 
 tuloksen eristä – – – – 9 9 – 9
Kauden laaja tulos – 219 –55 – 570 734 – 734

 Osakeperusteisten maksujen kustannus,
 veroilla vähennettynä – – 8 – 3 11 – 11
 Maksettu osinko – – – – –234 –234 – –234
 Muut erät – – –4 – – –4 – –4
Liiketoimet omistajien kanssa, yhteensä – – 4 – –231 –227 – –227
Oma pääoma 31.12.2010 890 55 90 1 145 4 913 7 093 16 7 109
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Konsernin rahavirtalaskelma
Milj. euroa 2010 2009

Liiketoiminnan rahavirrat
Tilikauden voitto/tappio 561 169
Oikaisut tilikauden voittoon/tappioon 740 772
Saadut korot 4 6
Maksetut korot –92 –163
Saadut osingot 1 24
Muut rahoituserät, netto –16 –50
Maksetut verot –77 –31
Käyttöpääoman muutos –139 532
Liiketoiminnan nettorahavirrat 982 1 259

Investointien rahavirrat
Käyttöomaisuusinvestoinnit –241 –236
Tytäryritysten hankinta vähennettynä hankituilla rahavaroilla – –508
Osakkuusyritysosakkeiden hankinnat –4 –78
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutukset 55 46
Osakkuusyritysosakkeiden luovutukset – 565
Myytävissä olevien sijoitusten luovutukset 1 –
Pitkäaikaisten saamisten lisäykset –6 –3
Investointien nettorahavirrat –195 –214

Rahoituksen rahavirrat
Pitkäaikaisten velkojen nostot 167 325
Pitkäaikaisten velkojen lyhennykset –855 –1,051
Lyhytaikaisten velkojen lisäykset ja vähennykset, netto –23 –6
Maksetut osingot –234 –208
Muut rahoituksen rahavirrat –21 –
Rahoituksen nettorahavirrat –966 –940

Rahavarojen muutos –179 105

Rahavarat tilikauden alussa 438 330
Rahavarojen muuntoero 10 3
Rahavarojen muutos –179 105
Rahavarat tilikauden lopussa 269 438
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Tiedot vuosineljänneksittäin

Milj. euroa Q4/10 Q3/10 Q2/10 Q1/10 Q4/09 Q3/09 Q2/09 Q1/09 Q1–Q4 /10 Q1–Q4 /09

Liikevaihto 2 357 2 312 2 216 2 039 2 108 1 913 1 841 1 857 8 924 7 719
Liiketoiminnan muut tuotot 8 42 17 9 18 5 7 17 76 47
Liiketoiminnan kulut –2 052 –1 938 –1 877 –1 770 –1 810 –1 603 –1 627 –1 734 –7 637 –6 774
Biologisten hyödykkeiden käyvän arvon muutos 
ja hakkuut 85 14 31 19 9 –13 10 11 149 17
Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksista –1 –2 8 3 1 –21 –22 –53 8 –95
Poistot ja arvonalentumiset –190 –190 –192 –193 –200 –185 –201 –193 –765 –779
Liikevoitto/tappio 207 238 203 107 126 96 8 –95 755 135
Voitot myytävissä olevista sijoituksista, netto – – 1 – – –1 – – 1 –1
Kurssierot ja käypien arvojen muutokset 2 –11 4 1 – –3 3 –9 –4 –9
Korko- ja muut rahoituskulut, netto –36 –28 –27 –26 185 –28 –37 –58 –117 62
Voitto/tappio ennen veroja 173 199 181 82 311 64 –26 –162 635 187
Tuloverot –29 –21 –12 –12 –16 –24 18 4 –74 –18
Kauden voitto/tappio 144 178 169 70 295 40 –8 –158 561 169
Jakautuminen:
 Emoyhtiön omistajille 144 178 169 70 295 40 –8 –158 561 169
 Määräysvallattomille omistajille – – – – – – – – – –

144 178 169 70 295 40 –8 –158 561 169
Laimentamaton osakekohtainen tulos, euroa 0,28 0,34 0,33 0,13 0,57 0,08 –0,02 –0,30 1,08 0,33
Laimennettu osakekohtainen tulos, euroa 0,28 0,34 0,33 0,13 0,57 0,08 –0,02 –0,30 1,08 0,33
Tulos per osake ilman kertaluonteisia eriä, euroa 0,27 0,28 0,29 0,15 0,21 0,14 0,03 –0,27 0,99 0,11
Keskimääräinen osakemäärä, 
laimentamaton (1 000) 519 970 519 970 519 970 519 970 519 958 519 954 519 954 519 954 519 970 519 955
Keskimääräinen osakemäärä, 
laimennettu (1 000) 522 193 521 742 521 333 520 018 518 876 521 036 519 954 519 954 521 321 519 955
Kertaluonteisia eriä liikevoitossa/tappiossa –5 34 4 –9 –60 –35 –23 –17 24 –135
Liikevoitto/tappio ilman kertaluonteisia eriä 212 204 199 116 186 131 31 –78 731 270
 % liikevaihdosta 9,0 8,8 9,0 5,7 8,8 6,8 1,7 –4,2 8,2 3,5
Kertaluonteiset erät ennen veroja –5 34 4 –9 155 –35 –23 –17 24 80
Voitto/tappio ennen veroja 
ilman kertaluonteisia eriä 178 165 177 91 156 99 –3 –145 611 107
 % liikevaihdosta 7,6 7,1 8,0 4,5 7,4 5,2 –0,2 –7,8 6,8 1,4
Oman pääoman tuotto ilman 
kertaluonteisia eriä, % 8,0 8,6 8,9 4,6 7,4 5,0 0,8 neg. 7,5 1,0
Sijoitetun pääoman tuotto 
ilman kertaluonteisia eriä, % 7,5 6,8 7,3 4,3 7,2 4,9 1,3 neg. 6,4 2,5
EBITDA 318 384 353 288 362 334 238 128 1 343 1 062
 % liikevaihdosta 13,5 16,6 15,9 14,1 17,2 17,5 12,9 6,9 15,0 13,8

Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksista
Energia – –3 6 4 –8 –24 –4 –4 7 –40
Sellu – – – – 7 4 –16 –47 – –52
Metsä ja sahat –1 2 1 1 1 –1 1 1 3 2
Paperi 1 – – – 1 – –1 –1 1 –1
Muu toiminta –1 –1 1 –2 – – –2 –2 –3 –4
Yhteensä –1 –2 8 3 1 –21 –22 –53 8 –95

Toimitukset
Q4/10 Q3/10 Q2/10 Q1/10 Q4/09 Q3/09 Q2/09 Q1/09 Q1–Q4 /10 Q1–Q4 /09

Sähkö, 1 000 MWh 2 436 2 276 2 303 2 411 2 277 2 103 1 999 2 486 9 426 8 865
Sellu, 1 000 t 699 752 768 700 550 446 391 372 2 919 1 759
Sahatavara, 1 000 m3 426 428 504 371 413 355 366 363 1 729 1 497
Sanoma- ja aikakauslehtipaperit, 1 000 t 1 680 1 633 1 446 1 364 1 576 1 464 1 323 1 304 6 123 5 667
Hieno- ja erikoispaperit, 1 000 t 913 947 994 937 945 872 813 724 3 791 3 354
Paperi yhteensä, 1 000 t 2 593 2 580 2 440 2 301 2 521 2 336 2 136 2 028 9 914 9 021
Vaneri, 1 000 m3 160 156 182 140 150 143 141 133 638 567
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Segmenttitiedot vuosineljänneksittäin

Milj. euroa Q4/10 Q3/10 Q2/10 Q1/10 Q4/09 Q3/09 Q2/09 Q1/09 Q1–Q4 /10 Q1–Q4 /09

Liikevaihto
Energia 153 124 116 174 128 108 100 136 567 472
Sellu 413 489 455 341 226 156 132 139 1 698 653
Metsä ja sahat 402 387 393 339 348 295 309 385 1 521 1 337
Paperi 1 656 1 672 1 540 1 401 1 558 1 454 1 388 1 367 6 269 5 767
Tarrat 276 284 280 260 252 242 226 223 1 100 943
Vaneri 91 83 97 76 81 73 77 75 347 306
Muu toiminta 42 45 51 40 35 21 21 34 178 111
Sisäinen liikevaihto –676 –772 –716 –592 –520 –436 –412 –502 –2 756 –1 870
Liikevaihto, yhteensä 2 357 2 312 2 216 2 039 2 108 1 913 1 841 1 857 8 924 7 719

EBITDA
Energia 70 48 39 79 57 35 41 57 236 190
Sellu 165 239 199 120 53 8 –24 –55 723 –18
Metsä ja sahat 5 18 26 3 30 24 –15 –15 52 24
Paperi 61 67 72 75 221 274 247 187 275 929
Tarrat 25 33 34 31 25 29 18 6 123 78
Vaneri –1 2 2 –2 3 –5 –5 –23 1 –30
Muu toiminta –7 –23 –19 –18 –27 –31 –24 –29 –67 –111
EBITDA, yhteensä 318 384 353 288 362 334 238 128 1 343 1 062

Liikevoitto/tappio
Energia 68 44 44 81 47 10 36 51 237 144
Sellu 132 199 163 83 35 –9 –60 –122 577 –156
Metsä ja sahat 79 68 52 19 21 6 –18 –18 218 –9
Paperi –75 –71 –57 –69 74 126 85 60 –272 345
Tarrat 15 25 24 24 16 18 4 –3 88 35
Vaneri –5 –4 –1 –7 –33 –10 –10 –29 –17 –82
Muu toiminta –7 –23 –22 –24 –34 –45 –29 –34 –76 –142
Liikevoitto/tappio, yhteensä 207 238 203 107 126 96 8 –95 755 135
% liikevaihdosta 8,8 10,3 9,2 5,2 6,0 5,0 0,4 –5,1 8,5 1,7

Kertaluonteiset erät liikevoitossa
Energia – – – – –1 –17 – – – –18
Sellu – – 1 –1 – – – –29 – –29
Metsä ja sahat – 37 – – –14 1 –8 –10 37 –31
Paperi –7 –7 4 –8 –8 –6 –10 23 –18 –1
Tarrat –1 1 – 1 –1 –2 –5 – 1 –8
Vaneri – –1 2 – –30 – – –1 1 –31
Muu toiminta 3 4 –3 –1 –6 –11 – – 3 –17
Kertaluonteiset erät liikevoitossa, yhteensä –5 34 4 –9 –60 –35 –23 –17 24 –135

Liikevoitto/tappio ilman kertaluonteisia eriä
Energia 68 44 44 81 48 27 36 51 237 162
Sellu 132 199 162 84 35 –9 –60 –93 577 –127
Metsä ja sahat 79 31 52 19 35 5 –10 –8 181 22
Paperi –68 –64 –61 –61 82 132 95 37 –254 346
Tarrat 16 24 24 23 17 20 9 –3 87 43
Vaneri –5 –3 –3 –7 –3 –10 –10 –28 –18 –51
Muu toiminta –10 –27 –19 –23 –28 –34 –29 –34 –79 –125
Liikevoitto/tappio ilman kertaluonteisia eriä, 
yhteensä 212 204 199 116 186 131 31 –78 731 270
% liikevaihdosta 9,0 8,8 9,0 5,7 8,8 6,8 1,7 –4,2 8,2 3,5
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Milj. euroa Q4/10 Q3/10 Q2/10 Q1/10 Q4/09 Q3/09 Q2/09 Q1/09 Q1–Q4 /10 Q1–Q4 /09

Ulkoinen liikevaihto
Energia 71 31 35 94 38 24 24 49 231 135
Sellu 103 102 106 86 34 9 10 10 397 63
Metsä ja sahat 193 181 193 154 171 145 150 152 721 618
Paperi 1 621 1 636 1 499 1 353 1 500 1 409 1 355 1 327 6 109 5 591
Tarrat 276 283 280 259 252 243 225 222 1 098 942
Vaneri 87 79 93 73 77 69 73 72 332 291
Muu toiminta 6 – 10 20 36 14 4 25 36 79
Ulkoinen liikevaihto, yhteensä 2 357 2 312 2 216 2 039 2 108 1 913 1 841 1 857 8 924 7 719

Sisäinen liikevaihto
Energia 82 93 81 80 90 84 76 87 336 337
Sellu 310 387 349 255 192 147 122 129 1 301 590
Metsä ja sahat 209 206 200 185 177 150 159 233 800 719
Paperi 35 36 41 48 58 45 33 40 160 176
Tarrat – 1 – 1 – –1 1 1 2 1
Vaneri 4 4 4 3 4 4 4 3 15 15
Muu toiminta 36 45 41 20 –1 7 17 9 142 32
Sisäinen liikevaihto, yhteensä 676 772 716 592 520 436 412 502 2 756 1 870

Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden muutokset
Milj. euroa Q1–Q4/2010 Q1–Q4/2009

Kirjanpitoarvo kauden alussa 6 192 5 688
Investoinnit 217 181
Yrityshankinnat – 1 013
Vähennykset –18 –20
Poistot –707 –696
Arvonalentumiset – –14
Arvonalentumisten palautus 4 5
Muuntoero ja muut muutokset 172 35
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 5 860 6 192

Konsernin rahavirtalaskelman liitetiedot

Oikaisut kauden voittoon/tappioon

Milj. euroa Q1–Q4/2010 Q1–Q4/2009

Poistot ja arvonalentumiset 765 779
Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksista –8 95
Pitkäaikaisten varojen myyntivoitot ja -tappiot, netto –52 –235
Rahoituskulut, netto 121 167
Verot 74 18
Biologisten hyödykkeiden käyvän arvon muutos ja hakkuut –149 –17
Maksut rakennejärjestelyistä –36 –43
Muut oikaisut 25 8
Yhteensä 740 772

Käyttöpääoman muutos 

Milj. euroa

Vaihto-omaisuus –145 400
Lyhytaikaiset saamiset –78 156
Lyhytaikaiset korottomat velat 84 –24
Yhteensä –139 532
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Johdannaissopimusten nimellisarvot
Milj. euroa 31.12.2010 31.12.2009

Valuuttajohdannaiset
Termiinisopimukset 3 993 3 791
Optiosopimukset, ostetut 4 20
Optiosopimukset, asetetut 4 20
Vaihtosopimukset 800 514

Korkojohdannaiset
Termiinisopimukset 2 442 3 259
Vaihtosopimukset 2 478 2 701

Muut johdannaiset
Termiinisopimukset 275 25
Optiosopimukset, ostetut – 73
Optiosopimukset, asetetut – 73
Vaihtosopimukset – 4

Liiketoimet lähipiirin (osakkuus- ja yhteisyritykset) kanssa
Milj. euroa Q1–Q4/2010 Q1–Q4/2009

Myynnit osakkuusyhtiöille 153 114
Ostot osakkuusyhtiöiltä 341 560
Pitkäaikaiset saamiset kauden lopussa 5 2
Myyntisaamiset ja muut saamiset kauden lopussa 17 23
Ostovelat ja muut velat kauden lopussa 38 32

Vastuusitoumukset
Milj. euroa 31.12.2010 31.12.2009
Omasta velasta
Kiinnitykset ja pantit 764 1 043

Osakkuus- ja yhteisyritysten puolesta
Lainatakaukset 7 8

Muiden puolesta
Muut takaukset 2 1

Muut omat vastuut
Leasingvastuut seuraavien 12 kuukauden aikana 28 24
Leasingvastuut sitä seuraavien 12 kuukauden aikana 80 60
Muut vastuut 164 69

Investointisitoumukset

Milj. euroa Käyttöönotto
Kokonais-
kustannus

Mennessä
31.12.2009 Q1–Q4/2010

Jälkeen 
31.12.2010

PM 8 uusiminen, Tervasaari 3/2012 20 – 3 17
Voimalaitoksen uusinta, Schongau 1/2011 12 – 6 6
Kierrätys- ja lajittelulaitos, Shotton 1/2011 19 – 14 5
Vaneriliiketoiminnan kehittäminen 12/2011 18 – 13 5
TMP-laitoksen energiansäästö, Steyrermühl 1/2010 16 – 11 5
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Tilinpäätösperiaatteet
Osavuosikatsaus (tilintarkastamaton) on laadittu standardin IAS 34 Osavuosikatsaukset ja konsernin vuoden 2009 tilinpäätöksessä esitettyjen laatimis-
periaatteiden mukaan. Kirjatut tuloverot perustuvat vuoden arvioituun keskimääräiseen tuloveroasteeseen, jonka odotetaan toteutuvan koko tilikau-
della.

Konserni on ottanut käyttöön seuraavan standardin:

IAS 27 Konsernitilinpäätös ja erillistilinpäätös –standardin muutoksen mukaan määräysvallattomien omistajien kanssa toteutuneiden liiketoimien vai-
kutukset on kirjattava omaan pääomaan, ellei määräysvalta muutu, eikä näistä liiketoimista enää synny liikearvoa tai voittoja ja tappioita. Standar-
dissa ohjeistetaan myös kirjanpitokäsittelyä tilanteessa, jossa määräysvalta menetetään. Mahdollinen jäljelle jäävä omistusosuus arvostetaan käypään 
arvoon, ja tästä syntyvä voitto tai tappio kirjataan tulosvaikutteisesti. Standardin muutoksen käyttöönotto on muuttanut aiemman vähemmistön osuu-
den nimikkeen määräysvallattomien omistajien osuudeksi. Lisäksi käyttöönotto on muuttanut konsernin oman pääoman muutoslaskelman esitysta-
paa. 

Tunnuslukujen laskentakaavat

Keskeisiä euron kursseja kauden lopussa
31.12.2010 30.09.2010 30.06.2010 31.03.2010 31.12.2009 30.09.2009 30.06.2009 31.03.2009

USD 1,3362 1,3648 1,2271 1,3479 1,4406 1,4643 1,4134 1,3308
CAD 1,3322 1,4073 1,2890 1,3687 1,5128 1,5709 1,6275 1,6685
JPY 108,65 113,68 108,79 125,93 133,16 131,07 135,51 131,17
GBP 0,8608 0,8600 0,8175 0,8898 0,8881 0,9093 0,8521 0,9308
SEK 8,9655 9,1421 9,5259 9,7135 10,2520 10,2320 10,8125 10,9400

Oman pääoman tuotto, %:

Voitto ennen veroja  – tuloverot x 100
Oma pääoma (keskiarvo)

Tulos/osake:

Emoyhtiön omistajille kuuluva tilikauden voitto 

Tilikauden keskimääräinen osakeantioikaistu 
 osakemäärä ilman omia osakkeita

Sijoitetun pääoman tuotto, %:

Voitto ennen veroja  + korko- ja muut 
rahoituskulut x 100
Oma pääoma + korolliset velat 
(keskiarvo)
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Ne tämän katsauksen kannanotot, jotka eivät koske jo toteutuneita tosiasioita, ovat tulevaisuut ta 
koskevia arvioita. Tällaisia arvioita ovat esimerkiksi odotukset, jotka koskevat markkinoiden kasvua 
ja kehitystä, kasvua ja kannattavuutta koskevat odotukset sekä lausumat, joissa esiintyy sana 
”uskoa”, ”odottaa”, ”ennakoida”, ”aavistaa” tai muu vastaava ilmaisu. Koska nämä arviot perustu-
vat tämänhetkisiin suunnitelmiin ja arvioihin, ne sisältävät  riskejä ja epävarmuus tekijöitä, jotka saat-
tavat johtaa siihen, että todelliset tulokset poikkeavat olennaisesti niitä koskevista kannanotoista. 
Tällaisia  tekijöitä ovat mm. (1) toimintaedellytykset, kuten esim. tuotannon jatkuva onnistuminen ja 
siitä saatava tehokkuushyöty, tuotantopanosten saatavuus ja kustannukset, tuotekehityksen jatkuva 
onnistuminen, uusien tuotteiden kysyntä, nykyisten ja tulevien yhteistyöjärjestelyiden onnistuminen, 
liiketoimintastrate gian tai kehityssuunnitelmien tai -kohteiden muuttuminen, konsernin patenttien ja 
muiden immateriaalioikeuksien tuottaman suojan muuttuminen, edellytysten muuttuminen koskien 
pääoman saantia hyväksyttävillä ehdoilla; (2) alan olosuhteet, kuten esim. tuotteiden kysynnän voi-
makkuus, kilpailutilanne, konsernin tuotteiden maailmanlaajuiset vallitsevat ja tulevat markkinahin-
nat ja niitä koskevat hinnoittelupaineet, konsernin asiakkaiden ja kilpailijoiden taloudellinen tilanne, 
kilpaili joiden mahdolliset uudet kilpailevat tuotteet ja teknologia; ja (3) yleinen taloudellinen tilanne, 
kuten esim. konsernin maantieteellisten päämarkkina-alueiden taloudellinen kasvuaste tai valuutta-
kurssien ja korkotason  muutokset. Lisätietoa riskitekijöistä löytyy yhtiön vuoden 2009 vuosikertomuk-
sen sivuilta 87–88.


