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METSÄ GROUPS JÄMFÖRBARA RÖRELSERESULTAT FÖR 2018
VAR 849 MILJONER EURO
Januari–december 2018 (1–12/2017)
•

Omsättningen var 5 709 miljoner euro (5 040
milj. euro).

•

Rörelseresultatet var 843 miljoner euro (581).
Det jämförbara rörelseresultatet var 849
miljoner euro (566).

•

Resultatet före skatter var 769 miljoner euro
(506). Det jämförbara resultatet före skatter
var 775 miljoner euro (491).

•

Den jämförbara avkastningen på sysselsatt
kapital var 16,8 procent (12,3).

•

Affärsverksamhetens kassaflöde var 882
miljoner euro (905).

Oktober–december 2018 (10–12/2017)
•

Omsättningen var 1 419 miljoner euro (1 328
milj. euro).

•

Rörelseresultatet var 208 miljoner euro (184).
Det jämförbara rörelseresultatet var 208
miljoner euro (185).

•

Resultatet före skatter var 193 miljoner euro
(161). Det jämförbara resultatet före skatter
var 193 miljoner euro (162).

•

Den jämförbara avkastningen på sysselsatt
kapital var 16,4 procent (14,9).

•

Affärsverksamhetens kassaflöde var 192
miljoner euro (294).

Händelser under årets sista kvartal 2018
•
•
•

•

Efterfrågan minskade och priset sjönk på
massa i Kina under slutet av årets sista
kvartal.
Metsä Boards kartongleveranser minskade
jämfört med föregående kvartal bl.a. på grund
av lugnare säsong i december.
Metsä Board tog i bruk en ny balningslinje vid
fabriken i Kaskö och meddelade att man
kommer att investera i en ny
arkläggningsmaskin vid fabriken i Äänekoski.
Metsä Tissues nya förädlingslinjer vid
fabrikerna i Žilina och Raubach startades.
Förnyelsen av bakplåtspappersmaskinen vid
fabriken i Düren blev färdig.

•

Metsä Tissue inledde en strategisk utvärdering
av fabriken i Stotzheim, Tyskland.

Resultatprognos januari–mars 2019
Metsä Groups jämförbara rörelseresultat under årets
första kvartal 2019 uppskattas försvagas jämfört med
årets sista kvartal 2018.

Styrelsens förslag till disposition av det
resultat som balansräkningen utvisar
Metsäliitto Osuuskuntas styrelse har beslutat föreslå,
att räntan på medlemmarnas stadgeenliga grundandelar för 2018 ska utgå med 7,5 % (7,0 % för 2017).
För A-tilläggsandelar föreslås 7,0 % (6,5). Räntan på Btilläggsandelar föreslås utgå med 2,5 % (2,5). Den
föreslagna utdelningen skulle vara totalt ca 74,1
miljoner euro (63,2)
Styrelsen har vidare beslutat föreslå att 250 miljoner
euro av överskottet överförs till fonden för investerat
obundet eget kapital.

Koncernchef Ilkka Hämälä
”Under årets sista kvartal försämrades resultatutvecklingen av prissvängningen på massamarknaderna, särskilt i Kina. Orderstocken för kartong
minskade också mot årets slut. Trots det försvagade
marknadsläget hölls koncernens resultat på en god nivå
och hela årets resultat var utmärkt.
De planerade investeringarna för 2018 verkställdes
enligt schema. Ökningen av förädlingskapaciteten vid
Metsä Tissues fabriker i Žilina och Raubach
färdigställdes under årets sista kvartal. Kertoinvesteringen vid fabriken i Punkaharju framskrider
enligt schema mot provkörningar.
Byggandet av en integrerad provfabrik för tillverkning av
textilfibrer vid fabriken i Äänekoski inleddes. Utredningen av alternativ för förnyandet av massafabriken i
Kemi fortsätter. Metsä Groups ställning som ledande
virkesanskaffningsbolag och leverantör av skogstjänster har stärkts.
Flera av våra utvecklingsprojekt som grundar sig på
finländskt trä ökar utbudet av produkter som har
tillverkats av en förnybar, kolbindande råvara på en
växande marknad.”
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Jämförbart
rörelseresultat,
milj. euro

2018

2017

2018

2017

1 983,4

1 634,4

32,3

24,3

526,4

428,6

8,9

5,4

441,7

459,9

16,6

33,5

107,8

108,3

2,2

6,9

Massa och sågar

2 469,1

1 875,7

668,8

319,7

630,1

551,9

172,1

125,9

Kartong

1 944,1

1 848,6

251,9

193,5

458,0

451,3

60,1

54,4

Mjuk- och pergaminpapper

1 039,8

36,3

73,9

270,3

260,5

6,1

23,3

Virkesanskaffning
och skogstjänster
Träprodukter

1 013,6

Sista kvartalets
omsättning,
milj. euro

Sista kvartalets
jämförbara
rörelseresutat,

Omsättning,
milj. euro

2018

2017

milj.euro
2018
euroeuro

2017

VIRKESANSKAFFNING OCH
SKOGSTJÄNSTER

Metsä Forest betalade dubbel bonus för massaved som
köptes under perioden 1.3.–31.5.2018.

Virkesanskaffningens och skogstjänsternas dvs. Metsä
Forests omsättning var 1 983,4 miljoner euro (2017:
1 634,4) och rörelseresultatet var 32,3 miljoner euro
(24,3). Metsä Forests omsättning under årets sista
kvartal var 526,4 miljoner euro (10–12/2017: 428,6) och
rörelseresultatet var 8,9 miljoner euro (5,4).

I början av juni 2018 tog man i bruk en förhandsfinansiering-stjänst för elektroniska virkesaffärer, vilken
ger skogsägaren en förhandsfinansiering på högst
80 %.

Virkesutbudet hölls på en god nivå i Finland 2018.
Rotpriserna var stigande under årets början men
stabiliserades mot årets slut. Skogsindustrin köpte
under 2018 över 8 miljoner kubikmeter mera virke
än under föregående år. Virkesdrivnings- och
transportförhållandena var goda under hela året.

Träproduktindustrins dvs. Metsä Woods omsättning var
441,7 miljoner euro (2017: 459,9) och det jämförbara
rörelseresultatet var 16,6 miljoner euro (33,5).

Efterfrågan på alla virkessortiment låg på en hög nivå
under hela året i Östersjöregionen. Under årets början
rådde det en betydande brist på virke i Östersjöregionen till följd av svåra väderförhållanden under
hösten och den tidiga vintern, men bristen lättade under
våren då förhållandena blev bättre. Vid årets slut rådde
det balans mellan utbud och efterfrågan.
Metsä Forest köpte under 2018 av alla sortiment både
på rot och på leverans. De inköpta volymerna var
betydligt större än under föregående år. Anskaffningen
av energivirke koncentrerades på grot.
Under 2018 levererade Metsä Forest sammanlagt 36,4
miljoner kubikmeter (32,0) virke till sina kunder, varav
cirka 85 % till industrin i Finland.
Av det virke som Metsä Forest under 2018 anskaffade
från privatskogar, köptes sammanlagt 35 % elektroniskt. Inom försäljning av skogsvårdstjänster var den
elektroniska handelns andel 42 %.

TRÄPRODUKTINDUSTRI

Omsättningen under årets sista kvartal var 107,8
miljoner euro (10–12/2017: 108,3) och det jämförbara
rörelseresultatet var 2,2 miljoner euro (6,9).
Fanerprodukternas omsättning hölls på samma nivå
som i fjol, men omsättningen för affärsverksamheten i
Storbritannien minskade 6 % jämfört med i fjol. Det
genomsnittliga försäljningspriset för fanerprodukter steg
till följd av högre priser och en bättre produktfördelning.
Medelprisnivån hölls på en bra nivå tack vare god
efterfrågan på huvudmarknaderna. Produktionsmässiga
utmaningar vid en del fabriker resulterade i sämre
produktionseffektivitet och mindre leveransvolymer än
under fjolåret. Inom affärsverksamheten i Storbritannien
förbättrades medelpriset jämfört medjämförelseperioden, men leveransvolymerna minskade betydligt
till följd av större konkurrens och den osäkerhet som
brexit har lett till.
Affärsverksamhetens lönsamhet ansträngdes i
jämförelse med 2017 av en betydande kostnadsinflation
särskilt för råvarans del, av sämre lönsamhet för
affärsverksamheten i Storbritannien samt kostnader
som förorsakas av nya fabriker.
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MASSA- OCH SÅGINDUSTRI
Massa- och sågindustrins dvs. Metsä Fibres omsättning
var 2 469,1 miljoner euro (2017: 1 875,7) och det
jämförbara rörelseresultatet var 668,8 miljoner euro
(319,7). Den förbättrade omsättningen och rörelseresultatet berodde på högre försäljningspriser och
större massavolymer tack vare bioproduktfabriken.

Valutakursväxlingar inklusive säkringar hade cirka 53
miljoner euro negativ effekt på räkenskapsperiodens
rörelseresultat jämfört med föregående år.
Totalleveransvolymen för kartong var 1 830 000 ton
(1 803 000). Leveransen av falskartong uppgick till
1 215 000 ton (1 144 000) och av vit kraftliner till
615 000 ton (659 000).

Metsä Fibres omsättning under årets sista kvartal var
630,1 miljoner euro (10–12/2017: 551,9) och rörelseresultatet var 172,1 miljoner euro (125,9).

Metsä Boards jämförbara avkastning på sysselsatt
kapital var 14,4 procent (11,2) och det jämförbara
resultatet per aktie var 0,58 euro (0,39).

Massamarknadens goda efterfrågan i förhållande till
utbud under årets tre första kvartal höjde massapriserna till alla tiders högsta nivå. Den svagare
ekonomiska utvecklingen i Kina minskade betydligt på
efterfrågan på massa i Kina under årets slut och sänkte
marknadspriserna i Kina.

Soliditeten i slutet av december var 58,1 procent och
nettoskuldsättningen 25 procent (31.12.2017: 52,6 och
31).

Den långfibriga massans genomsnittspris i dollar steg
32 % och den kortfibriga massans pris steg 26 %
jämfört med genomsnittspriserna för ifjol.
Massans leveransvolym uppgick till 2 816 000 ton,
vilket är cirka 17 % mera än under föregående år
(2 414 000). Massans årsproduktion uppgick till
2 973 400 ton (2 487 400).
Priserna på sågade varor utvecklades positivt under
hela året ända till hösten, då priserna började sjunka.
Sågarnas leveransvolym var 1 723 000 kubikmeter,
vilket är cirka 12 % mindre än under föregående år.
Årsproduktionen var 1 819 000 kubikmeter (1 852 000).

KARTONGINDUSTRI
Kartongindustrins dvs. Metsä Boards omsättning var
1 944,1 miljoner euro (2017: 1 848,6) och det
jämförbara rörelseresultatet var 251,9 miljoner euro
(193,5). Omsättningen och lönsamheten förbättrades
av större leveransvolymer för kartong och marknadsmassa samt större leveransvolymer för falskartong.
Metsä Boards omsättning under årets sista kvartal var
458,0 miljoner euro (10–12/2017: 451,3) och rörelseresultatet var 60,1 miljoner euro (54,4).
Intressentbolaget Metsä Fibres högre produktionsoch leveransvolymer hade en klart positiv resultateffekt 2018.
Produktionskostnaderna för både kartong och massa
ökade från föregående år. Exceptionella väderförhållanden försvårade drivningen och höjde på
virkespriserna i nästan hela norra Europa. Priset på
virke som importerades från Baltikum till Sverige steg
kraftigt. På grund av högre virkespriser ökade
kostnaderna över 30 miljoner euro jämfört med
föregående år. Dessutom ansträngdes resultatet av
högre lastbilstransportpriser i USA samt av en ökande
allmän kostnadsinflation.

Metsä Boards bokslutskommuniké publicerades
7.2.2019.

MJUK- OCH PERGAMINPAPPER
Mjuk- och pergaminpapprens, dvs. Metsä Tissues
omsättning var 1 039,8 miljoner euro (2017: 1 013,6).
Ökningen i omsättning beror främst på större
försäljningsvolymer och högre försäljningspriser.
Metsä Tissues rörelseresultat var 36,6 miljoner euro
(73,9). Rörelseresultatet försämrades av en kostnadsinflation som inte till fulla belopp kunde överföras på
slutprodukternas priser. Rörelseresultatet påverkades
också negativt av att den svenska och norska kronan
samt det brittiska pundet försvagades i förhållande till
euron.
Metsä Tissues omsättning under årets sista kvartal
var 270,3 miljoner euro (10–12/2017: 260,5) och
det jämförbara rörelseresultatet var 6,1 miljoner
euro (23,3).
I december inledde Metsä Tissue en operativ
granskning i syfte att förbättra den interna effektiviteten.
Samtidigt förnyades Metsä Tissues ledningsgrupp.
En strategisk utvärdering av fabriken i Stotzheim,
Tyskland, inleddes i december på grund av servettaffärsverksamhetens dåliga lönsamhet. I utvärderingen
betraktas flera olika alternativ, bland annat förbättrande
av lönsamheten på kort sikt, försäljning av fabriken och
stängning av fabriken.

UTSIKTER FÖR DEN NÄRMASTE FRAMTIDEN
Virkesefterfrågan riktar sig på gallringar som kan drivas
på ofrusen mark och inom energived på grot. Efterfrågan på skogsvårdstjänster förväntas fortsätta på en
god nivå.
Utsikterna för barrträdsplywood förväntas vara goda
också under den närmaste framtiden, men det finns en
osäkerhet i efterfrågan på björkplywood på grund av

Sida 4/4

ökande konkurrens. Produktionen anpassas att
motsvara den försämrade efterfrågan under årets första
kvartal. Marknadssituationen för specialprodukter
förväntas vara fortsatt positiv och utsikterna i huvudsak
stabila för Kerto LVL -produkter. På den brittiska
marknaden återspeglar sig osäkerheten i brexitförhandlingarna i efterfrågan, särskilt i distributörssegmentet.
Efterfrågan på massa och sågade varor förväntas
hållas på en god nivå 2019, om världens ekonomiska
tillväxt följer prognoserna. Spänningarna i den
internationella handeln kan dock avspegla sig på
efterfrågan på massa och sågade varor.
Kartongleveranserna uppskattas öka något under årets
första kvartal i jämförelse med årets sista kvartal 2018.
Falskartongens marknadspris i lokala valutor förutspås
stiga. Metsä Board fortsätter sina åtgärder för att
förbättra falskartongens medelpris genom att optimera
försäljningens fördelning.
På mjuk- och pergaminpappersmarknaden förväntas
efterfrågan vara stabil på alla marknadsområden.
Efterfrågan på mjukpapper förväntas öka särskilt i
östra Centraleuropa och på pergaminpapper i Asien.
Lönsamheten ansträngs fortfarande av höga råvarupriser och satsningarna på att höja på slutprodukter
kommer att fortsätta.

