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METSÄ GROUPS JÄMFÖRBARA RÖRELSERESULTAT FÖR
JANUARI –MARS 2019 VAR 180 MILJONER EURO
Januari-mars 2019 (1–3/2018)

Koncernchef Ilkka Hämälä:

•

”Metsä Group nådde enligt förväntningarna ett gott
resultat under årets första kvartal 2019. Vår resultatförmåga försvagades jämfört med det utmärkta fjolåret
främst av att massapriserna sjönk i slutet av 2018.

Omsättningen var 1 438 miljoner euro (1–3/2018:
1 428 milj. euro).

•

Rörelseresultatet var 183 miljoner euro (208). Det
jämförbara rörelseresultatet var 180 miljoner euro
(208).

•

Resultatet före skatter var 167 miljoner euro (185).
Det jämförbara resultatet före skatter var 163
miljoner euro (185).

•

Den jämförbara avkastningen på sysselsatt kapital
var 13,8 % (16,6).

•

Affärsverksamhetens kassaflöde var 41 miljoner
euro (34).

Händelser under årets första kvartal 2019
•

•

•
•

•

•

•

Leveransvolymerna för marknadsmassor ökade
igen efter den plötsliga nedgången under
föregående kvartal. Marknadssituationen
förbättrades i Kina och priserna var stigande.
I Europa sjönk priserna.
Efterfrågan på falskartong var god, men
leveransvolymerna för vit kraftliner fortsatte att
minska, särskilt i Europa.
Priserna på falskartong steg från årets början och
priset på vit kraftliner var stabilt.
Metsä Fibre meddelade att bolaget investerar 30
miljoner euro i förbättrad barkningskapacitet vid
massafabriken i Joutseno.
Också de sista produktionslinjerna startades under
årets första kvartal vid den plywoodfabrik som
Metsä Wood byggt i Pärnu.
Metsä Woods nya Kerto® LVL-linje med en årlig
kapacitet på 65 000 kubikmeter startades för testkörningar för marknaden vid fabriken i Punkaharju.
Metsä Group betalade 70 % förhandsfinansiering
till sina ägarmedlemmar för sommargallringsaffärer
som görs under tiden 8.2–30.4.

Händelser efter översiktsperioden
Metsä Fibre inledde projektplaneringen för en ny
bioproduktfabrik i Kemi och ett nytt tallsågverk i Raumo
och Metsä Board inledde projektplanering av första
skedet av förnyelse av massafabriken i Husum,
Sverige.

Resultatprognos april–juni 2019
Metsä Groups jämförbara rörelseresultat under årets
andra kvartal 2019 uppskattas försvagas jämfört med
årets första kvartal 2019.

I Asien började massapriserna stiga under årets första
kvartal. I Europa var priserna fortfarande sjunkande
vilket är typiskt då marknaden följer prisbilden i Kina
med en viss fördröjning. Jämfört med den kraftigt
ökande efterfrågan i fjol visade efterfrågan inom Metsä
Groups alla affärsområden en viss försiktighet som
återspeglar osäkerheten på den globala marknaden.
Skogsindustrins och Metsä Groups tillväxtfaktorer på
längre sikt – efterfrågan på produkter av förnybara
material, global ekonomisk tillväxt och urbanisering – är
fortfarande de trender kring vilka vi utvecklar vår
industri. Grunden för utveckling är god. Våra
kommande steg ska svara kraftigt på den utmaning
som klimatförändringen ställer oss alla.
Metsä Group kommer att öka skogens och
träprodukternas kolsänka i egenskap av Finlands
ledande producent av skogsvårdstjänster och aktör
inom den mekaniska träförädlingen. Vi minskar på våra
fossila utsläpp genom att ersätta också resten av våra
fossila bränslen och råvaror med förnybara senast
2030. Vi utvecklar nya träfiberbaserade produkter som
ersätter den fossila ekonomins produkter. Koncernens
verksamhet, inklusive tillväxten i Metsäliitto
Osuuskuntas ägarmedlemmars skogar, är en
betydande kolsänka, som vi har för avsikt att ytterligare
öka fram till år 2030.”
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Affärsverksamhetsområdenas resultat

Omsättning,
milj. euro

Jämförbart
rörelseresultat,
milj. euro

1–3
2019

1–3
2018

1–3
2019

1–3
2018

Virkesanskaffning
och skogstjänster

525,8

489,9

11,3

8,7

Träprodukter

111,3

108,7

1,8

6,2

Massa och sågindustri

622,8

600,5

122,4

144,9

Kartongindustri

487,1

492,3

61,8

69,0

Mjuk- och matlagningspapper

267,3

258,8

10,5

12,3

VIRKESANSKAFFNING OCH
SKOGSTJÄNSTER

löpte väl. Under januari–mars 2019 levererade Metsä
Forest sammanlagt 9,4 miljoner kubikmeter (9,6) virke
till sina kunder, varav cirka 84 % till industri i Finland.

Virkesanskaffningens och skogstjänsternas dvs. Metsä
Forests omsättning var 525,8 miljoner euro (1–3/2018:
489,9) och rörelseresultatet 11,3 miljoner euro (8,7).
Ersättning för rättegångskostnader från Forststyrelsen
förbättrade det första kvartalets resultat med 3,3
miljoner euro.

Sammanlagt 37 % av det virke som Metsä Forest under
januari–mars anskaffade från privatskogarna köptes
elektroniskt. Inom försäljningen av skogsvårdstjänster
var andelen 50 %.

Virkesutbudet var jämnt i Finland under årets första
kvartal. Priset på stock sjönk en aning, men
massavedspriserna var stabila. De inköpta
virkesvolymerna var på samma nivå som under
motsvarande period i fjol. Virkesdrivnings- och
transportförhållandena var goda under hela
översiktsperioden.
Utbudet av massaved ökade i Baltikum under årets
första kvartal. Marknadssituationen var i balans för
björkmassaved och stock. I Ryssland ökade utbudet av
alla massavedsslag och exportlicenssystemet för
björkstock förorsakade ett lokalt överutbud.
Virkesutbudet var gott i Sverige under hela perioden.
Metsä Forest köpte av alla sortiment både på rot och på
leverans under översiktsperioden. Virkesinköpen höll
samma takt som under motsvarande period i fjol.
Efterfrågan riktades främst till poster som kan drivas på
ofrusen mark och massaved. Tyngdpunkten för inköp
av energived låg fortfarande på grot. I Finland köptes
huvuddelen av virket av Metsäliitto Osuuskuntas
medlemmar.
Virkesdrivningen förlöpte enligt uppställda mål och
leveranserna till kundernas produktionsanläggningar

Metsäliitto Osuuskuntas medlemmar får 70 %
förhandsfinansiering för sommaravverkningsdugliga
gallringar då affären görs under tiden 8.2–30.4.2019.

TRÄPRODUKTER
Träproduktindustrins dvs. Metsä Woods omsättning var
111,3 miljoner euro (1–3/2018: 108,7) och
rörelseresultatet var 1,8 miljoner euro (6,2).
Träfanerprodukternas omsättning minskade 2 %, men
affärsverksamheten i Storbritannien ökade 4 % i
eurobelopp. Den minskande omsättningen för
träfanerprodukter förklaras främst av sjunkande
leveransvolymer till följd av en försämrad
marknadssituation. Produktionen av björkfaner
anpassades under årets början på grund av sjunkande
efterfrågan. Dessutom hade produktionsmässiga
utmaningar återverkningar på träfanerprodukternas
leveransvolymer.
Det genomsnittliga försäljningspriset för björkplywood
sjönk något från föregående år, medan priserna på
barrträdsplywood och Kerto LVL -produkter steg.
Medelpriset på den brittiska marknaden steg jämfört
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med referensperioden och leveransvolymerna hölls
nästan på samma nivå som i fjol.

(69,0). Av omsättningen kommer 58 % från falskartong,
24 % från vit kraftliner och 18 % från marknadsmassa.

Affärsverksamhetens lönsamhet försvagades jämfört
med referensperioden främst på grund av försvagad
marknad för björkplywood. Dessutom belastade
kostnader från uppkörning av strategiska investeringar
kvartalets lönsamhet. Den brittiska
affärsverksamhetens lönsamhet förbättrades jämfört
med referensperioden.

Produktionskostnaderna för kartong och massa var
betydligt högre än under jämförelseperioden.
Kostnadsinflationen var snabb under 2018. Särskilt
priset på träråvara steg liksom logistikkostnaderna i
Nordamerika. Kostnaderna hölls på en hög nivå under
översiktsperioden.

Metsä Wood meddelade i mars om att man inleder
permitteringsförhandlingar enligt samarbetslagen vid
sina plywoodfabriker i Suolahti och Punkaharju för att
anpassa produktionen av björkplywood till den rådande
efterfrågan.

MASSA- OCH SÅGINDIUSTRI
Massa- och sågindustrins dvs. Metsä Fibres
omsättning var 622,8 miljoner euro (1–3/201: 600,5)
och rörelseresultatet var 122,4 miljoner euro (144,9).
Försäljningen av massa uppgick under årets första
kvartal till 770 400 ton (724 000), dvs. över 6 % större
än under motsvarande period föregående år. Det
valutabundna medelpriset för långfibrig massa var
under januari–mars 9 % högre än under motsvarande
period i fjol. Den kortfibriga massans valutabundna
medelpris var cirka 1 % lägre än under motsvarande
period i fjol.
Metsä Fibres rörelseresultat minskade cirka 15 %
jämfört med motsvarande period i fjol. Det försämrade
rörelseresultatet förklaras främst av högre
virkeskostnader är under jämförelseperioden. USdollarn förstärktes under januari–mars cirka 8 %
jämfört med euron under motsvarande period, vilket
påverkade rörelseresultatet positivt.
Leveransvolymen av sågade varor var 429 000
kubikmeter (445 000), dvs. cirka 4 % mindre än
föregående år. Efterfrågan har varit måttlig på
huvudmarknaderna och priserna sjönk cirka 2 % under
januari–mars jämfört med motsvarande period
föregående år.
Medelpriset på långfibrig massa var i Europa i januari
1180 dollar per ton och i slutet av översiktsperioden var
priset 1 115 dollar. Den kortfibriga massans medelpris i
Europa var 1 010 dollar i början av översiktsperioden
och 973 dollar i slutet.
Efter att efterfrågan minskade under slutet av 2018 har
efterfrågan på nordlig barrträdsmassa igen ökat i Kina.
I fråga om sågade varor är både efterfrågan och
prisnivån lägre än under motsvarande period
föregående år.

KARTONGINDUSTRI
Kartongindustrins dvs. Metsä Boards omsättning var
487,1 miljoner euro (1–3/2018: 492,3) och det
jämförbara rörelseresultatet var 61,8 miljoner euro

Det jämförbara rörelseresultatet förbättrades av högre
priser på falskartong och vit kraftliner samt högre
leveransvolymer för falskartong. Valutakursväxlingar
hade inklusive säkringar cirka 11 miljoner euro positiv
resultateffekt.
Intressentföretaget Metsä Fibres andel av det
jämförbara rörelseresultatet under januari–mars var
20,6 miljoner euro (27,8).
Den sammanlagda leveransvolymer av kartong var
440000 (468 000) ton, varav falskartongleveranserna
var 302 000 ton (297 000) och leveranserna av vit
kraftliner 138 000 ton (171 000).
Metsä Boards jämförbara avkastning på sysselsatt
kapital var 14,4 % (15,8) och det jämförbara resultatet
per aktie 0,14 euro (0,15).
Soliditetsgraden vid utgången av mars var 55,9 % och
nettoskuldsätningen 23 % (31.12.2018: 58,1 och 25).

MJUK- OCH PERGAMINPAPPER
Mjuk- och pergaminpapprens, dvs. Metsä Tissues
omsättning var 267,3 miljoner euro (Q1/2018: 258,8).
Den större omsättningen berodde på högre
försäljningspris, vilket kompenserade de något mindre
försäljningsvolymerna än i fjol och den svenska och
polska valutans försvagande i förhållande till euron.
Metsä Tissues rörelseresultat under årets första kvartal
var 10,5 miljoner euro (12,3). Rörelseresultatet
påverkades negativt av mindre försäljningsvolymer och
en kostnadsinflation som inte fullt ut kunde överföras till
slutprodukternas priser.
Den operativa granskningen som Metsä Tissue inledde
i december 2018 framskred enligt plan. Den strategiska
granskningen och effektiveringen av servettfabriken i
Stotzheim fortsatte.
I februari 2019 inledde Metsä Tissue ett program för
inbesparing av fasta kostnader, vilket siktar på en årlig
inbesparing av 25 miljoner euro. Företaget inledde
samarbetsförhandlingar för att förbättra den interna
effektiviteten och fokus samt för att förenkla den
komplicerade affärsverksamheten inom mjukpapper.
I februari inleddes också en operativ granskning av
fabriksfunktionerna, vilken ska vara färdig under första
halvåret 2019. Som ett led av granskningen utvecklar
Metsä Group framtidens mjukpappersfabrikskoncept i
samarbete med anläggnings- och automationsleverantörer.
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I mars lanserade företaget Green pack -förpackningen
för Serlas produkter, vilken är tillverkad av returplast
och en förnybar råvara, sockerrör. Den nya
förpackningen för Serlas gula toalettpapper minskar
användningen av konventionell plast, tillverkad av fossil
råvara, med inemot 50 ton per år.
Från sommaren 2019 använder fabriken i Mänttä
flytande naturgas (LNG) i stället för flytgas (gasol).
Detta minskar avsevärt på fabrikens koldioxidutsläpp.
Samtidigt tas ett steg mot användning av biogas,
arbetssäkerheten förbättras och energikostnaderna
sjunker.

Utsikter inför den närmaste framtiden
Efterfrågan på virke riktas till gallringsposter som kan
drivas på ofrusen mark och inom energivirke till grot.
Efterfrågan på skogsvårdtjänster förväntas hållas på en
god nivå.
Inom träprodukter förväntas efterfrågan på Kerto LVL
och barrträdsplywood vara stabil under årets andra
kvartal. Osäkerheten i fråga om efterfrågan och den
hårda priskonkurrensen bland distributörerna förväntas
fortsätta för björkplywood.
Säsongsvariationerna på den brittiska marknaden för
träprodukter ökar leveransvolymerna under årets andra
kvartal, men osäkerheten kring brexit har fortfarande
återverkningar på efterfrågan, särskilt inom
distributörssegmentet.
Efterfrågan på massa förväntas hållas på nuvarande
nivå under årets andra kvartal. Utbud och efterfrågan
på massa förväntas jämna ut sig då fabrikernas
underhåll till stor del infaller under årets andra kvartal.
Producenternas lager förväntas minska.
Efterfrågan på sågade varor förväntas hållas på
nuvarande nivå på huvudmarknaderna.
Metsä Boards kartongleveranser uppskattas under
årets andra kvartal hållas på ungefär samma nivå som
under årets första kvartal.

