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METSÄ GROUPS JÄMFÖRBARA RÖRELSERESULTAT FÖR
JANUARI-SEPTEMBER 2018 VAR 641 MILJONER EURO
Januari-september 2018 (1–9/2017)

•

•

Omsättningen var 4 290 miljoner euro (3 712
milj. euro).

•

Rörelseresultatet var 635 miljoner euro (397).
Det jämförbara rörelseresultatet var 641 miljoner euro (381).

•

•

Resultatet före skatter var 576 miljoner euro
(345). Det jämförbara resultatet före skatter
var 582 miljoner euro (330).

•

•

Den jämförbara avkastningen på sysselsatt kapital var 17,1 procent (11,2).

•

Affärsverksamhetens kassaflöde var 591 miljoner euro (611).

Planerade serviceuppehåll genomfördes vid
integraten i Kemi och Husum. Serviceuppehållet i Husum inleddes i september och avslutades i oktober.
Produktionen vid Metsä Woods björkplywoodfabrik i Pärnu inleddes officiellt i slutet av augusti.
Metsäliitto Osuuskunta amorterade i förtid ett
lån på 56 miljoner euro till Europeiska investeringsbanken.

Resultatprognos oktober-december 2018
Metsä Groups jämförbara rörelseresultat under årets
sista kvartal 2018 uppskattas ligga på ungefär samma
nivå som under tredje kvartalet 2018.

Juli-september 2018 (7–9/2017)
•

Omsättningen var 1 386 miljoner euro (1 260
milj. euro).

•

Rörelseresultatet var 223 miljoner euro (143).
Det jämförbara rörelseresultatet var 223 miljoner euro (134).

•

Resultatet före skatter var 208 miljoner euro
(109). Det jämförbara resultatet före skatter
var 208 miljoner euro (100).

•

Den jämförbara avkastningen på sysselsatt kapital var 18,3 procent (10,8).

•

Affärsverksamhetens kassaflöde var 314 miljoner euro (420).

Händelser under årets tredje kvartal 2018
•
•
•

De valutamässiga marknadspriserna för långoch kortfibrig massa steg fortfarande.
Bioproduktfabriken uppnådde sin nominella
produktionskapacitet enligt plan i augusti.
Metsä Boards resultat förbättrades av högre
medelpriser på kartong och marknadsmassor
samt intressentbolaget Metsä Fibres större
produktions- och leveransvolymer.

Koncernchef Ilkka Hämälä
”Den goda efterfrågan på våra produkter fortsatte under årets tredje kvartal. Produktgruppernas priser var
stabila eller steg en aning. Marknadssituationen i
kombination med volymökningen som utvecklingsinvesteringarna har möjliggjort ledde till ett utmärkt ekonomiskt resultat.
Koncernens björkplywoodinvesteringarna i Äänekoski
och Pärnu blev färdiga och strax efter översiktsperioden fattade vi beslut om en provfabrik för textilfiberprocesser i Äänekoski. Vi fortsätter investeringen i
Kerto-produktion i Punkaharju och utreder utvecklingsalternativen för vår massafabrik i Kemi.
Mångsidig förädling av finländskt trä till produkter som
binder kol kombinerat med tillhandahållande av
skogstjänster som stöder hållbar tillväxt i skogen är
Metsä Groups insats i arbetet för att hindra klimatförändringen.”
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Virkesanskaffning
och skogstjänster

Omsättning,
milj. euro

Jämförbart
rörelseresultat,
milj. euro

1–9 /
2018

1–9 /
2018

1–9 /
2017

1–9 /
2017

Kvartalets
omsättning
milj. euro

4–9 /
2018

4–9 /
2017

Kvartalets jämförbara rörelseresutat,
milj. euro

4–9 /
2018

4–9 /
2017

1 457,0

1 205,8

23,4

18,9

471,4

376,4

8,9

5,9

333,9

351,6

14,4

26,7

105,9

109,6

2,8

7,6

Massa och sågar

1 839,0

1 323,7

496,7

193,7

609,5

475,3

189,9

68,4

Kartong

1 486,1

1 397,3

191,9

139,1

475,1

478,6

63,7

50,4

769,4

753,1

30,2

50,7

254,3

249,6

6,4

16,8

Träprodukter

Mjuk- och matlagningspapper

VIRKESANSKAFFNING OCH
SKOGSTJÄNSTER
Virkesanskaffningens och skogstjänsternas dvs. Metsä
Forests omsättning var 1 457,0 miljoner euro (1–
9/2017: 1 205,8) och rörelseresultatet 23,4 miljoner
euro (18,9). Metsä Forests omsättning under årets
tredje kvartal var 471,4 miljoner euro (7–9/2017: 376,4)
och rörelseresultatet var 8,9 miljoner euro (5,9).

köptes elektroniskt. Inom försäljningen av skogsvårdstjänster var andelen 41 %.
I juni 2018 togs i bruk en förhandsfinansieringstjänst
inom den elektroniska virkeshandeln, vilken innebär att
skogsägaren kan få till och med 80 % förhandsfinansiering på sin virkesaffär

TRÄPRODUKTER

Virkeshandeln löpte väl i Finland och hela årets inköpsvolym ökade klart jämfört med motsvarande period i
fjol. De stigande rotpriserna stabiliserade sig under
årets tredje kvartal.

Träproduktindustrins dvs. Metsä Woods omsättning var
333,9 miljoner euro (1–9/2017: 351,6) och det jämförbara rörelseresultatet var 14,4 miljoner euro (26,7).

Virkesdrivningsförhållande var goda i Östersjöregionen
under årets tredje kvartal, även om skogsbrandrisken
begränsade avverkningarna särskilt i Sverige. Efterfrågan på alla sortiment var fortfarande stark.

Metsä Woods omsättning under årets tredje kvartal var
105,9 miljoner euro (7–9/2017: 109,6) och det jämförbara rörelseresultatet var 2,8 miljoner euro (7,6).

Metsä Forest köper av alla sortiment i hela landet både
på rot och på leverans. Efterfrågan riktades under årets
tredje kvartal framför allt till stämplingsposter som kan
drivas på ofrusen mark. Köpen av energived koncentrerades fortfarande till grot. Huvuddelen av virket i Finland köptes av Metsäliitto Osuuskuntas medlemmar.
Försäljningen av skogstjänster löpte enligt plan.
Virkesdrivningen löpte enligt uppställda mål och leveranserna till kundernas produktionsanläggningar löpte
väl. Virkesförråden var på normal nivå tack vare de
goda drivnings- och transportförhållandena.
Metsä Forest levererade under januari-september 2018
sammanlagt 27,2 miljoner kubikmeter (23,7) virke till
sina kunder, varav cirka 84 % till industri i Finland.
Sammanlagt 35 % av det virke som Metsä Forest anskaffade från privatskogarna under januari-september

Metsä Woods omsättning minskade 5 % under årets tre
första kvartal i jämförelse med jämförelseperioden. Omsättningen för EWP-produkter hölls på samma nivå som
i fjol, men omsättningen i Storbritannien minskade klart.
Plywoodprodukternas genomsnittliga försäljningspriser
steg jämfört med i fjol tack vare prishöjningar och en
bättre produktfördelning. Efterfrågan på EWP-produkter
var fortfarande stark på huvudmarknaderna. Orderstocken för speciellt barrträdsplywood var starkare än i
fjol.
Affärsverksamhetens lönsamhet ansträngdes av kostnadsinflation, försämrad lönsamhet för affärsverksamheten i Storbritannien och de nya fabrikernas kostnader. Dessutom hade produktionsutmaningar vid en del
fabriken återverkningar på leveransvolymer och rörelseresultatet.
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MASSA- OCH SÅGINDIUSTRI
Massa- och sågindustrins dvs. Metsä Fibres omsättning var 1 839,0 miljoner euro (1–9/2017: 1 323,7) och
det jämförbara rörelseresultatet var 496,7 miljoner
euro (193,7). Omsättning och rörelseresultat förbättrades av högre försäljningspriser men också på grund av
större leveransvolym av massa från den nya bioproduktfabriken.

särskilt mycket. Resultatet ansträngdes dessutom av
dyrare lastbilstransporter i USA och en allmänt ökande
kostnadsinfation. Valutakursväxlingar inklusive säkringar hade en negativ effekt på kvartalets resultat, 47
miljoner jämfört med motsvarande tidpunkt i fjol.
Totalleveranserna av kartonger uppgick under januari–
september till 1 405 000 ton (1 375 000). Leveranserna
av falskartong uppgick till 922 000 ton (868 000) och leveranserna av vit kraftliner till 481 000 ton (506 000).

Metsä Fibres omsättning under årets tredje kvartal var
609,5 miljoner euro (7–9/2017: 475,3) och rörelseresultatet var 186,9 miljoner euro (68,4).

Metsä Boards jämförbara avkastning på sysselsatt kapital var 14,7 % (10,6) och det jämförbara resultatet per
aktie var 0,44 euro (0,27).

Det valutabundna marknadspriset för långfibrig massa
var under januari-september 34 % högre än under
motsvarande period i fjol och på motsvarande sätt 33
% högre för den kortfibriga massan.

Soliditetsgraden var 57,3 % i slutet av september och
nettoskuldsättningen 27 % (31.12.2017: 52,6 ja 31).

Medelpriset på långfibrig massa var i Europa 1 023
dollar per ton i början av januari och 1 230 dollar i slutet av tredje kvartalet. Den kortfibriga massans pris i
Europa var 995 dollar i början av januari och 1 050
dollar i slutet av september.

MJUK- OCH MATLAGNINGSPAPPER

Försäljningen av massa uppgick till 2 127 000 ton, vilket är cirka 23 % mera än under jämförelseperioden (1
735 000).

Metsä Tissues rörelseresultat var 30,2 miljoner euro
(50,7). Jämfört med januari–september föregående år
försvagades rörelseresultatet av högre pris på primärfibrer. Resultatet påverkades också negativt av att valutakurserna för den svenska och norska kronan och
det brittiska pundet försvagades i förhållande till euron.

Leveransvolymen för sågade varor var 1 290 000 kubikmeter, vilket är cirka 11 % mindre än under motsvarande period i fjol. De genomsnittliga marknadspriserna för sågade varor steg under januariseptember
11 % jämfört med motsvarande tid i fjol.

KARTONGINDUSTRI
Kartongindustrins dvs. Metsä Boards omsättning var
1 486,1 miljoner euro (1–9/2017: 1 397,3) och det jämförbara rörelseresultatet var 191,9 miljoner euro
(139,1).
Metsä Woods omsättning under årets tredje kvartal var
475,1 miljoner euro (7–9/2017: 478,6) och det jämförbara rörelseresultatet var 63,7 miljoner euro (50,4).
Kvartalets omsättning och jämförbara resultat förbättrades av högre priser på kartong och marknadsmassor
samt större leveransvolymer av kartong. Intressentbolaget Metsä Fibres större produktions- och leveransvolymer hade en klart positiv effekt på resultatet. Rörelseresultatet förbättrades också av förbättrad kostnadseffektivitet vid fabrikerna och optimering av kartongförsäljningens fördelning.

Totalproduktionskostnaden ökade för kartong jämfört
med motsvarande tid i fjol. Exceptionella väderförhållanden försvårade drivningen under årets början, vilket
höjde virkespriserna i nästan hela norra Europa. Priset
på virke som hämtades från Baltikum till Sverige steg

Mjuk- och matlagningspapprens, dvs. Metsä Tissues
omsättning var 769,4 miljoner euro (1–9/2017: 753,1).
Ökningen i omsättning förklaras främst av större försäljningsvolymer.

Metsä Tissues omsättning under årets tredje kvartal var
254,3 miljoner euro (7–9/2017: 249,6) och det jämförbara resultatet 6,4 miljoner euro (16,8).

