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ÖVERSIKT: METSÄ GROUPS RESULTAT
JANUARI–SEPTEMBER 2016
Januari–september 2016 (1–9/2016)

Koncernchef Kari Jordan

•

Omsättningen var 3 483 miljoner euro (3 811 milj. euro).

•

Rörelseresultatet var 333 miljoner euro (414). Det jämförbara rörelseresultatet var 332 miljoner euro (415).

•

Resultatet före skatter var 275 miljoner euro (355). Det
jämförbara resultatet före skatter var 275 miljoner euro
(358).

•

Den jämförbara avkastningen på sysselsatt kapital var
10,5 procent (14,2). Den jämförbara avkastningen på
sysselsatt kapital exklusive kapital bundet i anläggningstillgångar inom icke slutförda strategiska investeringsprojekt var 11,9 procent (14,6).

•

”Jämfört med föregående år påverkades resultatet under
2016 av lägre massapriser och inkörningen av falskarton gmaskinen vid fabriken i Husum. Trots det har vi också i år
kunnat överskrida vårt uppställda mål för jämförbar avkastning på sysselsatt kapital, där målet är ställt vid 10 procent.
I Husum har vi målmedvetet ökat produktionen enligt plan. Den
nya falskartongmaskinen har redan uppnått nästan full produktionskapacitet. Byggandet av en ny extrusionsbestrykningslinje som
tas i bruk i nästa år har framskridit enligt plan.
Bioproduktfabriken som byggs i Äänekoski är redan slutförd till
nästan tre fjärdedelar. Både budgeten och tidtabellen håller. Provkörningarna av de avdelningar som först blir färdiga inleds redan
under årets första kvartal 2017 och hela fabriken körs igång under
årets tredje kvartal.

Affärsverksamhetens kassaflöde var 298 miljoner euro
(626).

Träproduktindustrins utvecklingsprogram på 100 miljoner euro
fortskrider också enligt våra mål. Utvidgningen av Kerto® LVL fabriken i Lojo har inletts. Utvecklingsprogrammet omfattar investeringar i Finland och Estland och det slutförs till och med utgången
av 2018.

Juli-september 2016 (7–9/2016)
•

Omsättningen var 1 143 miljoner euro (1 225 milj. euro).

•

Rörelseresultatet var 107 miljoner euro (142). Det jämförbara rörelseresultatet var 103 miljoner euro (149).

•

Resultatet före skatter var 89 miljoner euro (121). Det
jämförbara resultatet före skatter var 85 miljoner euro
(128).

•

Den jämförbara avkastningen på sysselsatt kapital var
9,8 procent (14,6). Den jämförbara avkastningen på
sysselsatt kapital exklusive kapital bundet i anläggningstillgångar inom icke slutförda strategiska investeringsprojekt var 11,1 procent (15,1).

•

Affärsverksamhetens kassaflöde var 177 miljoner euro
(293).

Virkesanskaffning
och skogstjänster

Metsä Groups jämförbara resultat uppskattas under årets sista
kvartal 2016 ligga på ungefär samma nivå som under tredje kvartalet 2016.
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Metsä Group satsar kraftigt på att utvidga sina kärnverksamheter.
Resurseffektiv förädling skapar mest mervärde av finländskt virke.
Det är en utomordentlig utgångspunkt för cirkulär ekonomi.”
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VIRKESANSKAFFNING OCH
SKOGSTJÄNSTER

Australien och Nordamerika. Också på andra marknader var efterfrågan på Kerto® LVL -produkter stark.

Metsä Forests omsättning i januari-september var
1 135,2 miljoner euro (1-9/2015: 1 153,2) och det jämförbara rörelseresultatet 22,0 miljoner euro (22,7). Omsättningen under årets tredje kvartal var 356,2 miljoner
euro (7–9/2015: 348,0) och det jämförbara rörelseresultatet 7,7 miljoner euro (7,0).

Leveransvolymerna och omsättningen minskade däremot jämfört med jämförelseperioden för både björk- och
barrträdsplywood. Marknadsbalansen för skivor har
försämrats i Europa på grund av import utanför EU.

I Finland var utbudet av virke jämnt och rotpriserna
stabila. De inköpta virkesvolymerna var större än under
samma period i fjol. Drivningsvädret var bra.
Virkesutbudet var bra i hela Östersjöregionen, regionalt
till och med överutbud av björkmassaved. I Ryssland
och Baltikum försvårades virkesdrivningen av dåligt
väder under slutet av översiktsperioden. Den svåra
marknadssituationen för energived som under en
längre tid har varit rådande i hela Östersjöregionen
fortsatte.

Metsä Wood meddelade i juni om ett investeringsprogram inom plywood- och Kerto® LVL -produkter, värt
cirka 100 miljoner euro. Programmet ska verkställas i
faser till och med utgången av 2018.
I början av november överfördes Metsä Woods finländska sågverk till Metsä Fibre. Sågverken i Vilppula,
Villmanstrand, Renko, Merikarvia, Kyrö och Eskola var
föremål för överföringen och deras sammanlagda produktion av sågade varor uppgår till cirka 1,6 miljoner
kubikmeter.

MASSA
Metsä Forest köpte av alla sortiment både på rot och
leverans. De inköpta volymerna var betydligt större än i
fjol. Vid anskaffningen av energived låg tyngdpunkten
på grot. Efterfrågan på virke riktade sig särskilt till
sommaravverkningsdugliga poster och granstock.
Försäljningen av skogsvårdstjänster fortsatte att vara
god under redovisningsperioden. Under det tredje kvartalet hämmades försäljningen av jord- och skogsbruksministeriets beslut att delvis avbryta beviljandet av stöd
enligt lag om finansiering av hållbart skogsbruk.

Metsä Fibres omsättning i januari–september var 962,9
miljoner euro (1–9/2015: 1 071,1). De valutabundna
marknadspriserna för långfibrig massa sjönk under
januari–september med 8 procent och den kortfibriga
massans pris med 9 procent jämfört med motsvarande
period i fjol.
Försäljningen av massa var 1 687 000 ton, vilket är
cirka 3 procent mindre än försäljningen under motsvarande period i fjol (1 736 000).

Virkesdrivningen löpte i Finland enligt uppställda mål
och leveranserna till produktionsanläggningarna löpte
enligt plan. Metsä Forest levererade under januari–
september sammanlagt 22,7 miljoner kubikmeter (22,8)
virke till sina kunder, varav cirka 83 procent levererades
till industrianläggningar i Finland.

Metsä Fibres jämförbara rörelseresultat var i januari–
september 164,9 miljoner euro (256,7). Resultatet försämrades jämfört med motsvarande period i fjol av
både sjunkande försäljningspriser och mindre försäljningsvolymer. Under redovisningsperioden genomfördes produktionsuppehåll för årsunderhåll vid tre fabriker
och under jämförelseperioden vid två.

Inemot 20 procent av det virke som Metsä Forest anskaffade från privatskogar under januari-september
köptes elektroniskt. Inom försäljningen av skogsvårdstjänster var andelen 25 procent.

Metsä Fibres omsättning under tredje kvartalet var
314,1 miljoner euro (7–9/2015: 349,6) och det jämförbara rörelseresultatet var 49,2 miljoner euro (85,5).

TRÄPRODUKTER
Metsä Woods omsättning i januari-september var 631,6
miljoner euro (1–9/2015: 664,3). Det jämförbara rörelseresultatet var 26,4 miljoner euro (23,9).
Metsä Woods omsättning under årets tredje kvartal var
193,6 miljoner euro (7–9/2015: 212,0) och det jämförbara rörelseresultatet var 6,2 miljoner euro (5,9).
Överutbudet på sågad gran påverkade särskilt leveranserna till Nordafrika, vilka var betydligt mindre än under
jämförelseperioden. Sågverksamhetens lönsamhet var
fortfarande sämre än under jämförelseperioden på
grund av lägre priser.
Leveranserna och omsättningen ökade klart för Kerto®
LVL -produkterna, särskilt tack vare leveranserna till

Den långfibriga massans pris var i början av januari 794
dollar per ton i Europa och 810 euro per ton i slutet av
redovisningsperioden. Den kortfibriga massans motsvarande priser var 781 dollar och 664 dollar. Prisskillnaden mellan lång- och kortfibrig massa var 146 dollar i
slutet av tredje kvartalet, då motsvarande skillnad var
13 dollar i början av året.
Metsä Groups sågverk i Finland överfördes genom
koncerninterna arrangemang till Metsä Fibre 1.11.2016.
Överföringen utfördes för att fullt utnyttja de industriella
synergierna mellan massa och sågade varor.
Metsä Fibre sålde Metsä-Botnia Metsät Oy:s hela aktiestock till en fond som förvaltas av Dasos Capital Oy i
augusti. Metsä-Botnia Metsät äger cirka 34 000 hektar
land- och vattenområden. De långvariga avtalen om
virkesförsäljning och skogsvårdstjänster mellan Metsä
Group och Metsä-Botnia Metsät förblir i kraft.
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KARTONG

MJUK- OCH MATLAGNINGSPAPPER

Metsä Boards omsättning i januari–september var
1 298,5 miljoner euro (1–9/2015: 1 545,3). Omsättningen minskade på grund av betydande minskning av
pappersleveranserna. Rörelseresultatet var 93,8 miljoner euro (164,9) och det jämförbara rörelseresultatet
var 104,7 miljoner euro (144,8). De poster som påverkar jämförbarheten uppgick till 10,9 miljoner euro netto
och de härrör i huvudsak från upphörandet med tapetpappersverksamheten.

Metsä Tissues omsättning i januari–september var
741,6 miljoner euro (1–9/2015: 751,9). Minskningen i
omsättning förklaras främst med att konsumentaffärsverksamheten upphörde i Ryssland. Dessutom minskade omsättningen på grund av att valutakurserna
försvagades för den norska kronan, polska zlotyn och
det brittiska pundet.

Rörelseresultatet försvagades av bruktagningen av den
nya kartongfabriken i Husum, vilket påverkade produktionsvolymerna. Läckage i massafabrikens sodakärl och
den nya kartongmaskinens produktionsmässiga utmaningar fördröjde leveranserna till kunderna. Periodens
resultat påverkades också negativt av de betydligt lägre
priserna för inkörningskvaliteterna för falskartong från
Husum samt av massans prisvariationer.
Metsä Boards omsättning under årets tredje kvartal var
440,0 miljoner euro (7–9/2015: 497,6) och det jämförbara rörelseresultatet 34,0 miljoner euro (54,6).
Metsä Boards leveranser av falskartong och primärfiberliner uppgick i januari–september till 1 181 000 ton
(1 049 000). Leveranserna av papper var 33 000 ton
(412 000). Leveransvolymen för marknadsmassa var
385 000 ton (415 000). Massaleveranserna minskade
på grund av produktionsuppehåll som berodde på investeringsprogrammet i Husum samt på att förmedlingen
av massa med Sappi upphörde.
Metsä Boards jämförbara avkastning på sysselsatt
kapital var 8,3 procent (12,1) och det jämförbara resultatet per aktie var 0,21 euro (0,27).
Metsä Boards soliditet var i slutet av september 47,6
procent och nettoskuldsättningen 49 procent
(31.12.2015: 46,5 och 32).
Metsä Boards delårsrapport publicerades 2.11.2016.

Det jämförbara rörelseresultatet var 42,5 miljoner euro
(36,6). Rörelseresultatet förbättrades av att försäljningen fördelades bättre på produkterna och av lägre produktions- och transportkostnader än i januari–
september i fjol.
Metsä Tissues omsättning under årets tredje kvartal var
246,6 miljoner euro (7–9/2015: 249,2) och det jämförbara rörelseresultatet var 15,8 miljoner euro (13,2).
Metsä Tissue förnyade tätpappersmaskinen i Mänttä
under årets tredje kvartal.
Metsä Tissue lanserade SAGA Bakform på den finländska marknaden, en produkt för bakning som är helt
fri från plast och aluminium och tillverkas av wellpapp
och bakplåtspapper.

