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METSÄ GROUPS JÄMFÖRBARA RÖRELSERESULTAT FÖR
JANUARI-MARS 2018 VAR 208 MILJONER EURO
JANUARI–MARS 2018 (1–3/2017)
•

Omsättningen var 1 428 miljoner euro
(1–3/2017: 1 216 milj. euro).

•

Rörelseresultatet var 208 miljoner euro (131).
Det jämförbara rörelseresultatet var 208
miljoner euro (128).

•

Resultatet före skatter var 185 miljoner euro
(130). Det jämförbara resultatet före skatter
var 185 miljoner euro (126).

•

Den jämförbara avkastningen på sysselsatt
kapital var 16,6 % (12,5).

•

Affärsverksamhetens kassaflöde var 34 miljoner euro (-1).

HÄNDELSER UNDER ÅRETS FÖRSTA KVARTAL 2018
•
•

•

•

•

De valutamässiga marknadspriserna för långoch kortfibrig massa steg fortfarande.
Marknadspriserna för falskartong och vit kraftliner steg. De högre försäljningspriserna kompenserade den ofördelaktiga valutakursutvecklingen till fullo.
Metsä Group meddelade att man betalar dubbel bonus för ägarmedlemmarnas massaved
under tiden 1.3.–31.5.2018.
Standard & Poor’s Ratings Services höjde
Metsä Boards kreditvärdighet till klassen investment grade.
Ilkka Hämälä började som Metsä Groups koncernchef 1.4.2018.

RESULTATPROGNOS APRIL–JUNI 2018
Metsä Groups jämförbara rörelseresultat under årets
andra kvartal 2018 uppskattas ligga på ungefär
samma nivå som under första kvartalet 2018.

HÄNDELSER EFTER ÖVERSIKTSPERIODEN
Metsä Board har avtalat om ändringar i sitt syndikerade kreditavtal som förfaller 2020. Bolaget har i april

amorterat sin befintliga skuld med 100 miljoner euro
och samtidigt höjt sin kreditlimit med 50 miljoner euro.
Efter ändringen består den syndikerade krediten av
50 miljoner euro lån och 150 miljoner euro outnyttjad
kreditlimit.

Koncernchef Ilkka Hämälä:
”Metsä Groups resultatförmåga förbättrades avsevärt
under årets första kvartal 2018 i jämförelse med motsvarande period i fjol. De viktigaste faktorerna för resultatförbättringen fanns i massans positiva prisutveckling och kartongaffärsverksamhetens förbättrade
prestationsförmåga. Produktionen vid bioproduktfabriken i Äänekoski har utvecklats enligt planerad startkurva. Nyttjandegraden av kapaciteten vid falskartongfabriken i Husum har också nått nära målsättningen.
Träproduktindustrins investeringsprogram har nått
normal produktion vid Kerto-fabriken i Lojo. Ibruktagningen av fanerfabriken i Äänekoski och björkplywoodfabriken i Pärnu har inletts enligt plan och byggandet av en ny Kerto-linje vid fabriken i Punkaharju
påbörjats i enlighet med investeringsbeslutet i slutet
av 2017.
Inom vår mjukpappersindustri pågår flera investeringar i förädlingslinjer för förbättring av produkturval
och intern effektivitet. Matlagningspappersinvesteringen i förhöjd kapacitet vid fabriken i Düren framskrider enligt tidtabell mot ibruktagning under årets tredje
kvartal.
Den globala ekonomiska tillväxten stöder efterfrågan
inom alla våra branscher. Den ekonomiska tillväxten
har också fört kostnadsinflation med sig. Förbättrad
kostnadseffektivitet är vid sidan av förbättrad nationell
konkurrensförmåga utomordentligt viktigt för att trygga
koncernens ekonomiska framgång i framtiden. Detta
är det skäl att hålla i minnet särskilt i tider av positiv
konjunkturutveckling.”
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Omsättning,
milj. euro

1–3 /
2018

Jämförbart rörelseresultat,
milj. euro

1–3 /
2017

1–3 /
2018

1–3 /
2017

Virkesanskaffning
och skogstjänster

489,9

432,6

8,7

8,5

Träprodukter

108,7

120,2

6,2

10,7

Massa och sågindustri

600,5

422,0

144,9

54,5

Kartongindustri

492,3

444,5

69,0

45,2

Mjuk- och matlagningspapper

258,8

252,0

12,3

17,6

VIRKESANSKAFFNING OCH
SKOGSTJÄNSTER
Virkesanskaffningens och skogstjänsternas dvs. Metsä
Forests omsättning var 489,9 miljoner euro (1–3/2017:
432,6) och rörelseresultatet 8,7 miljoner euro (8,5).
Virkesutbudet var jämnt i Finland och rotpriserna svagt
stigande. De inköpta virkesvolymerna var på samma
nivå som under motsvarande period i fjol. Föregående
kvartals utmanande drivnings- och transportförhållanden förbättrades och var goda under hela översiktsperioden.
Virkesutbudet var knappt i början av översiktsperioden i
de baltiska länderna och Ryssland samt norra Sverige
på grund av dåliga drivningsförhållanden. Situationen
förbättrades mot slutet av perioden även om den rikliga
snön i norra Sverige fördröjde drivningsverksamheten.
Efterfrågan var livlig på alla sortiment.
Metsä Forest köpte av alla sortiment i hela landet både
på rot och på leverans. Virkesinköpen vara större än
under motsvarande tidpunkt ett år tidigare. Efterfrågan
riktades 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.
Virkesdrivningen löpte enligt uppställda mål och leveranserna till kundernas produktionsanläggningar löpte
väl. Fabrikslagren som hade minskat till följd av dåligt
drivnings- och transportväder under föregående kvartal
ökade igen, men de var fortfarande mindre än målsättningen.
Metsä Forest levererade under januari–mars 2018 sammanlagt 9,6 miljoner kubikmeter (8,7) virke till sina kunder, varav cirka 85 % till industri i Finland. Sammanlagt
30 % av det virke som Metsä Forest anskaffade från
privatskogarna köptes elektroniskt. Inom försäljningen

av skogsvårdstjänster var andelen 45 %. Försäljningen
nådde uppställda mål.
Metsä Forest betalar dubbel bonus för massaved som
köps under tiden 1.3.–31.5.2018 till de Metsäliitto
Osuuskuntas medlemmar som har bonusrätt. Bonusenfastställs på basen av mottagen virkesvolym och avtalsnivå.

TRÄPRODUKTER
Träproduktindustrins dvs. Metsä Woods omsättning var
108,7 miljoner euro (1–3/2017: 120,2) och det jämförbara rörelseresultatet var 6,2 miljoner euro (10,7).
Metsä Woods omsättning minskade 10 % under årets
första kvartal i jämförelse med jämförelseperioden.
Minskningen förklaras framför allt av affärsverksamheten i Storbritannien, vars omsättning i eurobelopp
minskade 15 % på grund av minskade leveransvolymer.
Omsättningen för EWP-produkter minskade 4 % jämfört
med föregående år på grund av mindre leveransvolymer, trots att försäljningspriserna steg i genomsnitt. Efterfrågan på EWP-produkter var stark i början av året
och orderstocken för särskilt plywoodprodukter har ökat
kraftigt. Den nya Kerto-linjen i Lojo har kört igång långsammare än planerat och produktionsmässiga utmaningar vid en del fabriker har gett utslag i form av
mindre produktions- och leveransvolymer än under jämförelseperioden.
Metsä Woods lönsamhet försämrades jämfört med jäm
förelseperioden på grund av sämre lönsamhet för
funktionerna i Storbritannien och på grund av kostnader
vid de nya fabrikerna. Dessutom avspeglade sig förändringen i produktsortimentet i produktionseffektiviteten
under första kvartalet.
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MASSA- OCH SÅGINDUSTRI

MJUK- OCH MATLAGNINGSPAPPER

Massa- och sågindustrins dvs. Metsä Fibres omsättning var 600,5 miljoner euro (1–3/2017: 422,0) och
rörelseresultatet var 144,9 miljoner euro (54,5).

Mjuk- och matlagningspapprens, dvs. Metsä Tissues
omsättning var 258,8 miljoner euro (1–3/2017: 252,0).
Ökningen i omsättning förklaras främst av större försäljningsvolymer.

Efterfrågan på massa var fortfarande god. Det valutabundna marknadspriset för långfibrig massa steg 10 %
under januari-mars och för kortfibrig massa 18 % jämfört med motsvarande period i fjol.
Under årets första kvartal steg medelpriset på långfibrig massa i Europa från 1 023 dollar till 1 089 dollar
och på kortfibrig massa från 999 dollar till 1 029 dollar
per ton.
Försäljningen av massa var 724 000 ton, vilket är cirka
28 % mera än under motsvarande period i fjol
(567 000). Den ökande försäljningsvolymen beror på
planenlig uppkörning av bioproduktfabriken i Äänekoski.
Leveranserna av sågade varor var cirka 445 000 kubikmeter, vilket är cirka 9 % mindre än under motsvarande period i fjol. Balansen mellan efterfrågan och utbud av sågade varor har förbättrats och medelpriserna
steg 14 % under januari–mars jämfört med motsvarande period föregående år.

KARTONGINDUSTRI
Kartongindustrins dvs. Metsä Boards omsättning var
492,3 miljoner euro (1–3/2017: 444,5). Rörelseresultatet var 69,0 miljoner euro (45,2).
Omsättningen och rörelseresultatet förbättrades av
större leveransvolymer av kartong och marknadsmassa
samt högre försäljningspriser. Resultatet förbättrades
också av Metsä Boards intressebolag Metsä Fibres
större produktions- och leveransvolymer. Valutakursvariationer inklusive säkringar hade en negativ effekt på
cirka 15 miljoner euro på översiktsperiodens resultat.
Metsä Board meddelade att man kommer att höja priset
på falskartong med 90 euro per ton i Europa från och
med november 2017 och priset på vita kraftliner med 50
euro per ton i Europa och 50 dollar per ton i Amerika i
februari 2018. Enligt bolagets uppskattning har ungefär
hälften av prishöjningarna uppnåtts eller kommer att
uppnås.
Metsä Boards produktionseffektivitet har varit på en god
nivå under årets första kvartal 2018. Flera produktionsenheter har uppnått nya månadsproduktionsrekord under årets början. Metsä Boards totala leveransvolym av
falskartong och vit kraftliner uppgick i januari–mars till
sammanlagt cirka 468 000 ton (428 000).
Metsä Boards avkastning på sysselsatt kapital var
15,8 % (10,6) och det jämförbara resultatet per aktie
var 0,15 euro (0,10).
Soliditetsgraden var 49,6 % i slutet av mars och nettoskuldsättningen 29 % (31.12.2017: 52,6 och 31).
Metsä Boards delårsrapport har publicerats 3.5.2018.

Rörelseresultatet var 12,3 miljoner euro (17,6). Jämfört
med januari–mars föregående år försvagades rörelseresultatet av högre pris på primärfibrer. Resultatet påverkades negativt av att valutakurserna för den svenska
och norska kronan och det brittiska pundet försvagades
i förhållande till euron.
Metsä Tissue fattade under årets tredje kvartal 2017
om ett investeringsprojekt, som omfattar byggande av
en ny förädlingslinje för storkonsumentprodukter i Tyskland och en ny förädlingslinje för konsumentprodukter i
Slovakien. Vid fabriken i Raubach, Tyskland, byggs en
ny förädlingslinje för Away from Home -produkter. Investeringen svarar på större efterfrågan på den västeuropeiska marknaden. Den nya kapaciteten tas i bruk före
utgången av 2018.
Vid fabriken i Žilina, Slovakien, byggs en ny förädlingslinje för konsumentprodukter. Investeringen förbättrar
verksamhetens lönsamhet och Tento-mjukpapprets
konkurrenskraft på den centraleuropeiska marknaden.
Den nya kapaciteten är i bruk före utgången av 2018.
Förnyelsen av PM5-bakplåstpappersmaskinen i Düren,
Tyskland, fortsätter. Tilläggsvolymen kommer på marknaden under årets sista kvartal 2018. Dessutom pågår
en förnyelse av returmassaanläggningen vid fabriken i
Mänttä, som inleddes 2017 och sträcker sig över tre år.

