METSÄ GROUPS JÄMFÖRBARA RÖRELSERESULTAT FÖR
JANUARI–JUNI 2018 VAR 418 MILJONER EURO
Januari–juni 2018 (1–6/2017)
•

Omsättningen var 2 904 miljoner euro (2 451
milj. euro).

•

Rörelseresultatet var 412 miljoner euro (253).
Det jämförbara rörelseresultatet var 418 miljoner euro (247).

•

Resultatet före skatter var 368 miljoner euro
(237). Det jämförbara resultatet före skatter
var 374 miljoner euro (230).

•

Den jämförbara avkastningen på sysselsatt kapital var 16,9 procent (11,5).

•

Affärsverksamhetens kassaflöde var 276 miljoner euro (190).

April–juni 2018 (4–6/2017)
•

Omsättningen var 1 477 miljoner euro (1 235
milj. euro).

•

Rörelseresultatet var 204 miljoner euro (122).
Det jämförbara rörelseresultatet var 210 miljoner euro (119).

•

Resultatet före skatter var 184 miljoner euro
(107). Det jämförbara resultatet före skatter
var 189 miljoner euro (104).

•

Den jämförbara avkastningen på sysselsatt kapital var 17,0 procent (10,6).

•

Affärsverksamhetens kassaflöde var 242 miljoner euro (192).

Händelser under årets andra kvartal 2018
•
•
•
•
•

•

Metsä Group startade en förutredning om förnyande av massafabriken i Kemi.
Metsä Group grundade innovationsbolaget
Metsä Spring Oy.
Marknadspriserna steg fortfarande för långoch kortfibrig massa.
Metsä Boards totala leveransvolym för kartong
ökade och nådde rekordhögt.
Metsä Boards rörelseresultat ansträngdes av
flera planerade underhållsuppehåll vid fabrikerna i Finland.
Metsäliitto Osuuskunta amorterade i förtid i
februari 100 miljoner euro av ett lån som förfal-

•

ler under 2019 och i juni återstående 100 miljoner euro. I april amorterade Metsä Board 100
miljoner euro av sitt lån på 150 miljoner euro
som förfaller 2020.
Metsäliitto Osuuskunta betalade 63,2 miljoner
euro ränta på medlemmarnas placerade andelskapital.

Resultatprognos juli–september 2018
Metsä Groups jämförbara rörelseresultat under
årets tredje kvartal 2018 uppskattas ligga på ungefär samma nivå som under andra kvartalet 2018.

Koncernchef Ilkka Hämälä
”Metsä Group fortsatte att göra ett gott resultat under
årets andra kvartal. Det goda resultatet beror på
större försäljningsvolymer som tidigare års utvecklingsinvesteringar har möjliggjort samt av förbättrad
produktionseffektivitet i samverkan med gynnsam global ekonomisk utveckling.
Massa- och kartongindustrin var i huvudrollen för resultatet, men marknadsutvecklingen var positiv också
för andra affärsverksamhetsområden. Virkesanskaffningen har normaliserats efter den utmanande väderleken i våras och Metsäliitto Osuuskuntas medlemskår har aktivt bedrivit virkeshandel.
Metsä Group fortsätter sin utveckling. Under 2018 ligger investeringarnas tyngdpunkt på träproduktindustrin och vi utökar också förädlingskapaciteten för
mjukpapper och produktionen av matlagningspapper.
Innovationsbolaget Metsä Spring som grundades i
maj riktar in sig på utveckling av framtidens produkter
och stärker Metsä Groups ställning bland branschens
förnyare.
Den gynnsamma resultatutvecklingen förbättrar balansräkningen, vilket bidrar till goda verksamhetsförutsättningar i fall av eventuella störningar i den internationella handeln.”
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Mjuk- och matlagningspapper

VIRKESANSKAFFNING OCH
SKOGSTJÄNSTER
Virkesanskaffningens och skogstjänsternas dvs. Metsä
Forests omsättning var 985,6 miljoner euro (1–6/2017:
829,4) och rörelseresultatet 14,5 miljoner euro (12,9).
Under årets andra kvartal var Metsä Forests omsättning
495,7 miljoner euro (4–6/2017: 396,7) och rörelseresultatet 5,8 miljoner euro (4,4).
Virkesutbudet var bra i Finland och rotpriserna stigande
för både massaved och stock. Den inköpta virkesvolymen ökade i jämförelse med motsvarande tid i fjol.
Virkesutbudet var gott också i Östersjöregionen, vilket
understöddes av goda drivningsförhållanden. Efterfrågan på nästan alla sortiment var mycket god, men efterfrågan på lövträdsmassaved planade ut en aning mot
slutet av perioden.
Metsä Forest köpte mera virke än under motsvarande
period föregående år. Efterfrågan riktades särskilt till
poster som kan drivas på ofrusen mark. Inom energivirke låg tonvikten fortfarande på grot. I Finland köptes
merparten av virket av Metsäliitto Osuuskuntas medlemmar. Försäljningen av skogstjänster löpte enligt
uppställda mål.
Virkesdrivningen löpte enligt uppställda mål och leveranserna till kundernas produktionsanläggningar löpte
väl. Tack vare goda drivnings- och transportförhållanden ökade lagren vid väg och fabrik till nästan normal
nivå.
Metsä Forest levererade sammanlagt 18,7 miljoner kubikmeter (16,4) virke till sina kunder, varav cirka 84 %
till industri i Finland. Sammanlagt 37 % av det virke
som köptes från privatskogar under januari–juni köptes

elektroniskt. Andelen elektronisk handel var 43 % inom
försäljning av skogsvårdstjänster. Omsättningen för
skogsvårdstjänster ökade 11 % jämfört med motsvarande tid i fjol.
Metsä Forest betalade under perioden 1.3.–31.5.2018
dubbel bonus för inköpt massaved till Metsäliitto Osuuskuntas medlemmar med bonusrätt. Från början av juni
2018 togs i bruk förhandsfinansiering av virkeshandel,
vilken kan ge upp till 80 % förhandsfinansiering av virkesaffär till skogsägaren.

TRÄPRODUKTER
Träproduktindustrins dvs. Metsä Woods omsättning var
228,0 miljoner euro (1–6/2017: 242,0). Det jämförbara
rörelseresultatet var 11,6 miljoner euro (19,1).
Metsä Woods omsättning under årets andra kvartal var
119,4 miljoner euro (4–6/2017: 121,8) och det jämförbara affärsresultatet 5,5 miljoner euro (8,4).
Omsättningen för EWP-produkter hölls på samma nivå
som i fjol, men omsättningen för affärsverksamheten i
Storbritannien minskade 12 % jämfört med föregående
år. Det genomsnittliga priset för plywoodprodukter steg
särskilt för björkplywood, vilket berodde på prishöjningar och fördelaktigare produktsortiment.
Orderstocken för plywoodprodukter höll sig på en betydligt högre nivå än föregående år.
Metsä Woods lönsamhet påverkades av sämre lönsamhet för affärsverksamheten i Storbritannien och kostnaderna för nya fabriker. Dessutom påfrestades rörelseresultatet av kostnadsinflation särskilt för träråvarans del
och av produktionstekniska utmaningar.

MASSA- OCH SÅGINDUSTRI
Massa- och sågindustrins dvs. Metsä Fabres omsättning var 1 229,5 miljoner euro (1–6/2017: 848,5) och
det jämförbara rörelseresultatet var 309,8 miljoner
euro (125,3).
Metsä Fibres omsättning under årets andra kvartal var
629,0 miljoner euro (4–6/2017: 426,5) och det jämförbara rörelseresultatet var 164,9 miljoner euro (70,8).
Efterfrågan på massa var fortfarande stark. De valutabundna marknadspriserna för långfibrig massa var under januari–juni 32 % högre och för kortfibrig massa 40
% högre än under motsvarande period i fjol.
Medelpriset för långfibrig massa var 1 023 dollar per ton
i Europa i början av januari och 1 196 dollar i slutet av
översiktsperioden. Priset på kortfibrig massa var i
Europa 999 euro per ton i början av januari och 1 050
dollar i slutet av juni.
Försäljningen av massa uppgick till 1 438 000 ton, vilket
är cirka 30 % mera än under referensperioden
(1 107 000).
Leveransvolymen för sågade varor var 942 000 kubikmeter, vilket är 6 % mindre än under motsvarande period i fjol. Marknadspriserna var under januari–juni 14 %
högre än under motsvarande period i fjol. Balansen
mellan efterfrågan och utbud har förbättrats avsevärt i
förhållande till referensperioden.

KARTONGINDUSTRI
Kartongindustrins dvs. Metsä Boards omsättning var
1 011,1 miljoner euro (1–6/2017: 918,7) och det jämförbara rörelseresultatet var 128,2 miljoner euro (88,7).
Metsä Boards omsättning under andra kvartalet var
518,7 miljoner euro (4–6/2017: 474,2) och det jämförbara rörelseresultatet var 59,2 miljoner euro (43,5).
Omsättningen och det jämförbara rörelseresultatet förbättrades av större leveransvolymer för kartong samt av
högre marknadspriser för kartong och marknadsmassa.
Intresseföretaget Metsä Fibres ökande produktionsoch leveransvolymer av massa förbättrade lönsamheten. Rörelseresultatet under april–juni ansträngdes
av flera planerade underhållsuppehåll, vilka berörde
alla fabriker i Finland med undantag för fabriken i Kemi.
Produktionskostnaderna för kartong steg i jämförelse
med referensperioden. Kostnaderna ökade särskilt på
grund av det höga priset på virke som hämtades från
Baltikum till fabriken i Husum, Sverige. Dessutom ansträngdes resultatet av en ökande allmän kostnadsinflation. Valutakursfluktuationer hade med beaktande av
skyddsåtgärder cirka 28 miljoner euro negativ effekt på
översiktsperiodens rörelseresultat i jämförelse med
motsvarande period i fjol.
Totalleveranserna av kartong ökade under januari–juni
med 6 % jämfört med motsvarande period i fjol och
uppgick till sammanlagt 957 000 ton (906 000). Leveranserna av falskartong var 625 000 ton (570 000) och
leveranserna av vit kraftliner var 332 000 ton (336 000).

Metsä Boards jämförbara avkastning på sysselsatt kapital var 15,1 % (10,3) och det jämförbara resultatet per
aktie 0,28 euro (0,19).
Soliditetsgraden i slutet av juni var 54,9 % och nettoskuldsättningsgraden 33 % (31.12.2017: 52,6 och
31).
Metsä Boards halvårsöversikt har publicerats 2.8.2018.

MJUK- OCH MATLAGNINGSPAPPER
Mjuk- och matlagningspapprens, dvs. Metsä Tissues
omsättning var 515,1 miljoner euro (1–6/2017: 503,4).
Ökningen i omsättning förklaras främst av större försäljningsvolymer.
Rörelseresultatet var 23,7 miljoner euro (33,9). Rörelseresultatet försvagades vid en jämförelse med januari–
juni föregående år av högre pris på primärfiber. En svagare norsk och svensk krona och brittiskt pund i förhållande till euron påverkade rörelseresultatet negativt.
Metsä Tissues omsättning under andra kvartalet var
256,3 miljoner euro (4–6/2017: 251,4 och rörelseresultatet var 11,5 miljoner euro (16,3).
Metsä Tissue beslöt under årets tredje kvartal 2017 om
ett investeringsprojekt, som omfattar en ny förädlingslinje för storkonsumentprodukter i Tyskland och en ny
förädlingslinje för konsumentprodukter i Slovakien.
I fabriken i Raubach, Tyskland, byggs en ny förädlingslinje för Away from Home -produkter. Investeringen svarar mot den ökande 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 stärker
verksamhetens lönsamhet och Tento-mjukpapprets
konkurrenskraft på den östeuropeiska marknaden. Den
nya kapaciteten tas i bruk före utgången av 2018.
Förnyandet av PM5-bakplåtspappersmaskinen i Düren,
Tyskland, fortsätter. Tilläggsvolymen kommer på marknaden under årets sista kvartal 2018.
Vid fabriken i Mänttä pågår förnyelsen av returmassaverket, vilken inleddes 2017 och utförs under tre år.

UTSIKTER INFÖR DEN NÄRMASTE
FRAMTIDEN
Virkesefterfrågan riktar sig till förnyelse- och gallringsposter som kan drivas sommartid och för energivirkets
del främst till grot. Försäljningen av skogsvårdstjänster
förväntas fortsättningsvis vara god.
Den allmänna marknadsefterfrågan på träprodukter förväntas fortsättningsvis vara stark, vilket särskilt förbättrar orderstocken för plywoodprodukter. Den starka
byggnadsmarknaden stöder efterfrågan på Kerto LVL -

produkter. På den brittiska marknaden förväntas efterfrågan minska en aning särskilt bland distributörskunder.
Marknaden för massa och sågade varor förväntas hållas på en god nivå. Särskilt på massamarknaden råder
det för tillfället en bra balans mellan utbud och efterfrågan, så eventuella produktionsstörningar påverkar genast marknadssituationen.
Efterfrågan på högklassig konsumentförpackningskartong av primärfiber förväntas fortsättningsvis öka.
Metsä Boards leveranser av kartong förväntas under
juli–september hållas på ungefär samma nivå som under andra kvartalet. Marknadspriserna uttryckta i lokala
valutor för falskartong och kraftliner förväntas vara stabila.
Efterfrågan på mjuk- och matlagningspapper förväntas
vara stabil på alla marknadsområden. Efterfrågan på
mjukpapper förväntas öka särskilt i östra Centraleuropa
och för matlagningspapprens del i Asien.

