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METSÄ GROUPS JÄMFÖRBARA RÖRELSERESULTAT FÖR
JANUARI–JUNI 2019 VAR 308 MILJONER EURO
Januari–juni 2019 (1–6/2018)
•

Omsättningen var 2 809 miljoner euro (2 904
milj. euro).

•

Rörelseresultatet var 232 miljoner euro (412).
Det jämförbara rörelseresultatet var 308 miljoner euro (418).

•

Resultatet före skatter var 202 miljoner euro
(368). Det jämförbara resultatet före skatter
var 279 miljoner euro (374).

•

Den jämförbara avkastningen på sysselsatt
kapital var 12,1 procent (16,9).

•

Affärsverksamhetens kassaflöde var 183 miljoner euro (276).

April-juni 2019 (4–6/2018)
•

Omsättningen var 1 372 miljoner euro (1 477
milj. euro).

•

Rörelseresultatet var 49 miljoner euro (204).
Det jämförbara rörelseresultatet var 128 miljoner euro (210).

•

Resultatet före skatter var 36 miljoner euro
(184). Det jämförbara resultatet före skatter
var 115 miljoner euro (189).

•

Den jämförbara avkastningen på sysselsatt
kapital var 10,2 procent (17,0).

•

Affärsverksamhetens kassaflöde var 142 miljoner euro (242).

Händelser under årets andra kvartal
•

•

•
•

•

Priserna på långfibrig massa sjönk i Europa
med 9 % och på kortfibrig massa med 6 %
jämfört med föregående kvartal. I Kina sjönk
priserna cirka 4 %.
Falskartongernas priser var stabila. Medelpriset för vit kraftliner försämrades av förskjutningar i sortimentet.
Totalleveranserna av kartong ökade något
jämfört med föregående kvartal.
Metsä Board meddelade att bolaget kommer
att grunda ett kunskapscenter i Äänekoski,
vilket koncentrerar sig på kartong- och förpackningsinnovationer.
Metsä Fibre inledde projektplaneringen för en
ny bioproduktfabrik i Kemi och ett nytt
tallsågverk i Raumo. Metsä Board inledde projektplaneringen för första skedet av förnyelsen
av massafabriken i Husum, Sverige.

•

•
•

Metsä Woods nya Kerto® LVL -produktionslinje med en årskapacitet på 65 000 kubikmeter startades vid fabriken i Punkaharju i
april. Invigning av fabriken firades i maj.
Metsä Tissue bokade en nedskrivning på
102 miljoner, främst av affärsvärdet.
Metsä Groups nya skogsbesökscentrum
Nemus Futurum öppnades i juni i Gerknäs,
Lojo.

Händelser efter översiktsperioden
Metsä Groups innovationsbolag Metsä Spring placerade i Woodio Oy, som producerar helt vattenbeständiga träbaserade kompositer.

Resultatprognos juli-september 2019
Metsä Groups jämförbara rörelseresultat under årets
tredje kvartal 2019 uppskattas ligga på ungefär samma
nivå som under andra kvartalet 2019.

Koncernchef Ilkka Hämälä
”Metsä Groups resultat under årets andra kvartal försämrades helt enligt förväntningarna jämfört med
föregående kvartal. En central orsak finns i den låga
prisnivån på massa i Asien, vilken återspeglades i de
europeiska priserna. Massamarknaden förväntas
återhämta sig då lagernivåerna normaliseras.
Under det första halvåret löpte virkesdrivningen enligt
uppställda mål och leveranserna till kundernas produktionsanläggningar löpte väl.
Marknaden var förväntat stark för falskartong samt
mjuk- och pergaminpapper. Inom sågade varor och
fanerprodukter var efterfrågan svagare än normalt på
huvudmarknaderna.
Projektplaneringen av investeringar som stöder Metsä
Groups tillväxt och lönsamhet har framskridit som
planerat i Husum, Kemi och Raumo.
Den operativa omorganiseringen av mjukpappersaffärsverksamheterna har redan resulterat i förbättrad
lönsamhet.
Byggandet av en provfabrik för produktion av textilfibrer i Äänekoski har slutförts och monteringen av
anläggningar utförs under årets tredje kvartal.”
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AFFÄRSVERKSAMHETSOMRÅDENAS RESULTAT
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Virkesanskaffning
och skogstjänster
Träprodukter
Massa och sågar

VIRKESANSKAFFNING OCH
SKOGSTJÄNSTER
Virkesanskaffningens och skogstjänsternas dvs. Metsä
Forests omsättning var 1034,1 miljoner euro (1–6/2018:
985,6) och rörelseresultatet 16,8 miljoner euro (14,5).
Ersättningar för rättegångskostnader av Forststyrelsen
förbättrade resultatet under årets första kvartal med 3,3
miljoner euro.
Under årets andra kvartal var Metsä Forests omsättning
508,3 miljoner euro (4–6/2018: 495,7) och rörelseresultatet 5,6 miljoner euro (5,8).
I Finland var virkesutbudet något sämre än under motsvarande tid ett år tidigare. Priserna på stock sjönk något under årets andra kvartal, men massavedspriserna
var stabila.
Virkesutbudet var starkt i Östersjöregionen under den
gångna vintern tack vare goda drivningsförhållanden.
Utbudet av massaved stärktes under årets andra kvartal i Baltikum och på stockmarknaden rådde det tidvis
överutbud.
Marknadssituationen i Ryssland var mycket lik den i
Baltikum.
I Sverige rådde någorlunda balans mellan utbud och
efterfrågan på massaved. Det kom stora volymer
massaved från Tyskland och Polen till Östersjöområdet
på grund av insektsskador.
Metsä Forest köpte under översiktsperioden av alla sortiment både på rot och leverans i hela Finland. Metsä

4–6
2019

4–6
2018

Forest köpte lite mindre virke än under motsvarande
period i fjol. Efterfrågan var störst på stämplingsposter
som kan drivas på ofrusen mark. Energivirkeshandeln
koncentrerade sig fortfarande påg rot. I Finland köptes
huvuddelen 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. Metsä Forest levererade under januari–juni 2019
sammanlagt 18,2 miljoner kubikmeter (18,7) virke till
sina kunder, varav cirka 85 procent till industri i Finland.
Sammanlagt 43 % av det virke som Metsä Forest köpte
från privatskogar under januari–juni köptes elektroniskt.
Andelen elektronisk handel var 48 % inom försäljning
av skogsvårdstjänster.
Metsäliitto Osuuskuntas medlemmar fick 70 % förhandsfinansiering av sommardrivningsdugliga gallringsposter för affärer som gjordes under tiden 8.2 –
30.4.2019. Kampanjen lyckades enligt förväntningarna.

TRÄPRODUKTINDUSTRIN
Träproduktindustrins dvs. Metsä Woods omsättning var
230,2 miljoner euro (1–6/2018: 228,0). Det jämförbara
rörelseresultatet var 5,2 miljoner euro (11,6).
Metsä Woods omsättning under årets andra kvartal var
118,9 miljoner euro (4–6/2018: 119,4) och det jämförbara rörelseresultatet 3,3 miljoner euro (4–6/2018: 5,5).
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Omsättningen för affärsverksamheten i Storbritannien
ökade något sedan föregående år, men fanerprodukternas omsättning hölls på samma nivå som under jämförelseperioden.

1 180 dollar per ton i början av januari och 1 000 dollar
i slutet av andra kvartalet. Den kortfibriga massans
medelpris i början av januari var 1 010 dollar och 900
dollar i slutet av översiktsperioden.

Kerto LVL -produkternas leveransvolymer hölls på
samma nivå som under jämförelseperioden. Plywoodprodukternas leveransvolymer minskade till följd av försämrad marknadssituation. De inhemska björkplywoodfabrikerna anpassade sin produktion till den försämrade
efterfrågan under årets första kvartal. Dessutom återspeglade sig produktionsmässiga utmaningar på träfanerprodukternas leveransvolymer.

Leveransvolymen för sågade varor var 943 000 kubikmeter (942 000). Marknadspriserna var 5 % lägre i
januari–juni jämfört med motsvarande tid föregående
år.

Försäljningspriset för björkplywood hölls nästan på
samma nivå som året innan, medan priserna på barrplywood och Kerto LVL -produkter steg. Inom Storbritanniens affärsverksamhet förbättrades snittpriserna
jämfört med jämförelseperioden, men leveransvolymen
minskade jämfört med föregående år.
Affärsverksamheten försvagades i jämförelse med föregående år, främst på grund av anpassning av björkplywoodproduktionen. Dessutom ansträngdes lönsamheten av kostnader för uppkörningen av strategiska
investeringar, produktionsutmaningar och högre råvarukostnader. Affärsverksamhetens lönsamhet förbättrades i Storbritannien jämfört med jämförelseperioden.
Vid Metsä Woods fabrik i Punkaharju invigdes en ny
Kerto LVL -linje 28.5.2019. Investeringsbeslutet gällande byggandet av en Kerto-linje med en årskapacitet
på 65 000 kubikmeter fattades i december 2017 och
projektet framskred enligt tidtabell. Den nya linjen startades i april 2019.

MASSA- OCH SÅGINDIUSTRI
Massa- och sågindustrins dvs. Metsä Fabres omsättning var 1 178,8 miljoner euro (1–6/2018: 1 229,5) och
rörelseresultatet var 205,5 miljoner euro (309,8).
Metsä Fibres omsättning under årets andra kvartal var
556,1 miljoner euro (4–6/2018: 629,0) och rörelseresultatet var 83,1 miljoner euro (164,9).
Försäljningen av massa uppgick under januari–juni till
1 439 000 ton (1 438 000). De valutabundna marknadspriserna för långfibrig massa var 1% lägre och för kortfibrig massa 6 % lägre än under motsvarande period föregående år i Europa. I Kina var marknadspriserna för
långfibrig massa på motsvarande sätt 23 % lägre och
för kortfibrig massa 14 % lägre än under motsvarande
period i fjol.
Metsä Fibres jämförbara rörelseresultat försämrades
34 % jämfört med motsvarande period föregående år.
De mest betydande orsakerna fanns i lägre försäljningspriser och stigande råvarupriser. Resultatet förbättrades av att US-dollarn förstärktes jämfört med
motsvarande period föregående år.
Priset på marknadsmassa sjönk betydligt under årets
början. Medelpriset på långfibrig massa var i Europa

Efterfrågan på sågad gran har varit god på alla europeiska marknader. Efterfrågan på sågad tall har däremot
varit mindre än under föregående år. Utbudet av sågvaror har varit större än efterfrågan, vilket har lett till sjunkande priser.

KARTONGINDUSTRI
Kartongindustrins dvs. Metsä Boards omsättning under
januari–juni var 964,2 miljoner euro (1–6/2018:
1 011,1). Den minskande omsättningen beror på
mindre försäljning av vit kraftliner och marknadsmassa.
Av omsättningen kom 57 % från falskartong (55), 24 %
av vit kraftliner (26) och 17 % av marknadsmassa (19).
Metsä Boards jämförbara rörelseresultat var 102,8 miljoner euro (128,2). Produktionskostnaderna för kartong
och massa var högre än under jämförelseperioden, vilket hade en betydande negativ effekt på resultatet.
Träråvaran steg speciellt i pris och logistikkostnaderna
i Nordamerika ökade. I slutet av översiktsperioden började råvirkespriserna sjunka i Baltikum.
Rörelseresultatet förbättrades särskilt av högre försäljningspriser för falskartong. Lönsamheten försämrades
särskilt av betydligt mindre leveransvolymer av liner och
marknadsmassa. Valutakursfluktuationer hade med beaktande av skyddsåtgärder cirka 21 miljoner euro positiv effekt resultatet.
Metsä Boards totalleverans av kartong var 886 000 ton
(957 000), varav leveranserna av falskartong utgjorde
602 000 ton (625 000) och leveranserna av vit kraftliner
284 000 ton (332 000). Metsä Boards egna leveranser
av marknadsmassa var 218 000 ton (254 000).
Metsä Fibres andel av Metsä Boards jämförbara rörelseresultat under januari–juni var 38,5 miljoner euro
(57,6). Resultatet försämrades av lägre försäljningspriser på massa särskilt i Kina och av högre råvarupriser.
Metsä Boards jämförbara avkastning på sysselsatt kapital var 11,7 % (15,1) och det jämförbara resultatet per
aktie var 0,23 euro (0,28).
Soliditetsgraden i slutet av juni var 57,5 % och nettoskuldsättningsgraden 30 % (31.12.2018: 58,1 och
25).

MJUK- OCH PERGAMINPAPPER
Mjuk- och pergaminpapprens, dvs. Metsä Tissues omsättning var 533,4 miljoner euro (1–6/2018: 515,1).
Ökningen i omsättning förklaras av högre försäljningspriser, vilket till en del kompenserar de mindre försäljningsvolymerna och svagare svensk och norsk krona.
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Metsä Tissues jämförbara rörelseresultat var 24,0 miljoner euro (23,7). Rörelseresultatet påverkades negativt
av kostnadsinflation, men den kunde kompenseras med
högre försäljningspriser.
Metsä Tissues omsättning under andra kvartalet var
266,1 miljoner euro (4–6/2018: 256,3 och det jämförbara rörelseresultatet var 13,5 miljoner euro (11,5).
Ett program för inbesparing av 25 miljoner euro i fasta
kostnader som inleddes i februari 2019 kommer att slutföras under innevarande år. Av anpassningsprogrammets åtgärder pågår ännu den operativa granskningen
av fabriksfunktionerna som inleddes i maj. Syftet är att
förbättra den interna effektiviteten, minska på komplexitet och koncentrera sig på mjukpappersaffärsverksamheten. Granskningen slutfördes i juni med undantag för
fabrikerna i Sverige, där granskningen fortgår. På motsvarande sätt fortsätter den strategiska utvärderingen
och effektiveringen av servettfabriken i Stotzheim enligt
plan.
Inom ramarna för den operativa granskningen utförde
Metsä Tissue under andra kvartalet en testning av nedskrivning enligt IAS 36. Till följd av detta utfördes en
nedskrivning på cirka 102 miljoner euro, vilken riktades
främst till affärsvärdet. Dessutom bokade bolaget en
kostnadsreservering på cirka 7 miljoner euro i anslutning till pågående eller avslutade samarbetsförhandlingar.
Sedan juni 2019 använder fabriken i Mänttä flytande
naturgas (LNG) i stället för flytgas för torkning av mjukpapper. Detta minskar fabrikens koldioxidutsläpp avsevärt. Samtidigt förbättras arbetssäkerheten, energikostnaderna minskar och möjligheten att använda biogas är
ett steg närmare.

UTSIKTER INFÖR DEN NÄRMASTE FRAMTIDEN
Virkesefterfrågan riktar sig till förnyelse- och gallringsposter som kan drivas sommartid och för energivirkets
del främst till grot. Efterfrågan på skogsvårdstjänster
förväntas fortsättningsvis vara god.
Inom träprodukter har osäkerheten i efterfrågan av
Kerto LVL -produkter ökat. Efterfrågan på barrträds
plywood förväntas i huvudsak vara stabil under årets
tredje kvartal. För björkplywooden förväntas efterfrågan
fortsättningsvis vara osäker och priskonkurrensen inom
distributionsmarknaden vara hård.
Leveransvolymerna på marknaderna i Storbritannien
kommer att minska säsongartat.
Den globala massamarknaden kommer att vara osäker
på kort sikt. De produktionsbegränsningar som massaproducenterna har meddelat och serviceuppehållen
under årets tredje kvartal balanserar dock förhållandet
mellan utbud och efterfrågan.

Efterfrågan på Metsä Fibres långfibriga marknadsmassa och sågade varor förväntas öka under slutet
av året särskilt på utvecklingsmarknaderna.
Metsä Boards kartongleveranser förväntas hållas ungefär på samma nivå under årets tredje kvartal som under
årets andra kvartal.
Falskartongpriserna förväntas vara stabila. Marknadssituationen för liner är däremot osäkrare, vilket kan
påverka medelpriset på Metsä Boards kraftliner under
årets tredje kvartal. Efterfrågan på mjuk- och pergaminpappersmarknaden förväntas vara stabil på alla
marknadsområden. Lönsamheten förväntas vara bättre
under årets andra hälft 2019 jämfört med andra halvåret 2018 på grund av effektiveringsåtgärder, högre
försäljningspriser och lägre råvarupriser.

