Översikt: Metsä Group bokslutskommuniké 2015
Sida 1/3

ÖVERSIKT: METSÄ GROUP BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015

METSÄ GROUPS RESULTAT 2015
• Omsättningen var 5 016 miljoner euro
(1–12/2014: 4 970 milj. euro).
• Rörelseresultatet exklusive engångsposter var
537 miljoner euro (418). Rörelseresultatet inklusive
engångsposter var 542 miljoner euro (417).

RESULTATET OKTOBER-DECEMBER
• Omsättningen var 1 205 miljoner euro
(10-12/2014: 1 248 milj. euro).
• Rörelseresultatet exklusive engångsposter var
123 miljoner euro (117). Rörelseresultatet inklusive
engångsposter var 128 miljoner euro (84).

2015 VAR ETT GOTT RESULTATÅR
• Metsä Groups rörelseresultat exklusive engångsposter var 537 miljoner euro. Omsättningen ökade
till 5 016 miljoner euro.

”Metsä Groups affärsverksamhet utvecklades positivt
under 2015. Omsättningen ökade, rörelseresultatet exklusive engångsposter var klart bättre än under föregående år, kassaflödet var bra och vi stärkte balansen. Vi
drog en del nytta av valutakursförändringar, men bakgrunden till resultatberedskapen finns i vårt långsiktiga
arbete för att förbättra vår effektivitet och produktivitet”,
säger koncernchef Kari Jordan.
”Byggandet av bioproduktfabriken i Äänekoski inleddes
på våren 2015 och arbetet framskrider väl. Denna investering på 1,2 miljarder euro är viktig för Finlands nationalekonomi och den stärker Metsä Groups lönsamhet
och konkurrenskraft på lång sikt.”
Jordan berättar att den strukturomvandling av Metsä
Board från pappersbolag till ledande kartongbolag som
inleddes 2005 nu är slutförd. Investeringsprogrammet
värt 170 miljoner euro är slutfört vid fabriken i Husum
och den nya falskartonglinjen har startat.
”Tryckpappersproduktionen upphörde praktiskt taget
helt i Husum och samtidigt hela Metsä Group i slutet av
2015.”
Metsä Groups rörelseresultat exklusive engångsposter
uppskattas under första kvartalet av 2016 ligga på ungefär samma nivå som under sista kvartalet 2015.
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VIRKESANSKAFFNING OCH
SKOGSTJÄNSTER
Virkesutbudet var gott i Finland under hela året och rotpriserna stabila. Den inköpta virkesvolymen var något
mindre än under föregående år. Drivning och virkesleveranser försvårades under årets sista kvartal av det
milda vädret.
Utmanande drivningsförhållanden försvårade virkesleveranserna under årets sista kvartal också i Ryssland,
men den svaga rubeln förbättrade det ryska virkets konkurrenskraft. Utbudet av massaved fortsatte att vara
gott i Baltikum under hela året. I Sverige var utbudet av
massaved och sågverksflis större än efterfrågan särskilt
i landets norra delar.
Metsä Forest köpte under året av alla sortiment både
på rot och leverans. Anskaffningen av energivirke koncentrerade sig på grot. I Finland anskaffades största
delen av virket av Metsäliitto Osuuskuntas medlemmar.
Under årets första kvartal blev vi på grund av det milda
vädret tvungna att begränsa inköpen av vinterposter av
andra än våra avtalskunder. Efterfrågan på virke blev
livligare under det andra kvartalet och tonvikten låg på
sommaravverkningsdugliga poster och stock. Försäljningen av skogstjänster fortsatte sin goda tillväxt.
Metsä Forest levererade under 2015 sammanlagt 30,0
miljoner kubikmeter (30,2) virke till sina kunder, varav
cirka 84 procent till industri i Finland. Drivnings- och leveransvolymerna av stock blev litet mindre än planerat
på grund av sågindustrins svåra marknadsläge.
Metsä Forest lanserade elektronisk virkeshandel och
köp av skogstjänster i juni. Ägarmedlemmarnas virkeshandelsbonusar höjdes från och med 1.12.2015 – nu
får man bonus också för köp av skogsvårdstjänster.

TRÄPRODUKTER
Metsä Woods jämförbara leveransvolymer ökade något
jämfört med föregående år tack vare större leveranser
av sågade varor. Sågvarornas jämförbara omsättning
minskade något trots större leveransvolym.
Överutbudet av sågvaror fortgick under hela året i Norden, vilket gav utslag i betydligt lägre priser än under
föregående år. Sågverksamhetens lönsamhet var inte
tillfredsställande. Sågningsvolymerna anpassades under hösten på grund av obalans på sågvarumarknaden.
I Europa hölls efterfrågan på sågvaror på samma nivå
som under 2014. Efterfrågan var klart livligare än föregående år i Asien, särskilt i Kina för gran. Efterfrågan
minskade klart i Nordafrika.
Leveranserna av sågvaror till Storbritannien hölls på
samma nivå som under föregående år och omsättningen ökade i och med att pundet stärktes.
Leveransvolymerna hölls på samma nivå som under föregående år för björk- och barrträdsfaner. Produktionen

anpassades i slutet av året på Europas huvudmarknader på grund av ökande import av billig barrträdsfaner. Försäljningspriserna var högre än jämfört med
året innan särskilt tack vare att US-dollarn och det brittiska pundet stärktes.
Leveranserna av Kerto® till Europa minskade jämfört
med föregående år på grund av större konkurrens. Leveranserna till Nordamerika blev också lite mindre än
tillväxtmålen. Leveranserna av Kerto-produkter till
Australien inleddes under slutet av året. Dessutom slöt
Metsä Wood i november ett distributionsavtal med Snavely Forest Products om distribution av Kerto® LVL -träprodukter i nordöstra USA.
Metsä Wood sålde i februari hela aktiestocken av Burt
Boulton & Haywood Ltd till ScanPole Ltd. Bolaget bedriver affärsverksamhet med stolpar. I och med affären
avstod Metsä Wood helt från impregnering av stolpar.
Metsä Wood France SAS:s hela aktiestock såldes till
mutares AG 5.10.2015, varvid Metsä Woods förädlingsoch distributionsverksamhet upphörde i Frankrike. Försäljningen av sågvaror, faner och Kerto-produkter fortsätter i Frankrike.

MASSA
Massornas europriser steg jämfört med föregående år
tack vare att US-dollarn stärktes. Rörelseresultatet förbättrades jämfört med föregående år främst tack vare
större leveransvolym, gynnsam dollarkurs samt sjunkande priser på trä- och andra råvaror.
Barrträdsmassans marknadspriser i dollar var i genomsnitt sju procent lägre och lövträdsmassans pris i genomsnitt fem procent högre än under 2014.
Metsä Fibre levererade 2 356 000 ton (2 246 000)
massa. Årsproduktionen av massa var 2 352 600 ton
(2 257 400). Årsproduktionen vid Metsä Svirs sågverk
var 251 000 kubikmeter (233 000).
Investeringarna i bioproduktfabriken i Äänekoski uppgick under 2015 till över 220 miljoner euro. Bland investeringar i verksamma fabriker var investeringen i ny
luktgaspanna vid fabriken i Raumo den mest betydande. Investeringen förbättrar hanteringen av luktgaser vid störningar och minskar på det sättet luktolägenheterna i näromgivningen.
Förnyelsen av automationssystemet vid fabriken i Kemi
kunde slutföras för återvinningslinjens del. Systemet
förnyas för att trygga störningsfri processtyrning.

KARTONG
Metsä Boards rörelseresultat förbättrades av ökande
kartongleveranser, gynnsamma valutakurser och försäljningen av den förlustbringande fabriken i Gohrsmühle under årets andra kvartal. Rörelseresultatet försvagades som väntat av utebliven massaproduktion på
grund av produktionsstoppet vid integratet i Husum,
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sammanlagt cirka 20 miljoner euro. Leveranserna av
kartong minskade säsongstypiskt en aning i oktober–
december.
Metsä Boards leveranser av falskartong och primärfiberliner uppgick under januari–december till 1 404 000
ton (1 256 000). Leveransmängderna av papper var
460 000 ton (591 000).
Exklusive engångsposter uppgick Metsä Boards avkastning på placerat kapital till 11,3 procent (9,1) och
resultatet per aktie till 0,34 euro (0,26).
Metsä Boards soliditetsgrad var i 46,5 procent i slutet
av december och nettoskuldsättningen 32 procent
(2014: 39,2 ja 51). Nyckeltalen förbättrades av att den
räntebärande nettoskulden minskade och av aktieemission. Under årets första kvartal ordnade Metsä
Board en aktieemission, vilken gav cirka 98 miljoner
euro nettokapital.

MJUK- OCH MATLAGNINGSPAPPER
Metsä Tissues omsättning ökade tack vare prishöjningar som grundade sig på högre råvarupriser. Priskonkurrensen fortsätter att vara hård i detaljhandeln på
alla marknader.
Trots effektivering av verksamheten, förbättring av
energieffektiviteten och utveckling av logistik försvagades Metsä Tissues lönsamhet jämfört med föregående
år. Detta berodde på att massapriserna steg till följd av
att dollarna stärktes, på högre priser på returfiber och
på att den norska kronan försvagades mot euron.
Bakgrunden till den positiva utvecklingen för omsättningen finns i prisförhöjningar, stabil försäljningsvolym
och det starkare brittiska pundet jämfört med euron.
Rörelseresultatet försvagades att priserna på massa
var högre än under föregående år.
De egna varumärkenas ställning har förstärkts av lanseringen av nya produkter och av produktutveckling.
Förnyelsen av produktionslinjerna vid Metsä Tissues
fabrik i Raubach, Tyskland har inletts. Investeringen
som görs för att förbättra mjukpapperskvaliteten blir klar
under andra kvartalet 2016.

