Översikt: Metsä Group delårsrapport Q1/2016
3.5.2016
Sida 1/3

ÖVERSIKT: METSÄ GROUP DELÅRSRAPPORT Q1/2016
Årets första kvartal enligt förväntningarna

RESULTATET JANUARI–MARS
•

Omsättningen var 1 156 miljoner euro
(1–3/2105: 1 255 milj. euro).

•

Rörelseresultatet exklusive engångsposter var
109 miljoner euro (129). Rörelseresultatet inklusive engångsposter var 107 miljoner euro
(118).

•

Resultatet före skatter exklusive engångsposter var 90 miljoner euro (117). Resultatet före
skatter inklusive engångsposter var 88 miljoner euro (106).

”Metsä Groups affärsverksamhet utvecklades enligt förväntningarna under årets första kvartal 2016. Rörelseresultatet påverkades av något lägre massapriser och
inkörningen av Metsä Boards nya falskartongfabrik i
Husum. Den nya maskinen som invigdes i april har
startat bra och vi har kunnat uppfylla de ställda kvalitetsmålen. Vi uppskattar att vi kommer att uppnå full
produktionskapacitet före utgången av innevarande år”,
berättar koncernchef Kari Jordan.
Byggandet av bioproduktfabriken i Äänekoski framskrider enligt tidtabell och plan. Under årets första kvartal
kunde vi teckna nya avtal med våra partner med anknytning till bioproduktkonceptet. Virkesanskaffningen
till bioproduktfabriken har inletts. Fabriken startar under
årets tredje kvartal 2017.
”Den elektroniska virkeshandeln blir snabbt populärare.
Under årets första kvartal köptes redan närmare en
femtedel av det virke som vi anskaffar från privatskogar
via elektronisk handel. Inom skogsvårdstjänster är andelen upp i en fjärdedel.”
Jordan säger, att någon betydande förbättring av det
allmänna ekonomiska läget inte är i sikte. ”En ökande
volatilitet för valutakurser och råvarupriser har i viss
mån gjort det svårare att förutspå verksamhetsomgivningen.”
Metsä Groups rörelseresultat under årets andra kvartal
2016 uppskattas ligga på ungefär samma nivå som under årets första kvartal 2016.

Rörelseresultat
exklusive
engångsposter,
milj. euro

Omsättning,
milj. euro

1-3/2016

1-3/2015

1-3/2016

1-3/2015

Virkesanskaffning
och skogstjänster

401,2

411,8

7,8

8,7

Träprodukter

208,7

209,4

5,8

7,9

Massa

323,3

330,4

63,7

78,7

Kartong

435,6

527,7

35,0

43,2

Mjuk- och matlagningspapper

264,2

253,7

13,5

15,8
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VIRKESANSKAFFNING OCH
SKOGSTJÄNSTER

och plywood hölls på samma nivå som under jämförelseperioden i fjol, räknat i lokala valutor

Metsä Forests omsättning i januari–mars var 401,2 miljoner euro (1-3/2015: 411,8) och rörelseresultatet 7,8
miljoner euro (8,7).

Samarbetsförhandlingarna som inleddes i november
2015 för att ta i bruk en ny målorganisationsmodell vid
alla Kerto® LVL- och plywoodfabriker har avslutats.
Förhandlingarna var ett led i det resultatförbättringsprogram som meddelades i slutet av 2014. Förhandlingarna resulterade i att 48 personers arbetsförhållande
vid Metsä Wood upphörde.

I Finland var utbudet av virke jämnt och rotpriserna stabila. De inköpta virkesvolymerna var på samma nivå
som ett år tidigare. Marknadssituationen var fortfarande
svår för energivirke i hela Östersjöregionen.

MASSA
Virkesutbudet och drivningsförhållandena var goda i
Östersjöregionen. I Baltikum fortsatte utbudet av massaved att vara gott. I Sverige var utbudet av massaved
större än efterfrågan.
Metsä Forest köpte av alla sortiment både på rot och på
leverans i hela landet. Efterfrågan riktade sig särskilt till
stämplingsposter som kan drivas på sommaren. Inom
energivirke låg tyngdpunkten fortfarande på grot. I Finland köptes merparten av virket av Metsäliitto Osuuskuntas medlemmar.
Virkesdrivningen i Finland uppfyllde uppställda mål och
leveranserna till kundernas produktionsanläggningar
löpte enligt plan. Under januari–mars levererade Metsä
Forest sammanlagt 8,4 miljoner kubikmeter virke (8,3),
varav cirka 82 procent till industrin i Finland.
Inemot 20 procent av det virke som Metsä Forest anskaffade från privatskogar under januari-mars köptes
elektroniskt. Inom försäljningen av skogsvårdstjänster
var andelen 25 procent.

TRÄPRODUKTER
Metsä Woods omsättning i januari–mars var 208,7 miljoner euro (1–3/2015: 209,4). Rörelseresultatet exklusive engångsposter var 5,8 miljoner euro (7,9). Metsä
Wood bokade under januari–mars engångskostnader
sammanlagt 0,4 miljoner euro.
De jämförbara leveransvolymerna av sågad gran och
tall ökade klart jämfört med motsvarande period i fjol.
Leveranserna av båda trädslagen ökade till Nordafrika
och leveranserna av gran till Asien, speciellt Kina, var
på en väsentligt högre nivå än under jämförelseperioden. Sågverksamhetens lönsamhet försämrades på
grund av kraftigt sjunkande priser för sågade varor. Genomsnittspriserna påverkades negativt särskilt av den
låga prisnivån i Nordafrika.
Omsättningen för bygg- och industriprodukter ökade
något under årets första kvartal. Leveransvolymerna för
Kerto® LVL -träprodukter ökade klart, särskilt tack vare
leveranserna till Australien och Nordamerika.
Leveransvolymerna för björk- och barrträdsplywood
minskade jämfört med jämförelseperioden. Den europeiska marknadsbalansen för skivor har försvagats av import från områden utanför Europa. Produktionen av
björkplywood anpassades vid båda fabrikerna under en
veckas tid. Genomsnittspriserna för Kerto-produkter

Metsä Fibres omsättning i januari–mars var 323,3 miljoner euro (1–3/2015: 330,4). Försäljningen av massa
uppgick till 549 000 ton, vilket är mycket nära samma
nivå som under motsvarande period i fjol (547 000). De
valutabundna priserna på långfibrig massa sjönk 13
procent jämfört med motsvarande period i fjol. Den kortfibriga massans genomsnittspriser steg 2 procent.
Metsä Fibres rörelseresultat under årets första kvartal
var 63,7 miljoner euro (78,7). US-dollarn stärktes cirka
2 procent och de rörliga kostnaderna sjönk jämfört med
motsvarande period i fjol, men resultatet blev sämre än
under motsvarande period i fjol, främst på grund av de
sjunkande priserna på långfibrig massa.
Efterfrågan på långfibrig massa hölls på förväntad nivå.
Dess europeiska pris var 794 dollar per ton i början av
redovisningsperioden och 790 dollar per ton i slutet.
Motsvarande priser för kortfibrig massa var 781 och
744 dollar. Den kortfibriga massans pris sjönk till följd
av större utbud och mindre efterfrågan än väntat.

KARTONG
Metsä Boards omsättning i januari–mars var 435,6 miljoner euro (1–3/2015: 525,7). Omsättningen sjönk till
följd av att pappersleveranserna minskade betydligt till
15 000 ton (156 000).
Rörelseresultatet var 32,7 miljoner euro (43,1) och rörelseresultatet exklusive engångsposter var 35,0 miljoner euro (43,2). Rörelseresultatet försvagades av inkörningsfasen vid den nya falskartongmaskinen i Husum,
varför fabrikens produktion av massa och kartong höll
en låg nivå. Periodens resultat påverkas också av massornas prisvariationer.
Metsä Boards leveransvolym av falskartong och vit primärfiberliner uppgick i januari-mars till sammanlagt 369
000 ton (334 000).
Metsä Boards avkastning på placerat kapital exklusive
engångsposter var 8,3 procent (11,0) och resultatet per
aktie 0,07 euro (0,09). Metsä Boards soliditet i slutet av
mars var 44,4 procent och nettoskuldsättningsgraden
42 procent (31.12.2015: 46,5 ja 32).
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MJUK- OCH MATLAGNINGSPAPPER
Metsä Tissues omsättning i januari–mars var 246,2 miljoner euro (1–3/2015: 253,7). Den sjunkande omsättningen förklaras främst av mindre försäljningsvolymer,
dels till följd av nedkörningen av mjukpappersverksamheten i Ryssland sommaren 2015.
Rörelseresultatet exklusive engångsposter var 13,5 miljoner euro (15,8). Rörelseresultatet försämrades särskilt
av högre kostnader för massa samt av att den norska
kronan och det brittiska pundet försvagades i förhållande till euron.
Metsä Tissue tog under början av året i bruk de produktionslinjer som förflyttas från Vorsino till fabrikerna i
Krapkowice och Kreuzau.

