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ÖVERSIKT: METSÄ GROUPS HALVÅRSRAPPORT 2017
•

•

Omsättningen var 1 235 miljoner euro (1 148).

Metsä Tissue meddelade att man förnyar bakplåtspappersmaskinen i Düren, Tyskland.
Investeringens värde är cirka 15 miljoner euro.
Metsä Wood meddelade att man bygger en
björkplywoodfabrik i Pärnu, Estland. Byggnadsarbetena inleddes i april och fabriken
inleder produktion under andra hälften av
2018.
Metsä Forest köpte Metsäkolmio Oy:s
virkesanskaffningsverksamhet samt Harvestia
Oy:s virkesanskaffningsverksamhet i sydöstra
Finland.
Metsä Forest sålde sin andel i intresseföretaget ZAO HK Vologodskie Lesopromyshlennik.
Metsä Fibre Oy:s verkställande direktör,
diplomingenjör Ilkka Hämälä utsågs till verkställande direktör för Metsäliitto Osuuskunta
från 1.1.2018. Hämälä blir Metsä Groups
koncernchef 1.4.2018.
Diplomingenjör Ismo Nousiainen utsågs till
Metsä Fibre Oy:s vice verkställande direktör
från 1.8.2017 och till verkställande direktör
från 1.1.2018.

•

Rörelseresultatet var 122 miljoner euro (119).
Det jämförbara rörelseresultatet var 119 miljoner euro (120).

RESULTATPROGNOS JULI–SEPTEMBER 2017

•

Resultatet före skatter var 107 miljoner euro
(98). Det jämförbara resultatet före skatter var
104 miljoner euro (100).

Metsä Groups jämförbara rörelseresultat under
årets tredje kvartal 2017 uppskattas ligga på ungefär samma nivå som under andra kvartalet 2017.

•

Den jämförbara avkastningen på sysselsatt
kapital var 10,6 procent (11,5). Den jämförbara
avkastningen på sysselsatt kapital exklusive
kapital bundet i anläggningstillgångar inom
icke slutförda strategiska investeringsprojekt
var 13,1 procent (12,6).

JANUARI–JUNI 2017 (1–6/2016)
•

Omsättningen var 2 451 miljoner euro (2 339).

•

Rörelseresultatet var 253 miljoner euro (225).
Det jämförbara rörelseresultatet var 247 miljoner euro (229).

•

Resultatet före skatter var 237 miljoner euro
(186). Det jämförbara resultatet före skatter
var 230 miljoner euro (190).

•

•

Den jämförbara avkastningen på sysselsatt
kapital var 11,5 procent (11,0). Den jämförbara
avkastningen på sysselsatt kapital exklusive
kapital bundet i anläggningstillgångar inom
icke slutförda strategiska investeringsprojekt
var 14,0 procent (12,2).

•

•

•
•

Affärsverksamhetens kassaflöde var 190 miljoner euro (121).
•

APRIL–JUNI 2017 (4–6/2016)

•

Affärsverksamhetens kassaflöde var 192 miljoner euro (152).

HÄNDELSER UNDER ÅRETS ANDRA KVARTAL
2017
•
•

•
•

Marknadspriserna för lång- och kortfibrig
massa steg.
Kartongleveranserna ökade 11 procent jämfört
med föregående kvartal. Falskartongens medelpris ansträngdes av den geografiska distributionen av försäljningen från fabriken i
Husum.
Metsä Board extrusionsbestrykningslinje vid
fabriken i Husum, Sverige startade i april.
Metsä Fibre meddelade att man inleder igångkörningen av den nya bioproduktfabriken i
Äänekoski i medlet av augusti. Leveranserna
av massa inleds i början av september.

Koncernchef Kari Jordan:
”Metsä Groups lönsamhet har förbättrats under 2017
jämfört med föregående år. De väsentligaste orsakerna till resultatförbättringen är betydligt större
leveransvolym för kartong samt högre massapris.
Koncernens utvecklingsprojekt för lönsam tillväxt
framskrider som planerat. Byggandet av bioproduktfabriken i Äänekoski, som har framskridit enligt tidtabell
och budget, är nu på slutrakan och fabriken startas i
medlet av augusti. Massaleveranserna till kunderna
inleds i början av september. Den nya produktionslinjen vid Kerto® LVL -fabriken i Lojo tas också i bruk i
augusti.
Byggandet av björkplywoodfabriken i Pärnu, Estland
och ombyggnaden av den gamla pappersmaskinhallen i Äänekoski för produktion av björkplywood framskrider väl.
I april startades en ny extrusionsbestrykningslinje vid
kartongfabriken i Husum och kvalitets-responsen från
kunderna har varit god. I juni inledde vi förnyandet av
bakplåtspappersmaskinen i fabriken i Düren, Tyskland, vilket innebär att vi framdeles också kan utöka
vår matlagningspappersverksamhet.
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Den ekonomiska situationen i Finland, som länge har
varit svag visar tecken på förbättring. Det behövs
investeringar för att tillväxten ska hålla i sig. Metsä
Group och den finländska skogsindustrin har svarat
på denna utmaning. Enligt de nyaste riksskogstaxeringssiffrorna som Naturresursinstitutet publicerade i
juni, har tillväxten fortfarande ökat i våra skogar, dvs.
råvarusituationen är god. Osäkerheten kring de nya
investeringarna ökar dock till följd av EU:s klimat- och
markanvändningspolitik. Om LULUCF-förordningen
som reglerar kolsänkor förverkligas enligt nuvarande

Omsättning,
milj. euro

planer, kommer det att vara skadligt för Finland. Det
är av största vikt att bekämpa klimatförändringen och
Metsä Group har förbundit sig vid målsättningarna. Att
begränsa ekonomi som grundar sig på hållbar skogsvård och förnybara naturresurser är dock inte rätt
metod för att uppnå dessa mål.”

Jämförbart
rörelseresultat,
milj. euro

Kvartalets
omsättning
milj. euro

Kvartalets jämförbara rörelseresultat,
milj. euro

1–6 /
2017

1–6 /
2016

1–6 /
2017

1–6 /
2016

4–6 /
2017

4–6 /
2016

4–6 /
2017

4–6 /
2016

Virkesanskaffning
och skogstjänster

829,4

779,0

12,9

14,3

396,7

377,8

4,4

6,5

Träprodukter

242,0

251,2

19,1

21,4

121,8

129,9

8,4

13,2

Massa och sågar

848,5

831,3

125,3

114,4

426,5

422,5

70,8

53,2

Kartong

918,7

858,5

88,7

70,8

474,2

422,9

43,5

35,8

Mjuk- och matlagningspapper

503,4

495,1

33,9

26,7

251,4

248,8

16,3

13,2

VIRKESANSKAFFNING OCH
SKOGSTJÄNSTER

Försäljningen av skogsvårdstjänster ökade exceptionellt mycket under januari–juni, cirka 25 procent jämfört
med motsvarande period ett år tidigare.

Under januari–juni 2017 var virkesanskaffningens och
skogstjänsternas dvs. Metsä Forests omsättning 829,4
miljoner euro (1–6/2016: 779,0) och rörelseresultatet
12,9 miljoner euro (14,3).

Virkesdrivningen i Finland löpte enligt uppställda mål
och leveranserna till kundernas produktionsanläggningar löpte enligt plan. Under januari–juni levererade
Metsä Forest sammanlagt 16,4 miljoner kubikmeter
(15,7) virke till sina kunder, varav cirka 82 procent till
produktionsanläggningar i Finland.

Under årets andra kvartal var omsättningen 396,7
miljoner euro (4–6/2016: 377,8) och rörelseresultatet
4,4 miljoner euro (6,5).
Virkesutbudet var jämnt i Finland och rotpriserna
stabila. Skogsindustrin köpte mera virke än under
motsvarande period i fjol. Vinterns och vårens drivningsförhållanden var goda i hela Östersjöregionen.
Utbudet av barrträdsmassaved var i balans, men det
var överutbud på björkmassaved. Det långvariga överutbudet av energived i hela Östersjöregionen fortsätter
fortfarande, även om situationen är något bättre än
under föregående kvartal.
Metsä Forest köpte av alla sortiment både på rot och på
leverans och volymerna var större än i fjol. Efterfrågan
riktade sig särskilt till sommardrivningsdugliga poster.

Sammanlagt 28 procent av det virke som Metsä Forest
köpte från privatskogar köptes elektroniskt. Inom försäljning av skogsvårdstjänster var andelen 37 procent.
Metsä Forest sålde sin andel i intresseföretaget ZAO
HK Vologodskie Lesopromyshlennik i maj. Metsä
Forest köpte i juni Metsäkolmio Oy:s virkesanskaffningsverksamhet samt Harvestia Oy:s virkesanskaffningsverksamhet i sydöstra Finland.

TRÄPRODUKTER
Träproduktindustrins dvs. Metsä Woods omsättning under årets första hälft 2017 var 242,0 miljoner euro (1–
6/2016: 251,2). Det jämförbara rörelseresultatet var
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19,1 miljoner euro (21,4). Rörelseresultatet (IFRS) var
22,2 miljoner euro (21,0), vilket omfattar försäljningsvinst från försäljningen av projektaffärsverksamheten.
Metsä Woods omsättning under årets andra kvartal var
121,8 miljoner euro (4–6/2016: 129,9) och det jämförbara rörelseresultatet 8,4 miljoner euro (13,2).
Metsä Woods jämförbara leveranser ökade 1 procent
jämfört med föregående år. Efterfrågan på Kerto® LVL produkter var fortfarande stark, men leveransvolymerna
minskade 4 procent till följd av att produktionen upphördet vid en av linjerna i Lojo i slutet av 2016. Leveransvolymer och omsättning ökade för både björk- och barrträdsplywood jämfört med jämförelseperioden, särskilt
tack vare god efterfrågan i Nord- och Centraleuropa.

MASSA- OCH SÅGINDIUSTRI
Massa- och sågindustrins dvs. Metsä Fibres omsättning var 848,5 miljoner euro (1–6/2016: 831,3). Det
valutamässiga marknadspriset för långfibrig massa var
under januari–juni 6 procent högre än under motsvarande period i fjol och för kortfibrig massa var priset
1 procent högre. Massaförsäljningen uppgick till
1 107 000 ton (1 129 000).
Metsä Fibres jämförbara rörelseresultat var under
januari–juni 125,3 miljoner euro (114,4). US-dollarn
stärktes cirka 3 procent jämfört med motsvarande tid i
fjol, vilket hade en positiv effekt på rörelseresultatet.
Ett produktionsuppehåll för årsservice inföll vid en
massafabrik både under översiktsperioden och jämförelseperioden.
Metsä Fibres omsättning under årets andra kvartal var
426,5 miljoner euro (4–6/2016: 422,5) och det jämförbara rörelseresultatet var 70,8 miljoner euro (53,2).
Under det första halvåret ökade efterfrågan på massa
mera än väntat. Det europeiska priset på långfibrig
massa var 809 dollar per ton i början av översiktsperioden och 887 dollar i slutet av perioden. Det europeiska priset för kortfibrig massa var 655 dollar i början
av översiktsperioden och 824 dollar i slutet.
Produktions- och leveransvolymerna fortsatte att öka
för sågade varor jämfört med motsvarande period i fjol.
Priserna steg också för sågade varor, men de är
fortfarande låga.
Metsä Fibre har sökt synergier mellan massa- och
sågvaruverksamheterna, vilket har konkretiserats till
exempel genom gemensamma båttransporter till den
växande marknaden i Kina.

KARTONGINDUSTRI
Kartongindustrins dvs. Metsä Boards omsättning var
918,7 miljoner euro (1–6/2016: 858,5) och det jämförbara rörelseresultatet var 88,7 miljoner euro (70,8).
Det jämförbara rörelseresultatet förbättrades av den
positiva utvecklingen hos den finländska kartongaffärsverksamheten och marknadsmassaverksamheten.

Valutakursförändringarna inklusive säkringar hade en
positiv totaleffekt på översiktsperiodens rörelseresultat.
Medelpriserna för kartong som produceras i Finland höll
ungefär samma medelpris som under jämförelseperioden.
Metsä Boards omsättning under andra kvartalet var
474,2 miljoner euro (4–6/2016: 422,9) och det jämförbara rörelseresultatet var 43,5 miljoner euro (35,8).
Rörelseresultatet förbättrades främst tack vare större
produktions- och leveransvolym av massa.
Efterfrågan på Metsä Boards primärfiberkartong hölls
på en bra nivå under årets första hälft på alla huvudmarknader. Leveranserna av falskartong ökade 19
procent under januari–juni och 16 procent för vit primärfiberliner jämfört med motsvarande period i fjol. Leveransvolymen för falskartong och vit primärfiberliner
uppgick under januari–juni till sammanlagt 906 000 ton
(767 000).
Metsä Board lanserade i maj ett förnyat produkt- och
servicesortiment. Produktnamnen för alla kartongprodukter förenhetligades under produktfamiljen Metsä
Board. Konceptet Better with Less främjar förpackningslösningar, som skapar bättre konsumentupplevelser med mindre miljöeffekter.
Metsä Boards jämförbara avkastning på sysselsatt
kapital var under januari–juni 10,3 procent (8,4) och
det jämförbara resultatet per aktie var 0,19 euro (0,14).
Soliditetsgraden var 50,6 procent i slutet av juni och
nettoskuldsättningen 45 procent (31.12.2016: 48,2
och 44).

MJUK- OCH MATLAGNINGSPAPPER
Mjuk- och matlagningspapprens, dvs. Metsä Tissues
omsättning under januari–juni var 503,4 miljoner euro
(1–6/2016: 495,1). Ökningen i omsättning förklaras
främst av större försäljningsvolymer.
Rörelseresultatet var 33,9 miljoner euro (26,7). Jämfört
med januari–juni föregående år påverkades rörelseresultatet positivt av större försäljningsvolym och en starkare norsk krona i förhållande till euron. Resultatet påverkades negativt av högre pris på primär- och returfiber samt på att den svenska kronan och det brittiska
pundet försvagades.
Metsä Tissues omsättning under andra kvartalet var
251,4 miljoner euro (4–6/2016: 248,8) och rörelseresultatet var 16,3 miljoner euro (13,2).
Metsä Tissue startade under andra kvartalet ett investeringsprojekt för att förnya bakplåtspappersmaskinen vid
fabriken i Düren, Tyskland. Investeringen uppgår till
cirka 15 miljoner euro och fabrikens produktionskapacitet kommer att öka med 10 000 ton. Mervolymen
kommer ut på marknaden under årets sista kvartal
2018.

