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METSÄ GROUPS JÄMFÖRBARA RÖRELSERESULTAT FÖR JANUARI-MARS 2017 VAR 128 MILJONER EURO

Januari–mars 2017 (1–3/2016)
Resultatprognos april–juni 2017







Omsättningen var 1 216 miljoner euro (1 156
milj. euro).
Rörelseresultatet var 131 miljoner euro (107).
Det jämförbara rörelseresultatet var 128 miljoner euro (109).
Resultatet före skatter var 130 miljoner euro
(88). Det jämförbara resultatet före skatter var
126 miljoner euro (90).
Den jämförbara avkastningen på sysselsatt kapital var 12,5 procent (10,6). Den jämförbara
avkastningen på sysselsatt kapital exklusive
kapital bundet i anläggningstillgångar inom
icke slutförda strategiska investeringsprojekt
var 15,0 procent (11,5).
Affärsverksamhetens kassaflöde var -1 miljoner euro (-31).

Händelser under årets första kvartal 2017






Marknadspriserna för lång- och kortfibrig
massa var stigande under årets första kvartal.
Kapacitetsutnyttjandet vid Metsä Boards nya
kartongmaskin i Husum var cirka 70 procent.
Metsä Tissue inledde förnyandet av returmassaanläggningen vid fabriken i Mänttä.
Metsä Wood sålde i januari sin projektaffärsverksamhet i Pälkäne till Lapwall Oy.
Metsäliitto Osuuskunta köpte i februari 9 procent andel i Metsä Tissue av Jozef Antošík,
varmed Metsäliitto Osuuskunta äger hela
Metsä Tissue Abp:s aktiestock.

Händelser efter periodens utgång



Metsä Boards nya extrusionsbestrykningslinje
togs i bruk vid fabriken i Husum, Sverige, i
april.
Metsä Wood meddelade i april att företaget
bygger en björkplywoodfabrik i Pärnu, Estland.
Byggnadsarbetena inleddes omedelbart. Fabriken inleder produktionen under årets andra
kvartal 2018. Fabriken är en del av Metsä
Woods investeringsprogram på 100 miljoner
euro, som förverkligas under åren 2017–2018.

Metsä Groups jämförbara rörelseresultat under årets
andra kvartal 2017 uppskattas ligga på ungefär samma
nivå som under första kvartalet 2017.
Koncernchef Kari Jordan
”Metsä Groups resultatförmåga förbättrades under
årets första kvartal 2017 i jämförelse med motsvarande
tid i fjol. Kartongindustrin uppnådde den mest betydande resultatförbättringen. Kapaciteten vid den nya
falskartongmaskinen som startade i fjol vid fabriken i
Husum har utnyttjats allt effektivare. Den nya
extrusionsbestrykningslinjen som startade i april stöder
global ökning av försäljningen i mat- och serveringsförpackningssegmenten.
Testning och provkörning av den nya bioproduktfabriken som startar under årets tredje kvartal 2017 framskrider enligt plan. Investeringen på cirka 1,2 miljarder
euro är historiens största inom skogsindustrin i Finland
och den framskrider enligt plan och budget. Förbrukningen av massaved ökar med drygt tio procent i Finland då fabriken startar.
Träproduktindustrins investeringsprogram på 100 miljoner euro framskrider också mycket väl. Byggandet av
en ny björkplywoodfabrik har inletts i Pärnu, Estland.
Byggandet av en linje för svarvning och torkning av
björkplywood framskrider enligt målsättning i Äänekoski, liksom utvidgningen av Kerto® LVL -fabriken i
Lojo.
De globala ekonomiska utsikterna har förbättrats en
aning. Den ekonomiska tillväxten håller på att komma
igång i Finland. Det finns mycket att ta fast, eftersom
vårt lands bruttonationalprodukt fortfarande är lägre än
2008. Den finländska industrins kostnadskonkurrensförmåga har försvagats rejält efter finanskrisen. Konkurrenskraften måste målmedvetet förbättras för att vi i
framtiden ska klara oss på den internationella marknaden.”

www.metsagroup.com
Metsä Group är en föregångare inom bioekonomin och använder förnybart trä från hållbart skötta nordiska skogar. Metsä Group fokuserar på virkesanskaffning och skogstjänster, träprodukter, massa och kartong av färsk träfiber samt mjuk- och matlagningspapper.
Metsä Groups omsättning 2016 uppgick till 4,7 miljarder euro och antalet anställda är cirka 9 600. Koncernen är verksam i drygt 30 länder. Metsä Groups moderföretag är Metsäliitto Osuuskunta, som ägs av cirka 1041 000 finska skogsägare.
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Jämförbart rörelseresultat,
milj. euro

Omsättning,
milj. euro

1–3 /
2017

1–3 /
2016

1–3 /
2017

1–3 /
2016

Virkesanskaffning
och skogstjänster

432,6

401,2

8,5

7,8

Träprodukter

120,2

121,2

10,7

8,2

Massa- och sågindustri

422,0

408,2

54,5

61,2

Kartongindustri

444,5

435,6

45,2

35,0

Mjuk- och matlagningspapper

252,0

246,2

17,6

13,5

VIRKESANSKAFFNING OCH
SKOGSTJÄNSTER
Virkesanskaffningens och skogstjänsternas dvs. Metsä
Forests omsättning var 432,6 miljoner euro (1–3/2016:
401,2) och rörelseresultatet var 8,5 miljoner euro (7,8).
Virkesutbudet var jämnt i Finland och rotpriserna stabila. De inköpta virkesvolymerna var större än under
motsvarande tid i fjol. Virkesutbudet och vinterns drivningsförhållanden vara goda i hela Östersjöregionen.
Under översiktsperioden rådde lindrigt överutbud av
björkmassaved, medan barrträdsmarknaden var i balans. Efterfrågan på såväl såg- som svarvstock var god.
Metsä Forest köpte under översiktsperioden virke av
alla sortiment både på rot och leverans i hela landet. Efterfrågan riktade sig framför allt till sommaravverkningsdugliga stämplingsposter. Inom energivirke låg tyngdpunkten fortfarande på grot. I Finland köptes huvuddelen av virket av Metsäliitto Osuuskuntas medlemmar.
Försäljningen av skogstjänster ökade fortfarande.
Virkesdrivningen förlöpte enligt uppställda mål och leveranserna till kundernas produktionsanläggningar utfördes enligt plan. Metsä Forest levererade under januari–
mars sammanlagt 8,7 miljoner kubikmeter (8,3) virke till
sina kunder, varav cirka 82 procent till industri med produktion i Finland.

Av det virke som Metsä Forest skaffade från privatskogar under januari–mars köptes sammanlagt 25 procent
elektroniskt. För skogsvårdstjänster var andelen
elektronisk handel 35 procent.

TRÄPRODUKTER
Träproduktindustrins dvs. Metsä Woods omsättning under årets första kvartal 2017 var 120,2 miljoner euro (1–
3/2016: 121,4). Det jämförbara rörelseresultatet var
10,7 miljoner euro (8,2).
Leveransvolymerna och omsättningen för Metsä Woods
Kerto® LVL -produkter ökade fem procent jämfört med
föregående år, särskilt tack vare ökande leveranser till
Nordamerika och Mellanöstern. Efterfrågan på Kerto ®
LVL -produkter var stark också på andra marknader.
Leveransvolymerna och omsättningen för björk- och
barrträdsplywoodprodukter ökade jämfört med jämförelseperioden särskilt tack vare kraftig efterfrågan i Nordeuropa.
Metsä Wood och Quant gjorde i mars en överenskommelse om underhåll. Avtalet gäller i första skedet plywood- och Kertofabrikerna i Punkaharju, vars underhåll
övergår till Quant från och med 1.4.
I början av april köpte Metsä Wood en 10 hektar stor industritomt i Pärnu, Estland och inledde byggandet av
en björkplywoodfabrik på tomten. Fabriken är en del av
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Metsä Woods investeringsprogram på 100 miljoner
euro som verkställs under åren 2017–2018 och offentliggjordes i juni 2016. Fabriken inleder produktionen under andra halvåret 2018.

Metsä Boards leveransvolym av falskartong och vit primärfiberliner var under januari–mars sammanlagt 428
000 ton (369 000).

I slutet av januari sålde Metsä Wood sin projektaffärsverksamhet i Pälkäne till Lapwall Oy. Projektaffärsverksamhetens hela personal övergick i den nya ägarens
tjänst.

Kapacitetsutnyttjandet vid den nya falskartongfabriken i
Husum var under årets första kvartal cirka 70 procent.
Metsä Board har ställt som mål att under 2017 uppnå
75 procent kapacitetsutnyttjande vid Husums falskartongproduktion, vilket motsvarar 300 000 ton i produktions- och leveransvolym.

MASSA- OCH SÅGINDUSTRI

Efter översiktsperioden har Metsä Boards nya extrusionsbestrykningslinje vid fabriken i Husum, Sverige tagits i bruk.

Massa- och sågindustrins dvs. Metsä Fibres omsättning
var 422,0 miljoner euro (1–3/2016: 408,8) och rörelseresultatet 54,5 miljoner euro (61,2).
Det valutabundna marknadspriset för långfibrig massa
var under januari–mars i genomsnitt 3 procent högre
och för kortfibrig massa 11 procent lägre än under
motsvarande period föregående år.
Försäljningen av massa uppgick till 567 000 ton, vilket
är cirka 3 procent högre än under motsvarande period
i fjol (549 000).
Efterfrågan på långfibrig massa var bättre än väntat
tack vare efterfrågan i Kina. Det europeiska priset på
långfibrig massa var 809 dollar per ton i början av
översiktsperioden och 825 dollar i slutet av perioden.
Det europeiska priset för kortfibrig massa var 655 dollar i början av översiktsperioden och 713 dollar i slutet.
Produktions- och leveransvolymerna inom sågindustrin
ökade som planerat i jämförelse med motsvarande period under föregående år. Priserna steg också, men de
höll fortfarande en låg nivå.
Byggandet av bioproduktfabriken i Äänekoski förlöper
fortfarande enligt tidtabell och budget. Den nya fabriken startas under det tredje kvartalet av innevarande
år.
Den logistikterminal som byggs i Nordsjö färdigställs
också enligt tidtabell till och med juni.

KARTONGINDUSTRI
Kartongindustrins dvs. Metsä Boards omsättning var
444,5 miljoner euro (1–3/2016: 435,6). Ökningen av
omsättning försvagades av att pappersleveranserna
upphörde.
Det jämförbara rörelseresultatet var 45,2 miljoner euro
(35,0). Rörelseresultatet förbättrades av den positiva utvecklingen för de finländska fabrikernas kartongaffärsverksamhet och avslutande av den förlustbringande
pappersaffärsverksamheten. Valutakursväxlingarna
hade efter skyddsåtgärder en positiv totaleffekt på översiktsperiodens rörelseresultat.
Medelpriserna för Metsä Boards kartong producerad i
Finland hölls ungefär på jämförelseperiodens nivå.

Metsä Boards jämförbara avkastning på sysselsatt kapital var 10,6 procent (8,3) och det jämförbara resultatet
per aktie var 0,10 euro (0,07). Soliditetsgraden var 47,1
procent i slutet av mars och nettoskuldsättningen 44
procent (31.12.2016: 48,2 och 44).
Metsä Boards delårsöversikt har publicerats 4.5.2017.

MJUK- OCH MATLAGNINGSPAPPER
Mjuk- och matlagningspapprens, dvs. Metsä Tissues
omsättning under årets första kvartal var 252,0 miljoner
euro (1–3/2016: 246,2). Ökningen i omsättning förklaras främst av större försäljningsvolymer.
Rörelseresultatet var 17,6 miljoner euro (13,5). Rörelseresultatet påverkades vid en jämförelse med januari–
mars föregående år positivt av större försäljningsvolym,
lägre marknadspris på primärfiber och en starkare
norsk krona i förhållande till euron. Resultatet påverkades negativt av högre pris på returfiber samt på att den
svenska kronan och det brittiska pundet försvagades.
I mars inledde Metsä Tissue ett investeringsprojekt för
att förnya returmassaanläggningen vid fabriken i
Mänttä. Investeringen effektiverar produktionen och förlänger avsevärt massaanläggningens livslängd. Investeringen gör det också möjligt att utnyttja avsvärtningsslam som bränsle vid energiproduktion. Investeringen är värd cirka 5 miljoner euro.

