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METSÄ GROUPS JÄMFÖRBARA RÖRELSERESULTAT
FÖR 2016 VAR 439 MILJONER EURO
Januari-december 2016 (1–12/2015)
•

Omsättningen var 4 658 miljoner euro (5 016
milj. euro).

•

Rörelseresultatet var 442 miljoner euro (542).
Det jämförbara rörelseresultatet var 439 miljoner euro (537).

•

Resultatet före skatter var 361 miljoner euro
(468). Det jämförbara resultatet före skatter
var 357 miljoner euro (466).

•

•

Den jämförbara avkastningen på sysselsatt
kapital var 10,2 procent (13,6). Den jämförbara
avkastningen på sysselsatt kapital exklusive
kapital bundet i anläggningstillgångar inom
icke slutförda strategiska investeringsprojekt
var 11,6 procent (14,3).
Kassaflödet från rörelsen var 504 miljoner
euro (964).

Händelser under årets sista kvartal 2016
•
•

•
•

Bioproduktfabriksprojektet var slutfört till cirka
84 procent vid årets slut.
Medelpriserna för falskartong från Husum steg
och leveransvolymerna hölls ungefär på
samma nivå som under föregående kvartal.
Metsä Wood sålde limträverksamheten i Gustav Adolfs (Hartola).
Metsä Groups finska sågar överfördes genom
interna arrangemang från Metsä Wood till
Metsä Fibre.

Förslag till andelsränta
Metsäliitto Osuuskuntas styrelse har beslutat föreslå,
att räntan på medlemmarnas grundandelar för 2016 ska
utgå med 6,0 procent (6,0 procent för 2015).
För A-tilläggsandelar föreslås räntan vara 5,5 procent
(5,5) och för B-tilläggsandelar 2,5 procent (3,0).

Oktober-december 2016 (10–12/2015)
•

Omsättningen var 1 175 miljoner euro (1 205
milj. euro).

•

Rörelseresultatet var 110 miljoner euro (128).
Det jämförbara rörelseresultatet var 107 miljoner euro (123).

•

Resultatet före skatter var 85 miljoner euro
(113). Det jämförbara resultatet före skatter
var 82 miljoner euro (108).

•

•

Den jämförbara avkastningen på sysselsatt
kapital var 9,8 procent (12,3). Den jämförbara
avkastningen på sysselsatt kapital exklusive
kapital bundet i anläggningstillgångar inom
icke slutförda strategiska investeringsprojekt
var 11,6 procent (13,2).
Kassaflödet från rörelsen var 206 miljoner euro
(338).

Resultatprognos januari-mars 2017
Metsä Groups jämförbara rörelseresultat under årets
första kvartal 2017 uppskattas ligga på ungefär samma
nivå som under sista kvartalet 2016.

Koncernchef Kari Jordan
”Metsä Groups affärsverksamhet utvecklades under
2016 enligt förväntningarna. Vår resultatförmåga var
god och balansen stark. Vår lönsamhet påverkades i
jämförelse med föregående år av lägre marknadspriser
på massa och inkörningen av den nya falskartongfabriken i Husum.
Vår produktionskapacitet ökar. Metsä Groups investeringar i produktionen är under åren 2015–2017 sammanlagt cirka två miljarder euro, varav cirka 85 procent
i Finland. Byggandet av den nya bioproduktfabriken i
Äänekoski framskrider enligt tidtabell och budget.
Tyngdpunkten för arbetena håller på att förflyttas från
montering av anordningar till testning och provkörning.
Falskartongmaskinen i Husum som startades i början
av 2016 har uppnått god fart och byggandet av en
extrusionsbestrykningslinje framskrider enligt uppställda
®
mål. Utvidgningen av Kerto LVL -fabriken i Lojo framskrider enligt plan som ett led i träproduktindustrins
investeringsprogram.
Våra utgångspunkter inför 2017 är stabila. Vi fortsätter
vårt långsiktiga arbete för lönsam tillväxt samt bättre
effektivitet och produktivitet i all vår affärsverksamhet.
Årets höjdpunkt för Metsä Group infaller under årets
tredje kvartal, då bioproduktfabriken startas.”
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1 518,1
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364,9

8,9

6,3
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115,3
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8,3
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Massa och sågar

1 636,0

1 771,8

214,6

340,7

416,0

442,3

53,7

79,7

Kartong

1 720,3

2 007,5

137,5

179,9

421,8

462,2

32,8

35,1

990,8

1 051,8

63,1

55,1

249,2

263,8

20,6

18,6

Träprodukter

Mjuk- och matlagningspapper

VIRKESANSKAFFNING OCH
SKOGSTJÄNSTER

försäljning av skogstjänster var den elektroniska handelns andel ungefär en fjärdedel.

Virkesanskaffningens och skogstjänsternas dvs. Metsä
Forests omsättning 2016 var 1 534,4 miljoner euro
(2015: 1 518,1) och det jämförbara rörelseresultatet var
30,9 miljoner euro (29,0).

Försäljningen av skogstjänster ökade under redovisningsåret jämfört med föregående år. Skogsvårdstjänsternas omsättning hölls på samma nivå som under
föregående år på grund av osäkerhet kring lagen om
finansiering av hållbart skogsbruk.

Omsättningen under årets sista kvartal var 399,2 miljoner euro (10–12/2015: 364,9) och det jämförbara rörelseresultatet var 8,9 miljoner euro (6,3).
Under 2016 var virkesutbudet i Finland jämnt och rotpriserna var stabila. Skogsindustrin i Finland köpte cirka
44 miljoner kubikmeter, dvs. cirka 10 procent mera än
under 2015. Drivningsförhållandena var goda under
hela året. Under 2016 rådde det överutbud på björkmassaved. Balansen var relativt god för barrträdsmassaved och flis. Efterfrågan på såväl barrträds- som
björkstock var aktiv under hela året i Baltikum, Sverige
och Ryssland. I slutet av året försvagades efterfrågan
på tallstock dock något. Överutbudet av energived
fortsatte i hela Östersjöregionen.
Metsä Forests efterfrågan på virke riktade sig till grandominerade slutavverkningar och sommardrivningsdugliga gallringsposter. Huvudparten av virket i Finland
anskaffades av Metsäliitto Osuuskuntas medlemmar.
Tyngdpunkten för anskaffning av energived låg fortfarande på grot.
Virkesdrivningen nådde uppställda mål i Finland och
leveranserna till kundernas produktionsanläggningar
löpte enligt plan. Under 2016 levererade Metsä Forest
sammanlagt 30,5 miljoner kubikmeter (30,0) virke till
sina kunder, varav cirka 84 procent till produktionsanläggningar i Finland.
Metsä Forest köpte under 2016 nästan 20 procent av
virket som köptes från privatskogar elektroniskt. Inom

Metsä Forest tog under hösten i bruk en ny naturvårdsåtgärd, där man i samband med avverkningarna kapar
vissa stammar på 2–4 meters höjd för att bilda konstgjorda högstubbar.

TRÄPRODUKTER
Träproduktindustrins dvs. Metsä Woods omsättning
under 2016 var 481,6 miljoner euro (2015: 533,6). Det
jämförbara rörelseresultatet var 38,7 miljoner euro
(27,9).
Omsättningen under årets sista kvartal var 115,3 miljoner euro (10–12/2015: 117,4) och det jämförbara rörelseresultatet var 8,3 miljoner euro (8,4).
Leveransvolymerna och omsättningen ökade klart för
Kerto® LVL -produkterna, särskilt tack vare leveranserna till Nordeuropa, Australien och Nordamerika. Också
på andra marknader var efterfrågan stark för Kerto®
LVL -produkterna.
För björk- och barträdsplywood minskade däremot
både leveransvolym och omsättning. Marknadsbalansen för skivor försämras i Europa av import från länder
utanför EU.
Metsä Wood meddelade 8.6.2016 att bolaget inleder ett
investeringsprogram värt cirka 100 miljoner euro inom
plywood- och Kerto® LVL -produkter och produktionseffektivitet. Programmet genomförs i faser till och med
utgången av 2018.
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Metsä Groups finländska sågar överfördes 1.11.2016
genom interna arrangemang inom koncernen från
Metsä Wood till Metsä Fibre. Sågverken i Vilppula,
Villmanstrand, Renko, Merikarvia, Kyrö och Eskola är
föremål för överföringen och deras sammanlagda årsproduktion av sågade varor är cirka 1,6 miljoner kubikmeter.
Metsä Wood sålde sin limträverksamhet i Gustav Adolfs
(Hartola) till Versowood Oy 30.11.2016. Försäljningen
av projektaffärsverksamheten i Pälkäne till Lapwall Oy
genomfördes efter redovisningsperioden 31.1.2017.

MASSA- OCH SÅGINDUSTRI
Massa- och sågindustrins dvs. Metsä Fibres omsättning
2016 var 1 636,0 miljoner euro (2015: 1 771,8). Balansen mellan efterfråga och utbud av långfibrig massa var
god. Utbudet ökade för korta fibrer, vilket ledde till lägre
priser. US-dollarns kurs hölls i stort sett på samma nivå
i förhållande till euron som under föregående år, även
om den stärktes mot slutet av året.
Metsä Fibres jämförbara rörelseresultat var 214,6 miljoner euro (340,7). Omsättning och rörelseresultat
försämrades jämfört med föregående år främst av lägre
dollarpris på massa och mindre försäljningsvolym. Den
långfibriga marknadspriser i euro sjönk i genomsnitt 6
procent och för kortfibrig massa med 11 procent.
Metsä Fibres omsättning under årets sista kvartal var
416,0 miljoner euro (10–12/2015: 442,3) och det jämförbara rörelseresultatet var 53,7 miljoner euro (79,7).
Under 2016 var leveransvolymen för massa 2 274 000
ton, vilket är cirka 3,5 procent mindre än försäljningsvolymen under motsvarande period i fjol (2 356 000). Den
långfibriga massans andel av försäljningen var 1 738
000 ton (1 783 000) och den kortfibriga massans 536
000 ton (573 000). Massaproduktionen uppgick till 2
317 400 ton (2 352 600).
Investeringen i bioproduktfabriken i Äänekoski uppgick
under 2016 till 508 miljoner euro. De mest betydande
investeringarna i verksamma fabriker var mottagningsstation för sågverksflis vid fabriken i Kemi, utvidgning
av värmeåtervinningen från torken vid fabriken i Raumo
samt ändringen av luftsystemet för sodapannan vid
fabriken i Kemi.
Metsä Groups finländska sågar överfördes inom koncernen till Metsä Fibre 1.11.2016. Överföringen genomfördes för att till fullo kunna utnyttja de industriella synergierna mellan massa och sågvaror.
Metsä Fibre sålde i augusti Metsä-Botnia Metsät Oy:s
hela aktiestock till en fond som förvaltas av Dasos
Capital Oy. Metsä-Botnia Metsät äger cirka 34 000
hektar mark- och vattenområden. De långvariga avtalen
om virkesförsäljning och skogstjänster mellan Metsä
Group och Metsä-Botnia Metsät förblir i kraft.

KARTONGINDUSTRI
Kartongindustrins dvs. Metsä Boards omsättning var 1
720,3 miljoner euro (2015: 2 007,5). Omsättningen
minskade på grund av betydande minskning av pappersleveranserna. Rörelseresultatet var 132,3 miljoner
euro (199,0) och det jämförbara resultatet var 137,5
miljoner euro (179,9). Posterna som påverkar jämförbarheten var -5,2 miljoner euro netto (+19,2) och de
hänför sig i huvudsak till upphörande av tapetpappersverksamheten.
Rörelseresultatet försvagades särskilt under första
halvåret av ibruktagningen av den nya falskartongmaskinen i Husum, vilket påverkade produktionsvolymerna
för massa och kartong. Ett läckage vid massafabrikens
sodapanna samt tekniska problem i efterbehandlingen
vid den nya falskartongmaskinen fördröjde kundleveranser under årets andra och tredje kvartal. Redovisningsperiodens resultat påverkades också negativt av
klart lägre priser för inkörningskvaliteternas klart lägre
priser vid falskartongfabriken i Husum samt lägre priser
på marknadsmassor jämfört med föregående år. Metsä
Boards resultatutveckling vid de finländska fabrikerna
var som helhet stabil. Vid fem fabriker i Finland gjordes
nya årsproduktionsrekord. Valutakursförändringarna
hade efter skydd en klart positiv effekt på redovisningsperiodens rörelseresultat.
Metsä Boards omsättning under årets sista kvartal var
421,8 miljoner euro (10–12/2015: 462,2) och det jämförbara resultatet var 32,8 miljoner euro (35,0).
Metsä Boards leveranser av falskartong och primärfiberliner uppgick i januari–december till sammanlagt 1
568 000 ton (1 404 000). Leveranserna av papper var
35 000 ton (478 000). Leveransvolymen för marknadsmassa var 500 000 ton (549 000). Massaleveranserna
minskade på grund av produktionsuppehåll som berodde på investeringsprogrammet i Husum samt på att
förmedlingen av massa med Sappi upphörde.
Metsä Boards jämförbara avkastning på sysselsatt
kapital var 8,1 procent (11,3) och det jämförbara resultatet per aktie var 0,26 euro (0,34).
Metsä Boards soliditet var 48,2 procent i slutet av december och nettoskuldsättningen var 44 procent
(31.12.2015: 46,5 och 32).
Metsä Boards bokslutskommuniké publicerades
2.2.2017.

MJUK- OCH MATLAGNINGSPAPPER
Mjuk- och matlagningspapprens, dvs. Metsä Tissues
omsättning under 2016 var 990,8 miljoner euro (2015:
1 015,8) och det jämförbara rörelseresultatet var 63,1
miljoner euro (55,1). Minskningen i omsättning förklaras
främst med att konsumentaffärsverksamheten upphörde i Ryssland. Dessutom minskade omsättningen på
grund av att valutakurserna försvagades för den norska
kronan, polska zlotyn och det brittiska pundet. Rörelseresultatet förbättrades av att försäljningen fördelades
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bättre på produkterna, av effektivering av verksamheten
och av lägre produktions- och transportkostnader.
Omsättningen under årets sista kvartal 2016 var 249,2
miljoner euro (10–12/2015: 263,8) och det jämförbara
rörelseresultatet var 20,6 miljoner euro (18,6).
Posterna som påverkar jämförbarheten under 2016 var
-1,7 miljoner euro netto (2015: -13,5). Posterna härrör
från nedkörningen av konsumentaffärsverkssamheten i
Ryssland samt effektiveringsprogrammet för servettaffärsverksamheten i Tyskland.
I början av 2016 beviljade Allergi- och astmaförbundet
sitt Allergimärke till Lambi toalett- och hushållspapper i
Finland och Sverige. Serla lanserade i början av året ett
drygt, vitt toalettpapper, vars varje rulle innehåller 30
procent flera ark än tidigare. De nya Sensitiveprodukterna, toalettpapper med tre skikt, som lanserades av Mola och Tento förstärkte marknadsandelarnas
utveckling i Polen, Slovakien och Tjeckien.
Katrin fortsatte lanseringen av sin nya pappershållare
på olika marknadsområden. De nya pappershållarna
fick erkännande både för formgivning och innovativitet.
SAGA lanserade SAGA Bakform på den finländska
konsumentmarknaden. Det är fråga om en produkt som
består av wellpapp och bakplåtspapper som är helt fri
från plast och aluminium och den lämpar sig för bakning. Den tål temperaturer upp till 220 grader och den
sönderfaller helt biologiskt.
Metsä Tissue förnyade under årets andra kvartal pappersmaskinen vid fabriken i Raubach och tog i bruk ett
nytt lager i Kreutzau, Tyskland. Under årets tredje kvartal förnyades tätpappersmaskinen i Mänttä.

