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METSÄ GROUPS JÄMFÖRBARA RÖRELSERESULTAT FÖR 2017 VAR
566 MILJONER EURO
Januari-december 2017 (1–12/2016)
•

Omsättningen var 5 040 miljoner euro (4 658
milj. euro).

•

Rörelseresultatet var 581 miljoner euro (442).
Det jämförbara rörelseresultatet var 566 miljoner euro (439).

•

Resultatet före skatter var 506 miljoner euro
(361). Det jämförbara resultatet före skatter
var 491 miljoner euro (357).

•

Den jämförbara avkastningen på sysselsatt
kapital var 12,3 procent (10,2). Den jämförbara
avkastningen på sysselsatt kapital exklusive
kapital bundet i investeringen i Äänekoski var
15,3 procent (11,6).

•

Affärsverksamhetens kassaflöde var 905 miljoner euro (504).

Oktober-december 2017 (10–12/2016)
•

Omsättningen var 1 328 miljoner euro (1 175
milj. euro).

•

Rörelseresultatet var 184 miljoner euro (110).
Det jämförbara rörelseresultatet var 185 miljoner euro (107).

•

Resultatet före skatter var 161 miljoner euro
(85). Det jämförbara resultatet före skatter var
162 miljoner euro (82).

•

Den jämförbara avkastningen på sysselsatt kapital var 14,9 procent (9,8).

•

Affärsverksamhetens kassaflöde var 294 miljoner euro (206).

Resultatprognos januari–mars 2018
Metsä Groups jämförbara rörelseresultat under årets
första kvartal 2018 uppskattas ligga på ungefär samma
nivå som under sista kvartalet 2017.

Styrelsens förslag till disposition av det resultat som balansräkningen utvisar
Metsäliitto Osuuskuntas styrelse har beslutat att räntan
på medlemmarnas stadgeenliga grundandelar för det
goda resultatåretet 2017 ska utgå med 7,0 procent (6,0
procent för 2016). För A-tilläggsandelarna föreslås en
ränta på 6,5 procent (5,5) och för B-tilläggsandelarna
en ränta på 2,5 procent (2,5).
Styrelsen har vidare beslutat föreslå att 250 miljoner
euro av överskottet överförs till fonden för investerat fritt
eget kapital.

Styrelsens förslag behandlas i mars av Metsäliitto Osuuskuntas förvaltningsråd, som ger sitt utlåtande till fullmäktige som sammanträder i maj.

Koncernchef Kari Jordan
”Metsä Groups lönsamhet var god 2017. Vårt resultat
jämfört med föregående år förbättrades särskilt av
högre priser på massa och den positiva utvecklingen
inom kartongaffärsverksamheten. Vår tillväxt nådde
flera viktiga milstolpar under 2017.
Världens första nya generationens bioproduktfabrik
startades i Äänekoski i augusti 2017. Vi höll budget och
tidtabell. Inkörningen av fabriken har löpt till och med
bättre än väntat.
I fjol murade vi grundstenen för den plywoodfabrik som
blir färdig 2018 i Estland och startade en ny Kerto®
LVL-linje i Lojo samt en extrusionsbestrykningslinje vid
kartongfabriken i Husum. Ombyggnaden av den gamla
pappersmaskinhallen i Äänekoski för produktion av
björkplywood och förnyandet av bakplåtspappersmaskinen vid fabriken i Düren framskrider bra. I slutet av fjolåret beslöt vi att öka Kerto® LVL-produktionen också vid
fabriken i Äänekoski. Den nya linjen i Punkaharju startas under första halvåret 2019.
De inköpta virkesvolymerna har ökat enligt våra planer.
Under 2017 levererade vi cirka 32 miljoner kubikmeter
virke. Vi slog igen nytt rekord i kundtillfredsställelse och
gjorde många nya avtal om skötsel av skogsegendomen. Under 2017 gjordes över en fjärdedel av virkesaffärerna elektroniskt och i fråga om beställning av skogsvårdsarbeten var andelen ännu större. I Metsä Groups
elektroniska tjänst Metsäverkko har virkeshandelns
värde under cirka två år uppgått till sammanlagt över
200 miljoner euro.
Metsä Groups resultatansvar har i början av 2018 övergått till Ilkka Hämälä. Jag går i pension i april 2018 och
Hämälä börjar då som Metsä Groups koncernchef. Jag
började i Metsä Group 2005. Den transformering som
då inleddes har inneburit att vi har avstått helt från tillverkning av tryck- och skrivpapper och under senaste
drygt fem år en allt starkare satsning på de affärsverksamheter som vi har valt. Förändringsprocessen har
varit omfattande till och med i ett globalt perspektiv och
den har lett till en klar förbättring av lönsamheten och
en stark balans. Tack vare våra tillväxtinvesteringar har
den årliga efterfrågan på virke ökat med cirka sex miljoner kubikmeter.
De globala ekonomiska utsikterna är goda. Den finländska ekonomin visar också goda tecken. Skogsindustrins roll som den finländska ekonomins ryggrad är
fortfarande stark.”
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Massa och sågar

1 857,7
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319,7
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551,9
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53,7

Kartong

1 848,6
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421,8
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249,2
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Virkesanskaffning
och skogstjänster
Träprodukter

VIRKESANSKAFFNING OCH
SKOGSTJÄNSTER
Virkesanskaffningens och skogstjänsternas dvs. Metsä
Forests omsättning 2017 var 1 634,4 miljoner euro
(2016: 1 534,4) och rörelseresultatet var 24,3 miljoner
euro (30,9).
Omsättningen under årets sista kvartal var 428,6 miljoner euro (10–12/2016: 399,2) och rörelseresultatet var
5,4 miljoner euro (8,9). Svåra väderleksförhållanden påverkade det sista kvartalets resultat.
Virkesutbudet i Finland var jämnt och rotpriserna var
stabila. Skogsindustrin i Finland köpte cirka 3 miljoner
kubikmeter mera virke än under 2016.
Virkesutbudet och vinterns drivningsförhållanden var
goda i hela Östersjöregionen under början av 2017.
Drivningsförhållandena blev utmanande mot slutet av
året, vilket försvårade drivningen av vinterposter. Marknadssituationen blev under året mera spänd i hela regionen och för nästan alla sortiment. Överutbudet av
energivirke jämnade ut sig mot slutet av året. Under
årets slut var leveranssituationen utmanande för alla
sortiment och störningar kunde inte helt och hållet undvikas.
Metsä Forest köpte av alla sortiment både på rot och leverans. Inköpsvolymerna var betydligt större än föregående år.
Försäljningen av skogstjänster ökade cirka en femtedel
jämfört med föregående år. Tillväxten var särskilt kraftig
inom skogsgödsling.
Virkesdrivningen i Finland fyllde uppställda mål. Virkesleveranserna till kunderna förutsatte mycket specialarrangemang för att trygga produktionsanläggningarnas
verksamhet. Under 2017 levererade Metsä Forest sammanlagt 32,0 miljoner kubikmeter virke till sina kunder
(30,5), varav cirka 83 procent till industri i Finland.

Sammanlagt 25 procent av det virke som Metsä Forest
anskaffade från privatskogar köptes elektroniskt. Inom
försäljningen av skogsvårdstjänster var andelen 35 procent.

TRÄPRODUKTER
Träproduktindustrins dvs. Metsä Woods omsättning under 2017 var 459,9 miljoner euro (2016: 481,6). Minskningen i omsättning jämfört med jämförelseperioden beror på divesteringar inom limträ- och projektaffärsverksamheten. Det jämförbara rörelseresultatet 2017 var
33,5 miljoner euro (38,7).
Metsä Woods lönsamhet försämrades från föregående
år, främst på grund av affärsverksamheten i Storbritannien. Lönsamheten försämrades klart till följd av ofördelaktig valutakursutveckling och osäkerhet på marknaden. Omsättningen i euro minskade 9 procent i Storbritannien jämfört med föregående år.
Under 2017 ökade försäljningen av EWP-produkter 5
procent jämfört med föregående år, särskilt tack vare
större leveransvolymer av björk- och barrträdsplywood.
Efterfrågan på Kerto® LVL var god under hela året och
särskilt leveranserna till Australien ökade märkbart i förhållande till föregående år. Leveranserna av Kerto®
LVL -produkter minskade en aning, då investeringen i
Lojo tillfälligt minskade på kapaciteten.
Metsä Woods omsättning under årets sista kvartal var
108,3 miljoner euro (10–12/2016: 115,3) och det jämförbara rörelseresultatet var 6,9 miljoner euro (10–
12/2016: 8,3).
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MASSA- OCH SÅGINDIUSTRI
Massa- och sågindustrins dvs. Metsä Fibres omsättning
2017 var 1 875,7 miljoner euro (2016: 1 363,0).
Metsä Fibres omsättning och rörelseresultat ökade jämfört med föregående år på grund av större leveransvolym av massa och högre dollarpriser på massa. Prisstegringen beror på bland annat på olika tekniska problem hos massaproducenterna och importbegränsningarna för returfiber till Kina.
Den långfibriga massans marknadspris i dollar steg 10
procent under 2017 och den kortfibriga massans pris
steg 18 procent jämfört med föregående års medelpriser.
Efterfrågan på sågad gran och tall var god under fjolåret och priserna utvecklades positivt.
Metsä Fibres omsättning under årets sista kvartal var
551,9 miljoner euro (10–12/2016: 416,0) och rörelseresultatet var 125,9 miljoner euro (53,7).
Leveransvolymen för massa var 2 414 000 ton
(2 274 000), varav 789 000 ton levererades inom koncernen och 1 625 000 ton till marknadskunder. Metsä
Fibres årsproduktion uppgick till 2 487 400 ton (2 317
400).
Metsä Fibres virkesanvändning var sammanlagt 16,7
miljoner kubikmeter (13,1), varav barrvirkets andel var
13,8 miljoner kubikmeter (10,8) och lövträdsvirkets andel 2,9 miljoner kubikmeter (2,3).

KARTONGINDUSTRI
Kartongindustrins dvs. Metsä Boards omsättning 2017
var 1 848,6 miljoner euro (2016: 1 720,3) och det jämförbara rörelseresultatet var 193,5 miljoner euro
(137,5).
Omsättningen och det jämförbara rörelseresultatet förbättrades av större leveransvolymer för kartong och
marknadsmassa samt de avslutade pappersaffärsverksamheterna. Resultatet förbättrades också av en stark
massamarknad och en lyckad start av intresseföretaget
Metsä Fibres nya bioproduktfabrik under andra halvåret. Den globala positiva trenden på linermarknaden
höjde priset på vit kraftliner i lokala valutor. Valutakursväxlingarna inklusive säkringar hade cirka 13 miljoner
euro positiv effekt på räkenskapsperiodens rörelseresultat.
Metsä Boards leveranser av falskartong ökade 16 procent under räkenskapsperioden och leveranserna av vit
kraftliner ökade 14 procent jämfört med föregående år.
Metsä Boards omsättning under årets sista kvartal var
451,3 miljoner euro (10–12/2016: 421,8) och rörelseresultatet var 54,4 miljoner euro (32,8). Det jämförbara rörelseresultatet under oktober-december förbättrades av
större kartongleveranser och en stark massamarknad.

Metsä Boards jämförbara avkastning på sysselsatt kapital 2017 var 11,2 procent (8,1). Resultatet per aktie
var 0,42 euro (0,25) och det jämförbara resultatet per
aaktie var 0,39 euro (0,26).
Soliditeten i slutet av december var 52,6 procent och
nettoskuldsättningen 31 procent (31.12.2016: 48,2 och
44).
Metsä Boards bokslutskommuniké publicerades
8.2.2018.

MJUK- OCH MATLAGNINGSPAPPER
Mjuk- och matlagningspapprens, dvs. Metsä Tissues
omsättning 2017 var 1 013,6 miljoner euro (2016:
990,8). Det jämförbara rörelseresultatet var 73,9 miljoner euro (63,1). Ökningen i omsättning beror främst på
större försäljningsvolymer.
Metsä Tissues omsättning under årets sista kvartal var
260,5 miljoner euro (10–12/2016: 249,2) och det jämförbara rörelseresultatet var 23,3 miljoner euro (20,6).
I mars inledde Metsä Tissue ett investeringsprojekt för
förnyande av primärfiberanläggningen vid fabriken i
Mänttä. Investeringen effektiverar produktionen och förlänger massaanläggningens livscykel avsevärt. Investeringen gör det också möjligt att utnyttja det slam som
uppstår vid avsvärtningen som bränsle vid energiproduktionen. Investeringen uppgår till cirka 5 miljoner
euro och förnyelsen fördelas på tre år.
Under årets andra kvartal startade bolaget ett investeringsprojekt för förnyande av bakplåtspappersmaskinen
vid fabriken i Düren, Tyskland. Investeringen uppgår till
cirka 15 miljoner euro och den ökar produktionskapaciteten med 10 000 ton. Volymökningen kommer ut
på marknaden under årets sista kvartal 2018.
Under årets tredje kvartal beslöt Metsä Tissue bygga
en ny förädlingslinje för storkonsumentprodukter i Tyskland och en ny förädlingslinje för konsumentprodukter i
Slovakien.

