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METSÄ GROUPS JÄMFÖRBARA RÖRELSERESULTAT FÖR JANUARI-SEPTEMBER 2017 VAR 381 MILJONER EURO
Januari–september 2017 (1–9/2016)
•

Omsättningen var 3 712 miljoner euro (3 483).

•

Rörelseresultatet var 397 miljoner euro (333).
Det jämförbara rörelseresultatet var 381 miljoner euro (332).

•

Resultatet före skatter var 345 miljoner euro
(275). Det jämförbara resultatet före skatter
var 330 miljoner euro (275).

•

Den jämförbara avkastningen på sysselsatt kapital var 11,2 procent (10,5). Den jämförbara
avkastningen på sysselsatt kapital exklusive
investeringar i bioproduktfabriken var 14,0 procent (11,9).

•

Affärsverksamhetens kassaflöde var 611 miljoner euro (298).

Juli–september 2017 (7–9/2016)
•

Omsättningen var 1 260 miljoner euro (1 143).

•

Rörelseresultatet var 143 miljoner euro (107).
Det jämförbara rörelseresultatet var 134 miljoner euro (103).

•

Resultatet före skatter var 109 miljoner euro
(89). Det jämförbara resultatet före skatter var
100 miljoner euro (85).

•

Den jämförbara avkastningen på sysselsatt kapital var 10,8 procent (9,8). Den jämförbara avkastningen på sysselsatt kapital exklusive investeringar i bioproduktfabriken var 13,7 procent (11,1).

•

Affärsverksamhetens kassaflöde var 420 miljoner euro (177).

Händelser under årets tredje kvartal 2017
•
•

•
•

•
•

Metsä Fibres bioproduktfabrik i Äänekoski
startade enligt tidtabell i augusti.
De valutamässiga marknadspriserna för långfibrig massa steg 4 procent och för kortfibrig
massa 12 procent jämfört med föregående
kvartal.
Efterfrågan på kartong var god.
Metsä Forest inledde virkesdrivningen för bioproduktfabrikens produktion. Inköpen av virke
inleddes redan under 2016.
Metsä Woods nya Kerto® LVL -linje i Lojo
startade.
Grundstenen till Metsä Woods nya björkplywoodfabrik murades i Pärnu, Estland.

•

•
•

Metsä Wood meddelade att bolaget har för avsikt att bygga en ny Kerto® LVL -linje i sin fabrik i Punkaharju.
Metsä Board emitterade ett masskuldebrevslån på 250 miljoner euro.
Moody’s Investors Service höjde Metsä
Boards kreditvärdighet från Ba2 till Ba1.

Resultatprognos oktober-december 2017
Metsä Groups jämförbara rörelseresultat under årets
fjärde kvartal 2017 uppskattas ligga på ungefär
samma nivå som under tredje kvartalet 2017.

Koncernchef Kari Jordan
”Metsä Groups lönsamhet under årets tre första kvartal 2017 var bättre än året innan. Resultatet förbättrades särskilt av kartongleveransernas volym och stigande massapriser.
Vi började bygga bioproduktfabriken i Äänekoski i
april 2015 och fabriken startade i medlet av augusti
2017 – exakt enligt ursprunglig budget och tidtabell.
Vi har visat, att man i Finland kan genomföra stora
projekt med hög kvalitet och på ett konkurrenskraftigt
sätt. Det är möjligt tack vare omsorgsfull planering,
öppet och konstruktivt samarbete mellan involverade
parter samt vår engagerade personal. Fabrikens produktion har efter starten ökat enligt planerad startkurva.
Träproduktindustrins investeringsprogram framskrider
också som planerat. I augusti startade den nya
Kerto® LVL -linjen i Lojo och vi murade grundstenen
till den nya björkplywoodfabriken som vi bygger i
Pärnu, Estland. I Äänekoski byggs den gamla pappersmaskinhallen för tillfället om till en björkplywoodfabrik. På grund av den kraftiga efterfrågan på Kerto®
LVL planerar vi en utvidgning av produktionen i fabriken i Punkaharju. Det slutliga investeringsbeslutet
fattas före utgången av året.
De globala ekonomiska utsikterna är positiva. Vi fortsätter att öka försäljningen på våra huvudmarknader.
De finländska skogarna som växer allt bättre är en
betydande kolsänka. Enligt Europeiska rådets lulucfomröstning i oktober kan Finland i framtiden tilldelas
kalkylerade utsläpp på grund av effektivare utnyttjande av våra skogstillgångar. Finland ska fortsätta att
aktivt påverka och få till stånd ett bättre slutresultat.”
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VIRKESANSKAFFNING OCH
SKOGSTJÄNSTER
Under januari–september 2017 var virkesanskaffningens och skogstjänsternas dvs. Metsä Forests omsättning 1 205,8 miljoner euro (1–9/2016: 1 135,2) och rörelseresultatet 18,9 miljoner euro (22,0).
Under årets tredje kvartal var omsättningen 376,4 miljoner euro (7–9/2016: 356,2) och rörelseresultatet 5,9
miljoner euro (7,7).
Virkesutbudet var jämnt i Finland och rotpriserna stabila. Skogsindustrin köpte under januari–september
nästan lika mycket virke som under motsvarande tid i
fjol.
Drivningsförhållandena har varit utmanande i hela Östersjöregionen på grund av den regniga sommaren och
tidiga hösten. Marknadssituationen blev svårare i hela
regionen för nästan alla sortiment. Marknaden för björkmassaved var i balans, men efterfrågan på barrträdsmassaved ökade klart. Överutbudet av energived jämnade ut sig jämfört med början av året.
Metsä Forest köpte av alla sortiment både på rot och på
leverans och volymerna var större än i fjol. De inköpta
volymerna var på en klart högre nivå än i fjol. Efterfrågan riktade sig särskilt till sommardrivningsdugliga poster och granstock.
Virkesdrivningen i Finland löpte enligt uppställda mål
och leveranserna till kundernas produktionsanläggningar löpte enligt plan. Under januari–september levererade Metsä Forest sammanlagt 23,7 miljoner kubikmeter (22,7) virke till sina kunder, varav cirka 82 procent till produktionsanläggningar i Finland. Virkesleveranserna till Metsä Groups bioproduktfabrik inleddes i
augusti då fabriken startade.

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

TRÄPRODUKTER
Träproduktindustrins dvs. Metsä Woods omsättning under januari–september 2017 var 351,6 miljoner euro (1–
9/2016: 366,3). Minskningen av omsättningen i förhållande till jämförelseperioden beror på limträ- och projektaffärsverksamhetens divesteringar. På grund av att det
brittiska pundets valutakurs försvagades, har också den
brittiska affärsverksamheten minskat i euro.
Det jämförbara rörelseresultatet var 26,7 miljoner euro
(30,4). IFRS-rörelseresultatet var 28,5 miljoner euro
(30,0), vilket omfattar försäljningsvinst från försäljning
av projektaffärsverksamheten i januari samt kostnader
för avveckling av ett dotterbolag i England i augusti.
Metsä Woods omsättning under årets tredje kvartal var
109,6 miljoner euro (7–9/2016: 115,1) och det jämförbara affärsresultatet 7,6 miljoner euro (9,0).
Metsä Woods jämförbara leveranser var på samma
nivå som föregående år. Efterfrågan på Kerto® LVL produkter var fortfarande stark. Leveransvolymerna och
omsättningen minskade något till följd av att produktionen upphörde vid en av produktionslinjerna i Lojo i
slutet av 2016. Leveransvolymer och omsättning ökade
klart för både björk- och barrträdsplywood jämfört med
jämförelseperioden, särskilt tack vare god efterfrågan
på huvudmarkandsområdet i Nord- och Centraleuropa.
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MASSA- OCH SÅGINDIUSTRI
Massa- och sågindustrins dvs. Metsä Fibres omsättning var 1 323,7 miljoner euro (1–9/2016: 1 220,0).
Det valutamässiga marknadspriset för långfibrig
massa var under januari–september 7 procent högre
än under motsvarande period i fjol och för kortfibrig
massa var priset 10 procent högre. Massaförsäljningen uppgick tilli 1 735 000 ton (1 687 000).
Produktions- och leveransvolymerna ökade för sågade
varor jämfört med motsvarande period i fjol. Priserna
steg också för sågade varor, men de är fortfarande
låga.
Metsä Fibres jämförbara rörelseresultat var under januari–september 193,7 miljoner euro (160,9). Resultatet förbättrades särskilt av stigande försäljningspriser i
jämförelse med motsvarande period i fjol. Produktionsuppehåll för årsservice inföll vid två massafabriker under översiktsperioden och vid tre fabriker under jämförelseperioden.
Metsä Fibres omsättning under årets tredje kvartal var
475,3 miljoner euro (7–9/2016: 388,7) och det jämförbara rörelseresultatet var 68,4 miljoner euro (46,4).
Efterfrågan på massa ökade mera än väntat under januari–september. Det europeiska priset på långfibrig
massa var 809 dollar per ton i början av översiktsperioden och 903 dollar i slutet av perioden. Det europeiska priset för kortfibrig massa var 655 dollar i början av
översiktsperioden och 885 dollar i slutet. Prisskillnaden
mellan lång- och kortfibrig massa var 154 euro i början
av året, men i slutet av översiktsperioden var skillnaden
endast 18 dollar. Utbudet av kortfibrig massa har varit
mindre än väntat, vilket ger sig uttryck i högre priser.
Metsä Fibre söker fortfarande aktivt synergier mellan
såg- och massaverksamheterna, särskilt i fråga om logistik och styrning av virkesanskaffningen.

KARTONGINDUSTRI
Kartongindustrins dvs. Metsä Boards omsättning var
1 397,3 miljoner euro (1–9/2016: 1 298,5) och det jämförbara rörelseresultatet var 139,1 miljoner euro
(104,7).
Det jämförbara rörelseresultatet under januari–september förbättrades av den positiva utvecklingen för lineroch marknadsmassaaffärsverksamheten samt upphörandet av pappersaffärsverksamheterna. Valutakursväxlingarna inklusive säkringar hade en positiv effekt på
översiktsperiodens rörelseresultat.
Metsä Boards omsättning under tredje kvartalet var
478,6 miljoner euro (7–9/2016: 440,0) och det jämförbara rörelseresultatet var 50,4 miljoner euro (34,0).
Metsä Boards leveranser av falskartong ökade 17 procent under januari–september och 16 procent för vit primärfiberliner jämfört med motsvarande period i fjol.
Marknadspriserna för kartong hölls i eurobelopp på ungefär samma nivå som under jämförelseperioden.

Metsä Board hade igen framgång I tävlingen European
Carton Excellence Awards 2017. Bland finalisterna
fanns inalles åtta förpackningar tillverkade av Metsä
Boards kartong. I kategorierna Food & Beverages, Healthcare & Pharmaceuticals och Public Award hade vinnarna tillverkats av Metsä Boards kartong.
Metsä Boards jämförbara avkastning på sysselsatt kapital var under januari–september 10,6 procent (8,3)
och det jämförbara resultatet per aktie var 0,27 euro
(0,21).
Soliditetsgraden var 50,7 procent i slutet av september
och nettoskuldsättningen 39 procent (31.12.2016: 48,2
och 44).
Metsä Boards delårsrapport har publicerats 1.11.2017.

MJUK- OCH MATLAGNINGSPAPPER
Mjuk- och matlagningspapprens, dvs. Metsä Tissues
omsättning under januari–september var 753,1 miljoner
euro (1–9/2016: 741,6). Ökningen i omsättning förklaras främst av större försäljningsvolymer.
Det jämförbara rörelseresultatet var 50,7 miljoner euro
(42,5). Jämfört med januari–september föregående år
påverkades rörelseresultatet positivt av större försäljningsvolym. Resultatet påverkades negativt av högre
pris på primär- och returfiber samt på att valutakurserna
för den svenska kronan och det brittiska pundet försvagades i förhållande till euron.
Metsä Tissues omsättning under årets tredje kvartal var
249,6 miljoner euro (7–9/2016: 246,6 och det jämförbara rörelseresultatet var 16,8 miljoner euro (15,8).
Metsä Tissue fattade under årets tredje kvartal beslut
om byggande av en förädlingslinje för storkonsumentprodukter i fabriken i Raubach, Tyskland, och byggande
av en ny förädlingslinje för konsumentprodukter i fabriken i Zilina, Slovakien.

