Sijoittajakirje
16.8.2018

Raute Oyj – Puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2018
•
•
•
•
•

Konsernin liikevaihto 78,9 Me (71,6 Me) kasvoi 10 % vertailukaudesta. Uusien tilausten määrä oli 96 Me (52 Me).
Liiketulos oli 5,9 Me (4,0 Me), jossa kasvua 48 % vertailukauteen. Tulos ennen veroja oli 6,0 Me (4,1 Me).
Osakekohtainen tulos oli 1,09 euroa (0,69 e) ja laimennusvaikutuksella oikaistuna 1,08 euroa (0,69 e).
Toisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 43,7 Me ja liiketulos 3,2 Me. Uusien tilausten määrä oli 28 Me. Tilauskanta katsauskauden
lopussa oli 127 Me (87 Me), josta merkittävä osuus ajoittuu vuodelle 2019 ja vähäinen määrä jopa vuodelle 2020.
Rauten vuoden 2018 liikevaihdon ja liiketuloksen arvioidaan olevan edellisen vuoden tasolla.

Toimitusjohtaja Tapani Kiiski:
Arvioidemme mukainen toinen neljännes
Toinen vuosineljännes toteutui tavoitteidemme mukaisesti hyvänä sekä liikevaihdon että liiketuloksen osalta. Liikevaihtomme oli noin kahdeksan miljoonaa euroa
yli ensimmäisen neljänneksen. Myös tuloksemme parani liikevaihdon myötä arvioidemme mukaisesti. Vahva tilauskanta ja sen ajoitus näkyvät tässä kehityksessä.
Rauten projektiliiketoiminnalle ovat suuretkin vuosineljännesten väliset vaihtelut
normaaleja ja tulemme tällaista näkemään myös kuluvan vuoden lopun aikana.
Kysyntä teknologiallemme ja palveluillemme jatkuu edelleen vahvana. Kysyntä on
edelleen painottunut perinteisille teollistuneille markkinoille ja erityisesti Eurooppaan. Kehittyvillä markkinoilla kysyntä on hieman piristynyt, mutta painottuu vieläkin voimakkaasti yksinkertaiseen ja edulliseen teknologiaan.
Uusien tilaustemme määrä oli toisella vuosineljänneksellä alhaisempi kuin ensimmäisellä. Ilman tehdashankkeita saavuttamamme 28 miljoonaa euroa on kuitenkin vähintään kohtuullinen määrä. Teknologiapalveluissa uusien tilausten määrä
jäi tavoitteestamme muutamien suurehkojen modernisointihankkeiden lykkääntymisen takia. Hyvässä markkinatilanteessa osa asiakkaistamme painottaa nyt investointeja uusiin laitteisiin vanhojen parantamisen sijasta.
Korkean liikevaihdon ja normaalin uusien tilausten tason seurauksena tilauskantamme laski 127 miljoonaan. Alenemisesta huolimatta tämä on hyvä taso ja tilauskantamme on siis edelleen vahva. Merkittävä osa siitä ajoittuu jo ensi vuoteen
ja pieni määrä jopa vuodelle 2020. Olemme edelleen onnistuneet kasvattamaan
tuotantokapasiteettiamme ja pystymme palvelemaan asiakkaitamme kohtuullisilla
toimitusajoilla. Vahva talouskasvu Suomessa alkaa kuitenkin näkyä kustannuspaineina ja lisääntyvinä haasteina resurssien saatavuuden osalta. Pyrimme ennakoimalla minimoimaan tästä aiheutuvan haitan asiakkaillemme ja liiketoiminnallemme. Äskettäin kansainväliseen kauppapolitiikkaan laajentunut epävarmuus ei
ainakaan vielä näy asiakkaidemme toiminnassa. Korkean työkuorman ja vilkkaana
jatkuvan kysynnän aikanakin jatkamme panostuksiamme uusien teknologioiden,
palveluliiketoimintamme sekä kehittyvien markkinoiden läsnäolomme ja tarjoamamme kehittämiseen.
Alkuvuoden toteutunut liikevaihto ja -tulos, vahva tilauskanta ja aktiivisena jatkuva kysyntä vahvistavat näkymämme koko vuoden osalta ja antavat jo näkyvyyttä
myös ensi vuoteen. Olemme hyvässä vauhdissa alkaneen vuoden tavoitteidemme
saavuttamiseksi. Rauten liikevaihdon ja liiketuloksen vuonna 2018 arvioidaan olevan edellisen vuoden tasolla.

LIIKETOIMINTAYMPÄRISTÖ
Asiakasteollisuuksien markkinatilanne
Investointihankkeissa käytettävien puutuotteiden valmistajina
Rauten asiakasteollisuudet, vaneri- ja LVL-teollisuus (Laminated
Veneer Lumber, viilupalkki), ovat voimakkaasti riippuvaisia rakentamisen, asumiseen liittyvän kulutuksen, kansainvälisen kaupan ja
kuljetusalan suhdanteista.
Vuoden 2018 alkupuolella maailmantalouden ja rahoitusmarkkinoiden tilanteessa ei tapahtunut merkittäviä muutoksia Rauten tai
Rauten asiakaskunnan kannalta. Positiivinen kehitys on jatkunut
tärkeimmillä markkina-alueilla huolimatta kasvaneesta poliittisesta
epävarmuudesta ja sen laajenemisesta kansainväliseen kauppapolitiikkaan. Rakentamisen aktiviteetti jatkaa paranemistaan monilla
markkina-alueilla, mutta taso on edelleen pysynyt melko matalalla
tasolla talouden yleisestä kehityksestä huolimatta.

RAUTE OYJ:N TALOUDELLINEN TIEDOTTAMINEN VUONNA
2019
Raute Oyj julkaisee tiedotteen vuoden 2018 tilinpäätöksestä
torstaina 14.2.2019.
Rauten puolivuosikatsaus ja kaksi osavuosikatsausta julkaistaan
seuraavasti:
- osavuosikatsaus tammi-maaliskuu perjantaina 3.5.2019
- puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu keskiviikkona 31.7.2019
- osavuosikatsaus tammi-syyskuu keskiviikkona 30.10.2019.
Raute Oyj:n varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi
Lahdessa tiistaina 2.4.2019.
KALENTERI 2018
2.-31.10.2018
Suljettu ikkuna

Puutuoteteknologian ja teknologiapalveluiden kysyntä
Hyvästä talous- ja markkinatilanteesta johtuen Rauten asiakkaiden
investointiaktiivisuus on pysynyt korkealla tasolla. Uuden kapasiteetin hankkeiden ja isompien korvaus- ja tehostamisinvestointityyppisten hankkeiden tarjousaktiviteetti on jatkunut vilkkaana ja
kauppaneuvotteluja käydään aktiivisesti.

31.10.2018
Osavuosikatsaus tammi-syyskuu

Erityisen vahvaa kysyntä on teollistuneilla markkina-alueilla, Euroopassa, Pohjois-Amerikassa ja Venäjällä. Kehittyvillä markkinoilla
Aasiassa, mukaan lukien Kiinassa, ja Etelä-Amerikassa on kysyntä
vähäisempää ja suuntautunut jopa entistä enemmän yksinkertaisen ja edullisen teknologian tuotteisiin.

Lisäksi muut analyysiyhtiöt laativat satunnaisesti raportteja yhtiöstä.

RAUTEA SEURAAVAT ANALYYTIKOT
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Raute ei vastaa analyyseissä esitetyistä arvioista.

Kunnossapito- ja varaosapalveluiden kysyntä on jatkunut hyvänä.
Tämä kertoo Rauten asiakkaiden tuotantolaitosten toimivan hyvällä käyttöasteella.
LIIKETOIMINTARISKIT
Maailmantalouden ja rahoitusmarkkinoiden kehitykseen liittyvä
epävarmuus sekä kansainvälinen poliittinen epävakaus, joka on viime aikoina laajentunut myös kansainväliseen kauppapolitiikkaan,
ylläpitävät lähiajan riskejä. Vuoden 2017 toimintakertomuksessa ja
tilinpäätöksessä kuvatuissa liiketoiminnan riskeissä ei ole katsauskaudella tapahtunut oleellisia muutoksia.
Rauten osalta merkittävimmät lähiajan riskit liittyvät erittäin korkean tilauskannan, ja erityisesti toteutusvaiheessa olevien isojen
tehdaslaajuisten hankkeiden, läpiviemiseen sopimusehdoissa määriteltyjen aikataulujen mukaisesti sekä osaavien resurssien riittävyyteen ja saatavuuteen.
NÄKYMÄT VUODELLE 2018
Tilauskannan ajoituksen perusteella Rauten liikevaihdon ja liiketuloksen vuonna 2018 arvioidaan olevan edellisen vuoden tasolla.

Seuraa meitä verkossa: 				

www.raute.com

Raute on maailmanlaajuisesti toimiva teknologia- ja palveluyritys. Rauten asiakkaat ovat puutuoteteollisuudessa toimivia yrityksiä,
joiden valmistamia puutuotteita ovat viilu, vaneri, LVL (Laminated Veneer Lumber, viilupalkki) ja sahatavara. Teknologiatarjonta kattaa
viilun, vanerin ja LVL:n koko tuotantoprosessin sekä erityismittalaitteita sahatavaralle. Tehdaslaajuisten kokonaisuuksien toimittajana
Raute on maailmanlaajuinen markkinajohtaja niin vaneri- kuin LVL-teollisuudessa. Kokonaispalvelukonseptiin kuuluvat lisäksi teknologiapalvelut varaosatoimituksista säännölliseen kunnossapitoon ja konekannan modernisointeihin. Rauten päätoimipiste sijaitsee
Lahden Nastolassa. Muut omat tuotantoyksiköt ovat Kajaanissa, Vancouverin alueella Kanadassa, Shanghain alueella Kiinassa ja
Pullmanissa, Washingtonin osavaltiossa Yhdysvalloissa. Rauten liikevaihto vuonna 2017 oli 148,1 miljoonaa euroa. Henkilöstön määrä
vuoden 2017 lopussa oli 704. Lisätietoja yhtiöstä: www.raute.com.

