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Vanerintuotanto kasvanut 85 prosenttia vuodesta 2000
Vanerintuotanto ja kulutus (miljoonaa m3)

Vanerintuotanto markkina-alueittain (miljoonaa m3)

Suurin
potentiaali
Kiina

Suurimmat
markkinamme
Eurooppa,
Venäjä ja
Pohjois-Amerikka.

Vanerin kulutus
loppukäyttökohteittain
Rakentaminen

38 %

Huonekalut

26 %

Pakkaukset

9%

Kuljetusvälineet

7%

Lattiat

5%

Muut

15 %

Vanerintuotanto- ja -kulutusluvut, lähde: Indufor

Rauten osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2018 julkaistiin 31.10.2018.
Lue osavuosikatsaus kokonaisuudessaan http://www.raute.fi/fi/julkaisut tai tiivistelmä seuraavalta sivulta.
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Konsernin liikevaihto 126,8 Me (108,7 Me) kasvoi 17 % vertailukaudesta. Uusien tilausten määrä oli 138 Me (94 Me).
Liiketulos oli 11,5 Me (8,1 Me), jossa kasvua 42 % vertailukauteen. Tulos ennen veroja oli 11,5 Me (8,1 Me).
Osakekohtainen tulos oli 2,10 euroa (1,49 e) ja laimennusvaikutuksella oikaistuna 2,08 euroa (1,48 e).
Kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto oli 47,9 Me ja liiketulos 5,6 Me, molemmat ennätyksellisen korkeita. Uusien tilausten määrä oli 42 Me.
Tilauskanta katsauskauden lopussa oli 121 Me (89 Me), josta merkittävä osuus ajoittuu vuodelle 2019 ja pienehkö määrä jo vuodelle 2020.
Raute muutti ohjaustaan vuoden 2018 osalta 17.9.2018. Rauten liikevaihdon arvioidaan kasvavan ja liikevoiton paranevan vuonna 2018 edellisvuoteen verrattuna.

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 aikana maailmantalouden ja rahoitusmarkkinoiden
tilanteessa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia Rauten tai
Rauten asiakaskunnan kannalta. Hyvä markkinatilanne 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 finanssikriisiä
edeltäneen tason alapuolella.

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 korkean tilauskannan, ja erityisesti toteutusvaiheessa olevien isojen tehdaslaajuisten hankkeiden, läpiviemiseen sopimusehdoissa määriteltyjen aikataulujen mukaisesti sekä osaavien resurssien riittävyyteen
ja saatavuuteen.
NÄKYMÄT VUODELLE 2018

Puutuoteteknologian ja teknologiapalveluiden kysyntä
Talous- ja markkinatilanteesta johtuen Rauten asiakkaiden investointiaktiivisuus on pysynyt korkeana. Uuden kapasiteetin hankkeiden ja isompien korvaus- ja tehostamisinvestointityyppisten
hankkeiden tarjousaktiviteetti on jatkunut hyvällä tasolla ja kauppaneuvotteluja käydään aktiivisesti.

Raute muutti ohjeistustaan vuoden 2018 liikevaihdon ja liiketuloksen osalta 17.9.2018 ja arvioi, että yhtiön liikevaihto kasvaa ja
liikevoitto paranee vuonna 2018 edellisvuoteen verrattuna. Uusi
ohjeistus perustui olettamukseen, ettei työmarkkinatilanne aiheuta merkittäviä yllätyksiä loppuvuoden aikana.

Erityisen vahvaa kysyntä on teollistuneilla markkina-alueilla, Euroopassa, Pohjois-Amerikassa ja Venäjällä. Kehittyvillä markkinoilla
Aasiassa, mukaan lukien Kiinassa ja Etelä-Amerikassa on kysyntä
vähäisempää. Etelä-Amerikan suurten asiakkaiden kysyntä on jonkin verran piristynyt. Myös muilla kehittyvillä markkinoilla on orastavaa mielenkiintoa Rauten tarjoamaan, vaikka erittäin yksinkertaisen ja edullisen teknologian tuotteet ovatkin edelleen ensisijaisia.

Yhtiön tämänhetkinen tilanne ja näkymät loppuvuodelle eivät
anna syytä muuttaa 17.9.2018 annettua ohjeistusta. Rauten liikevaihto kasvaa ja liikevoitto paranee vuonna 2018 vuoteen 2017
verrattuna.

Kunnossapito- ja varaosapalveluiden kysyntä on jatkunut hyvänä.
Tämä kertoo Rauten asiakkaiden tuotantolaitosten toimivan hyvällä käyttöasteella.

Raute Oyj julkaisee tiedotteen vuoden 2018 tilinpäätöksestä torstaina
14.2.2019.

EVLI RESEARCH ALOITTANUT RAUTEN SEURANNAN
Evlin laatima ensimmäinen Raute- analyysi on luettavissa osoitteesta https://pankki.evli.com/erp-analyysikirjasto?#raute.
Rautea seuraavat myös Inderes Oy sekä OP Financial Group.
Myös muut tahoat laativat satunnaisesti raportteja yhtiöstä. Raute
ei vastaa analyyseissä tai raporteissa esitetyistä arvioista.

RAUTEN TALOUDELLINEN TIEDOTTAMINEN VUONNA 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.

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.

