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RAUTE OYJ - OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2011
 Konsernin liikevaihto 14,6 Me (10,4 Me) kasvoi 40 % vertailuvuodesta
 Liiketulos oli -1,4 Me tappiollinen (-1,4 Me). Tulos ennen veroja oli -1,6 Me (-1,4 Me)
 Osakekohtainen tulos laimentamattomana oli -0,32 euroa (-0,24 e)
 Uusien tilausten määrä oli 29 Me (25 Me) ja tilauskanta katsauskauden lopussa kasvoi 48 Me:oon
(37 Me)
 Tulosnäkymissä ei muutosta. Vuoden 2011 liikevaihto kasvaa edellisestä vuodesta. Liiketuloksen
ennakoidaan olevan voitollinen.

TOIMITUSJOHTAJA TAPANI KIISKI: UUSI VUOSI - UUDET HAASTEET
”Pääsimme aloittamaan vuoden 2011 vahvistuneella tilauskannalla. Ensimmäisellä vuosineljänneksellä
uudet tilaukset olivat edelleen hyvällä tasolla. Tilauskantamme vahvistui 48 miljoonaan euroon, mikä on
suurin tilauskannan määrä sitten 2008 toisen vuosineljänneksen. Erityisen ilahduttavaa oli Venäjältä
saatujen uusien tilausten suuri määrä. Venäjän markkinoille tekemämme panostukset näyttävät alkavan
kantaa hedelmää. Modernisointitilausten kaksinkertainen kappalemäärä viime vuoden tasoon verrattuna
vahvistaa uskoamme markkinatilanteen kääntymisestä parempaan suuntaan.
Liikevaihto kasvoi 40 prosenttia edellisestä vuodesta, mutta tuloskehitys ei vastannut odotuksia. Liiketulosta
heikensivät eräisiin toimitusvaiheessa oleviin projekteihin kohdistuneet lisäkustannukset. Kustannusten
pitäminen kurissa taloustilanteen parantuessa on keskeinen lähiaikojen haasteemme.
Vallitsevan markkina- ja tilauskantatilanteen ansiosta pystyimme keskeyttämään käynnissä olleet
sopeutustoimenpiteet. Nyt koko organisaatiomme on työssä ja oma tuotannollinen kapasiteettimme on
normaalissa kuormassa. Tilauskantamme painottuu tällä hetkellä pienehköihin tilauskokonaisuuksiin.
Tällainen tilauskanta kuormittaa kriittisiä resurssejamme suhteessa kertyvään liikevaihtoon enemmän kuin
suuret projektit.
Strategiamme jalkauttamiseksi toteuttamistamme toimenpiteistä on tässä yhteydessä syytä mainita
Shanghain WoodMac -messuilla maaliskuun alussa esittelemämme tuoteuutuus, RautePro TwinPeel
-sorvausasema. Kokonaan uusi Kiinaan ja muille kehittyville markkinoille suunnattu viilunvalmistuskonsepti
herätti messuilla positiivista huomiota. Uskon, että lähiaikoina avaamme uusien tilausten muodossa tällä
tuoteuutuudella tien Kiinan vanerikonemarkkinoille. Alkuvuoden haasteista huolimatta katson luottavaisesti
lähitulevaisuuteen. Liikevaihtomme kasvaa edellisestä vuodesta ja liiketuloksemme tulee kääntymään
voitolliseksi.”
ASIAKASTEOLLISUUKSIEN MARKKINATILANNE
Investointihyödykkeissä käytettävien puutuotteiden valmistajina Rauten asiakasteollisuudet, viilu-, vaneri- ja
LVL-teollisuus (Laminated Veneer Lumber, viilupalkki), ovat voimakkaasti riippuvaisia rakentamisen,
asumiseen liittyvän kulutuksen, kansainvälisen kaupan ja kuljetusalan suhdanteista.
Katsauskaudella Rauten asiakasteollisuuksien markkinatilanteen hidas paraneminen jatkui. Pääosa vanerin
ja LVL:n valmistajista toimii jo normaalilla käyttöasteella. Muutamat parhaiten menestyneet ovat jo tehneet
tuotantoennätyksiäkin. Vain Pohjois-Amerikassa, jossa asuntomarkkinat sekä rakentaminen ovat edelleen
lamassa, puutuotteiden markkinakysyntä jatkuu edelleen erittäin hiljaisena.
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PUUTUOTETEKNOLOGIAN JA TEKNOLOGIAPALVELUIDEN KYSYNTÄ
Puutuoteteknologian ja teknologiapalveluiden kysyntä katsauskaudella oli asiakasteollisuuksien
markkinatilanteeseen nähden normaalilla tasolla. Kysyntä painottui pienehköihin hankkeisiin ja erityisesti
modernisointeihin.
Useampia suurempia hankkeita, niin yksittäisten tuotantolinjojen laajuisia kuin kokonaisia tehtaitakin, on ollut
pitkään neuvotteluvaiheessa useilla markkina-alueilla. Asiakaskunnan luottamuksen vahvistuminen
parantuneen markkinatilanteen pysyvyyteen edistää päätöksentekoa näiden hankkeiden toteuttamisesta.
KILPAILUASEMA
Rauten kilpailuasema on hyvä. Rauten ratkaisut auttavat asiakkaita varmistamaan toimitus- ja
palvelukykyään. Tällaisissa investoinneissa toimittajan kokonaisosaaminen sekä laaja ja monipuolinen
teknologiatarjonta ovat ratkaisevassa asemassa. Asiakkaiden yhteistyökumppanivalinnoissa Rauten
kilpailueduilla on suuri merkitys. Myös Rauten vahva rahoitusasema lisää uskottavuutta ja parantaa
kilpailuasemaa pitkäaikaisten investointihankkeiden toteuttajana.
LIIKETOIMINTARISKIT
Maailmantalouden tilanne ja epävarmuus sen kehittymisestä ylläpitävät lähiajan riskejä. Vuoden 2010
toimintakertomuksessa ja tilinpäätöksessä kuvatuissa liiketoiminnan riskeissä ei ole katsauskaudella
tapahtunut oleellisia muutoksia. Rauten osalta merkittävimmät lähiajan riskit liittyvät liikevaihdon ja
kannattavuuden kehittymiseen.
NÄKYMÄT VUODELLE 2011
Rauten liiketoiminnalle on luonteenomaista investointikysynnän herkkyys maailmantalouden ja
rahoitusmarkkinoiden suhdanteiden vaihteluille.
Maailman talouden ja rahoitusmarkkinoiden kehitykseen ja pysyvään elpymiseen talouskriisistä liittyvä
epävarmuus jatkuu edelleen huolimatta monien markkinoiden suotuisasta kehityksestä. Rauten
asiakasteollisuuksien markkinatilanteen arvioidaan edelleen jatkuvan osin epävarmana. Puutuotteiden
kysyntä ei ole vielä pysyvästi elpynyt lamaa edeltäneelle tasolle.
Puutuoteteollisuuden investointien ja palveluiden kysynnän ei odoteta pysyvästi elpyvän vielä
lähitulevaisuudessa talouskriisiä edeltäneelle tasolle. Vaneriteollisuuden parannusinvestoinnit laadun
ylläpitämiseksi ja markkinaosuuksien säilyttämiseksi todennäköisesti kuitenkin lisääntyvät edelleen.
Tuotantolinja- ja tehdaslaajuisia investointihankkeita on suunnitteluvaiheessa useilla markkina-alueilla.
Niiden toteutuminen ja ajoitus riippuu puutuotteiden markkinatilanteen suotuisan kehityksen jatkumisesta
sekä joillakin markkina-alueilla asiakkaiden hankkeiden rahoituksen järjestymisestä. Vahvan rahoitus- ja
markkina-aseman sekä tehtyjen kehitystoimenpiteiden ansiosta Rauten kyky vastata kasvavaan kysyntään
markkinoiden elpyessä on hyvä. Toteutettujen sopeutustoimenpiteiden tuloksena kustannusrakenne on
keventynyt ja liiketoiminta on aikaisempaa kannattavampaa myös vaikeassa markkinatilanteessa.
Rauten tulosnäkymissä vuodelle 2011 ei ole tapahtunut muutosta. Vahvistuneen tilauskannan ja
neuvotteluvaiheessa olevien hankkeiden johdosta vuoden 2011 liikevaihto kasvaa edellisestä vuodesta.
Liiketuloksen ennakoidaan olevan voitollinen.
(Perustuu pörssitiedotteeseen 4.5.2011. Tutustu osavuosikatsaukseen kokonaisuudessaan osoitteessa
www.raute.fi /Uutiset)

Raute on maailmanlaajuisesti toimiva teknologia- ja palveluyritys. Rauten asiakkaat ovat puutuoteteollisuudessa toimivia
yrityksiä, joiden valmistamia puutuotteita ovat viilu, vaneri ja LVL (Laminated Veneer Lumber, viilupalkki).
Teknologiatarjonta kattaa koko tuotantoprosessin koneet ja laitteet. Tehdaslaajuisten kokonaisuuksien toimittajana Raute
on maailmanlaajuinen markkinajohtaja niin vaneri- kuin LVL-teollisuudessa. Kokonaispalvelukonseptiin kuuluvat lisäksi
teknologiapalvelut vikakorjauksista ja varaosatoimituksista säännölliseen kunnossapitoon ja konekannan
modernisointeihin. Rauten päätoimipiste sijaitsee Nastolassa. Muut omat tuotantoyksiköt ovat Vancouverin alueella
Kanadassa, Shanghain alueella Kiinassa ja Kajaanissa. Rauten liikevaihto vuonna 2010 oli 62,9 miljoonaa euroa.
Henkilöstön määrä vuoden 2010 lopussa oli 495. Lisätietoja yhtiöstä: www.raute.fi.

