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Konsernin liikevaihto 60,0 Me (58,8 Me) kasvoi 2 % vertailukaudesta. Uusien tilausten määrä oli 89 Me (41 Me).
Liiketulos oli -1,0 Me (+0,3 Me). Tulos ennen veroja oli -1,0 Me (+0,4 Me).
Osakekohtainen tulos oli -0,21 euroa (+0,07 e).
Kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto oli 24,7 Me ja liiketulos 0,3 Me voitollinen. Uusien tilausten määrä oli 22 Me ja tilauskanta katsauskauden lopussa oli 56 Me.
Tulosnäkymissä ei muutosta. Rauten vuoden 2014 liikevaihdon arvioidaan kasvavan ja liiketuloksen paranevan vuodesta 2013.

Toimitusjohtaja Tapani Kiiski: Koko vuoden tulosodotukset perustuvat vahvaan tilauskantaan ja aikaisempiin näyttöihin suorituskyvystä
Kolmannella vuosineljänneksellä saamamme uudet tilaukset
olivat kohtuullisella tasolla yleiseen taloustilanteeseen nähden.
Saimme lisätilauksen kesäkuussa julkaistuun kauppaan uuden
havuvaneritehtaan koneista Puolaan, mikä nosti Rauten toimitusten arvon 15 miljoonaan euroon. Teknologiapalveluissa
varaosien myynti kasvoi edellisen vuoden kolmanteen neljännekseen verrattuna lähes 60 prosenttia. Tämä indikoi, että myös
asiakkaidemme käyttöasteet pysyivät hyvällä tasolla. Kertynyttä
investointitarvetta on syntynyt ja suunnitteluvaiheessa olevia
suuriakin hankkeita on vireillä useita. Uskon, että epävarmasta
taloustilanteesta huolimatta uusien tilaustemme määrä on myös
lähikuukausina vähintään kohtuullisella tasolla.
Tämän vuoden tuloskehitys tulee olemaan ennakoimaani loppuvuosipainotteisempi. Kahden aivan loppuvaiheessa olevan
tehdaslaajuisen toimituksen osalta viimeisten linjakokonaisuuksien toimituksien hyväksyminen viivästyi ja liikevaihtoa siirtyi
viimeiselle vuosineljännekselle. Huolimatta myyntivaiheessa
tehdyistä raaka-ainekokeista, uusien puulajien käyttäytyminen
teollisuudessa koetelluissa prosesseissamme aiheutti lisäkustannuksia. Laitteisiin tarvittavat muutokset ovat aiheuttaneet myös
lisäkustannuksia, joihin ei koko laajuudessaan oltu varauduttu.

Tutustu tuoreimpaan
numeroon Rauten
PlyVisions -asiakaslehdestä.
Lehden voit lukea osoitteessa
http://www.raute.com/fi/customermagazine

Myös pilottiluontoinen ensitoimitushanke, jossa olemme kehittäneet uutta teknologiaa ja jonka avulla uskomme saavuttavamme merkittävää uutta liiketoimintaa tulevaisuudessa, on aiheuttanut meille tulosvaikutteisia kustannusylityksiä kolmannella
vuosineljänneksellä.
Hyvääkin toki on. Dragon –sorviperheemme lanseeraus Kiinan ja
Aasian markkinoilla on edennyt hyvin ja koneita on tällä hetkellä toiminnassa jo seitsemän kappaletta. Myös Pohjois-Amerikan
toimintamme kääntäminen selvään kannattavaan kasvuun lamavuosien jälkeen on onnistunut.
Olemme tavoitteisiimme ja ennakointiimme verrattuna jäljessä
kuluvan vuoden liikevaihdon ja etenkin liiketuloksen kasvun
osalta. Vahvan tilauskantamme ja organisaatiomme aikaisempien näyttöjen perusteella uskon liikevaihdon ja liiketuloksen kasvuun kuluvana vuonna. Se kuitenkin vaatii hyvää onnistumista.
Luotan rautelaisten osaamiseen ja menestymisennälkään tässä
haasteessa onnistumisessa.
Tutustu pörssitiedotteeseen kokonaisuudessaan osoitteessa
www.raute.com

Rauten taloustiedottaminen 2015
Raute Oyj julkaisee tiedotteen vuoden 2014 tilinpäätöksestä
torstaina 12.2.2015.
Rauten osavuosikatsaukset julkaistaan seuraavasti:
- tammi-maaliskuu perjantaina 24.4.2015
- tammi-kesäkuu tiistaina 28.7.2015
- tammi-syyskuu perjantaina 30.10.2015.
Raute Oyj:n varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi Lahdessa tiistaina 24.3.2015.

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 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 2013 oli 83,3 miljoonaa euroa.
Henkilöstön määrä vuoden 2013 lopussa oli 534.
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