Sijoittajakirje
			
9.5.2016

RAUTE OYJ – OSAVUOSIKATSAUS 1.1.–31.3.2016
(perustuu pörssitiedotteeseen 29.4.2016)
•
•
•
•
•

Konsernin ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto 26,4 Me (24,6 Me) kasvoi 7 % vertailukaudesta.
Liiketulos oli 1,4 Me (1,2 Me). Tulos ennen veroja oli 1,3 Me (1,4 Me).
Osakekohtainen tulos oli 0,22 euroa (0,27 e).
Uusien tilausten määrä 13 Me (84 Me) oli alhainen. Tilauskanta katsauskauden lopussa oli 44 Me
(101 Me).
Rauten vuoden 2016 liikevaihdon ja liiketuloksen arvioidaan pysyvän vuoden 2015 tasolla.

TOIMITUSJOHTAJA TAPANI KIISKI: HIDAS ALKU VUODELLE
Voimme olla kohtuullisen tyytyväisiä alkuvuoden liikevaihtoomme ja liiketulokseemme. Ne
vastaavat vuoden alun tilauskannan perusteella
tekemiämme arvioita. Onnistuimme siis tilauskantamme hankkeiden toteuttamisessa pääosin suunnitelmiemme mukaisesti.
Uusien tilausten määrä oli meille selvä pettymys.
Yleinen talous- tilanne jatkoi hienoista paranemistaan päämarkkina-alueillamme, mutta näkyvää
vetoapua emme siitä saaneet. Merkittävää muutosta muutamien edellisten vuosineljännesten
tilanteeseen ei tässä suhteessa ole. Arvioin, että
asiakkaillamme markkinatilanne on pysynyt
kohtuullisen hyvänä. Tämän päättelemme varaosakysynnästämme sekä useiden asiakkaidemme
tuotannollisten investointien suunnittelun aktiivisuudesta.
Markkinatilanne LVL- ja vanerikoneissa on kokonaisuutena hy- vin mielenkiintoinen. Useilla
markkina-alueilla asiakkaidemme aktiivisuus on
selvästikin korkeammalla tasolla kuin viime vuonna. Tarjouskyselyjä saamme ja tarjouksia teemme
runsaasti. Vielä voimakkaammin asiakaskuntamme
aktiivisuus investointien- sa suunnittelussa näkyy
kauppaneuvottelujen aktivoitumisena.
Myyntihenkilömme ovatkin olleet alkuvuoden
aikana poikkeuksellisen kiireisiä. Konkreettisten
investointipäätösten ja kaupallisten sopimusten tekemiset ovat kuitenkin siirtyneet edelleen.
Yhteistä nimittäjää näille viivästyksille on vaikea
osoittaa. On ilmeistä, että talouden ja rahoitus-

markkinoiden epävarmuus vaikuttaa monessa tapauksessa. Geopoliittisilla jännitteillä ja niiden seurauksilla on myös vaikutusta.
Jo vuoden alussa ennakoimme uusien tilausten
painottuvan vuoden lopulle, joskaan näin hiljaista
vuoden alkua emme ennakoineet. Asiakkaidemme
hankkeiden lykkääntyminen, sen mukana uusien tilaustemme määrän alhainen taso ja tilauskan- nan
aleneminen lisäävät painetta ja haasteita kuluvan
vuoden onnistumiseemme. Asiakkaidemme aktiivisesti suunnittelemien investointihankkeiden, joita
alkuvuoden aikana on tullut esille jopa lisää, johdosta
olen edelleen luottavainen aikaisemman arviomme
toteutumiseen koko vuoden 2016 osalta: tulemme
saavuttamaan viime vuoden tason sekä liikevaihdossa että liike- tuloksessa. Työtä ja onnistumista
se vaatii niin meiltä ja yhteistyökumppaneiltamme
kuin asiakkailtammekin.

KILPAILUASEMA

LIIKETOIMINTARISKIT

Rauten kilpailuasema on pysynyt ennallaan ja on hyvä.
Rauten ratkaisut auttavat asiakkaita varmistamaan
toimitus- ja palvelukykyään tuotantoprosessinsa tai
sen osan koko elinkaaren ajan. Tällaisissa investoinneissa toimittajan kokonaisosaaminen sekä laaja ja
monipuolinen teknologiatarjonta ovat ratkaisevassa asemassa. Rauten kilpailuedut ovat merkittäviä
asiakkaiden yhteistyökumppanivalinnoissa. Myös
Rauten vahva rahoitusasema sekä pitkäjänteinen
sitoutuminen valittujen asiakasteollisuuksien palvelemiseen lisäävät uskottavuutta ja parantavat kilpailu- asemaa pitkäaikaisten investointihankkeiden
toteuttajana.

Maailmantalouden ja rahoitusmarkkinoiden kehitykseen liittyvä epävarmuus- sekä kansainvälinen poliittinen epävakaus ylläpitävät lähiajan riskejä. Vuoden 2015 toimintakertomuksessa ja tilinpäätöksessä
kuvatuissa liiketoiminnan riskeissä ei ole katsauskaudella tapahtunut oleellisia muutoksia.

Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2016
julkaistaan
keskiviikkona 27.7.2016.

Rauten osalta merkittävimmät lähiajan riskit liittyvät toteutusvaiheessa olevien isojen tehdaslaajuisten hankkeiden lääppivieniseen sopimusehdoissa
määritellyn aikataulun mukaisesti sekä uusien tilausten määrän kehitykseen.
NÄKYMÄT VUODELLE 2016
Hyvän aloittavan tilauskannan ja vallitsevan markkinatilanteen perusteella Rauten vuoden 2016 liikevaihdon ja liiketuloksen arvioidaan olevan vuoden
2015 tasolla.
Tutustu osvuosikatsaukseen
osoitteessa www.raute.com.

kokonaisuudessaan

Stora Enson Varkauden LVL-tehdasprojektissa eri linjojen asennukset on pääosin saatu tehtyä.

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 asiakkaan 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 Lahden Nastolassa. Muut omat tuotantoyksiköt ovat Kajaanissa,
Vancouverin alueella Kanadassa sekä Shanghain alueella Kiinassa. Rauten liikevaihto vuonna 2015 oli 127,3 miljoonaa euroa. Henkilöstön määrä vuoden 2015 lopussa oli 646. Lisätietoja yhtiöstä: www.raute.com.

