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RAUTE OYJ - OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2016

(Pörssitiedote 26.10.2016)
• Konsernin liikevaihto 77,1 Me (87,8 Me) laski 12 % vertailukaudesta. Uusien tilausten määrä oli 120 Me
(129 Me).
• Liiketulos oli 4,3 Me (5,3 Me). Tulos ennen veroja oli 3,9 Me (5,3 Me).
• Osakekohtainen tulos oli laimentamattomana 0,74 euroa (1,07 e).
• Kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto oli 23,4 Me ja liiketulos 1,4 Me. Kolme isoa uutta tilauskokonaisuutta nosti uusien tilausten määrän vuosineljänneksen ennätystasolle 92 Me:oon. Tilauskanta
katsauskauden lopussa oli ennätyksellinen 102 Me.
• Tulosnäkymissä ei muutosta. Rauten vuoden 2016 liikevaihdon ja liiketuloksen arvioidaan pysyvän vuoden 2015 tasolla.
Toimitusjohtaja Tapani Kiiski:
Neljä uuden kapasiteetin tehdashanketta käynnistyi - tilauskanta ennätystasolle
Liikevaihtomme ja -tuloksemme kehitys jatkui ennakoimamme mukaisena edelleen kolmannellakin
neljänneksellä eikä yllätyksiä tullut. Liikevaihto ja
-tulos vastasivat vuosineljänneksen alun alhaista
tilauskantaamme ja katsauskautta edeltänyttä pitkää alhaista uusien tilausten jaksoa.
Heinä- ja elokuussa onnistuimme saamaan tilaukset
neljän uutta kapasiteettia luovan hankkeen tuotantokoneista, kolmessa eri tilauksessa: Metsäliitolle
viilun tuotantolinja Äänekoskelle ja LVL:n tuotantolinja Lohjalle Suomeen, Steicolle LVL:n tuotantolinjat Czarna Wodaan Puolaan ja Vjatskiy Fanernyi
Kombinatille koivuvanerin tuotantolinjat Kirovin
seudulle Venäjälle. Kaikista näistä kaupoista olimme
neuvotelleet jo kuukausia, jopa yli vuoden ennen
tilausten saamista. Neljän ison projektitoimituksen
käynnistyminen lähes yhtä aikaa ja viivästyneenä
odottamastamme on meille jälleen näytön paikka.
Luotan kuitenkin toimituskykymme joustavuuteen.
Siitä meillä on hyviä näyttöjä kahdelta viime vuodelta. Kuluneen neljänneksen liikevaihtoon saadut
tilaukset eivät vielä ehtineet vaikuttaa. Näiden tilausten saaminen osoittaa, että kilpailukykymme on
parhaimmillaan juuri tällaisissa suurissa hankkeissa.
Asiakkaidemme markkinatilanne on arviomme mukaan säilynyt jokseenkin ennallaan. Käyttöasteet
ovat hyviä, vaneri- ja LVL-tuotteiden hinnat pääosin
normaalilla tasolla ja siten kannattavuudet vähintään kohtuullisia. Monet asiakkaamme kertovat
edelleen tilauskantojen lyhyydestä. Siten yksittäisten konelinjojen jamodernisointien osalta inves-

tointipäätösten tekeminen on hidasta. Toisaalta
teknologiapalveluidemme kysyntä on aktiivista.
Pitkään jatkuttuaan tällainen tilanne alkaa muodostua jo uudeksi normaaliksi.
Onnistuimme suunnittelemaan saamiemme suurten tilausten ajoituksen työkuormaamme niin, että
säilytämme kykymme palvella kaikkia asiakkaitamme ennätystasoisesta tilauskannasta huolimatta. Tilauskantamme muodostaa jo nyt vahvan näkymän
ensi vuoteen. Samalla se antaa meille mahdollisuuden kehittää toimintaamme ja kilpailukykyämme
silmällä pitäen ajanjaksoja, jolloin ei suuria tehdasprojekteja markkinoilla ole.
Vaikka meille tuleekin varmasti kiire, olen vakuuttunut, että onnistumme kirimään loppuvuoden aikana niin, että saavutamme tämän vuoden osalta
ennakoimamme mukaisesti liikevaihdon ja liiketu-

loksen, jotka ovat viime vuoden tasolla. Siihen tarvitsemme kaikkien rautelaisten ja yhteistyökumppaniemme panosta ja onnistumista.
Liikevaihto
Kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto oli 23,4
miljoonaa euroa (31,4 Me). Alhaiseksi jäänyt liikevaihto vastasi neljänneksen alun alhaista tilauskantaa ja jaksolle suunniteltua toimitusten etenemistä.
Teknologiapalveluiden osuus koko liikevaihdosta
oli korkea 49 prosenttia (32 %) johtuen projektitoimitusten alhaisesta määrästä.
Tulos ja kannattavuus
Kolmannen vuosineljänneksen liiketulos oli 1,4
miljoonaa euroa voitollinen (1,9 Me voitollinen) ja
5,8 prosenttia (6,1 %) liikevaihdosta. Tulos oli 0,9
miljoonaa euroa voitollinen (1,5 Me voitollinen) ja
tulos osaketta kohti oli laimentamattomana +0,22
euroa (+0,36 e). Kannattavuus vastasi toteutunutta
liikevaihtoa.

Liiketoimintariskit
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.
Rauten osalta merkittävimmät lähiajan riskit liittyvät toteutusvaiheessa olevien useiden isojen tehdaslaajuisten hankkeiden läpiviemiseen sopimusehdoissa määriteltyjen aikataulujen mukaisesti.
Näkymät vuodelle 2016
Vallitsevan markkinatilanteen sekä kolmannen neljänneksen saatujen tilausten perusteella Rauten
vuoden 2016 liikevaihdon ja liiketuloksen arvioidaan olevan vuoden 2015 tasolla.
Tutustu osavuosikatsaukseen kokonaisuudessaan
osoitteessa www.raute.com.

RAUTELLE YHTEENSÄ NOIN 19 MILJOONAN EURON TILAUKSET VIROON
(Pörssitiedote 9.11.2016)

Raute Oyj on saanut yhteensä noin 19 miljoonan
euron arvoiset tilaukset Metsäliitto Osuuskuntaan
kuuluvalta Metsä Wood –liiketoiminta-alueelta. Tilauskokonaisuus muodostuu Metsä Woodin Viroon
rakennettavalle vaneritehtaalle toimitettavista konelinjoista ja niiden asennukseen ja käyttöönottoon liittyvistä palveluista.Konelinjat toimitetaan
ja vaneritehtaan asennus ja käyttöönotto alkavat
vuoden 2018 alussa.

tilaukset LVL:n tuotantolinjasta sekä koivuviilun
tuotantolaitoksen koneista ja laitteista Suomeen
astuivat voimaan heinäkuun lopussa.
Nyt saadulla noin 19 miljoonan euron arvoisella tilauskokonaisuudella ei ole vaikutusta Rauten aikaisemmin julkaistuihin tulosnäkymiin vuodelle 2016.
Rauten vuoden 2016 liikevaihdon ja liiketuloksen
arvioidaan olevan vuoden 2015 tasolla.

Rauten ja Metsä Woodin yhteistyö on jatkunut
pitkään, ja Metsä Woodin vaneri- ja LVL-tehtaiden
tuotantoprosessit on pääosin toteutettu Rauten
toimittamilla koneilla. Rautella ja Metsä Woodilla on myös laajaa yhteistyötä tuotantoprosessien
kunnossapidossa ja kehittämisessä. Rauten vahva
osaaminen LVL:n ja vanerin tuotannon kokonaisprosessien osaajana näkyy toimituskokonaisuuden
laajuudessa. Toimittajavalintaan vaikuttivat Rauten
aikaisemmat onnistuneet toimitukset niin Metsä
Woodille kuin muillekin vaneriteollisuudessa toimiville yrityksille.
Rauten nyt saama uusi tilaus liittyy Metsäliiton
8.6.2016 päättämään ja tiedottamaan investointiohjelmaan, jonka puitteissa Rauten aiemmin saamat yhteensä noin 25 miljoonan euron arvoiset
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.

