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Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2013
(pörssitiedote 30.10.2013)
• Konsernin liikevaihto 58,8 Me (67,4 Me) laski 13 % vertailukaudesta. Uusien tilausten määrä oli 41 Me (104 Me).
• Liiketulos oli +0,3 Me (+1,9 Me). Tulos ennen veroja oli +0,4 Me (+1,8 Me).
• Osakekohtainen tulos oli +0,07 euroa (+0,26 e).
• Kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto oli 15,6 Me ja liiketulos 0,3 Me tappiollinen. Uusien tilausten määrä oli
erittäin alhainen 7 Me.
• Tilauskanta katsauskauden lopussa oli 31 Me.
• Yhtiö antoi tulosvaroituksen 4.9.2013 heikentyneistä tulosnäkymistä. Liikevaihdon arvioidaan laskevan vuodesta
2012. Liiketuloksen arvioidaan heikkenevän edellisestä vuodesta merkittävästi, mutta olevan voitollinen.

Uusia tilauksia tarvitaan!
”Kolmannella neljänneksellä uusien tilausten määrä jäi erittäin
alhaiseksi. Tämä heikensi koko vuoden 2013 tulosnäkymiä. Liikevaihto toteutui kesällä ennakoimaamme pienempänä jo kolmannella vuosineljänneksellä ja tuloksemme jäi alhaisen liikevaihdon myötä tappiolliseksi.
Makrotalouden varovaisen positiiviset merkit eivät ole vielä heijastuneet toimialallemme. Asiakkaidemme kokema markkinatilanne on kaksijakoinen. Käyttöasteet ovat pysyneet kohtuullisen hyvinä, mutta tilauskannat ovat poikkeuksellisen lyhyitä.
Yhdellä sanalla tätä tilannetta voi luonnehtia epävarmaksi. Rautelle tämä tilanne näkyy niin, että palveluita ja pieniä hankkeita
asiakkaamme tilaavat jokseenkin normaalia tai jopa hyvää tahtia, mutta keskisuuret tai suuret hankkeet eivät etene päätökseen ja toteutukseen asti. Uusien tilaustemme kokonaismäärä
on jäänyt koko alkuvuoden osalta hyvin alhaiseksi, huolimatta
teknologiapalveluiden kasvusta.
Markkina-asemamme on pysynyt vahvana, mutta uusista tilauksista emme siis ole saaneet polttoainetta liikevaihtoa ylläpitämään ja kasvattamaan. Samanaikaisesti ovat muutamien isojen
tilauskannassamme olevien hankkeiden aikataulut siirtyneet
eteenpäin. Liikevaihtomme siis on jäänyt alhaiseksi tilauskannan määrän ja ajoituksen takia. Tuloksemme vastaa kustannusrakennettamme ja odotuksiamme näin alhaisella liikevaihdolla.
Aktiivisessakin neuvotteluvaiheessa on varsin kohtuullinen, jopa
hyvä määrä erilaisia hankkeita useammalle markkina-alueelle,
niin kuin on ollut koko kuluvan vuoden ajan. Huolimatta näiden
hankkeiden käynnistymisen siirtymisestä edelleen eteenpäin
olen luottavainen, että käänne parempaan tilauskertymämme

suhteen tapahtuu lähiaikoina. Tilauskantamme ajoitus on sellainen, että loppuvuoden liikevaihdon ja –tuloksen suuruus riippuu
loppuvuodelle ennakoitujen uusien tilausten toteutumisesta
sekä niistä vielä kuluvalle vuodelle tuloutuvan liikevaihdon määrästä”, toteaa Rauten toimitusjohtaja Tapani Kiiski.
Liiketoimintariskit
Maailmantalouden tilanne ja epävarmuus rahoitusmarkkinoiden
kehityksestä ylläpitävät lähiajan riskejä. Vuoden 2012 toimintakertomuksessa ja tilinpäätöksessä kuvatuissa liiketoiminnan
riskeissä ei ole katsauskaudella tapahtunut oleellisia muutoksia.
Rauten osalta merkittävimmät lähiajan riskit liittyvät kysynnän
ja tilauskannan kehittymiseen tämänhetkisen tilauskannan toimittamisen jälkeen

Näkymät vuodelle 2013
Rauten liiketoiminnalle on luonteenomaista investointihyödykkeiden kysynnän herkkyys maailmantalouden ja rahoitusmarkkinoiden suhdanteiden vaihteluille.
Maailmantalouden ja rahoitusmarkkinoiden kehitykseen liittyy
edelleen merkittävää epävarmuutta. Rauten asiakasteollisuuksien markkinatilanteen arvioidaan edelleen jatkuvan epävarmana.
Vaneriteollisuuden parannusinvestoinnit laadun ja kustannuskilpailukyvyn ylläpitämiseksi ja markkinaosuuksien säilyttämiseksi arvioidaan olevan lähitulevaisuudessa kohtuullisella tasolla, mikäli talouden epävarmuus ei kärjisty uudeksi kriisiksi.
Myös useita suunnittelu- ja neuvotteluvaiheessa olevia yksittäisiä tuotantolinjoja ja kokonaisia tehtaita koskevia hankkeita on
vireillä.

Vahvan rahoitus- ja markkina-aseman sekä tehtyjen kehitystoimenpiteiden ansiosta Rauten kyky vastata kysyntään markkinoiden elpyessä on hyvä.
Yhtiö antoi tulosvaroituksen 4.9.2013 heikentyneistä tulosnäkymistä. Epävarmuus talouden kehityksen suunnasta on heijastunut Rauten asiakaskunnan investointipäätöksiin ja Rauten
projektitoimitusten uusien tilausten määrään. Liikevaihdon
arvioidaan laskevan vuodesta 2012. Liiketuloksen arvioidaan
heikkenevän edellisestä vuodesta merkittävästi, mutta olevan
voitollinen. Liiketuloksen suuruus riippuu loppuvuodelle ennakoitujen uusien tilausten toteutumisesta sekä niistä vielä kuluvalle vuodelle tuloutuvasta liikevaihdosta.
Tutustu pörssitiedotteeseen kokonaisuudessaan osoitteessa
www.raute.com. Rauten osavuosikatsauksen esittelytilaisuudessa 30.10.2013 avattiin tarkemmin palveluliiketoiminan markkinaa ja mahdollisuuksia. Tilaisuuuden esitys on luettavissa osoitteessa www.raute.com / Sijoittajat / Julkaisut.

Linkki tuoreimpaan Rauten asiakaslehteen Plyvisions löytyy kotisivujemme aloitussivulta.
Tutustu mielenkiintoisiin artikkeleihin Rauten ratkaisuista ja
asiakasyrityksistä.

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 2012 oli 101,3 miljoonaa
euroa. Henkilöstön määrä vuoden 2012 lopussa oli 503.
Raute Oyj
Rautetie 2 (PL 69), 15551 Nastola
Puh. 03 82911, faksi 03 829 3200, sähköposti ir@raute.com, www.raute.com

