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(perustuu pörssitiedotteeseen 30.7.2013)
•
Konsernin liikevaihto 43,2 Me (37,5 Me) kasvoi 15 % vertailukaudesta. Uusien tilausten määrä oli 34 Me (76 Me).
•
Liiketulos oli +0,6 Me (+0,1 Me). Tulos ennen veroja oli +0,8 Me (+0,1 Me).
•
Osakekohtainen tulos oli +0,16 euroa (-0,05 e).
•
Toisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 19,8 Me ja liiketulos 0,3 Me tappiollinen. Uusien tilausten määrä oli 24 Me ja tilauskanta katsauskauden lopussa oli 40 Me.
•
Tulosnäkymissä ei muutosta. Rauten vuoden 2013 liikevaihdon ja liiketuloksen arvioidaan pysyvän edellisen vuoden 2012 tasolla.

TOIMITUSJOHTAJA TAPANI KIISKI: UUDET TILAUKSET TOISEN VUOSINELJÄNNEKSEN VALOPILKKU
”Toinen vuosineljänneksemme oli ensimmäisen peilikuva; uusia
tilauksia saimme kohtuullisesti ja selvästi enemmän kuin viime
vuonna vastaavaan aikaan. Sen sijaan emme saavuttaneet tavoittelemaamme liikevaihdon kasvua ja positiivisen tuloskehityksemme jatkumista.
Asiakkaidemme markkinatilanne on edelleen epävarma monilla markkina-alueilla vallitsevan rakentamisen ja kaupankäynnin
heikon tilanteen takia. Isompia investointeja ei tällaisessa tilanteessa käynnistetä. Lyhyellä tähtäimellä tarkasteltuna tuotantolaitosten käyttöasteet ovat kuitenkin hyvällä tasolla ja tarvetta
kilpailukykyä parantaville hankkeille on. Tästä syystä kysyntä
pienemmille investoinneille ja palveluille, etenkin modernisoinneille, on ollut hyvällä tasolla. Tilauskertymämme toisella vuosineljänneksellä kertoo juuri tästä: tilauskertymä oli kohtuullinen
ilman suuria yksittäisiä tilauksia.
Liikevaihtomme toisella vuosineljänneksellä jäi alhaiseksi tilauskannan ajoituksesta ja parin edellisen vuosineljänneksen alhaisesta uusien tilausten määrästä johtuen. Tappiolliseksi jäänyt
liiketuloksemme on meille valitettava pettymys, mutta vastaa
toteutuneen liikevaihdon tasoa.
Suuriakin investointeja on edelleen suunnittelu- ja neuvotteluvaiheessa. Talouden epävarmuus ja rahoitusmarkkinoiden jatkuva kiristyminen hidastavat näiden hankkeiden toteutumista jopa

turhautumiseen asti. Uskon jonkin neuvotteluvaiheessa olevista
merkittävistä hankkeista kuitenkin etenevän päätökseen vielä
kuluvan vuoden aikana. Toisen vuosineljänneksen pettymyksestä huolimatta on meillä edelleen hyvät mahdollisuudet saavuttaa, aikaisemmin ennakoimamme mukaisesti, viime vuoden
liikevaihdon ja liiketuloksen taso. Viime vuoden jättiprojekteista poiketen liiketoimintamme tulee tänä vuonna koostumaan
isosta joukosta pieniä toimituksia ja palveluita”, toteaa Rauten
toimitusjohtaja Tapani Kiiski.

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.
Maailmantalouden ja rahamarkkinoiden kehitykseen liittyvää
epävarmuutta pitävät edelleen yllä eräiden Euroopan maiden
velkaantumiseen ja euron tulevaisuuteen liittyvät uhkat sekä
pelko Aasian maiden talouskasvun hidastumisesta. Rauten
asiakasteollisuuksien osalta markkinatilanne on jatkunut epävarmana useilla markkina-alueilla. Tästä huolimatta asiakasteollisuuksien kapasiteetin käyttöasteet ovat pysyneet hyvinä.
Pohjois-Amerikassa on markkinatilanteen paranemisesta nähtävissä merkkejä, mutta se ei vielä näy konkreettisesti vaneri- ja
LVL-teollisuuden investointipäätöksissä.
PUUTUOTETEKNOLOGIAN JA TEKNOLOGIAPALVELUIDEN
KYSYNTÄ
Vuoden 2013 toisella neljänneksellä asiakaskunnan investoinnit painottuivat pienehköihin kone- ja laiteinvestointeihin
sekä modernisointeihin. Kunnossapito- ja varaosapalveluiden
kysyntä on pysynyt hyvänä. Tämä kertoo Rauten asiakkaiden
tuotantolaitosten käyttöasteiden pääosin pysyneen hyvällä tasolla. Vaikeasta markkinatilanteesta pitkään kärsineessä Pohjois-Amerikassa teknologiapalveluiden kysyntä kehittyi positiiviseen suuntaan.
Useita suunnittelu- ja neuvotteluvaiheessa olevia yksittäisiä
tuotantolinjoja ja kokonaisia tehtaitakin koskevia hankkeita
on vireillä. Hankkeiden lopullisten päätösten ja toteuttamisen
edellytyksenä on asiakaskunnan luottamuksen säilyminen ja
vahvistuminen kysynnän pysyvyyteen sekä hankkeiden rahoituksen järjestyminen.
KILPAILUASEMA
Rauten kilpailuasema on hyvä. Rauten ratkaisut auttavat asiakkaita varmistamaan toimitus- ja palvelukykyään Rauten toimittaman laitteen tai palvelun koko elinkaaren ajan. Tällaisissa
investoinneissa toimittajan kokonaisosaaminen sekä laaja ja
monipuolinen teknologiatarjonta ovat ratkaisevassa asemassa. Asiakkaiden yhteistyökumppanivalinnoissa Rauten kilpailueduilla on suuri merkitys. Myös Rauten vahva rahoitusasema
sekä pitkäjänteinen sitoutuminen valittujen asiakasteollisuuksien palvelemiseen lisää uskottavuutta ja parantaa kilpailuasemaa pitkäaikaisten investointihankkeiden toteuttajana.

NÄKYMÄT VUODELLE 2013
Rauten liiketoiminnalle on luonteenomaista investointihyödykkeiden kysynnän herkkyys maailmantalouden ja rahoitusmarkkinoiden suhdanteiden vaihteluille.
Maailmantalouden ja rahoitusmarkkinoiden kehitykseen liittyy
edelleen merkittävää epävarmuutta johtuen joidenkin Euroopan maiden velkaantumiseen liittyvistä uhkista ja Yhdysvaltain
talouden toipumiseen liittyvästä epävarmuudesta. Myös Aasian,
erityisesti Kiinan, talouskasvun hidastumisesta kertovat viestit
lisäävät 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 tuotantolinja- ja tehdaslaajuisia investointihankkeita on
suunnitteluvaiheessa. Hankkeiden toteutuminen ja ajoitus riippuvat mahdollisten investoijien luottamuksesta puutuotteiden
markkinatilanteen säilymiseen kohtuullisella tasolla sekä joillakin markkina-alueilla asiakkaiden hankkeiden rahoituksen järjestymisestä.
Vahvan rahoitus- ja markkina-aseman sekä tehtyjen kehitystoimenpiteiden ansiosta Rauten kyky vastata kysyntään markkinoiden elpyessä on hyvä.
Rauten tulosnäkymissä koko vuoden 2013 osalta ei ole tapahtunut muutosta. Epävarmuus talouden kehityksen suunnasta
vuonna 2013 heijastuu Rauten asiakaskunnan investointipäätöksiin ja Rauten uusien tilausten määrään. Olemassa olevaan tilauskantaan ja neuvotteluvaiheessa oleviin hankkeisiin perustuen Rauten vuoden 2013 liikevaihdon ja liiketuloksen arvioidaan
pysyvän edellisen vuoden 2012 tasolla.
Tutustu pörssitiedotteeseen kokonaisuudessaan osoitteessa
www.raute.com.

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.
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