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LOUNEA OY:N OSAVUOSIKATSAUS Q1/2017
•
•

•

•

•

Konsernin tammi-maaliskuun liikevaihto oli lähes viime vuoden tasolla ollen 17,9 M
euroa.
Konsernin liiketulos oli kausiluontoisesti hieman viime vuotta alhaisempi. Liikevoitto
jaksolla oli 1,0 M euroa (Q1/2016 1,4 M euroa, Q1/2015 0,5 M euroa). Viime vuoden
ensimmäinen neljännes oli poikkeuksellisen hyvä johtuen jaksoon kohdistuneista
korkeista asennus- ja liittymistuotoista sekä 0,1 M euron kertaluonteisesta erästä. Koko
vuoden tuloksen odotetaan kuitenkin toteutuvan viime vuoden tasolla.
Jimm’s PC-Store Oy:n verkkokaupan alkuvuoden myynti pysyi viime vuoden tasolla
ollen 10,9 M euroa. Viime vuoden myyntiä nosti välitysmyynti, jota tänä vuonna ei ole
toteutunut. Verkkokaupan vertailukelpoinen myynti kasvoi 17 %. Liikevoitto parani 7 %
ollen 0,4 M euroa.
Teleoperaattoriliiketoiminnassa ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto laski 4 %
7,5 M euroon ja liiketulos aleni kausiluontoisesti viime vuodesta 39 % ollen 0,6 M euroa.
Alkuvuoden liittymämyynti on toteutunut vahvasti ja koko vuodesta odotetaan kuitenkin
viime vuoden tasoista.
Konsernin investoinnit olivat tammi - maaliskuussa 0,9 M euroa. Investoinnit
kohdistuivat pääosin valokuituverkkoon.

KATSAUSKAUDEN KESKEISET TUNNUSLUVUT LOUNEA – KONSERNISSA
1 - 3/2017 (M€)

1 - 3/2016 (M€)

Muutos

Liikevaihto

17,9

18,2

-1 %

Käyttökate

2,5

2,8

-12 %

Liikevoitto

1,0

1,4

-26 %

Tulos ennen
tilinpäätössiirtoja ja veroja

1,0

1,4

-24 %

Liikevoitto %

5,7 %

7,6 %

Omavaraisuusaste %

85 %

82 %

Sijoitetun pääoman tuotto %

4,6 %

6,3 %

Oma pääoma / osake €

960

917
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TOIMITUSJOHTAJA VELI-MATTI VIITANEN:
”Lounean alkuvuoden myynti ennätysvauhdissa”
Lounea konsernin vuoden 2017 alku oli viime vuotiseen tilanteeseen nähden
vauhdikkaampaa myynnin käynnistyessä aikaisempia vuosia tehokkaammin. Hyvästä
myyntivauhdista huolimatta liittymien käyttöönottoja ei saatu tehtyä yhtä paljon kuin viime
vuonna, joten alkuvuoden tulos on viime vuotta pienempi. Sastamalan liiketoiminta on
nyttemmin integroitunut täysin Louneaan, ja Jimm’s PC-Storen kaupankäynti oli
aikaisemmasta tuttua. Satunnaisesta välitysmyynnistä puhdistettu liikevaihto jatkoi kasvuaan
entiseen malliin. Onkin syytä edelleen odottaa, että koko vuoden tuloksemme on vähintään
viime vuoden luokkaa.
Lounea päätti vuonna 2016 lähteä mukaan salolaiseen konsortioon, joka osti Microsoftilta
entisen Nokian kampusalueen, jota nyttemmin nimitetään Salon IOT Parkiksi. Näimme, että
Salo tarvitsee nyt tukea elinvoimansa rakentamiseen ja tämä tuntui tuolloin hyvältä
vaihtoehdolta. Nyt, kun kiinteistö on saanut toimia paikallisessa ohjauksessa muutamia
viikkoja, on tunnelma asiasta vieläkin parempi. Alku on ollut hyvä ja kiinnostusta on riittänyt.
Huomioitakoon kuitenkin, että kova työ on vielä edessä ennen kuin tavoite kansainvälisestä
tiedekeskuksesta on saatu aikaan.
Tämän tyyppistä toimintaa kaivataankin, koska tulevaisuuden kaupungit tulevat olemaan
älykaupunkeja, joissa kaupunki toimii asukkaidensa ja käyttäjiensä puolesta monella tavalla.
Se kertoo autoilijoille vapaista parkkiruuduista, ohjaa liikennevirtoja, pitää kaupungin
valaistuna siellä missä tarvetta on, pitää kaupungin entistä turvallisempana, kertoo
tapahtumista jne. Lounea haluaa olla tukemassa tämän tyyppisen liiketoiminnan syntymistä
siksikin, että tulevaisuuden älykaupungit tarvitsevat tietoliikenteeltä paljon enemmän kuin
mitä tällä hetkellä on mahdollista. Valokuituverkkoja tarvitaan entistä enemmän!
Louneat omat investoinnit valokuituverkkoihin ovat siis oikea liike Lounean tyyppiselle
paikalliselle toimijalle. Investoinnit ovat pitkäikäisiä ja vaativat ennakoitavuutta ympäristöltä,
jotta riskit ovat kohtuullisia. Tämän takia onkin erittäin hyvä, että Viestintävirasto on antanut
uudet HMV-päätösluonnokset, joissa sääntely olisi Lounean osalta kevenemässä. Päätöksiä
on todennäköisesti odotettavissa kesän aikana. Tämä tarkoittaisi Lounean osalta sitä, että
enimmäishintaa ei Lounean osalta enää asetettaisi ja investointien riski tulevaisuutta ajatellen
olisi olennaisesti pienempi.
Lounea juhlii tänä vuonna 130 vuotista taivaltaan. Olemme olleet pitkäaikainen toimija ja
investoija alueellamme. Haluankin muistuttaa omistajiamme tulevasta yhtiökokouksestamme,
jossa omistajien on jälleen kerran mahdollista päättää oman yhtiönne tulevaisuudesta.
Tervetuloa mukaan.
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TELEOPERAATTORILIIKETOIMINTA
Teleoperaattoriliiketoiminnan ensimmäinen vuosineljänneksen liikevaihto heikkeni hieman
edellisestä vuodesta ja liiketulos putosi ollen kuitenkin edelleen kohtalaisella tasolla. Viime
vuoden ensimmäinen neljännes oli poikkeuksellisen hyvä johtuen jaksolle osuneista korkeista
asennus- ja liittymistuotoista sekä 0,1 M euro kertaluonteisesta erästä. Tulos on pikemminkin
palannut normaalille tasolle ja koko vuoden näkymät ovat edelleen hyvät. Liikevaihtoa
pienensi kupariverkon puhe- ja laajakaistaliittymien väheneminen. Kasvua tuli puolestaan
uusista valokuituliittymistä sekä yritysliiketoiminnasta. Dataliittymät ovat kokonaisuudessaan
kääntyneet kasvuun uusien valokuituliittymien korvatessa poistuvia ADSL kupariliittymiä.

1 - 3/2017 (M€)

1 - 3/2016 (M€)

Muutos

Liikevaihto

7,5

7,8

-4 %

Käyttökate

2,1

2,4

-15 %

Liikevoitto

0,6

1,0

-39 %

03/2017

03/2016

Muutos

Data

28 295

26 647

6%

Puhe

13 765

17 297

-20 %

TV

35 826

34 494

4%

03/2017

03/2016

Muutos

Kytketyt liittymät

19 040

14 958

27 %

Rakennettu kanta

48 693

43 920

8%

LIITTYMIEN MÄÄRÄ KPL

VALOKUITULIITTYMIEN MÄÄRÄ KPL
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VERKKOKAUPPALIIKETOIMINTA
Jimm’s PC-Store Oy:n verkkokaupan alkuvuoden liikevaihto pysyi viime vuoden tasolla.
Viime vuoden myyntiä nosti välitysmyynti, jota tänä vuonna ei ole toteutunut. Verkkokaupan
vertailukelpoinen myynti kasvoi 17 %. Kannattavuus parani hieman viime vuodesta.

1 - 3/2017 (M€)

1 - 3/2016 (M€)

Muutos

Liikevaihto

10,9

10,9

0%

Käyttökate

0,4

0,4

+6 %

Liikevoitto

0,4

0,4

+7 %

HENKILÖSTÖ
Henkilöstön kokonaismäärä katsauskauden lopussa oli 212 (206) (aktiiviset työsuhteet).

LIIKETOIMINNAN NÄKYMÄT
Yhtiö arvioi loppuvuoden tuloksen pysyvän hyvällä tasolla. Yleisen taloudellisen tilanteen
kehitys vaikuttaa ennusteeseen ja näkyy erityisesti verkkokaupan myynnin kehityksessä.
Lounea on haastettu katsauskauden aikana käräjäoikeuteen ylimääräisen yhtiökokouksen
30.11.2016 tekemästä päätöksestä lunastuslausekkeen lisäämisestä yhtiöjärjestykseen.
Prosessin odotetaan kestävän pitkään.

OSAVUOSIKATSAUKSEN LAADINTAPERIAATTEET
Osavuosikatsauksen luvut ovat tilintarkastamattomia ja suuntaa-antavia lukuja konsernin
tuloskehityksestä. Konserniyhdistelyssä ei ole huomioitu konsernin osakkuusyritysten
vaikutusta.

LISÄTIEDOT:
Toimitusjohtaja Veli-Matti Viitanen, veli-matti.viitanen(at)lounea.fi, 029 7070 275

