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LOUNEA OY:N OSAVUOSIKATSAUS Q2/2017
Julkaisuvapaa 31.8.2017
(Suluissa viime vuoden vastaavan jakson luku)
Lounea konsernin liikevaihto ja liikevoitto oli toisella vuosineljänneksellä viime vuoden
tasolla. Viime vuosi oli alkuvuoden osalta kausiluontoisesti poikkeuksellisen hyvä. Koko
vuodesta odotetaan kuitenkin viime vuoden tasoista.
Toisen vuosineljänneksen (huhti – kesäkuu)
 Liikevaihto oli 16,0 M euroa (16,0 M euroa).
 Liikevoitto jaksolla oli 1,0 M euroa (1,0 M euroa).
 Tulos ennen veroja oli 1,1 M euroa (1,7 M euroa).
Tammi-kesäkuu
 Liikevaihto oli 33,9 M (34,2 M euroa).
 Liikevoitto oli 2,0 M euroa (2,4 M euroa).
 Tulos ennen veroja oli 2,2 M euroa (3,0 M euroa).

Jimm’s PC-Store Oy:n verkkokaupan alkuvuoden myynti on ollut hyvällä tasolla. Viime
vuoden myyntiä nosti ulkomaisen välitysmyynnin poikkeuksellisen suuri osuus.
Toisen vuosineljänneksen (huhti - kesäkuu)
 Liikevaihto oli 8,6 M euroa (8,7 M euroa).
 Liikevoitto jaksolla oli 0,4 M euroa (0,2 M euroa).
Tammi-kesäkuu
 Liikevaihto oli 19,5 M euroa (19,6 M euroa).
 Liikevoitto oli 0,8 M euroa (0,6 M euroa).
Teleoperaattoriliiketoiminnassa alkuvuosi on sujunut suunnitellusti. Alkuvuoden vahva
liittymämyynti tulee näkymään loppuvuoden kehityksessä positiivisesti.
Toisen vuosineljänneksen (huhti - kesäkuu)
 Liikevaihto oli 7,8 M euroa (7,7 M euroa).
 Liikevoitto jaksolla oli 0,6 M euroa (0,9 M euroa).
Tammi-kesäkuu
 Liikevaihto oli 15,3 M euroa (15,5 M euroa).
 Liikevoitto oli 1,2 M euroa (1,9 M euroa). Viime vuoden tulosta
paransivat alkuvuoteen painottuneet kausiluontoiset tuotot sekä
kertaluontoiset erät.
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KATSAUSKAUDEN KESKEISET TUNNUSLUVUT LOUNEA – KONSERNISSA
Q2/2017

Q2/2016

1 - 6/2017
(M€)

1 - 6/2016
(M€)

Muutos%

Liikevaihto

16,0

16,0

33,9

34,2

-1 %

Käyttökate

2,4

2,5

4,9

5,3

-7 %

Liikevoitto

1,0

1,0

2,0

2,4

-18 %

Tulos ennen tilinpäätössiirtoja
ja veroja

1,1

1,7

2,2

3,0

-29 %

6,0 %

6,5 %

5,8 %

7,1 %

84,9 %

82,5 %

4,9 %

6,9 %

948

906

Liikevoitto %
Omavaraisuusaste %
Sijoitetun pääoman tuotto %
Oma pääoma / osake €
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TOIMITUSJOHTAJA VELI-MATTI VIITANEN:
”Positiivinen vire alkuvuodesta jatkui”
Lounea konsernin vuoden 2017 alku oli hieman viime vuotta perässä. Teleoperaattoriliiketoiminnassa valokuituliittymien myynti sekä käyttöönotot olivat viime vuotta
paremmassa vauhdissa, joten vuoden loppu näyttää edelleen muodostuvan hyväksi ja koko
vuodelle asetetut tavoitteet tultaneen saavuttamaan. Allekirjoitimme kesäkuussa Maininki
Kiinteistöpalvelut Oy:n kanssa yhteistyösopimuksen, joka tuo valokuituliittymät Kaarinan
keskustaan. Lounea liittää 2018 helmikuun loppuun mennessä lähes 1700 Maininki
Kiinteistöpalvelut Oy:n isännöimää huoneistoa Kaarinan alueella nykyaikaiseen, luotettavaan
ja nopeaan valokuituverkkoonsa. Jimm’s PC-Storen markkina on ollut alkuvuonna
kasvusuunnassa, joten vertailukelpoinen välitysmyynnistä puhdistettu liikevaihto jatkoi
kasvuaan entiseen malliin. Onkin syytä edelleen odottaa, että koko vuoden tuloksemme on
vähintään viime vuoden luokkaa.
Uusi tietosuojalaki on saanut aikaan liikehdintää asiakasyritystemme keskuudessa – ja hyvä
niin. Yritysten on entistä selkeämmin kerrottava asiakkailleen, mitä tietoja heistä kerätään ja
miten niitä käytetään. Samoin määräyksiä on tiukennettu tietojen säilytyksestä – asiakkaalla
esimerkiksi on oikeus tulla poistetuksi yrityksen tiedoista, ellei perustetta säilyttämiselle enää
ole. Jokaisen yrityksen olisikin tarkistettava ammattilaisella oma tilanteensa, sillä
enemmänkin yritykset ovat kohdanneet yllätyksiä siitä, kuinka monesta asiasta voikaan lain
mukainen rekisteri syntyä. Ja sanktiot ovat melkoiset.
Lounea jatkoi investointiohjelmaansa uusiin valokuituverkkoihin ja on samalla laajentamassa
aluettaan nykyisestä. Alueemme läheiset kaupungit ja kunnat ovat olleet hyvin kiinnostuneita
Lounean mahdollisesta laajentumisesta kyseisten kuntien alueelle. Keskustelut on nyt avattu
ensimmäisten osalta ja päätöksiä on todennäköisesti odotettavissa jo tämän vuoden puolella.
Lounea juhlii tänä vuonna 130 vuotista taivaltaan. Olemme olleet pitkäaikainen toimija ja
investoija alueellamme. Olemme myös lähteneet siitä, että paikallisten yhtiöiden on oltava
asiakaspalvelussaan valtakunnallisia yhtiöitä parempia ja läheisempiä. Hyvä asiakaspalvelu
lähtee asiakaspalvelullisista henkilöistä, joilla on oikea asenne, tekemisen meininki ja hyvä
yhteishenki. Tavoite vaatii paljon pitkäjänteistä työtä yhdessä henkilöstön kanssa ja
olemmekin jo joitakin edistysaskeleita ottaneet. Viimeisin näistä on uuden työskentelytavan
muutos entistä joustavammaksi ja vapaammaksi. Vanha malli muuttui ”joustotyöksi”. Samalla
uusimme Salon toimipisteemme entistä avoimemmaksi, värikkäämmäksi ja valoisemmaksi.
Muutos alkoi tällä kertaa Salosta ja laajenee aikaa myöten kaikkiin toimipaikkoihimme.
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TELEOPERAATTORILIIKETOIMINTA
Teleoperaattoriliiketoiminnan toisen vuosineljänneksen liikevaihto kasvoi hieman edellisestä
vuodesta. Kannattavuus oli suunnitellulla tasolla mutta hieman viime vuotta alempi. Viime
vuoden ensimmäinen vuosipuolisko oli poikkeuksellisen hyvä johtuen jaksolle osuneista
korkeista asennus- ja liittymistuotoista sekä kertaluonteisista eristä. 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.

Q2/2017

Q2/2016

1 - 6/2017

1 - 6/2016

(M€)

(M€)

Muutos

Liikevaihto

7,8

7,7

15,3

15,5

-1 %

Käyttökate

2,1

2,3

4,1

4,7

-13 %

Liikevoitto

0,6

0,9

1,2

1,9

-37 %

LIITTYMIEN MÄÄRÄ KPL

06/2017

06/2016

Muutos

Data

28 753

27 460

5%

Puhe

12 964

16 502

-21 %

TV

36 227

34 860

4%

06/2017

06/2016

Muutos

Kytketyt liittymät

20 033

15 582

29 %

Rakennettu kanta

49 600

45 148

10 %

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 ulkomaille suuntautunut välitysmyynti, jonka osuus viime
vuonna oli yli 13 % kokonaismyynnistä. Tänä vuonna välitysmyynnin osuus on ollut vähäistä.
Kotimaan verkkokaupan vertailukelpoinen myynti kasvoi 12 %. Kannattavuus parani viime
vuodesta.

Q2/2017

Q2/2016

1 - 6/2017

1 - 6/2016

(M€)

(M€)

Muutos

Liikevaihto

8,6

8,7

19,5

19,6

-0 %

Käyttökate

0,4

0,2

0,8

0,6

+41 %

Liikevoitto

0,4

0,2

0,8

0,6

+42 %

HENKILÖSTÖ
Henkilöstön kokonaismäärä katsauskauden lopussa oli 212 (205) (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

