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Konsernin tammi-maaliskuun 2015 liikevaihto oli 14,0 M€ (14,8 M€).
Liikevoitto jaksolla oli 0,6 M€ (0,7 M€).
Jimm’s PC-Store Oy:n verkkokaupan alkuvuoden myynti oli 4,2 % viime vuoden vastaavaa
alhaisempi, jonka johdosta liiketulos heikkeni.
Teleoperaattoriliiketoiminnassa ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto laski hieman
mutta kannattavuus parani.
Rahoitustuottoja kirjattiin jaksolla 0,1 M€. Sijoitusten tuotto oli hyvällä tasolla ja
sijoitusvarallisuuden arvo kasvoi 8 % 21,2 M€:oon. Vuokrattavien liikekiinteistöjen
täyttöaste parani katsauskaudella Forssan Puistolinnan ja Salon Tehdaskadun uusien
vuokralaisten myötä.
Konsernin investoinnit olivat tammi - maaliskuussa 0,5 M€. Investoinnit kohdistuivat
pääosin valokuituverkkoon.

Katsauskauden keskeiset tunnusluvut Lounea - konsernissa (M€):

1-3/2015

1-3/2014

Muutos

Liikevaihto

14,0

14,8

-5,3 %

Käyttökate

1,9

2,2

-10,1 %

Liikevoitto

0,5

0,7

-17,4 %

Tulos ennen veroja

0,8

1,8

-58 %

Liikevoitto %

3,8 %

4,5 %

Omavaraisuusaste

90,1 %

89,4 %

Sijoitetun pääoman tuotto 3,6 %

7,7 %

Oma pääoma / osake

860€

884€
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Toimitusjohtaja Veli-Matti Viitanen:
”Markkina alavireinen alkuvuonna ”

Lounea Oy:n ensimmäinen vuosineljännes oli vuoden takaista haasteellisempi lähinnä siksi, että
verkkokauppaliiketoiminnan markkina heikentyi vuoden 2014 ensimmäiseen neljännekseen
verrattuna. Edellisen vuoden myyntiä piristi tuolloin Windows XP –käyttöjärjestelmän tuen
päättyminen, joka tuolloin aiheutti piikin PC –tietokoneiden kysynnässä. Lisäksi dollarin
vahvistuminen euroon nähden on nostanut kuluttajahintoja, joka on omalta osaltaan hiljentänyt
kaupankäyntiä. Teleoperaattorimarkkina jatkoi edelleen haasteellisessa tilanteessa
kupariliittymien vähentyessä, vaikka valokuituliittymiä myimmekin hyvällä tahdilla. Oma
toimintamme verkkokaupassa keskittyy lähinnä pelaajien ja asiantuntija-asiakkaiden
palvelemiseen ja oman näkemyksemme mukaan markkinan pitemmän aikavälin kasvunäkymät
ovat edelleen hyvät, joten markkinan heikentyminen on nähtävissä tilapäisenä ilmiönä.
Teleoperaattoriliiketoiminnan heikentyminen jatkuu kupariverkkomme liittymien poistuessa
edelleen kunnes valokuituverkkomme asiakasmäärä ylittää kriittisen määrän.
Henkilöasiakasmarkkinan taloyhtiömyynti on vuoden ensimmäisellä neljänneksellä selvästi
piristynyt viranomaisten muutettua aloitteestamme kantaansa taloyhtiöiden sisäverkkojen
määräyksissä. Yritysasiakkaiden palvelukehitys kohden kokonaisvaltaisempaa ratkaisumallia on
saanut ensimmäisen konkreettisen etenemispisteensä, kun allekirjoitimme Allteqin kanssa
yhteistyösopimuksen toiminnanohjausjärjestelmien myynnistä ja markkinoinnista PK-sektorille.
Omistajastrategiamme mukaan pääpainopisteet konsernillemme ovat hyvässä osinkotuotossa
sekä huippuluokan tietoliikennepalveluissa. Olemmekin saaneet alkuvuonna valmiiksi uusia
valokuituverkkoja Salon Hähkänään ja Pappilaan, Jokioisille, Kaarinaan ja Paimioon. Lisäksi
rakennamme valokuituverkkoja parhaillaan Salon Vartsalan, Perniön Tuohitun alueilla sekä
Jokioisilla, Tammelassa, Loimaalla, Kaarinassa ja Paimiossa.
Yhtiömme osake on ollut kiinnostuksen kohteena viime vuoden syksystä lähtien ja osakkeen hinta
on noussut noin 40 % tänä aikana. Jotta osakkaillamme olisi mahdollisimman hyvät tiedot
arvioidessaan osakkeemme hintaa, olemme päättäneet muuttaa toimintaamme osakasystävällisemmäksi. Tätä palvelee mm. alkuvuodesta päätetty teleoperaattoriliiketoiminnan siirto
Lounea Oy:n 100 % omistamaan tytäryhtiöön Lounea Palvelut Oy. Tulemme jatkossa raportoimaan
liiketoiminnoistamme entistä avoimemmin verkkosivuillamme sekä erikseen järjestettävillä
omistajapäivillä.
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Teleoperaattoriliiketoiminta
Teleoperaattoriliiketoiminnan ensimmäinen vuosineljännes toteutui pitkälti edellisen vuoden
mukaisena. Liikevaihto laski hieman, suurin lasku tapahtui yritysten laitekaupassa ja kotitalouksien
liittymien kytkentämaksuissa. Dataliittymien kuukausimaksut kääntyivät puolestaan kasvuun
uusien kuituliittymien käyttöönoton myötä. Kannattavuus oli hieman edellisvuotta paremmalla
tasolla toiminnan tehostamisen myötä.
Uusien liittymien myynti ja käyttöönotto rakennettuun valokuituverkkoon on toiminnan keskeinen
tavoite kuluvalle vuodelle. Yritysasiakkaille tarjoamme lisäksi entistä laajempaa liiketoimintasovellusten valikoimaa uusien kumppanuuksien myötä ja operaattoriasiakkaille luotettavia ja
nopeita yhteyksiä kehittyvässä kuituverkossamme.

1-3/2015

1-3/2014

Muutos

Liikevaihto

6,4

6,6

-3,7 %

Käyttökate

1,8

1,7

2,6 %

Liikevoitto

0,4

0,3

14,7 %

Valokuituliittymien määrä kpl:
3/15

3/14

Kasvu

Kytketyt liittymät

10.537

8.984

%

Rakennettu kanta

36.349

34.287

%

3/15

3/14

Muutos

Data

21.824

22.316

-2 %

Puhe

17.094

19.695

+13 %

TV

27.956

27.734

+1 %

Liittymien määrä kpl

Verkkokauppaliiketoiminta
Jimm`s PC-Store Oy:n liikevaihto kääntyi pitkään jatkuneen kasvun jälkeen laskuun heijastaen
yleisen kulutuskysynnän heikkenemistä tietotekniikkamarkkinoilla. Myös dollarin vahvistumisen
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aiheuttamat hinnannousut tukkuhinnoissa ovat osaltaan vaikuttaneet kysyntään. Myynnin
volyymin pudotus näkyi kannattavuuden heikentymisenä edelliseen vuoteen verrattuna.

1-3/2015

1-3/2014

Muutos

Liikevaihto

7,9

8,3

-4,2 %

Käyttökate

0,2

0,4

-61,7 %

Liikevoitto

0,1

0,4

-62,3 %

Sijoitukset ja kiinteistöt
Sijoitussalkun arvo on kehittynyt vuoden alusta positiivisesti. Arvon nousu on 8 % ja
sijoitusvarallisuuden markkina-arvo oli maaliskuun lopussa 21,2 M€. Saimme katsauskauden
aikana 2 uutta vuokralaista Forssan Puistolinnan liikehuoneistoomme sekä uuden vuokralaisen
Salon Tehdaskadun kiinteistöön. Viksbergin kiinteistön osalta vapaat tilat täyttyvät huhtikuussa.
Vapaata vuokrattavaa tilaa on jäljellä Puistolinnassa sekä Sepänhaan kiinteistössä Forssassa.

Henkilöstö
Henkilöstön kokonaismäärä katsauskauden lopussa oli 192. Katsauskaudella maksettiin palkkoja
2,0 M€.

Liiketoiminnan näkymät
Yhtiö arvioi loppuvuoden tuloksen säilyvän viime vuoden tasolla. Yleisen taloudellisen tilanteen
kehitys vaikuttaa ennusteeseen ja näkyy erityisesti verkkokaupan myynnin kehityksessä.
Verkkokaupan osalta tulevien pelijulkaisujen sekä Windows 10 lanseerauksen odotetaan piristävän
markkinaa loppuvuodesta.

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

