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Periodemeddelelse
Udviklingen i aktiviteterne i selskabets 3. kvartal af regnskabsåret 2018/19 har været over niveauet ift.
seneste år. Indtjeningen har været på niveau med forventningerne. RIAS A/S har dermed opfyldt den
forventede målsætning for de første 9 måneder af regnskabsåret 2018/19. Den positive udvikling fordeler
sig pænt over alle brancher, dog som eneste undtagelse ses en vigende afsætning inden for
produktgrupperne til den visuelle sektor.
Den hjemlige efterspørgsel i industrien har fortsat påvirket omsætningen positivt, hvorimod
eksportsektoren har ligget fladt i forhold til seneste år. Dette tilsammen har været årsagen til en let vækst i
industrisalget, hvor produktgrupperne til den visuelle sektor trækker nedad. 3. kvartal har været påvirket af
stigende bekymringer i forbindelse med Brexit og den optrappede handelskrig samt den økonomiske
udvikling i de nære eksportmarkeder. Generelt er stemningen på markedet dog fortsat positiv, og det
bygger på en stadig tilfredsstillende ordrehorisont.
Afsætningen af selskabets byggeriprodukter har udviklet sig bedre end ventet og på et noget højere niveau
end samme periode i 2017/18. Dette viser at også Byggeridivisionen har været i stand til at genvinde salget
og nu er tilbage på et noget højere niveau end før krisen, hvilket må opfattes positivt. Stemningen i DIY
sektoren er positiv, og man forventer en let positiv udvikling for 2020.
Omsætningen og indtjeningen i Sverige har ligeledes udviklet sig som forventet og på et noget højere
niveau end 2017/18. Trods en hård konkurrence på markedet er det lykkedes at hæve indtjeningsmarginen.
Forarbejdningsområdet udvikler sig som forventet og på et noget højere niveau end sidste år.
Kapacitetsomkostningerne er let stigende, hvilket bl.a. skyldes stigende priser på transport, som det ikke
har været mulig at videregive til kunderne i fuldt omfang. En yderligere forklaring er fortsatte investeringer
i at optimere processerne samt investeringer i de strategiske udviklingsområder; eksport og
forarbejdningsområdet.
På denne baggrund forventer bestyrelsen nu et EBIT resultat for regnskabsåret 2018/19 i intervallet 9,0 –
10,0 mio. kr. mod et EBIT resultat året før på 9,1 mio. kr.
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