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Vaisala-konsernin osavuosikatsaustiedote tammi-kesäkuu 2013

Huhti-kesäkuun 2013 liikevaihto ja liikevoitto laskivat. Taloudellinen ohjeistus
ennallaan.
Huhti-kesäkuu 2013 lyhyesti


Saadut tilaukset 65,6 (68,6) miljoonaa euroa, laskua 4 %



Tilauskanta 99,0 (124,5) miljoonaa euroa, laskua 20 %



Liikevaihto 65,2 (75,3) miljoonaa euroa, laskua 13 %



Liikevoitto 5,1 (11,4) miljoonaa euroa, laskua 55 %



Osakekohtainen tulos 0,20 (0,51) euroa



Liiketoiminnan rahavirta 10,2 (13,0) miljoonaa euroa



Rahavarat ja pankkisaatavat 61,5 (48,4) miljoonaa euroa

Tammi – kesäkuu 2013 lyhyesti


Saadut tilaukset 124,2 (124,3) miljoonaa euroa, laskua 0 %



Liikevaihto 130,9 (134,1) miljoonaa euroa, laskua 2 %



Liikevoitto 10,2 (12,4) miljoonaa euroa, laskua 18 %



Kertaluonteinen voitto tuotelinjan myynnistä 1,5 miljoonaa euroa



Osakekohtainen tulos 0,36 (0,50) euroa



Liiketoiminnan rahavirta 5,3 (17,6) miljoonaa euroa

Huhti-kesäkuu 2013 kommentit
Huhti-kesäkuun 2013 liikevaihto oli 65,2 (75,3) miljoonaa euroa ja laski 13 % edellisvuoteen verrattuna.
Liikevaihto laski kaikilla maan-tieteellisillä alueilla ja kaikissa liiketoiminta-kategorioissa eli tuotteissa,
toimitusprojekteissa ja palveluissa.
Weather-liiketoiminta-alueen huhti-kesäkuun 2013 liikevaihto oli 47,1 (56,8) miljoonaa euroa ja laski 17 %
edellisvuoteen verrattuna. Lasku johtui pääasiassa vähentyneestä toimitus-projektien määrästä. Liikevaihto
laski liiketoiminta-alueen kaikissa muissa asiakas-ryhmissä paitsi lentokentät-ryhmässä.
Controlled Environment –liiketoiminta-alueen huhti-kesäkuun 2013 liikevaihto oli 18,1 (18,5) miljoonaa
euroa ja laski 2 % edellisvuoteen verrattuna. Liikevaihto laski Euroopassa ja Japanissa, sen sijaan se kasvoi
Pohjois-Amerikassa ja Kiinassa. Liikevaihto kasvoi Life Science –asiakasryhmässä.
Huhti-kesäkuussa 2013 liikevaihto oli APAC-alueella 18,7 (21,8) miljoonaa euroa ja laski 14 %
edellisvuoteen verrattuna, Americas-alueella 24,7 (26,3) miljoonaa euroa ja laski 6 % edellisvuoteen
verrattuna ja EMEA-alueella 21,8 (27,2) miljoonaa euroa ja laski 20 % edellisvuoteen verrattuna.
Saadut tilaukset huhti-kesäkuussa 2013 olivat 65,6 (68,6) miljoonaa euroa ja laskivat 4 % edellisvuoteen
verrattuna. Tilauskanta oli 99,0 (124,5) miljoonaa euroa, 20 % alhaisempi kuin kesäkuun lopussa vuonna
2012. Tilauskannan lasku johtuu pääasiassa Pohjois-Amerikassa toteutetuista budjettileikkauksista,

liiketoimin-nallisista haasteista ja viivästyneistä tilauksista Euroopassa sekä siitä, että suuntaus kohti
lyhyempiä ostosyklejä jatkuu.
Liikevoitto huhti-kesäkuussa 2013 oli 5,1 miljoonaa euroa ja laski 6,3 miljoonaa euroa tai 55 % edellisen
vuoden 11,4 miljoonasta eurosta johtuen vähentyneestä myyntivolyymista ja toimitusprojektien
alhaisemmista katteista. Tuotemyynnin kannattavuus sen sijaan parani ja kiinteät kulut pysyivät samalla
tasolla kuin edellisenä vuonna.
Weather-liiketoiminta-alueen liikevoitto oli 3,2 miljoonaa euroa ja laski 6,7 miljoonaa euroa tai 67 %
edellisen vuoden 9,9 miljoonasta eurosta. Tämä johtui toimitusprojektien määrän vähenemisestä ja niiden
kannattavuuden laskusta. Tuotemyynnin kannattavuus sen sijaan parani.
Controlled Environment –liiketoiminta-alueen liikevoitto oli 2,2 miljoonaa euroa ja kasvoi 0,2 miljoonaa
euroa tai 9 % edellisen vuoden 2,0 miljoonasta eurosta huolimatta laskeneesta myyntivolyymista.
Liikevoiton kasvu johtui pääasiassa alhaisemmista kiinteistä kuluista.

Avainluvut
(tilintarkastamaton)
Miljoonaa euroa
Liikevaihto
Weather
Controlled Environment

4-6/2013
65,2
47,1
18,1

4-6/2012
75,3
56,8
18,5

1-6/2013
130,9
94,7
36,2

1-6/2012
134,1
97,8
36,2

1-12/2012
293,3
218,0
75,3

Saadut tilaukset
Tilauskanta

65,6

68,6

124,2

124,3

264,7

99,0

124,5

99,0

124,5

105,6

Liiketulos
Weather
Controlled Environment
Eliminoinnit ja muu toiminta

5,1
3,2
2,2
-0,3

11,4
9,9
2,0
-0,4

10,2
5,2
3,9
1,0

12,4
7,7
5,3
-0,6

30,2
22,6
9,4
-1,9

4,7
3,6

12,6
9,2

9,9
6,5

12,6
9,1

29,1
21,7

% Liikevaihdosta
Liiketulos
Voitto (tappio) ennen veroja
Kauden voitto (tappio)

7,8%
7,2%
5,5%

15,1%
16,7%
12,2%

7,8%
7,6%
5,0%

9,2%
9,4%
6,8%

10,3%
9,9%
7,4%

Osakekohtainen tulos
Oman pääoman tuotto

0,20
7,1%

0,51
10,0%

0,36
7,1%

0,50
10,0%

1,19
11,7%

10,2
61,5

13,0
48,4

5,3
61,5

17,6
48,4

48,2
74,8

Voitto (tappio) ennen veroja
Kauden voitto (tappio)

Liiketoiminnan rahavirta
Rahavarat kauden lopussa

Vertailutiedot vuodelta 2012 on oikaistu uudistetun IAS 19, Työsuhde-etuudet –standardin mukaisesti, lisätietoja esitetty sivulla 11.

Toimitusjohtaja Kjell Forsénin kommentit Vaisalan tuloksesta
“Vaisalan toimitukset ja liikevaihto pysyivät samalla hyvällä tasolla kuin tämän vuoden ensimmäisellä
vuosineljänneksellä. Viime vuoden toinen vuosineljännes oli vahva, mistä johtuen tämän vuoden vastaava
liikevaihto on 13 % alhaisempi, 65,2 miljoonaa euroa. Lasku johtui pääasiassa Weather-liiketoiminta-alueen
laskeneesta liikevaihdosta, koska toisella vuosineljänneksellä ei toimitettu yhtään isoa projektia.

Saadut tilaukset laskivat toisella vuosineljänneksellä 4 % edellisvuoteen verrattuna ja tilauskanta oli 20 %
alhaisempi kuin edellisenä vuonna. Tämä johtui Pohjois-Amerikassa toteutetuista budjettileikkauksista,
Euroopan valtioiden budjettipaineista sekä asiakkaiden lyhentyneistä ostosykleistä. APAC-alueella tilanne
oli kuitenkin parempi kuin muilla maantieteellisillä alueilla.
Americas oli maantieteellisistä alueista suurin ja sen osuus oli 38 % liikevaihdosta. Tämän alueen
liikevaihto kasvoi ensimmäisen vuosineljänneksen tasosta, mutta oli kuitenkin 1,6 miljoonaa euroa
alhaisempi verrattaessa edellisvuoden toiseen vuosineljännekseen. Myös APAC-alueen myynti kasvoi
ensimmäisestä vuosineljänneksestä, mutta laski edellisvuoteen verrattuna 3,1 miljoonaa euroa. Euroopan,
Lähi-idän ja Afrikan (EMEA) osuus liikevaihdosta oli 33 %, mutta alueen liikevaihto laski ensimmäisen
vuosineljänneksen tasosta ja oli myös 5,4 miljoonaa euroa alhaisempi kuin viime vuoden toisen
vuosineljänneksen liikevaihto.
Controlled Environment –liiketoiminta-alueen myynti kasvoi edellisestä vuodesta sekä Kiinassa että
Pohjois-Amerikassa.
Weather-liiketoiminta-alueiden asiakasryhmistä erityisesti lentokentät ja meteorologia suoriutuivat hyvin
vuoden ensimmäisellä puoliskolla.
Vaisalan liikevoitto oli 5,1 miljoonaa euroa, joka on 7,8 % liikevaihdosta. Tuotemyynnin parantunut
kannattavuus jatkui, mutta verrattuna viime vuoden vahvaan toiseen neljännekseen toimitusprojektien
kannattavuus oli heikompi. Kiinteät kulut pysyivät edellisen vuoden tasolla, mikä tuki tulosta.
Koko vuoden taloudellinen ohjeistuksemme pysyy ennallaan. Tilauskanta on alhaisempi kuin viime vuonna,
sillä osa tilauksista on viivästynyt ja asiakkaiden tilauskoot ovat pienentyneet ja tilaukset tehdään
lyhyemmille
ajanjaksoille.
Uskomme,
että
Weather-liiketoiminta-alueen
vahva
tilausvirta
APAC-alueella jatkuu, sen sijaan Pohjois-Amerikassa epävarmuus on lisääntynyt.

Markkinanäkymät
Maailmantalouden
epävarmuus
vaikuttaa
edelleen
Vaisalan
liiketoimintaan
ja
rajoittaa
kasvumahdollisuuksia. Pohjois-Amerikan budjettileikkaukset saattavat rajoittaa Weather-liiketoimintaalueen tilausvirtaa, kun taas Controlled Environment –liiketoiminta-alueen tuotteiden kysynnän odotetaan
edelleen kasvavan. Euroopassa tilausvirta on hidastunut ja saattaa vaikuttaa toimitusten määriin. Weatherliiketoiminta-alueen tuotteiden osalta vakaan markkinakysynnän odotetaan jatkuvan Kiinassa ja APACalueella ja Controlled Environment – liiketoiminta-alueen tuotteiden kysynnän odotetaan kasvavan.

Vuoden 2013 taloudellinen ohjeistus ennallaan
Vaisalan taloudellinen ohjeistus vuodelle 2013 pysyy ennallaan ja on sama kuin 6.2.2013 julkistettu.
Vaisalan liikevaihdon arvioidaan olevan 280-310 miljoonaa euroa vuoden 2012 vertailukelpoisin
valuuttakurssein. Liiketuloksen ennen veroja ja rahoituskuluja (EBIT) odotetaan olevan 25-35 miljoonaa
euroa vuoden 2012 vertailukelpoisin valuuttakurssein.
Vuoden 2012 liikevaihto oli 293,3 miljoonaa euroa ja liikevoitto 30,2 miljoonaa euroa.

Tilinpäätöstiedote
Tämä tiedote on tiivistelmä Vaisalan tammi-kesäkuun 2013 osavuosikatsauksesta. Koko katsaus
taulukkoineen on tämän pörssitiedotteen liitetiedostona ja saatavilla Vaisalan internetsivuilla osoitteessa
www.vaisala.fi/sijoittajat. (Finanssivalvonnan tiedonantovelvollisuudesta antama standardi 5.2b)

Tiedotustilaisuus analyytikoille, salkunhoitajille ja medialle sekä verkkolähetys
Sijoitusanalyytikoille, salkunhoitajille ja medialle järjestetään englanninkielinen tiedotustilaisuus tänään
klo 16.00 Hotelli Kämpin Paavo Nurmi -kabinetissa, Pohjoisesplanadi 29, Helsinki. Osallistujia pyydetään
ilmoittautumaan sähköpostitse osoitteeseen liisa.ahtiluoto@vaisala.com.
Tiedotustilaisuudesta lähetetään toimitusjohtaja Kjell Forsénin esitys reaaliaikaisena verkkolähetyksenä
(audiocast) osoitteessa www.vaisala.fi/sijoittajat. Lähetys on englanninkielinen ja se alkaa klo 16.00. Esitys
julkaistaan tallenteena klo 18:00 mennessä samassa osoitteessa.

Lisätietoja
Kaarina Muurinen, talousjohtaja
Gsm 040 577 5066
-----------------------------------Vaisala on maailman johtava ympäristön ja teollisuuden mittausratkaisuja tarjoava yritys. 75-vuotisen
kokemuksensa avulla Vaisala mahdollistaa paremman elämänlaadun tarjoamalla kattavan valikoiman
innovatiivisia havainto- ja mittaustuotteita ja palveluja meteorologian ja valittujen säästä riippuvaisten
toimialojen sekä teollisuuden mittaustarpeisiin. Vaisalan pääkonttori sijaitsee Suomessa, ja yhtiön
palveluksessa on noin 1400 ammattilaista ympäri maailmaa. A-sarjan osakkeet on listattu NASDAQ OMX
Helsinki arvopaperipörssissä. www.vaisala.fi
Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.vaisala.com

