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Vaisala Oyj:n tilinpäätöstiedote 2013 
 
Liikevaihto ja liikevoitto laskivat. Tilauskanta kasvoi 16 %. Vuoden 2014 näkymät vakaat. 
 
Loka-joulukuu 2013 lyhyesti 
- Saadut tilaukset 82,7 (66,1) miljoonaa euroa, kasvua 25 % 
- Tilauskanta 122,0 (105,6) miljoonaa euroa, kasvua 16 % 
- Liikevaihto 80,5 (89,7) miljoonaa euroa, laskua 10 % 
- Arvonalentumiskirjaus 4,3 miljoonaa euroa 
- Liikevoitto 3,1 (12,4) miljoonaa euroa, laskua 75 % 
- Liiketoiminnan rahavirta 12,0 (21,5) miljoonaa euroa 
- Rahavarat 45,8 (74,8) miljoonaa euroa 
 
Tammi-joulukuu 2013 lyhyesti 
- Saadut tilaukset 282,9 (264,7) miljoonaa euroa, kasvua 7 % 
- Liikevaihto 273,2 (293,3) miljoonaa euroa, laskua 7 % 
- Arvonalentumiskirjaus 4,3 miljoonaa euroa 
- Voitto tuotelinjojen myynnistä 1,5 miljoonaa euroa 
- Liikevoitto 18,1 (30,2) miljoonaa euroa, laskua 40 %  
- Liiketulos liikevaihdosta 6,6 % (10,3 %)  
- Liiketoiminnan rahavirta 28,2 (48,2) miljoonaa euroa 
- Pääomanpalautus 22,2 miljoonaa euroa 
- Maksetut osingot 16,2 miljoonaa euroa 
- Vaisalan hallitus ehdottaa osinkoa maksettavaksi 0,90 euroa osakkeelta (0,90 euroa osakkeelta vuonna 2012) 
 
Toimitusjohtaja Kjell Forsén: 
 
“Globaali taloudellinen tilanne oli haastava vuonna 2013. Vuoden lopulla oli havaittavissa joitakin edistysaskelia 
erityisesti Yhdysvalloissa ja Japanissa. Alhainen tilausmäärä vuoden ensimmäisellä puoliskolla vaikutti kuitenkin 
negatiivisesti koko vuoden kehitykseen. Heikko julkisen sektorin rahoitus rasitti Weather-liiketoimintaa. 
Controlled Environment -liiketoiminnan liikevaihto oli pettymys kaikilla markkina-alueilla, vaikka myynti Kiinassa 
kasvoi. 
 
Saatujen tilausten määrä vuoden viimeisellä neljänneksellä kasvoi 25 % edellisvuoteen verrattuna. Tilausmäärän 
kasvu oli erityisen vahvaa Meteorology-asiakasryhmässä ja tasaista koko vuoden Airports-asiakasryhmässä. 
Tilauskanta oli vuoden lopulla 16 % korkeampi kuin edellisvuonna. 
 
Saatujen tilausten vähäinen määrä vuoden 2013 ensimmäisellä puoliskolla näkyi viimeisen neljänneksen alhaisena 
myyntinä. Liikevaihto laski 10 % edellisvuoteen verrattuna. Bruttokatteemme kuitenkin nousi prosenttiyksiköllä 49 
%:in. 
 
Liiketuloksemme laski merkittävästi viimeisellä neljänneksellä. Tämä johtui myynnin laskusta ja 
arvonalentumiskirjauksesta. Arvonalentumiskirjaus on pääasiassa seurausta Life Sciencen liiketoiminnan kasvun 
viivästymisestä, sillä markkinat eivät kehittyneet odotustemme mukaisesti. 
 
Vuonna 2013 saatujen tilausten määrä kasvoi 7 %, mutta liikevaihto laski 7 %. Liiketuloksen 40 % lasku johtui 
alhaisesta liikevaihdosta ja arvonalentumiskirjauksesta. 
 
Taloudellinen epävarmuus näyttää helpottuvan vuoden 2014 alussa ja varhaisia merkkejä elpymistä on 
havaittavissa useilla markkinoilla.” 
 

 
 



  
 

 
 
Avainluvut (tilintarkastettu)         

            
Miljoonaa euroa   10-12/2013 10-12/2012 1-12/2013 1-12/2012 
Liikevaihto   80,5 89,7 273,2 293,3 

Weather    62,4 71,3 200,0 218,0 
Controlled Environment   18,0 18,3 73,2 75,3 
            

Saadut tilaukset   82,7 66,1 282,9 264,7 
Tilauskanta   122,0 105,6 122,0 105,6 
            
Liiketulos   3,1 12,4 18,1 30,2 

Weather    7,6 11,8 14,5 22,6 
Controlled Environment   -3,5 1,1 4,0 9,4 
Eliminoinnit ja muu 

toiminta 
  -1,1 -0,5 -0,4 -1,9 

            
Voitto (tappio) ennen veroja   2,8 11,6 17,2 29,1 
Tilikauden voitto (tappio)   1,8 9,8 10,9 21,7 
            
% Liikevaihdosta           

Liiketulos   3,8 % 13,8 % 6,6 % 10,3 % 
Voitto (tappio) ennen veroja   3,5 % 12,9 % 6,3 % 9,9 % 
Tilikauden voitto (tappio)   2,3 % 10,9 % 4,0 % 7,4 % 
            

Osakekohtainen tulos   0,10 0,54 0,60 1,20 
Oman pääoman tuotto   6,3 % 11,7 % 6,3 % 11,7 % 
            
Liiketoiminnan rahavirta   12,0 21,5 28,2 48,2 
Rahavarat kauden lopussa   45,8 74,8 45,8 74,8 

 
Markkinanäkymät 2014 
 
Vaisala arvioi, että talouden merkit ennakoivat perinteisesti jälkisyklisesti reagoivien sään ja teollisuuden 
mittausratkaisujen markkinoiden vilkastumista. Lisäksi Vaisalan tilauskannan kasvu ennakoi vähäistä 
markkinatilanteen parantumista. Näkymät kuitenkin vaihtelevat merkittävästi eri asiakasryhmien välillä ja 
epävarmuus sääliiketoiminnan asiakasprojektien ajoittumisesta heikentää tulevaisuuden näkyvyyttä edelleen. 
Lisäksi kilpailu on tiukkaa monissa tuoteryhmissä ja markkina-alueilla. Näin ollen yleiset odotukset eivät viittaa 
merkittävään talouden nousuun.  
 
Americas-alueella sään mittausratkaisujen markkinanäkymiä heikentävät jo toteutetut Yhdysvaltojen valtion 
budjettileikkaukset ja epävarmuus tulevista toimenpiteistä. Teollisuuden mittausratkaisujen kysynnän odotetaan 
olevan vaatimatonta eikä kilpailutilanne tule helpottumaan. 
 
Vähitellen parantuvan taloudellisen tilanteen odotetaan tukevan sään mittausratkaisujen kysyntää EMEA-alueella. 
APAC-alueella sääinfrastruktuurin markkinat ovat aktiiviset ja teollisuuden mittausratkaisujen markkinanäkymät 
ovat vakaat. 
 
Vuoden 2014 taloudellinen ohjeistus 
 
Vaisala arvioi vuoden 2014 liikevaihdon olevan 290–320 miljoonaa euroa ja liiketuloksen (EBIT) 20–30 miljoonaa 
euroa. 
 
Vuonna 2013 Vaisalan liikevaihto oli 273,2 miljoonaa euroa ja liiketulos (EBIT) 18,1 miljoonaa euroa. 



  
 

 
Tilinpäätöstiedote 
Tämä tiedote on tiivistelmä Vaisalan tammi-joulukuun 2013 tilinpäätöstiedotteesta. 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 maarit.mikkonen@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. 
 
Ensimmäisen vuosineljänneksen tulos 
Vaisalan vuoden 2014 ensimmäisen neljänneksen tulos julkistetaan torstaina 24.4.2014 noin klo 14.00. 
 
Lisätietoja 
Kaarina Muurinen, talousjohtaja 
Gsm 040 577 5066 
 
------------------------------------ 
 
Vaisala on maailman johtava ympäristön ja teollisuuden mittausratkaisuja tarjoava yritys. Yli 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 
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