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Vaisala Oyj osavuosikatsaus 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 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

Toimitusjohtaja Kjell Forsén:
“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
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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.”

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
99,0

68,6
124,5

124,2
99,0

124,3
124,5

264,7
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%

Liiketoiminnan rahavirta
Rahavarat kauden lopussa

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)

Vertailutiedot vuodelta 2012 on oikaistu uudistetun IAS 19, Työsuhde-etuudet –standardin mukaisesti, lisätietoja esitetty sivulla 11.
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Huhti-kesäkuu 2013
Huhti-kesäkuun 2013 liikevaihto oli 65,2 (75,3)
miljoonaa euroa ja laski 13 % edellisvuoteen
verrattuna. Liikevaihto laski kaikilla maantieteellisillä alueilla ja kaikissa liiketoimintakategorioissa 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 toimitusprojektien
määrästä.
Liikevaihto
laski
liiketoiminta-alueen kaikissa muissa asiakasryhmissä 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 PohjoisAmerikassa ja Kiinassa. Liikevaihto kasvoi Life
Science –asiakasryhmässä.
Huhti-kesäkuussa 2013 liikevaihto oli APACalueella 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, liiketoiminnallisista haasteista ja viivästyneistä tilauksista
Euroopassa sekä siitä, että suuntaus kohti
lyhyempiä ostosyklejä jatkuu.
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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.

Markkinatilanne
Weather-liiketoiminta-alueen kysyntä jatkui
melko vakaana Euroopassa, mutta tilausvirta on
hidastunut, asiakkaiden budjetit tiukentuneet
ja kilpailu lisääntynyt. Euroopan haastava
taloudellinen tilanne vaikuttaa Controlled
Environment
–liiketoiminta-alueen
liikevaihtoon.
Sääinfrastrukturin
investoinnit
jatkuivat Keski-Aasiassa sekä Lähi-idässä ja
Afrikasssa.
Pohjois-Amerikan budjettileikkauksilla saattaa
olla negatiivinen vaikutus Weather-liiketoimintaalueen
tilausvirtaan
ainakin
joidenkin
tuoteryhmien osalta. Controlled Environment –
liiketoiminta-alueen kasvu jatkui PohjoisAmerikassa. Latinalaisessa Amerikassa on
patoutunutta
kysyntää
sääinfrastruktuuri-
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hankkeille,
mutta
suurten
investointien
päätöksenteko on jatkunut hitaana.

toimitusprojektien
määrä.
Tuotteiden
ja
palvelujen liikevaihdot sen sijaan kasvoivat.
Liikevaihto laski liiketoiminta-alueen kaikissa
muissa asiakasryhmissä paitsi lentokentissä ja
meteorologiassa.

Sääinfrastruktuurihankkeiden kysyntä jatkui
positiivisena Kiinassa ja APAC-alueella, mutta
etenkin paikallinen kilpailu on lisääntynyt.
Kaiken kaikkiaan APAC-alueella Weatherliiketoiminta-alueen
tarjoukset
heijastivat
vakaata liike-toimintaa tai jopa kasvua.
Controlled Environment –liiketoiminta-alueen
kysyntä Kiinassa oli hyvällä tasolla ja sen
liikevaihto kasvoi, vaikka kilpailu on edelleen
kiristynyt. Myös Japanissa kysyntä alkoi elpyä
vuoden toisen neljänneksen loppupuolella.

Tammi-kesäkuu 2013
Tilaukset ja liikevaihto
Tammi-kesäkuun 2013 saadut tilaukset olivat
124,2 (124,3) miljoonaa euroa. Kesäkuun lopussa
2013 tilauskanta oli 99,0 (124,5) miljoonaa euroa,
laskua 20 % vuoden 2012 kesäkuun lopusta.
Tilauskannan lasku johtui pääasiassa PohjoisAmerikassa toteutetuista budjettileikkauksista,
liiketoiminnan haasteista ja viivästyneistä
tilauksista Euroopassa sekä siitä, että suuntaus
kohti
lyhyempiä
ostosyklejä
jatkuu.
Tilauskannasta noin 42,0 miljoonaa euroa
toimitetaan vuonna 2014 tai myöhemmin.
Tammi-kesäkuun 2013 liikevaihto oli 130,9
(134,1) miljoonaa euroa ja laski 2 % edellisestä
vuodesta
pääasiassa
Weather-liiketoimintaalueen laskeneen liikevaihdon vuoksi, mihin oli
syynä vähentynyt toimitusprojektien määrä.
Tuotteiden ja palvelujen liikevaihdot sen sijaan
kasvoivat. Maantieteellisesti liikevaihto laski
EMEA- ja APAC-alueilla, sen sijaan Americasalueella se kasvoi.
Weather-liiketoiminta-alueen liikevaihto oli 94,7
(97,8) miljoonaa euroa tammi-kesäkuussa 2013
ja laski 3 % edellisvuoteen verrattuna. Liikevaihdon
laskuun
oli
syynä
vähentynyt
4

Controlled Environment –liiketoiminta-alueen
tammi-kesäkuun 2013 liikevaihto oli 36,2 (36,2)
miljoonaa euroa. Liikevaihto laski Euroopassa ja
Japanissa, sen sijaan Pohjois-Amerikassa ja
Kiinassa se nousi. Liikevaihto kasvoi Life Science
–asiakasryhmässä.
EMEA-alueen liikevaihto oli 47,1 (50,3) miljoonaa euroa tammi-kesäkuussa 2013 ja laski 6 %
edellisvuoteen
verrattuna.
Americas-alueen
liikevaihto oli 48,7 (47,7) miljoonaa euroa ja
kasvoi 2 % edellisvuoteen verrattuna. APACalueen liikevaihto oli 35,0 (36,1) miljoonaa euroa
ja laski 3 % edellisvuoteen verrattuna.
Vertailukelpoisin valuuttakurssein liikevaihto
olisi ollut 132,6 (134,1) miljoonaa euroa eli 1,5
miljoonaa euroa tai 1,0 % alempi edellisvuoteen
verrattuna.
Ulkomaantoimintojen osuus liikevaihdosta oli
97 % (98 %).

Taloudellinen tulos
Tammi-kesäkuun 2013 liikevoitto oli 10,2 (12,4)
miljoonaa euroa tai 7,8 % (9,2 %) liikevaihdosta,
mihin sisältyi 1,5 miljoonan euron kertaluonteinen voitto tuotelinjojen myynnistä.
Liikevoitto laski 18 % edellisvuoteen verrattuna.
Ilman tuotelinjojen myynnistä saatua voittoa
liikevoitto oli 8,7 miljoonaa euroa eli se laski 30
%. Liikevoiton lasku johtui toimitusprojektien
vähentyneestä määrästä ja niiden alentuneesta
kannattavuudesta. Lasku kompensoitui osittain
tuotemyynnin parantuneella kannattavuudella
sekä sillä, että kiinteät kulut pysyivät edellisen
vuoden tasolla.
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Tammi-kesäkuun 2013 tulos ennen veroja oli 9,9
(12,6) miljoonaa euroa. Tuloverot olivat
3,4 (3,5) miljoonaa euroa. Voitto oli 6,5 (9,1)
miljoonaa euroa.

Säähän liittymättömien tietuotelinjojen liikevaihto vuonna 2012 oli 4,5 miljoonaa euroa.

Weather-liiketoiminta-alue
Osakekohtainen tulos tammi-kesäkuussa 2013 oli
0,36 (0,50) euroa.

Tase ja rahavirta
Tammi-kesäkuussa 2013 liiketoiminnan rahavirta
oli 5,3 (17,6) miljoonaa euroa.

Alhaisempi

rahavirta johtui lähinnä siitä, että rahavaroja oli
sidottuna käyttöpääomaan, etenkin 3,8 miljoonaa
euroa vuoden 2013 etukäteen maksettuihin
henkilöstön eläkevakuutusmaksuihin (TyEl) ja
8,0 miljoonaa euroa henkilökunnan vuoden 2012
bonuksiin. Rahavirran muutos oli -13,3 miljoonaa
euroa, sillä 16,2 (11,8) miljoonan euron osingot
maksettiin huhtikuussa 2013.
Vaisalan omavaraisuusaste ja likviditeetti
säilyivät vahvoina. 30.6.2013 rahavarat olivat
61,5 (48,4) miljoonaa euroa ja taseen
loppusumma oli 234,1 (238,5) miljoonaa euroa.
Kesäkuun lopussa 2013 omavaraisuusaste oli
78 % (76 %).

Investoinnit ja divestoinnit
Tammi-kesäkuun 2013 bruttoinvestoinnit olivat
4,1
(2,2)
miljoonaa
euroa.
Poistojen
kokonaismäärä laski 7,3 miljoonaan euroon
edellisvuoden 7,8 miljoonasta eurosta.
Vaisala myi maaliskuussa 2013 säähän
liittymättömät tietuotelinjansa 3,5 miljoonalla
eurolla ja sai myynnistä 1,5 miljoonan euron
voiton. 2,5 miljoonaa euroa myyntihinnasta
maksettiin maaliskuussa 2013 ja loput 1,0
miljoonaa euroa maksetaan kolmessa erässä
vuosittain 2014-2016 aikana.
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Tammi-kesäkuussa 2o13 Weather-liiketoimintaalueen liikevaihto oli 94,7 (97,8) miljoonaa
euroa. 3 %:n lasku edellisvuoteen verrattuna
johtui toimitusprojektien määrän vähenemisestä.
Tuotteiden ja palvelujen liikevaihdot sen sijaan
kasvoivat.
Meteorologiaja
lentokentätasiakasryhmien kasvaneet liikevaihdot eivät
korvanneet muiden asiakasryhmien laskeneita
liikevaihtoja. Vertailukelpoisin valuuttakurssein
liikevaihto olisi laskenut 2 %.
Weather-liiketoiminta-alueen liikevoitto tammikesäkuussa 2013 oli 5,2 miljoonaa euroa ja laski
2,5 miljoonaa euroa edellisen vuoden 7,7
miljoonasta eurosta. Tämä johtui toimitusprojektien määrän vähenemisestä ja niiden
kannattavuuden alenemisesta, mikä osittain
korvautui
tuotemyynnin
parantuneella
kannattavuudella ja sillä, että kiinteät kulut
pysyivät edellisvuoden tasolla.
Saadut tilaukset tammi-kesäkuussa 2013 olivat
87,6 (86,5) miljoonaa euroa ja kasvoivat 1 %
edellisvuoteen verrattuna. Kesäkuun lopussa
2013 tilauskanta oli 94,1 (118,9) miljoonaa euroa,
21 % alhaisempi kuin kesäkuun lopussa vuonna
2012. Tilauskannan lasku johtuu pääasiassa
Pohjois-Amerikassa
toteutetuista
budjettileikkauksista, liiketoiminnan haasteista ja
viivästyneistä tilauksista Euroopassa sekä siitä,
että suuntaus kohti lyhyempiä ostosyklejä jatkuu.
Noin 41,5 miljoonaa euroa tilauskannasta
toimitetaan vuonna 2014 tai myöhemmin.
Weather-liiketoiminta-alueen palvelumyynti oli
14,9 (14,2) miljoonaa euroa.
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Controlled Environment –liiketoiminta-

vastaavasti 9,0 % (7,2 %) johtuen kasvaneista
investoinneista Life Science –asiakasryhmän
tuotteisiin. Tavoitteena on, että tutkimus- ja
tuotekehitysmenot pysyvät noin 10 %:ssa
liikevaihdosta.

alue
Tammi-kesäkuussa 2013 Controlled Environment
–liiketoiminta-alueen liikevaihto oli 36,2 (36,2)
miljoonaa euroa ja pysyi edellisen vuoden tasolla.
Liikevaihto
kasvoi
Pohjois-Amerikassa
ja
Kiinassa, mutta laski Euroopassa ja Japanissa.
Liikevaihto kasvoi Life Science –asiakasryhmässä. Vertailukelpoisin valuuttakurssein
liikevaihto olisi kasvanut 2 %.
Controlled Environment –liiketoiminta-alueen
liikevoitto tammi-kesäkuussa 2013 oli 3,9
miljoonaa euroa ja laski 1,4 miljoonaa euroa
edellisen vuoden 5,3 miljoonasta eurosta. Tämä
johtui pääasiassa alhaisemmista tuotantomääristä. Kiinteät kulut pysyivät edellisvuoden
tasolla, vaikka investoinnit Life Science
tuotekehitykseen
ja
palvelu-kyvykkyyden
rakentamiseen jatkuivat.
Tammi-kesäkuussa 2013 saadut tilaukset olivat
36,7 (37,8) miljoonaa euroa ja laskivat 3 %
edellisvuoteen verrattuna. Tilauskanta oli 4,9
(5,5) miljoonaa euroa, 12 % alhaisempi kuin
kesäkuun lopussa vuonna 2012. Noin 0,5
miljoonaa euroa tilauskannasta toimitetaan
vuonna 2014 tai myöhemmin.
Controlled Environment –liiketoiminta-alueen
palvelujen myynti oli 4,4 (3,7) miljoonaa euroa.
Kasvu tuli Pohjois-Amerikasta.

Tutkimus ja tuotekehitys
Tammi-kesäkuussa
2013
tutkimusja
tuotekehitysmenot (T&K) olivat 14,7 (13,6)
miljoonaa euroa eli 11,2 % liikevaihdosta.
Weather-liiketoiminta-alueen T&K –menot olivat
12,1 % (10,8 %) liikevaihdosta johtuen
lisäinvestoinneista
informaatiopalveluiden
rakentamiseen. Controlled Environment –
liiketoiminta-alueen
T&K
–menot
olivat
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Uudet tuotteet
Vaisala toi tammi-kesäkuussa 2013 markkinoille
yhteensä 12 uutta tuotetta tai ohjelmistoversiota.
Weather-liiketoiminta-alue
toi
markkinoille
huhti-kesäkuussa 2013 lentokenttäsovelluksiin
suunnitellun AviMet® Wind Panel Display –
näytön,
RoadDSS
Manager
–päätöksentekojärjestelmän
teiden
kunnossapidosta
vastaaville sekä automaattisen sääaseman
AWS310.
Huhti-kesäkuun
2013
aikana
Controlled
Environment –liiketoiminta-alue toi LVImarkkinoille Vaisala INTERCAP® kosteus- ja
lämpötilalähettimen
HMS82/83
rakennusautomaation ulkoasennuksiin.
Henkilöstö
Tammi-kesäkuussa 2013 Vaisalassa työskenteli
keskimäärin 1 457 (1 406) henkilöä. Kesäkuun
lopussa 2013 henkilöstön määrä oli 1 502 (1 463).
Henkilöstöstä 40 % (41 %) työskenteli Suomen
ulkopuolella.
Vaisala otti käyttöön vuoden 2013 toisella
neljänneksellä uuden, konsernin avainhenkilöille
suunnatun osakepohjaisen palkitsemisohjelman,
joka
perustuu
konsernin kannattavuuden
kehittymiseen kalenterivuonna 2013,
ja se
maksetaan osin yhtiön A-osakkeilla ja osin rahavaroilla keväällä 2016. Rahavaroilla katetaan
avainhenkilöiden palkitsemiseen liittyvät verot ja
veroluonteiset maksut. Palkkiota ei makseta,
mikäli avainhenkilön työ- tai palvelusuhde
päättyy ennen palkkion maksupäivää.
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Muutokset yhtiön johdossa
1.1.2013 alkaen Vaisalalla on yksi johtoryhmä,
jonka puheenjohtajana toimii toimitusjohtaja.
Vaisalan johtoryhmässä on seitsemän jäsentä ja
se kokoontuu kerran kuukaudessa ohjaamaan
Vaisalan strategian toteuttamista ja yhtiön
operatiivista
johtamista.
Jäseninä
ovat
liiketoiminta-alueiden johtajat, talousjohtaja,
operatiiviset toiminnot- ja palvelut -yksikköjen
johtajat sekä henkilöstöjohtaja.

Riskienhallinta
Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät
Vaisalan liiketoiminta on altis globaalin talouden,
politiittisten linjausten ja säännösten muutoksille
sekä luonnonmullistuksille, jotka saattavat
vaikuttaa Vaisalan liiketoimintaan komponenttien saatavuuden vaikeutena, tilausten
peruuntumisina, toimituskatkoina ja markkinamahdollisuuksien menetyksinä.
Lähiajan
merkittävimpien
myyntiin
ja
kannattavuuteen
vaikuttavien
riskien
ja
epävarmuustekijöiden
arvioidaan
liittyvän
konsernin kykyyn ylläpitää toimitusvarmuutensa,
kriittisten
komponenttien
saatavuuteen,
tuotannon ja siihen liittyvien tietojärjestelmien
keskeytyksiin, globaalin talouden muutoksiin,
valuuttakurssien
vaihteluun,
asiakkaiden
rahoituskykyyn erityisesti EU:ssa ja Yhdysvalloissa, budjettileikkaukset, asiakkaiden ostotai investointikäyttäytymisen muutoksiin sekä
tilausten siirtymiseen tai peruuntumiseen.
Muutokset kilpailijatilanteessa, kuten kilpailun
kiristyminen ja hintojen lasku, voivat vaikuttaa
liiketoiminnan määrään ja kannattavuuteen
Vaisalan perinteisesti vahvoilla alueilla.
Vaisalan projektiliiketoiminnan merkitys on
kasvussa. Projektiliiketoiminnan suorituskyky ja
projektiaikataulut riippuvat kolmansista osa7
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puolista, mikä vaikuttaa kyseisen liiketoiminnan
tuottojen
ja
kulujen
kirjaamiseen
sekä
kannattavuuteen. Olettamukset uusien projektija palveluliiketoimintojen
mahdolli-suuksista
sisältävät sekä myyntituloon että kannattavuuteen liittyvän riskin.
Muutokset alihankkijasuhteissa, alihankkijoiden
toiminnassa tai toimintaympäristössä voivat
vaikuttaa
negatiivisesti
myös
Vaisalan
toimintaan. Näitä riskejä seurataan ja niihin
varaudutaan konsernin riskienhallintapolitiikan
mukaisesti.
Lisätietoa riskeistä ja Vaisalan riskienhallinnasta
on saatavilla yhtiön verkkosivuilla osoitteessa:
http://www.vaisala.fi/fi/investors/corporategove
rnance/riskmanagement/Pages/default.aspx
Vuoden 2013 yhtiökokouksen päätökset
Vaisala Oyj:n varsinainen yhtiökokous päätti
26.3.2013 vahvistaa yhtiön tilinpäätöksen
vuodelta 2012. Osinkoa maksetaan 0,90 euroa
osakkeelta.
Osinko
Yhtiökokous päätti, että vuodelta 2012 osinkoa
maksetaan hallituksen esityksen mukaisesti 0,90
euroa osakkeelta eli yhteensä 16 253 292,60
euroa. Yhtiön hallussa oleville omille A-osakkeille
ei makseta osinkoa. Osingonmaksun täsmäytyspäivä oli 2.4.2013 ja maksupäivä 9.4.2013.
Vastuuvapauden myöntäminen
Yhtiökokous myönsi vastuuvapauden hallitukselle ja toimitusjohtajalle.
Hallituksen jäsenet ja palkkiot
Yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi
vahvistettiin kuusi (6). Erovuorossa olleet Maija
Torkko ja Yrjö Neuvo valittiin uudeksi
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kolmivuotiskaudeksi. Hallituksen muut jäsenet
ovat Raimo Voipio, Mikko Niinivaara, Mikko
Voipio ja Timo Lappalainen.

2013. Pääomanpalautus maksetaan osakkeenomistajalle, joka on hallituksen päättämänä
täsmäytyspäivänä merkittynä Euroclear Finland
Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.

Yhtiökokous päätti, että puheenjohtajan palkkio
on 45 000 euroa ja kunkin jäsenen palkkio
35 000 euroa vuodessa. Yhtiökokous päätti
lisäksi, että tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan lisäksi kokouspalkkiona
1 500 euroa per osallistuttu kokous ja tarkastusvaliokunnan muille jäsenille 1 000 euroa per
osallistuttu kokous toimikaudelta, joka päättyy
vuoden 2014 varsinaiseen yhtiö-kokoukseen.
Palkitsemisvaliokunnan ja hallituksen perustamien muiden valiokuntien puheenjohtajalle ja
jäsenille maksetaan lisäksi 1 000 euroa per
osallistuttu kokous toimikaudelta, joka päättyy
vuoden 2014 varsinaiseen yhtiö-kokoukseen.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien
A-sarjan osakkeiden suunnatusta hankkimisesta
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään
enintään 150 000 oman A-sarjan osakkeen
suunnatusta
hankkimisesta
yhdessä
tai
useammassa erässä yhtiön vapaaaseen omaan
pääomaan kuuluvilla varoilla. Uusi valtuutus
korvaa aiemman ja se on voimassa seuraavaan
varsinaiseen yhtiökokoukseen, mutta kuitenkin
enintään 26.9.2014 saakka.
Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien
osakkeiden luovuttamisesta

Tilintarkastaja ja tilintarkastajan palkkio
Tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö
PricewaterhouseCoopers Oy, jonka päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Hannu
Pellinen. Tilintarkastajan palkkio päätettiin
maksaa kohtuullisen laskun mukaan.
Ylikurssirahaston alentaminen
ja pääomanpalautuksen jakaminen osakkeenomistajille
Yhtiökokous päätti alentaa yhtiön taseen
31.12.2012 mukaista ylikurssirahastoa
22 306 293,52 eurolla siirtämällä kaikki
ylikurssirahastossa olevat varat sijoitetun vapaan
oman pääoman rahastoon. Yhtiökokous päätti,
että sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon
siirretyistä varoista jaetaan osakkeenomistajille
pääomanpalautuksena 1,23 euroa osakkeelta,
mikä vastaa yhtiökokouskutsun päivämäärällä
noin 22,2 miljoonan euron pääomanpalautusta.
Hallitus valtuutettiin päättämään varojenjaon
täsmäytyspäivästä ja maksupäivästä mahdollisimman pian Patentti- ja rekisterihallitukselta
haettavan kuulutuksen määräpäivän jälkeen.
Varojenjaon arvioidaan tapahtuvan elokuussa
8

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään
enintään 309 150 oman A-sarjan osakkeen
luovuttamisesta. Osakkeita voidaan luovuttaa
myös osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta
poiketen ja osakkeita voidaan luovuttaa
suunnatusti
maksutta
osana
yhtiön
osakepohjasta kannustinjärjestelmää. Valtuutuksen nojalla voidaan antaa myös omien
osakkeiden merkintään oikeuttavia erityisiä
oikeuksia, ja osakkeiden merkintähinta voidaan
rahan sijaan maksaa myös kokonaan tai osittain
apporttiomaisuudella. Uusi valtuutus korvaa
aiemman ja se on voimassa 26.3.2018 saakka.
Lahjoitukset
Yhtiökokous
päätti
valtuuttaa
hallituksen
päättämään enintään 250 000 euron suuruisista
rahalahjoituksista. Valtuutus on voimassa vuoden
2014 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.
Hallituksen järjestäytymiskokous
Hallituksen puheenjohtajana jatkaa Raimo
Voipio ja varapuheenjohtajana Yrjö Neuvo.
Hallituksen muina jäseninä toimivat Maija
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Torkko, Mikko Niinivaara, Mikko Voipio ja Timo
Lappalainen.
Vaisalan osake
NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä vaihdettavat
osakkeet
30.6.2013 Vaisalan A-osakkeen kurssi NASDAQ
OMX Helsinki Oy:ssä oli 19,77 euroa. Tammikesäkuun 2013 ylin noteeraus oli 22,13 euroa ja
alin 16,04 euroa. Vaisalan osakkeita vaihdettiin
NASDAQ OMX Helsinki -pörssissä tammikesäkuun 2013 aikana 1 741,812 kappaletta.
30.6.2013 Vaisalalla oli 18 218 364 osaketta,
joista 3 389 351 kuuluu sarjaan K ja 14 829 013
kuuluu sarjaan A. Osakkeilla ei ole nimellisarvoa.
K- ja A -sarjan osakkeet eroavat toisistaan siten,
että jokainen K-osake tuottaa oikeuden äänestää
yhtiökokouksessa
kahdellakymmenellä
(20)
äänellä ja jokainen A-osake yhdellä (1) äänellä. Asarjan osakkeet muodostavat 81,4 % kaikista
osakkeista ja 17,9 % äänimäärästä. K-sarjan
osakkeet puolestaan muodostavat 18,6 % kaikista
osakkeista ja 82,1 % äänimäärästä.
Vaisalan A-sarjan osakkeiden markkina-arvo
30.6.2013 ilman yhtiön hallussa olevia omia
osakkeita oli 290,0 miljoonaa euroa. Kaikkien
osakkeiden markkina-arvo, jossa pörssissä
noteeraamattomat
K-sarjan
osakkeet
on
arvostettu A-sarjan osakkeiden päätöskurssiin
30.6.2013, oli yhteensä 357,0 miljoonaa euroa
ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita.
Suurimmat osakkeenomistajat löytyvät yhtiön
Internet-sivuilta.
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Omat ja emoyhtiön osakkeet
Yhtiön hallussa oli kesäkuun 2013 lopussa omia
A-osakkeita 159 150 kappaletta, joiden suhteellinen osuus osakepääomasta on 0,9 % ja
äänimäärästä 0,2 %. Yhtiön hallussa olevista
osakkeista suoritettu vastike on 2 527 160 euroa.

Markkinanäkymät
Maailmantalouden
epävarmuus
vaikuttaa
edelleen Vaisalan liiketoimintaan ja rajoittaa
kasvumahdollisuuksia.
Pohjois-Amerikan
budjettileikkaukset saattavat rajoittaa Weatherliiketoiminta-alueen 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 APAC-alueella ja Controlled Environment –
liiketoiminta-alueen
tuotteiden
kysynnän
odotetaan kasvavan.

Vuoden 2013
ennallaan

taloudellinen

ohjeistus

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.

9

Vaisala Oyj osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2013

Tilintarkastamaton

Vantaa, 24.7.2013
Vaisala Oyj
Hallitus

Tämän tiedotteen sisältämät tulevaisuuteen suuntautuneet lausumat perustuvat tällä hetkellä johdon
tiedossa oleviin oletuksiin ja tekijöihin sekä tämänhetkisiin päätöksiin ja suunnitelmiin. Vaikka johto uskoo
näiden oletusten olevan perusteltuja, ei ole varmuutta, että ne osoittautuvat oikeiksi. Tämän vuoksi tulokset
voivat erota merkittävästi tulevaisuuteen suuntautuneisiin lausumiin sisältyneistä oletuksista. Syynä voivat
olla mm. talouden, markkinoiden, kilpailuolosuhteiden, lakien, säännöksien ja valuuttakurssien muutokset.
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Taloudelliset tiedot ja muutokset laskentaperiaitteissa
Tilinpäätösasiakirjat on laadittu IAS 34 osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti, käyttäen samoja
laadintaperiaatteita kuin 2012 vuositilinpäätöksessä, lukuunottamatta allamainittuja IFRS muutoksia.
Kaikki osavuosikatsauksen luvut ovat konsernilukuja. Kaikki esitetyt luvut on pyöristetty, mistä johtuen
yksittäisten lukujen summa voi poiketa osavuosikatsauksessa esitetystä.
IFRS-standardin mukaisen tilinpäätöksen valmistelu vaatii Vaisalan johdolta arvioiden ja oletusten
tekemistä, jotka vaikuttavat raportoidun omaisuuden ja vieraan pääoman ja tulojen ja menojen arvoon
tuloslaskelmassa. Vaikka arviot perustuvat johdon parhaaseen tietämykseen osavuosikatsauksen
päiväyksenä, toteutunut tulos voi erota arvioista.
Osavuosikatsausta ei ole tilintarkastettu.

Muutos IAS 19, työsuhde-etuudet standardiin
Uudistunut IAS 19 standardi ei salli mahdollisuutta käyttää putkimenetelmää etuuspohjaisten
eläkejärjestelyiden vakuutusmatemaattisten voittojen ja tappioiden kirjaamisessa. Putkimenetelmässä
vakuutusmatemaattiset voitot ja tappiot voitiin jättää kirjaamatta siltä osin, kuin ne jäivät alle 10 prosentin
järjestelyn eläkevelvoitteesta tai 10 prosentin järjestelyn varojen käyvästä arvosta. 10 prosentin ylittävä osa
kirjattiin tuloslaskelmaan järjestelyyn kuuluvien henkilöiden keskimääräisen jäljellä olevan palvelusajan
aikana.
Uudistetun IAS 19:n mukaisesti vakuutusmatemaattiset voitot ja tappiot kirjataan muihin laajan
tuloslaskelman eriin sillä kaudella, jonka aikana ne syntyvät. Laatimisperiaatteen muutos johtaa
vakuutusmatemaattisten voittojen ja tappioiden nopeampaan tuloutukseen verrattuna aikaisemmin
sovellettuun putkimenetelmään. Tämän lisäksi eläkejärjestelyn nettokorkokustannus määritetään käyttäen
järjestelyn varojen tuottona samaa velvoitteen nykyarvon laskennassa käytettyä diskonttokorkokantaa
aiemmin käytetyn varojen odotetun tuoton sijaan. Konserni raportoi tilikauden työsuoritukseen perustuvat
menot työsuhde-etuuksista aiheutuvissa kuluissa ja nettokorot rahoitustuotoissa ja –kuluissa.
Laadintaperiaatteen muutos on toteutettu. Voittovarat avaavassa taseessa vähenivät 0,1 miljoonaa euroa ja
eläkevelvoitteet kasvoivat 0.1 miljoonaa euroa kesäkuussa ja joulukuussa vuonna 2012. Liikevoitto kasvoi
0,1 miljoonaa euroa ja rahoituskulut kasvoivat 0,1 miljoonaa euroa vuoden 2012 tuloksessa.
Liikearvon kohdentaminen uudelleenmääriteltyihin rahavirtaa tuottaviin yksiköihin
Vaisalan johtamiskäytännöt muuttuivat 1.1.2013 ja samalla johtoryhmästä poistettiin alueellinen
ulottuvuus. Tämän seurauksena Vaisala on allokoinut liikearvon uudelleenmääriteltyihin rahavirtaa
tuottaviin yksiköihin (CGU). Weather Pohjois-Amerikan rahavirtaa tuottavan yksikön liikearvo on
allokoitu Weather rahavirtaa tuottavalle yksikölle ja Life Science Pohjois-Amerikan rahavirtaa tuottavan
yksikön liikearvo on allokoitu Life Science rahavirtaa tuottavalle yksikölle. Liikearvon uudelleen
kohdentamisella ei ole tulosvaikutusta.
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Konsernituloslaskelma
Miljoonaa euroa

4-6/2013

4-6/2012

1-6/2013

1-6/2012

Liikevaihto

65,2

75,3

130,9

134,1

293,3

Myytyjä suoritteita vastaavat kulut

-32,1

-36,1

-65,7

-65,3

-148,0

33,1

39,1

65,1

68,8

145,3

Bruttokate
Myynnin, markkinoinnin ja hallinnon kulut

1-12/2012

-21,0

-21,3

-41,9

-43,3

-87,5

Tutkimus- ja tuotekehitystoiminnan kulut

-7,0

-6,5

-14,7

-13,6

-28,0

Liiketoiminnan muut tuotot ja kulut

0,0

0,0

1,6

0,5

0,3

5,1

11,4

10,2

12,4

30,2

Rahoitustuotot ja -kulut, nettto

-0,4

1,2

-0,2

0,2

-1,0

Voitto (tappio) ennen veroja

4,7

12,6

9,9

12,6

29,1

Liikevoitto (tappio)

Tuloverot

-1,1

-3,4

-3,4

-3,5

-7,4

3,6

9,2

6,5

9,1

21,7

Osakekohtainen tulos

0,20

0,51

0,36

0,50

1,20

Osakekohtainen tulos, laimennusvaikutuksella oikaistu

0,20

0,51

0,36

0,50

1,19

4-6/2013

4-6/2012

1-6/2013

1-6/2012

1-12/2012

Kauden voitto (tappio)

Konsernin laaja tuloslaskelma
Miljoonaa euroa
Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteiseksi
Etuuspohjaiset vakuutusmatemaattiset tuotot ja kulut
Yhteensä

0.0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Erät, jotka saatetaan siirtää myöhemmin tulosvaikutteiseksi
Muuntoerot

-1,7

2,7

-1,0

1,2

-1,1

Muut tuotot ja kulut

0,0

-0,2

0,0

-0,2

-0,2

Yhteensä

-1,7

2,5

-1,0

1,0

-1,3

Muut laajan tuloksen erät yhteensä

-1,7

2,5

-1,0

1,0

-1,3

Tilikauden laaja tulos yhteensä

1,8

11,7

5,5

10,1

20,4
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Konsernitase
Miljoonaa euroa
Varat
Pitkäaikaiset varat:
Aineettomat hyödykkeet
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet
Osuudet osakkuusyrityksissä
Pitkäaikaiset saamiset
Laskennalliset verosaamiset
Pitkäaikaiset varat yhteensä

2013-06-30

2012-06-30

2013-12-31

29,8
48.6
0,7
1,0
5,5
85,6

37,6
52,2
0,6
0,4
5,8
96,6

33,1
49,1
0,8
0,2
5,1
88,2

30,8
55,0
1,3
61,5

37,4
54,6
1,5
48,4

29,8
60,9
1,8
74,8

Myytäväksi luokitellut omaisuuserät
Lyhytaikaiset varat yhteensä

–
148,5

–
141,9

1,4
168,6

Varat yhteensä

234,1

238,5

257,0

7,7
22,3
1,3
-1,4
-2,5
151,8
179,0

7,7
22,3
0,3
1,8
-2,5
148,8
178,4

7,7
22,3
0,7
-0,5
-2,5
161,4
189,2

Pitkäaikaiset velat:
Korolliset velat
Eläkevastuut
Laskennalliset verovelat
Varaukset
Muut pitkäaikaiset velat
Pitkäaikaiset velat yhteensä

0,2
0,4
0,4
0,1
2,1
3,3

0,3
0,6
0,8
0,1
3,3
5,1

1,6
0,3
1,3
0,1
1,0
4,3

Lyhyt aikaiset velat:
Korolliset velat
Saadut ennakot
Tuloverovelat
Varaukset
Ostovelat ja muut velat
Lyhytaikaiset velat yhteensä

0,2
3,2
1,4
0,1
46,9
51,8

0,2
2,7
0,6
0,5
51,0
55,0

0,3
4,5
1,5
0,9
56,5
63,7

234,1

238,5

257,0

Lyhyt aikaiset varat:
Vaihto-omaisuus
Myyntisaamiset ja muut saamiset
Tuloverosaamiset
Rahavarat

Omapääoma ja velat
Emoyhtiön omistajien oma pääoma:
Osakepääoma
Ylikurssirahasto
Muut rahastot
Muuntoerot
Omat osakkeet
Kertyneet voittovarat
Oma pääoma yhteensä

Oma pääoma ja velat yhteensä
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Laskelma konsernin omanpääoman muutoksista

Osakepääoma

Ylikurssirahasto

Muut
rahastot

Omat
osakket

Muuntoerot

Voittovarat

Yhteensä

Oma pääoma 1.1.2012

7,7

22,3

0,3

-0,3

0,6

151,9

182.5

Kauden voitto
Muu laajatulos
Maksetut osingot
Oma pääoma 30.6.2012

–
–
–
7.7

–
–
–
22,3

–
–
–
0,3

–
-2,2
–
-2,5

1,2
–
–
1,8

8,9
–
-11,9
148,8

10.1
-2.2
-11.9
178,4

Osakepääoma

Ylikurssirahasto

Muut
rahastot

Omat
osakket

Muuntoerot

Voittovarat

Yhteensä

7,7

22,3

0,7

-2,5

-0,5

161,4

189.2

–
–
–

–
–
–

–
–
–

–
–
–

–
-1,0
–

6,5
–
-16,2

6.5
-1.0
-16.2

–

–

0,5

–

–

–

0.5

7.7

22,3

1,3

-2,5

-1,4

151,8

179,0

Oma pääoma 1.1.2013
Kauden voitto
Muu laajatulos
Maksetut osingot
Osakeperusteinen
maksu
Oma pääoma 30.6.2012
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Konsernin rahavirtalaskelma
Miljoonaa euroa
Liiketoiminnan rahavirta:
Myynnistä saadut maksut
Liiketoiminnan muista tuotoista saadut maksut
Maksut liiketoiminnan kuluista
Maksetut rahoituserät, netto
Maksetut tuloverot
Liiketoiminnan rahavirta

1-6/2013

1-6/2012

1-12/2012

138,6
0.1
-129,3
-0,1
-4,1
5,3

151,1
0,1
-130,6
-0,2
-2,8
17,6

301,2
0,0
-245,4
-2,7
-5,0
48,2

-4,1
2,5
-1,6

-2,2
0,4
-1,8

-5,4
0,4
-5,0

Rahoituksen rahavirta:
Maksetut osingot
Muut omasta pääomasta kirjatut erät
Omien osakkeiden ostot
Rahoituksen rahavirta

-16,2
0,0
0,0
-16,2

-11,8
-0,2
-2,3
-14,3

-11,8
-0,2
-2,3
-14,3

Rahavarat tilikauden alussa:
Rahavarojen muutos
Valuuttakurssien muutosten vaikutus
Rahavarat kauden lopussa

74,8
-12,5
-0,8
61,5

45,5
1,4
1,5
48,4

45,5
28,9
0,4
74,8

Investointien rahavirta:
Käyttöomaisuusinvestoinnit
Käyttöomaisuusmyynnit
Investointien rahavirta
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Tilintarkastamaton

Segmentti informaatio
Miljoonaa Euroa

4-6/2013

4-6/2012

1-6/2013

1-6/2012

1-12/2012

Saadut tilaukset
Weather
Controlled enviroment
Yhteensä

46,7
18,9
65,6

49,8
18,8
68,6

87,6
36,7
124,2

86,5
37,8
124,3

189,0
75,7
264,7

Liikevaihto
Weather
Tuotteet
Projektit
Palvelut
Yhteensä

25,5
14,6
7,0
47,1

25,9
23,3
7,6
56,8

49,6
30,1
14,9
94,7

46,6
37,0
14,2
97,8

99,7
84,2
34,1
218,0

Controlled environment
Tuotteet
Palvelut
Yhteensä

15,8
2,2
18,1

16,4
2,1
18,5

31,8
4,4
36,2

32,5
3,7
36,2

67,0
8,2
75,3

0,0

0,0

0,0

0,1

0,0

Liikevaihto, yhteensä

65,2

75,3

130,9

134,1

293,3

Liikevoitto
Weather
Controlled environment
Eliminoinnit ja muut
Yhteensä

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

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

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

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

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

4-6/2013

4-6/2012

1-6/2013

1-6/2012

1-12/2012

21,8
24,7
18,7
65,2

27,2
26,3
21,8
75,3

47,1
48,7
35,0
130,9

50,3
47,7
36,1
134,1

107,6
108,6
77,2
293,3

Liikevaihto, eliminoinnit ja muut

Maantieteellinen myynti

EMEA
Amerikka
Aasia ja Tyynenmeren alue
Yhteensä
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Tilintarkastamaton

Tunnusluvut
4-6/2013

4-6/2012

1-6/2013

1-6/2012

1-12/2012

18 059

18 059

18, 059

18 509

18 059

159

159

159

159

159

Osakkeiden määrä (1000 kpl), osakeantioikaistu

18 209

18 151

18 209

18 180

18 209

Osakkeiden määrä (1000 kpl), painotettukeskiarvo

18 059

18 151

18 059

18 180

18 120

503

255

1 742

446

1 019

Osakekohtainen tulos EUR

0,20

0,51

0,36

0,50

1,20

Osakekohtainen tulos, laimennettu EUR

0,20

0,51

0,36

0,50

1,19

Osakekohtainen omapääoma EUR

9,91

9,89

9,91

9,89

10,48

Osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta

0,56

0,72

0,29

0,97

2,65

77,5%

76,0%

77,5%

76,0%

75,0%

7,1%

10,0%

7,1%

10,0%

11,7%

Osakkeiden lukumäärä (1000 kpl)
Omien osakkeiden määrä (1000 kpl)

Pörssivaihto (1000 kpl)

Omavaraisuusaste
Oman pääoman tuotto
Bruttoinvestoinnit, miljoonaa euroa

2,4

1,3

4,1

2,2

5,4

Poistot, miljooonaa euoroa

3,6

4,0

7,3

7,8

15,8

1 470

1 427

1 457

1 406

1 422

6/2013

6/2012

1-6/2013

1-6/2012

1-12/2012

20,3

20,7

20,3

20,7

20,9

Johdannaissopimuksien käyvät arvot, varat

0,2

0,0

0,2

0,0

0,5

Johdannaissopimuksien käyvät arvot, velat

0,1

0,8

0,1

0,8

0,0

Henkilöstö, keskimäärin

Johdannaissopimukset
Johdannaissopimuksien nimellisarvot

Johdannaissopimukset koostuvat valuuttatermiineistä. Käyvät arvot lasketaan johtamalla ne aktiivisilta
markkinoilta saaduista hintatiedoista ja käyttämällä yleisesti tunnettuja arvostusmalleja (käypien arvojen
taso 2). Rahoitussopimuksia solmitaan vain vastapuolten kanssa, joilla on korkea luottoluokitus.
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Tunnuslukujen laskentakaavat
Osakekohtainen tulos

Osakekohtainen tulos,
laimennettu

=

=

Voitto ennen veroja - verot +/- määräysvallattomien
omistajien osuus
---------------------------------------------------------------------Ulkona olevien osakkeiden keskimääräinen lukumäärä
Voitto ennen veroja - verot +/- määräysvallattomien
omistajien osuus
----------------------------------------------------------------------Ulkona olevien osakkeiden keskimääräinen lukumäärä,
laimennettu

Osakekohtainen omapääoma

Osakekohtainen liiketoiminnan
rahavirta

=

=

Oma pääoma
----------------------------------------------------------------------Ulkona olevien osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä
tilikauden lopussa, laimennettu

Liiketoiminnan rahavirta
----------------------------------------------------------------------Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä tilikauden lopussa,
laimennettu

Omavaraisuusaste (%)

=

Oma pääoma + määräysvallattomien omistajien osuus
----------------------------------------------------------------------Taseen loppusumma - saadut ennakot

x 100

Voitto ennen veroja - verot +/- määräysvallattomien
omistajien osuus

Oman pääoman tuotto-% (ROE)

=

Lisätietoja:
Talousjohtaja Kaarina Muurinen
Puh, 040 577 5066
Vaisala Oyj
Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.vaisala.com
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Voitto ennen veroja - verot
----------------------------------------------------------------------Oma pääoma + määräysvallattomien omistajien osuus
(keskimäärin)

x 100

