
Wärtsilä Oyj Abp
Q1 osavuosikatsaus

Tammikuu−maaliskuu 2015



Services- ja Power Plants -liiketoimintojen
tilausaktiviteetti tasapainottaa heikentyneitä merenkulun
markkinoita

Kaksitahtiliiketoiminta luokiteltiin vuonna 2014 lopetetuiksi toiminnoiksi, minkä johdosta ensimmäisen neljänneksen

tuloslaskelmaan liittyviä vertailulukuja on oikaistu.

Keskeistä katsauskaudelta tammi-maaliskuu 2015
• Tilauskertymä kasvoi 15% 1.285 milj. euroon (1.115)
• Liikevaihto laski 1% 988 milj. euroon (997)
• Tilaus-laskutussuhde 1,30 (1,12)
• Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä 100 milj. euroa, eli 10,1% liikevaihdosta (98 milj. euroa ja 9,8%)
• Tulos/osake 0,43 euroa (0,31)
• Liiketoiminnan rahavirta 37 milj. euroa (111)
• Tilauskanta kasvoi 12% ja oli kauden lopussa 4.931 milj. euroa (4.384)

Wärtsilän näkymät vuodelle 2015 ennallaan

Wärtsilä odottaa vuoden 2015 liikevaihdon kasvavan 0-10% ja kannattavuuden (EBIT% ennen kertaluonteisia eriä) olevan

12,0-12,5%. Ohjeistus ei sisällä L-3 Marine Systems Internationalin yritysoston vaikutusta.

Björn Rosengren, konsernijohtaja

”Merenkulun markkinakehitys oli odotetusti hidasta vuoden 2015 alussa. Offshore-asiakkaiden asenne on odottavainen

matalan öljyn hinnan vuoksi ja alustilaukset ovat olleet vaisulla tasolla. Tämän seurauksena Ship Power -liiketoiminta sai

aiempaa vähemmän tilauksia. Power Plants -liiketoiminnassa markkinatunnelma piristyy. Talouskasvu kehittyvillä

markkinoilla ja sähkönkulutuksen kasvu Yhdysvalloissa vauhditti voimalaitosinvestointeja. Lisäksi tarjousaktiviteettimme

osoittaa, että asiakkaiden kysyntä on edelleen hyvällä tasolla.

Services-liiketoiminnan kehittyminen oli selkeästi ensimmäisen neljänneksen kohokohta. Viime vuoden lopussa

kohentunut huoltoaktiviteetti jatkui myös ensimmäisellä neljänneksellä, mikä vahvisti sekä tilauskertymää että liikevaihtoa.

Services-liikevaihdon 11%:n kasvu kompensoi Ship Power - ja Power Plants -liiketoimintojen alhaisempia toimitusmääriä.

Tästä johtuen Wärtsilän kokonaisliikevaihto ylsi edellisvuoden vastaavan jakson tasolle ja kannattavuus parantui hieman

saavuttaen 10,1%. Pysymme sitoutuneina vuoden 2015 ohjeistukseen ja näemme edelleen mahdollisuuksia liikevaihdon

kasvulle ja parantuneelle kannattavuudelle markkinoiden vallitsevista epävarmuuksista huolimatta.”
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Avainluvut

MEURMEUR 1-3/20151-3/2015 1-3/20141-3/2014 MuutosMuutos 20142014

Tilauskertymä 11 285285 1 115 15% 5 084

Tilauskanta kauden lopussa 44 931931 4 384 12% 4 530

Liikevaihto 988988 997 -1% 4 779

Liiketulos (EBIT)1 100100 98 2% 569

% liikevaihdosta 10,110,1 9,8 11,9

Tulos ennen veroja 8282 89 494

Tulos/osake, euroa 0,430,43 0,31 1,76

Liiketoiminnan rahavirta 3737 111 452

Korolliset nettovelat kauden lopussa 251251 390 94

Bruttoinvestoinnit 1818 19 94

Nettovelkaantumisaste 0,140,14 0,22 0,05

1 EBIT on esitetty ilman kertaluonteisia eriä. Wärtsilä kirjasi 47 milj. euroa kertaluonteisia eriä vuonna 2014, josta 6 milj. euroa kirjattiin
ensimmäisen neljänneksen aikana.

Markkinakehitys

Power Plants

Voimantuotannon markkinatunnelmat piristyvät

Voimantuotannon markkinat seuraavat pitkälti sekä maailman että paikallisen makrotalouden kehitystä. Vaikka

maailmantalouden hitaan kasvun ennuste vaikuttaa edelleen voimantuotantokapasiteetin investointeihin, kehittyvien

markkinoiden talouskasvu tuki uusien voimalaitosten kysyntää. Lisäksi sähkönkulutus on kääntynyt nousuun tietyillä

alueilla Yhdysvalloissa, mikä luo kysyntää kaasuun perustuvalle voimantuotannolle. Vahva Yhdysvaltain dollari parantaa

euroalueen toimittajien kilpailukykyä. Wärtsilän tarjousaktiviteetti oli korkealla tasolla vuoden 2015 ensimmäisen

neljänneksen aikana ja keskittyi edelleen monipolttoaine- ja maakaasuvoimalaitoksiin.

Power Plants -liiketoiminnan markkina-asema

Vuonna 2014 kaasua ja nestemäisiä polttoaineita käyttävien, 500 MW suuruusluokkaan yltävien voimalaitosten

maailmanlaajuiset tilaukset olivat yhteensä 23,4 GW. Tilaukset vähenivät 27% edelliseen vuoteen verrattuna (32,1).

Wärtsilän osuus markkinoista kasvoi 11%:iin (8%). Maailmanlaajuisiin tilauksiin sisältyvät kaikki yli viiden MW:n

voimakoneyksiköt.
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Ship Power

Kehitys merenkulun markkinoilla heikentynyt

Vuoden 2015 ensimmäisen neljänneksen aikana kirjattiin 222 sopimusta uusien alusten rakentamisesta.Tämä vastaa noin

58%:n laskua vuoden 2014 vastaavalla kaudella raportoituun 523 sopimukseen verrattuna. Laivanrakennuksen hintoihin

kohdistuu nykyisten matalien markkinavolyymien vuoksi edelleen painetta. Perinteisillä kauppalaivasegmenteillä

kuivalastitonniston tilausaktiviteetti laski, sen sijaan öljytankkereiden tilaukset lisääntyivät vahvistuneiden rahti- ja

päivähintojen ansiosta. Kiinnostus nesteytetyn maakaasun (LNG) ja nestekaasun (LPG) kuljetusaluksia kohtaan jatkuu,

vaikka tilauksia kirjattiin ensimmäisellä neljänneksellä edellisvuoden korkeaa määrää vähemmän. Sopimuksia rekisteröitiin

23 kaasunkuljetusaluksesta (43) ensimmäisen neljänneksen aikana. Offshore-alusten kysyntä jatkui heikkona, ja

epävarmuus öljyn hinnan elpymisestä sai öljy-yhtiöitä supistamaan investointejaan. Ensimmäisen neljänneksen offshore-

tilaukset suosivat tukialuksia.

Maailman kolme suurinta laivanrakennusmaata hallitsivat tilausaktiviteettia kompensoiduissa bruttorekisteritonneissa

laskettuna. Eteläkorealaisilta telakoilta tilattiin suuria määriä konttialuksia, tankkereita ja nesteytetyn maakaasun

kuljetusaluksia. Tästä johtuen Etelä-Korean osuus vahvistetuista sopimuksista kasvoi 38%:iin. Kiinan osuus

vahvistetuista sopimuksista oli 29% ja Japanin 26%.

Ship Power -liiketoiminnan markkinaosuudet

Wärtsilän keskinopeiden päämoottoreiden markkinaosuus oli 56% (52% edellisen neljänneksen lopussa). Markkinaosuus

apumoottoreissa oli 4% (3% edellisen neljänneksen lopussa).

Services

Huoltomarkkinoiden aktiviteetti hyvällä tasolla

Huoltomarkkinat kehittyivät hyvin vuoden 2015 ensimmäisellä neljänneksellä. Voimalaitoshuollon kysyntä oli

maailmanlaajuisesti aktiivista, mikä johtui pääosin laitteiston vilkkaasta käytöstä. Kysynnän kehitys oli suotuisaa varsinkin

Brasiliassa. Aktiviteetti oli hyvällä tasolla myös merenkulun markkinoilla kauppalaiva- ja merivoimasegmenttien

lisääntyneen kysynnän ansiosta. Vaikka kauppalaiva-asiakkaat pyrkivät edelleen alentamaan käyttökustannuksiaan, öljyn

hinnan laskun seurauksena alentuneet polttoainekustannukset ovat kasvattaneet huoltovolyymeja. Maantieteellisestä

näkökulmasta merenkulun huoltoaktiviteetti kehittyi erityisen hyvin Yhdysvalloissa, Kanadassa ja Norjassa.

Tilauskertymä

Wärtsilän ensimmäisen neljänneksen tilauskertymä kasvoi yhteensä 15% 1.285 milj. euroon (1.115). Edelliseen

neljännekseen verrattuna tilauskertymä laski 16% (1.522 milj. euroa vuoden 2014 neljännellä neljänneksellä).

Ensimmäisen neljänneksen tilaus-laskutussuhde oli 1,30 (1,12).

Power Plants -liiketoiminnan tilauskertymä oli 287 milj. euroa (165), 74% enemmän kuin edellisvuoden vastaavalla

jaksolla. Edelliseen neljännekseen verrattuna tilauskertymä laski 43% (501 milj. euroa vuoden 2014 neljännellä

neljänneksellä). Ensimmäisen neljänneksen aikana Wärtsilä sai eurooppalaiselta, kansainvälisesti toimivalta asiakkaalta

tilauksen 120 milj. euron arvoisen voimalaitoksen toimittamisesta, sekä tilaukset 135 MW:n projektin toimittamisesta

Wärtsilä Oyj Abp Tammi-maaliskuu 2015 osavuosikatsaus 4



Keski-Afrikkaan ja 56 MW:n voimalaitoksen toimittamisesta Yhdysvaltoihin kuormitushuippujen tasaamiseksi ja

tuulivoiman tueksi.

Ship Power -liiketoiminnan tilauskertymä oli 336 milj. euroa (440), laskua oli 24% edellisvuoden vastaavaan jaksoon

verrattuna. Edelliseen neljännekseen verrattuna tilauskertymä laski 27% (460 milj. euroa vuoden 2014 neljännellä

neljänneksellä). Kauppalaivasegmentillä Wärtsilä sai tilauksen toimittaa 20 apumoottoria viiteen säiliöalukseen, jotka

rakennetaan COSCO:lle (China Ocean Shipping Group) Hudong-Zhonghua Shipbuilding Groupin telakalla Kiinassa.

Apumoottorit valmistaa Wärtsilä Yuchai Engine Co. Ltd. -yhteisyritys. Wärtsilä sai myös tilauksen Wärtsilä Aquarius UV

räjähdyssuojattujen painolastivedenkäsittelyjärjestelmien toimittamisesta kahdeksaan uuteen kemikaalitankkeriin.

Matkustajalaivasegmentillä Wärtsilä sai sopimuksen toimittaa monipolttoainemoottorit ja kiinteälapaiset potkurit virolaisen

Tallink Gruppin uuteen nopeaan matkustaja-autolauttaan. Alus rakennetaan Turun Meyerin telakalla. Ensimmäisen

neljänneksen tilauksiin sisältyi lisäksi sopimus nesteytyslaitteiden toimittamisesta LNG-terminaaliprojektille Iso-

Britanniassa. Kaasunkuljetusalusten osuus ensimmäisen neljänneksen tilauksista oli 41% ja perinteisen

kauppalaivasegmentin 18%. Offshore-alukset, matkustajalaivat ja erikoisalukset vastasivat kukin 11% tilauksista.

Merivoimien osuus oli 3% ja muiden tilausten osuus 5%.

Muutama suuri projektitilaus tuki Services-liiketoiminnan tilauskertymän kehitystä. Tilauskertymä kasvoi 30% 662 milj.

euroon (510). Neljänneksen aikana Wärtsilä sai Shanghai Electric Powerilta tilauksen maltalaisen Delimara-voimalaitoksen

muuntamisesta maakaasulla toimivaksi. Wärtsilä allekirjoitti myös kolmivuotisen huoltosopimuksen Newcrest Mining

Limitedin kanssa. Sopimus kattaa moottorihuollon ja varaosat Lihir-kultakaivoksen kolmelle Papua-Uudessa-Guineassa

toimivalle voimalaitokselle. Lisäksi Wärtsilä allekirjoitti Golar Management Oslon kanssa yhtiön LNG-aluskantaa koskevan

viisivuotisen teknisen hallinnointisopimuksen.

Tilauskertymä liiketoiminnoittain

MEURMEUR 1-3/20151-3/2015 1-3/20141-3/2014 MuutosMuutos 20142014

Power Plants 287287 165 74% 1 293

Ship Power 336336 440 -24% 1 746

Services 662662 510 30% 2 045

Tilauskertymä yhteensä 11 285285 1 115 15% 5 084

Tilauskertymä Power Plants
MWMW 1-3/20151-3/2015 1-3/20141-3/2014 MuutosMuutos 20142014

Öljy 452452 160 182% 980

Kaasu 251251 236 6% 1 509

Tilauskertymä yhteensä 702702 396 77% 2 489

Tilauskertymä yhteisyrityksissä
Eteläkorealaisen yhteisyrityksen Wärtsilä Hyundai Engine Company Ltd:n ja kiinalaisen yhteisyrityksen Wärtsilä Qiyao

Diesel Company Ltd:n tilauskertymä tammi-maaliskuussa 2015 oli yhteensä 138 milj. euroa (25). Wärtsilän omistusosuus

näissä yhteisyrityksissä on 50%, ja niiden tulos kirjataan osuutena osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksesta. Ensimmäisen

neljänneksen aikana Wärtsilä Hyundai Engine Company Ltd sai tilauksen 30 monipolttoainemoottorin toimittamisesta

jäätä murtaviin nesteytetyn maakaasun kuljetusaluksiin. Alukset operoivat arktisissa olosuhteissa Pohjois-Venäjällä Yamal

LNG -projektissa.
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Tilauskanta

Katsauskauden lopussa Wärtsilän tilauskanta oli 4.931 milj. euroa (4.384), kasvua oli 12%. Power Plants -tilauskanta

kasvoi 21% ja oli 1.619 milj. euroa (1.343). Ship Powerin tilauskanta oli vakaa, yhteensä 2.239 milj. euroa (2.216).

Services-liiketoiminnan tilauskanta oli 1.073 milj. euroa (824), joka on 30% korkeampi kuin edellisvuoden vastaavana

kautena.

Tilauskanta liiketoiminnoittain

MEURMEUR 31.3.201531.3.2015 31.3.201431.3.2014 MuutosMuutos 31.12.201431.12.2014

Power Plants 11 619619 1 343 21% 1 475

Ship Power 22 239239 2 216 1% 2 213

Services 11 073073 824 30% 842

Tilauskanta yhteensä 44 931931 4 384 12% 4 530

Liikevaihto

Wärtsilän liikevaihto tammi-maaliskuussa 2015 oli 988 milj. euroa (997). Kehitys oli vakaa viime vuoden vastaavaan

kauteen verrattuna. Power Plants -liiketoiminnan liikevaihto laski 5% 182 milj. euroon (190). Lasku johtui vuoden 2014

ensimmäisen puoliskon alhaisista tilauksista sekä toimitusten ajoituksista. Ship Power -liiketoiminnan liikevaihto laski

14% 321 milj. euroon (371). Services-liiketoiminnan liikevaihto kasvoi 11% 485 milj. euroon (435). Kaikki huoltosegmentit

tukivat kasvua. Power Plants -liiketoiminnan osuus kokonaisliikevaihdosta oli 18%, Ship Power -liiketoiminnan 32% ja

Services-liiketoiminnan 49%.

Wärtsilän vuoden 2015 tammi-maaliskuun liikevaihdosta noin 63% oli euromääräistä, 18% Yhdysvaltain dollareissa, ja

loppu jakautui usean valuutan kesken.

Liikevaihto liiketoiminnoittain

MEURMEUR 1-3/20151-3/2015 1-3/20141-3/2014 MuutosMuutos 20142014

Power Plants 182182 190 -5% 1 138

Ship Power 321321 371 -14% 1 702

Services 485485 435 11% 1 939

Liikevaihto yhteensä 988988 997 -1% 4 779

Liiketoiminnan tulos ja kannattavuus

Ensimmäisen neljänneksen liiketulos (EBIT) ennen kertaluonteisia eriä oli 100 milj. euroa (98), mikä vastaa 10,1%

liikevaihdosta (9,8). Kannattavuutta tuki Services-liikevaihdon kasvu, joka tasoitti Ship Power - ja Power Plants -
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liiketoimintojen alhaisempia toimitusmääriä. Wärtsilä kirjasi 6 milj. euroa kertaluonteisia eriä vuoden 2014 ensimmäisen

neljänneksen aikana. Kertaluonteiset erät mukaan lukien ensimmäisen neljänneksen 2014 liiketulos oli 92 milj. euroa eli

9,3% liikevaihdosta. Yritysostoihin liittyvät aineettomien hyödykkeiden poistot olivat 6 milj. euroa (7) katsauskaudella

tammi-maaliskuu 2015.

Rahoituserät olivat -18 milj. euroa (-3). Euron heikentyminen johti realisoitumattomiin valuuttakurssitappioihin. Nettokorot

olivat -4 milj. euroa (-3). Tulos ennen veroja oli 82 milj. euroa (89). Katsauskauden verot olivat 18 milj. euroa (20), mikä

vastaa 21,9%:n efektiivistä verokantaa. Osakekohtainen tulos oli 0,43 euroa (0,31) ja osakekohtainen oma pääoma oli

9,43 euroa (8,64). Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) oli 22,0% (23,3). Oman pääoman tuotto (ROE) oli 21,0% (24,6).

Tase, rahoitus ja rahavirta

Wärtsilän ensimmäisen neljänneksen liiketoiminnan rahavirta oli 37 milj. euroa (111). Muutos käyttöpääomassa ja eläke-

ennakoiden maksu kokonaisuudessaan ensimmäisen neljänneksen aikana viime vuoden neljännesvuosittaisten maksujen

sijaan vaikuttivat negatiivisesti operatiiviseen kassavirtaan. Nettokäyttöpääoma kauden lopussa oli 296 milj. euroa (292).

Saatujen ennakoiden määrä oli 743 milj. euroa (965) kauden lopussa. Rahavarat kauden lopussa olivat 382 milj. euroa

(242) ja vahvistetut ja käyttämättömät luottolimiittisopimusohjelmat 629 milj. euroa (599). Osingot vuodelta 2014 olivat

1,15 euroa per osake (1,05) eli 227 milj. euroa (207).

Wärtsilällä oli maaliskuun 2015 lopussa korollisia lainoja yhteensä 648 milj. euroa (633). Lyhytaikaiset lainat, jotka

erääntyvät seuraavan 12 kuukauden sisällä, olivat yhteensä 145 milj. euroa. Pitkäaikaiset lainat olivat 502 milj. euroa.

Korollisen lainapääoman nettomäärä oli 251 milj. euroa (390) ja nettovelkaantumisaste oli 0,14 (0,22).

Konsernin maksuvalmius

MEURMEUR 31.3.201531.3.2015 31.12.201431.12.2014

Rahavarat 382382 571

Käyttämättömät vahvistetut luottolimiittisopimukset 629629 629

Maksuvalmius 1 0111 011 1 200

% liikevaihdosta (12 viimeiseltä kuukaudelta) 2121 25

Yritystodistukset -- -

Maksuvalmius poislukien yritystodistukset 1 0111 011 1 200

% liikevaihdosta (12 viimeiseltä kuukaudelta) 2121 25

Lainaportfolion keskimääräinen takaisinmaksuaika oli 31.3.2015 40 kuukautta ja pitkäaikaisten lainojen 41 kuukautta.

Investoinnit

Katsauskauden 18 milj. euron (19) bruttoinvestoinnit koostuivat kokonaisuudessaan tuotannollisista, logistisista ja

informaatioteknologian investoinneista. Vertailukauden 2014 bruttoinvestoinnit koostuivat 1 milj. yritysosto- ja

osakeinvestoinneista sekä 18 milj. euron tuotannollisista, logistisista ja informaatioteknologian investoinneista.

Katsauskauden poistot olivat 29 milj. euroa (29).

Vuoden 2015 investointien odotetaan olevan poistojen tasolla.
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Strategiset toimenpiteet, yritysostot, yhteisyritykset ja
verkoston laajentaminen

L-3 Marine Systems Internationalin osto New Yorkin pörssissä listatulta L-3 Communications Holdings Inc:lta etenee

suunnitelmien mukaisesti. Yritysosto on saanut Korean viranomaishyväksynnät maaliskuussa ja EU:n hyväksynnät

huhtikuussa. Kauppa saataneen päätökseen vuoden 2015 toisella neljänneksellä kun ostettujen yhtiöiden L-3-konsernista

erottamiseen liittyvät hallinnolliset prosessit on toteutettu.

Wärtsilän kokonaan omistama tuotantolaitos Porto do Açussa São João da Barrassa Brasiliassa vihittiin käyttöön

maaliskuussa. Tehdas keskittyy alkuvaiheessa generaattoriaggregaattien ja ohjauspotkureiden tuotantoon,

kokoonpanoon ja koeajoon.

CSSC Wärtsilä Engine (Shanghai) Co. Ltd -yhtiön tehtaan rakentaminen Shanghain Lingangiin etenee suunnitelmien

mukaisesti. Ensimmäisen moottorin odotetaan olevan valmis toimitettavaksi vuoden 2016 ensimmäisen puoliskon aikana.

Wärtsilän ja China State Shipbuilding Corporationin (CSSC) sopimus Wärtsilän 2-tahtimoottoriliiketoiminnan siirtämisestä

yhteiseen yritykseen saatettiin päätökseen tammikuussa. CSSC omistaa Winterthur Gas & Diesel Ltd. -yrityksestä 70% ja

Wärtsilä 30%.

Tutkimus ja tuotekehitys, tuotelanseeraukset

Wärtsilä ja Teknologian tutkimuskeskus VTT ilmoittivat ensimmäisellä neljänneksellä käynnistävänsä uuden,

kolmevuotisen ArTEco-tutkimusprojektin, jonka tavoitteena on kehittää propulsiotuotteita erityisesti arktisiin olosuhteisiin.

Maaliskuussa Wärtsilä toi markkinoille neljän uuden LNG-alussuunnitelman sarjan. Suunnitelmat on kehitetty läheisessä

yhteistyössä asiakkaiden kanssa vastaamaan maailmanlaajuisen LNG-kuljetuksen korkeita turvallisuus- ja

suoritusstandardeja.

Maaliskuussa Wärtsilä ilmoitti myös yhteistyösopimuksesta Clean Marine Energy (Europe) Ltd:n kanssa. Yhteistyö on

ensimmäinen laatuaan merenkulun markkinoilla ja sen tavoitteena on tarjota rahoitusratkaisuja, jotka tukevat siirtymistä

rikkipesuriteknologiaan uusien päästömääräysten täyttämiseksi. Tarkoituksena on keventää kyseiseen teknologiaan

sijoittavien laivanomistajien taloudellista taakkaa.

Helmikuussa Wärtsilä ja alankomaalainen kylmähöyrystimien kehittäjä ja toimittaja Cryonorm Systems BV sopivat

muodostavansa yhteenliittymän, joka toimittaa LNG-järjestelmiä eurooppalaisille sisävesialusmarkkinoille. Yhtymä tuo

kyseiselle segmentille kehittyneen järjestelmän, joka perustuu Wärtsilän LNGPac -kaasunsyöttöjärjestelmään.

Järjestelmän etuja ovat alemmat kustannukset ja huoltovaatimukset, yksinkertaisempi asennus sekä lyhentyneet

toimitusajat.
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Henkilöstö

Wärtsilän henkilöstömäärä maaliskuun 2015 lopussa oli 17.707 (18.159). Keskimääräinen henkilöstömäärä tammi-

maaliskuussa oli 17.678 (18.194). Power Plants -liiketoiminnassa työskenteli 975 (1.056) henkilöä, Ship Power -

liiketoiminnassa 5.587 (5.785) ja Services-liiketoiminnassa 10.711 (10.875).

Wärtsilän henkilöstöstä 20% (20) työskenteli Suomessa ja 34% (35) muualla Euroopassa. Koko henkilöstöstä 31% (31)

työskenteli Aasiassa, 10% (10) Amerikassa ja 4% (4) muissa maissa.

Kestävä kehitys

Erilaisten teknologioiden ja erikoistuneiden palveluiden ansiosta Wärtsilällä on hyvät valmiudet vähentää luonnonvarojen

käyttöä ja päästöjä. Wärtsilän tutkimus- ja tuotekehitystoiminnoissa keskitytään jatkossakin kehittyneisiin

ympäristöteknologioihin ja ratkaisuihin. Wärtsilä on sitoutunut tukemaan YK:n Global Compact -aloitteen ihmisoikeuksia,

työvoimaa, ympäristöä ja korruption torjuntaa koskevia perusperiaatteita. Maaliskuussa Wärtsilän osake valittiin Ethibel

Sustainability Index (ESI) Excellence Europe -indeksiin.

Wärtsilän osake sisältyy myös muihin kestävän kehityksen osakeindekseihin.

Osakkeet ja osakkeenomistajat

Tammi-maaliskuun 2015 aikana Wärtsilän osakkeita vaihdettiin Nasdaq Helsingissä 35.579.912 kappaletta, ja

vaihdettujen osakkeiden arvo oli 1.417 miljoonaa euroa. Wärtsilän osakkeilla käydään kauppaa myös vaihtoehtoisilla

kaupankäyntipaikoilla, kuten Chi-X:ssä, Turquoisessa ja BATSissä. Osakkeita vaihdettiin näillä vaihtoehtoisilla

kaupankäyntipaikoilla yhteensä 18.710.280 kappaletta.

Osakkeet Nasdaq Helsingissä

Osake- jaOsake- ja OsakevaihtoOsakevaihto

31.3.201531.3.2015 äänimäärääänimäärä 1-3/20151-3/2015

WRT1V 197 241 130 35 579 912

1.1. - 31.3.20151.1. - 31.3.2015 YlinYlin AlinAlin KeskikurssiKeskikurssi 11 PäätösPäätös

Osakekurssi 43,16 34,86 39,83 41,22

1 Kaupankäyntimäärillä painotettu keskikurssi

31.3.201531.3.2015 31.3.201431.3.2014

Markkina-arvo, MEUR 8 130 7 777

Ulkomaalaisomistus, % 49,4 53,8
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Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Wärtsilän 5.3.2015 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille ja

toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilivuodelta 2014. Yhtiökokous vahvisti osingoksi hallituksen ehdotuksen mukaisesti

1,15 euroa osakkeelta. Osinko maksettiin 16.3.2015.

Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenmääräksi kahdeksan. Hallituksen jäseniksi valittiin Maarit Aarni-Sirviö, Kaj-Gustaf

Bergh, Sune Carlsson, Tom Johnstone, Mikael Lilius, Risto Murto, Gunilla Nordström ja Markus Rauramo.

Tilintarkastajaksi vuodelle 2015 valittiin KHT-yhteisö KPMG Oy Ab.

Valtuutus omien osakkeiden hankkimiseen ja luovuttamiseen

Hallitus valtuutettiin päättämään enintään 19.000.000 oman osakkeen hankkimisesta. Hankkimisvaltuutus on voimassa

seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä.

Hallitus valtuutettiin päättämään enintään 19.000.000 oman osakkeen luovuttamisesta. Luovuttamisvaltuutus on

voimassa kolme vuotta yhtiökokouksen päätöksestä, ja se kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 6.3.2014 antaman

valtuutuksen omien osakkeiden luovuttamiseen. Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään siitä, kenelle ja missä

järjestyksessä omia osakkeita luovutetaan. Hallitus voi päättää omien osakkeiden luovuttamisesta muutoin kuin siinä

suhteessa, jossa osakkeenomistajalla on etuoikeus hankkia yhtiön omia osakkeita.

Hallituksen järjestäytyminen

Wärtsilä Oyj Abp:n hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan puheenjohtajaksi Mikael Liliuksen ja varapuheenjohtajaksi

Sune Carlssonin. Hallitus päätti perustaa tarkastus-, nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan. Hallitus valitsi keskuudestaan

valiokuntiin seuraavat jäsenet:

Tarkastusvaliokunta: Puheenjohtaja Markus Rauramo, Maarit Aarni-Sirviö, Risto Murto

Nimitysvaliokunta: Puheenjohtaja Mikael Lilius, Kaj-Gustaf Bergh, Sune Carlsson, Risto Murto

Palkitsemisvaliokunta: Puheenjohtaja Mikael Lilius, Maarit Aarni-Sirviö, Tom Johnstone

Riskit ja liiketoiminnan epävarmuustekijät

Power Plants -liiketoiminnassa rahoitusmarkkinoiden epävarmuus ja rahoituksen saatavuus vaikuttavat suurempien

projektien ajoitukseen tietyillä markkinoilla. Öljyyn ja kaasuun perustuvissa talouksissa öljyn matala hinta voi vaikuttaa

investointipäätöksiin. Geopoliittiset jännitteet ja merkittävät valuuttakurssimuutokset voivat myös hidastaa asiakkaiden

päätöksentekoa. Perushyödykkeiden, kuten mineraalien tai sementin, alhainen kysyntä vaikuttaa teollisuusasiakkaiden

investointipäätöksiin.

Merenkulun ja laivanrakennuksen alalla liiketoimintaympäristö on yhä haastava. Maailmantalouden heikot

kehitysnäkymät, ylikapasiteetti ja rahtitonniston alhainen kysyntä vaikeuttavat perinteisten merenkulkumarkkinoiden

elpymistä. Öljyn matala hinta, öljyn ja kaasun ylitarjonta ja öljy-yhtiöiden supistuneet investoinnit voivat edelleen vaikuttaa
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offshore-investointeihin. Laivanrakennuksen hintojen lasku voi aiheuttaa alihankkijoiden hinnoitteluun kohdistuvia

paineita.

Services-liiketoiminnassa maailmantalouden hidas kehitys ja tiettyjen alueiden poliittinen epävakaus ovat pääasialliset

riskit kysynnän kehitykselle. Haastavat olosuhteet monilla merenkulun markkinoilla ovat myös mahdollinen riski.

Konserniyhtiöt ovat vastaajina eräissä oikeusjutuissa, jotka liittyvät konsernin normaaliin liiketoimintaan. Oikeusjutut

koskevat muun muassa sopimus- ja muita vastuita, työsuhdeasioita, omaisuusvahinkoja sekä hallintoasioita. Konserni

saa ajoittain erisuuruisia ja vaihtelevassa määrin perusteltuja korvausvaatimuksia. Saaduista vaatimuksista on yksi

erityisen suuri. Konsernin periaatteisiin kuuluu varausten tekeminen vaatimusten sekä oikeudenkäyntien ja

välimiesmenettelyjen varalta silloin, kun epäsuotuisa lopputulos on todennäköinen ja kulujen suuruus voidaan

kohtuullisella varmuudella arvioida.

Vuoden 2014 vuosikertomus sisältää perusteellisen kuvauksen Wärtsilän riskeistä ja riskienhallinnasta.

Markkinanäkymät

Vuoden 2014 vaikean markkinatilanteen ja vuoden 2015 BKT-ennusteiden perusteella maakaasua ja nestemäisiä

polttoaineita käyttävien voimantuotannon markkinoiden odotetaan säilyvän haastavina. Tästä huolimatta kiinnostus

joustavalle kaasuun perustuvalle voimantuotannolle jatkuu. Uusiutuvien voimanlähteiden kuten aurinko- ja tuulivoiman

käyttö kasvaa monessa maassa. Tämä vaatii joustavia ratkaisuja tasoittamaan sähköverkon vaihteluita. OECD-maissa

hidas talouskasvu rajoittaa edelleen uusien voimalaitosten kysyntää. Markkinoilla on kuitenkin nähtävissä patoutunutta

kysyntää asiakkaiden odottaessa uuden sähkömarkkinasääntelyn voimaantuloa. Lisäksi siirtyminen CO2-neutraaliin

sähköntuotantoon ja siitä johtuva vanhempien laitosten, etenkin hiilivoimalaitosten, sulkeminen suosii joustavaa ja

tehokasta voimantuotantoa. Kehittyvillä markkinoilla BKT-kasvu tukee edelleen voimantuotantokapasiteetin

investointeja.

Näkymämme merenkulun ja laivanrakennuksen markkinoilla jatkuvat varovaisina offshore- ja kuivalastisegmenttien

heikompien markkinaolosuhteiden vuoksi. Öljyn matalan hinnan odotetaan yhä vaikuttavan sijoituksiin öljyn etsinnässä ja

öljykenttien kehityksessä, mikä rajoittaa porausalusten ja tukialusten kysyntää offshore-alalla. Ylikapasiteetti vaikuttaa

edelleen kysyntään perinteisillä kauppalaivamarkkinoilla. Alusten lisääntynyt romuttaminen ja aluskannan kasvun

tasoittuminen tukevat kuitenkin rahtimarkkinoiden asteittaista elpymistä. Öljyn hintojen lasku luo mahdollisuuksia

öljytankkeri- ja konttialusmarkkinoilla, sillä pienentyneiden polttoainekustannusten odotetaan vaikuttavan myönteisesti

laivanomistajien käyttökustannuksiin. Kaasualusmarkkinoilla tunnelmat pysyvät hyvällä tasolla vaikka aktiviteetin

odotetaan normalisoituvan vuoden 2014 korkealta tasolta. Matkustajalaivojen myönteisiä näkymiä tukevat markkinoiden

uudet tulokkaat, aluskannan uudistus ja lisääntynyt matkustajaliikenne Aasiassa. Polttoainetehokkuuden ja

ympäristölainsäädännön tärkeys on selkeästi esillä, mikä lisää kiinnostusta ympäristöratkaisuihin ja kaasun laajempaan

käyttöön polttoaineena merenkulussa.

Huoltomarkkinoiden näkymät ovat varovaisen myönteiset. Kasvumahdollisuuksia on nähtävissä valituilla alueilla.

Keskinopeiden moottoreiden ja potkureiden laitekannan kasvu tasapainottaa vanhempien asennusten huoltokysynnän

hidastumista ja kauppalaivasegmentin lyhyen aikavälin kehityksen aiheuttamaa epävarmuutta. Viimeaikainen öljyn hinnan

kehitys on vaikuttanut myönteisesti käyttökustannuksiin, minkä odotetaan kasvattavan öljykäyttöisen laitteiston

huoltokysyntää. Näkymät offshore-alalla ovat varovaiset öljyn hinnan laskun vuoksi. Viime vuosien kasvu offshore-

laitekannassa tasoittaa kuitenkin osittain mahdollista laskua huoltovolyymeissä. Kaasukäyttöisten alusten huoltonäkymät

ovat yhä myönteiset. Huoltokysyntä voimalaitossegmentillä on edelleen hyvällä tasolla etenkin Lähi-idässä ja Afrikassa.

Sekä merenkulku- että voimalaitosasiakkaat osoittavat kiinnostusta pitkäaikaisia huoltosopimuksia kohtaan.
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Wärtsilän näkymät vuodelle 2015 ennallaan

Wärtsilä odottaa vuoden 2015 liikevaihdon kasvavan 0-10% ja kannattavuuden (EBIT% ennen kertaluonteisia eriä) olevan

12,0-12,5%. Ohjeistus ei sisällä L-3 Marine Systems Internationalin yritysoston vaikutusta.

Wärtsilän osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2015

Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 -standardin (Osavuosikatsaukset) mukaisesti noudattaen samoja

laadintaperiaatteita ja laskentamenetelmiä kuin vuoden 2014 tilinpäätöksessä. Kaikki luvut on pyöristetty, joten

yksittäisten lukujen summa voi poiketa esitetystä summasta.

Arvioiden käyttö
Tilinpäätöksen laatiminen IFRS:n mukaan edellyttää johdon arvioiden ja oletusten käyttämistä, mikä vaikuttaa taseen

varojen ja velkojen määriin, ehdollisten varojen ja velkojen raportointiin sekä tuottojen ja kulujen määriin. Vaikka arviot

perustuvat johdon tämänhetkiseen parhaaseen näkemykseen, on mahdollista, että toteumat poikkeavat tilinpäätöksessä

käytetyistä arvoista.

IFRS-standardimuutokset
Vuonna 2015 ei sovelleta uusia tai muutettuja standardeja.

Tätä osavuosikatsausta ei ole tilintarkastettu.

Kaksitahtiliiketoiminta luokiteltiin lopetetuiksi toiminnoiksi syyskuussa 2014. Tämän johdosta ensimmäisen neljänneksen

tuloslaskelmaan liittyviä vertailulukuja on oikaistu.
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Lyhennetty tuloslaskelma

Oikaistu

MEURMEUR 1–3/20151–3/2015 1–3/20141–3/2014 20142014

Jatkuvat toiminnotJatkuvat toiminnot

Liikevaihto 988988 997 4 779

Liiketoiminnan muut tuotot 77 12 52

Kulut -868-868 -898 -4 220

Poistot ja arvonalentumiset -29-29 -29 -115

Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksista 22 10 26

LiiketulosLiiketulos 100100 92 522

Rahoitustuotot ja -kulut -18-18 -3 -28

Tulos ennen verojaTulos ennen veroja 8282 89 494

Tuloverot -18-18 -20 -106

Raportointikauden tulos jatkuvista toiminnoistaRaportointikauden tulos jatkuvista toiminnoista 6464 70 389

Raportointikauden tulos lopetetuista toiminnoistaRaportointikauden tulos lopetetuista toiminnoista 2222 -7 -37

Raportointikauden nettotulosRaportointikauden nettotulos 8686 63 351

Jakautuminen:

Emoyhtiön osakkeenomistajat 8585 62 347

Määräysvallattomat omistajat 11 1 5

8686 63 351

Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva osakekohtainen tulos
(laimentamaton ja laimennettu):

Tulos/osake, jatkuvat toiminnot, euroa 0,320,32 0,35 1,95

Tulos/osake, lopetetut toiminnot, euroa 0,110,11 -0,04 -0,19

Tulos/osake, euroaTulos/osake, euroa 0,430,43 0,31 1,76
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Laaja tuloslaskelma

MEURMEUR 1–3/20151–3/2015 1–3/20141–3/2014 20142014

Raportointikauden nettotulosRaportointikauden nettotulos 8686 63 351

Muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen:Muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen:

Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi:Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi:

Etuuspohjaisten eläkejärjestelyjen vakuutusmatemaattiset voitot
(tappiot) -3-3 -29

Verot eristä, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi 11 4

Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi, yhteensäErät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi, yhteensä -3-3 -25

Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi:Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi:

Muuntoerot 7676 1 56

Muuntoerot määräysvallattomille omistajille 55 4

Rahavirran suojaukset -41-41 7 -74

Verot eristä, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi 99 -2 20

Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi, yhteensäErät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi, yhteensä 4949 6 5

Raportointikauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeenRaportointikauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen 4646 6 -20

Raportointikauden laaja tulos yhteensäRaportointikauden laaja tulos yhteensä 132132 68 332

Laajan tuloksen jakautuminen:

Emoyhtiön osakkeenomistajat 126126 68 323

Määräysvallattomat omistajat 66 9

132132 68 332

Laaja tuloslaskelma sisältää sekä jatkuvat että lopetetut toiminnot.
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Lyhennetty tase

MEURMEUR 31.3.201531.3.2015 31.3.201431.3.2014 31.12.201431.12.2014

Pitkäaikaiset varatPitkäaikaiset varat

Aineettomat hyödykkeet 11 213213 1 235 1 180

Aineelliset hyödykkeet 444444 440 434

Osuudet osakkuus- ja yhteisyrityksissä 7373 109 90

Myytävissä olevat rahoitusvarat 1616 15 16

Laskennalliset verosaamiset 163163 123 144

Muut saamiset 4545 6 20

11 954954 1 928 1 884

Lyhytaikaiset varatLyhytaikaiset varat

Vaihto-omaisuus 11 330330 1 394 1 156

Muut saamiset 11 605605 1 478 1 567

Rahavarat 382382 242 571

33 317317 3 114 3 294

Myytävänä olevat omaisuuserät 102

Varat yhteensäVarat yhteensä 55 271271 5 042 5 280

Oma pääomaOma pääoma

Osakepääoma 336336 336 336

Muu oma pääoma 11 523523 1 369 1 624

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma 11 859859 1 705 1 960

Määräysvallattomien omistajien osuus 4747 38 45

Oma pääoma yhteensäOma pääoma yhteensä 11 907907 1 743 2 005

Pitkäaikaiset velatPitkäaikaiset velat

Korolliset velat 502502 539 537

Laskennalliset verovelat 6969 82 64

Muut velat 247247 188 231

818818 810 832

Lyhytaikaiset velatLyhytaikaiset velat

Korolliset velat 145145 94 129

Muut velat 22 401401 2 395 2 259

22 546546 2 489 2 388

Velat yhteensäVelat yhteensä 33 365365 3 299 3 220

Myytävänä oleviin omaisuuseriin liittyvät velat 55

Oma pääoma ja velat yhteensäOma pääoma ja velat yhteensä 55 271271 5 042 5 280

Lyhennetty tase sisältää vertailukauden 31.3.2014 osalta sekä jatkuvat että lopetetut toiminnot.
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Lyhennetty rahavirtalaskelma

MEURMEUR 1–3/20151–3/2015 1–3/20141–3/2014 20142014

Liiketoiminnan rahavirta:Liiketoiminnan rahavirta:

Raportointikauden nettotulos 8686 63 351

Poistot ja arvonalentumiset 2929 29 119

Rahoitustuotot ja -kulut 1818 3 28

Käyttöomaisuuden myyntivoitot ja -tappiot ja muut oikaisut -25-25 -2 2

Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksista -2-2 -9 -24

Tuloverot 1818 18 99

Käyttöpääoman muutos -71-71 32 32

Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 5353 135 606

Rahoituserät ja verot -16-16 -24 -154

Liiketoiminnan rahavirtaLiiketoiminnan rahavirta 3737 111 452

Investointien rahavirta:Investointien rahavirta:

Investoinnit osakkeisiin ja yrityshankinnat -1 -2

Nettoinvestoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -17-17 -14 -83

Myytävissä olevien rahoitusvarojen ja osakkuusyhtiön osakkeiden
myynnit 15

Lopetettujen toimintojen myynti rahavaroilla vähennettynä 4444

Rahavirta muista investoinneista 1

Investointien rahavirtaInvestointien rahavirta 2828 -15 -71

Rahoituksen rahavirta:Rahoituksen rahavirta:

Pitkäaikaisten lainojen nostot 100

Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut ja muut muutokset -32-32 -26 -81

Lyhytaikaisten lainojen muutos ja muut muutokset -10-10 -6 -18

Maksetut osingot -231-231 -209 -211

Rahoituksen rahavirtaRahoituksen rahavirta -272-272 -241 -210

Rahavarojen muutos, lisäys (+) / vähennys (-)Rahavarojen muutos, lisäys (+) / vähennys (-) -208-208 -145 172

Rahavarat raportointikauden alussa 571571 388 388

Valuuttakurssien muutosten vaikutus 1717 -1 12

Lopetettujen toimintojen nettorahavirta 1

Rahavarat raportointikauden lopussa 382382 242 571

Lyhennetty rahavirtalaskelma sisältää sekä jatkuvat että lopetetut toiminnot.
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Laskelma oman pääoman muutoksista

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma

Määräys-
vallattomien

omistajien
osuus

Oma
pääoma

yhteensä

MEURMEUR
Osake-

pääoma
Ylikurssi-

rahasto
Muunto-

erot

Arvon-
muutos-
rahasto

Vakuutus-
matemaattiset

voitot ja
tappiot

Kertyneet
voitto-

varat

Oma pääoma 1.1.2015Oma pääoma 1.1.2015 336336 6161 -30-30 -66-66 -65-65 11 723723 4545 22 005005

Maksetut osingot -227-227 -4-4 -231-231

Raportointikauden laaja tulos yhteensä 7676 -32-32 2222 6060 66 132132

Oma pääoma 31.3.2015Oma pääoma 31.3.2015 336336 6161 4747 -98-98 -43-43 11 557557 4747 11 907907

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma

Määräys-
vallattomien

omistajien
osuus

Oma
pääoma

yhteensä

MEURMEUR
Osake-

pääoma
Ylikurssi-

rahasto
Muunto-

erot

Arvon-
muutos-
rahasto

Vakuutus-
matemaattiset

voitot ja
tappiot

Kertyneet
voitto-

varat

Oma pääoma 1.1.2014Oma pääoma 1.1.2014 336 61 -85 -13 -43 1 587 40 1 884

Maksetut osingot -207 -2 -209

Raportointikauden laaja tulos yhteensä 3 5 61 68

Oma pääoma 31.3.2014Oma pääoma 31.3.2014 336 61 -82 -8 -43 1 441 38 1 743

Laskelma oman pääoman muutoksista sisältää sekä jatkuvat että lopetetut toiminnot.
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Yritysmyynnit

Kaksitahtimoottoreiden liiketoiminnan kauppa Winterthur Gas & Diesel Ltd (WinGD) -yhteisyritykselle saatettiin loppuun tammikuussa. Wärtsilän
omistusosuus WinGD:stä on 30% ja China State Shipbuilding Corporationin (CSSC) omistusosuus 70%. Myyntitransaktion seurauksena on
kirjattu 24 milj. euroa raportointikauden tulokseen lopetetuista toiminnoista.

Kolmannen neljänneksen 2014 aikana kaksitahtiliiketoiminta luokiteltiin lopetetuiksi toiminnoiksi. Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät ja
niihin liittyvät velat on esitetty omilla riveillään taseessa. Tuloslaskelman ja muiden siihen liittyvien erien vertailuluvut on oikaistu esittämään
lopetetut toiminnot erikseen jatkuvista toiminnoista.

Raportointikauden tulos lopetetuista toiminnoistaRaportointikauden tulos lopetetuista toiminnoista

MEURMEUR 1–3/20151–3/2015

Lopetetut toiminnotLopetetut toiminnot

Kulut -2-2

Osakkeiden myyntivoitto 2424

LiiketulosLiiketulos 2222

Tulos/osake, lopetetut toiminnot, euroa 0,110,11

Lopetettujen toimintojen rahavirtaLopetettujen toimintojen rahavirta

MEURMEUR 1–3/20151–3/2015

Investointien rahavirta 4444

Rahavarojen muutos, lisäys (+) / vähennys (-)Rahavarojen muutos, lisäys (+) / vähennys (-) 4444

Liikevaihdon maantieteellinen jakauma

Oikaistu

MEURMEUR 1–3/20151–3/2015 1–3/20141–3/2014 20142014

Eurooppa 292292 348 1 402

Aasia 403403 395 1 989

Amerikka 201201 163 840

Muut 9292 91 548

YhteensäYhteensä 988988 997 4 779
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Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet

Oikaistu

MEURMEUR 1–3/20151–3/2015 1–3/20141–3/2014 20142014

Aineettomat hyödykkeetAineettomat hyödykkeet

Kirjanpitoarvo 1.1. 11 180180 1 235 1 235

Valuuttakurssimuutokset 4747 4 22

Lisäykset 33 10 36

Poistot ja arvonalentumiset -13-13 -13 -51

Vähennykset ja uudelleenryhmittelyt -2-2

Uudelleenryhmittelyt myytävänä oleviin omaisuuseriin -61

Kirjanpitoarvo raportointikauden lopussaKirjanpitoarvo raportointikauden lopussa 11 213213 1 235 1 180

Aineelliset hyödykkeetAineelliset hyödykkeet

Kirjanpitoarvo 1.1. 434434 449 449

Valuuttakurssimuutokset 1212 7

Lisäykset 1515 11 62

Poistot ja arvonalentumiset -16-16 -16 -63

Vähennykset ja uudelleenryhmittelyt -2-2 -4 -10

Uudelleenryhmittelyt myytävänä oleviin omaisuuseriin -1 -8

Kirjanpitoarvo raportointikauden lopussaKirjanpitoarvo raportointikauden lopussa 444444 440 434

Tämän taulukon luvut sisältävät vertailukauden 1–3/2014 osalta sekä jatkuvat että lopetetut toiminnot.

Bruttoinvestoinnit

Oikaistu Oikaistu

MEURMEUR 1–3/20151–3/2015 1–3/20141–3/2014 20142014

Osakkeet ja yrityshankinnat 1 2

Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet 1818 18 92

YhteensäYhteensä 1818 19 94

Korolliset nettovelat

MEURMEUR 1–3/20151–3/2015 1–3/20141–3/2014 20142014

Pitkäaikaiset velat 502502 539 537

Lyhytaikaiset velat 145145 94 129

Lainasaamiset -15-15 -1 -1

Rahavarat -382-382 -242 -571

YhteensäYhteensä 251251 390 94

Tämän taulukon luvut sisältävät vertailukauden 1–3/2014 osalta sekä jatkuvat että lopetetut toiminnot.
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Tunnuslukuja

Oikaistu

1–3/20151–3/2015 1–3/20141–3/2014 20142014

Tulos/osake (laimentamaton ja laimennettu), euroa 0,430,43 0,31 1,76

Oma pääoma/osake, euroa 9,439,43 8,64 9,94

Omavaraisuusaste, % 42,142,1 42,8 43,5

Nettovelkaantumisaste 0,140,14 0,22 0,05

Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), jatkuvat toiminnot, % 22,022,0 23,3 20,3

Oman pääoman tuotto (ROE), jatkuvat toiminnot, % 21,021,0 24,6 20,0

Tämän taulukon luvut sisältävät sekä jatkuvat että lopetetut toiminnot.

Henkilöstö

Oikaistu Oikaistu

1–3/20151–3/2015 1–3/20141–3/2014 20142014

Keskimäärin 1717 678678 18 194 18 042

Raportointikauden lopussa 1717 707707 18 159 17 717

Vastuusitoumukset

MEURMEUR 1–3/20151–3/2015 1–3/20141–3/2014 20142014

Kiinteistökiinnitykset 1010 11 10

Yrityskiinnitykset ja muut sitoumukset 2828 25 26

YhteensäYhteensä 3838 36 36

Takaukset ja vastuusitoumukset

samaan konserniin kuuluvien yritysten puolesta 751751 661 746

Leasingvuokrasopimusten mukaisten vuokrien nimellisarvo

maksetaan seuraavan vuoden kuluessa 2424 26 25

maksetaan vuotta pidemmän ajan ja enintään viiden vuoden
kuluttua 6969 69 66

maksetaan myöhemmin 2121 25 23

YhteensäYhteensä 864864 781 859

Tämän taulukon luvut sisältävät vertailukauden 1–3/2014 osalta sekä jatkuvat että lopetetut toiminnot.

Johdannaisten nimellisarvo

MEURMEUR Kokonaismäärä josta suljettu

Koronvaihtosopimukset 185185

Inflaatiosuoja 33

Valuuttatermiinit 22 011011 458458

Valuuttaoptiot, ostetut 3232

YhteensäYhteensä 22 231231 458458
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Käyvät arvot

Arvostus käypään arvoon raportointikauden lopussa:Arvostus käypään arvoon raportointikauden lopussa:

MEURMEUR

Tase-erien
kirjanpito-

arvot Käypä arvo

RahoitusvaratRahoitusvarat

Myytävissä olevat rahoitusvarat (taso 3) 1616 1616

Korolliset sijoitukset, pitkäaikaiset (taso 2) 11 11

Muut saamiset, pitkäaikaiset (taso 2) 44 44

Muut saamiset, pitkäaikaiset (taso 3) 2121 2121

Johdannaiset (taso 2) 1313 1313

RahoitusvelatRahoitusvelat

Korolliset velat, pitkäaikaiset (taso 2) 502502 516516

Johdannaiset (taso 2) 135135 135135

Lyhennetty tuloslaskelma neljänneksittäin

Oikaistu Oikaistu Oikaistu

MEURMEUR 1-3/2015 10–12/2014 7–9/2014 4–6/2014 1–3/2014 10–12/2013

Jatkuvat toiminnotJatkuvat toiminnot

Liikevaihto 988 1 549 1 117 1 116 997 1 403

Liiketoiminnan muut tuotot 7 17 10 12 12 22

Kulut -868 -1 375 -964 -983 -898 -1 204

Poistot ja arvonalentumiset -29 -30 -29 -27 -29 -28

Osuus osakkuus- ja
yhteisyritysten tuloksesta 2 4 7 5 10 8

LiiketulosLiiketulos 100 166 141 123 92 202

Rahoitustuotot ja -kulut -18 -9 -12 -4 -3 -11

Tulos ennen verojaTulos ennen veroja 82 157 129 119 89 191

Tuloverot -18 -27 -31 -28 -20 -35

Raportointikauden tulos jatkuvistaRaportointikauden tulos jatkuvista
toiminnoistatoiminnoista 64 129 98 91 70 156

Raportointikauden tulosRaportointikauden tulos
lopetetuista toiminnoistalopetetuista toiminnoista 22 -9 -13 -8 -7 -9

Raportointikauden nettotulosRaportointikauden nettotulos 86 121 85 83 63 147

Jakautuminen:

Emoyhtiön osakkeenomistajat 85 118 84 83 62 147

Määräysvallattomat omistajat 1 3 1 1

86 121 85 83 63 147

Emoyhtiön osakkeenomistajille
kuuluva osakekohtainen tulos
(laimentamaton ja laimennettu):

Tulos/osake, jatkuvat
toiminnot, euroa 0,32 0,64 0,50 0,46 0,35 0,79

Tulos/osake, lopetetut
toiminnot, euroa 0,11 -0,04 -0,07 -0,04 -0,04 -0,04

Tulos/osake, euroaTulos/osake, euroa 0,43 0,60 0,43 0,42 0,31 0,74
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Tunnuslukujen laskentakaavat

Tulos/osake (EPS)Tulos/osake (EPS)

emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva raportointikauden nettotulos

osakkeiden oikaistu lukumäärä keskimäärin raportointikauden aikana

Oma pääoma/osakeOma pääoma/osake

emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma

osakkeiden oikaistu lukumäärä raportointikauden lopussa

OmavaraisuusasteOmavaraisuusaste

oma pääoma

oma pääoma ja velat – saadut ennakkomaksut
x 100

NettovelkaantumisasteNettovelkaantumisaste

korolliset velat – rahavarat

oma pääoma

Sijoitetun pääoman tuotto (ROI)Sijoitetun pääoman tuotto (ROI)

tulos ennen veroja + korko- ja muut rahoituskulut

oma pääoma ja velat – korottomat velat – varaukset, keskimäärin raportointikauden aikana
x 100

Oman pääoman tuotto (ROE)Oman pääoman tuotto (ROE)

raportointikauden nettotulos

oma pääoma, keskimäärin raportointikauden aikana
x 100

Nettokäyttöpääoma (WCAP)Nettokäyttöpääoma (WCAP)

(vaihto-omaisuus + myyntisaamiset + verosaamiset + muut korottomat saamiset)
– (ostovelat + saadut ennakot + eläkevelvoitteet + varaukset + verovelat + muut korottomat velat)

22.4.2015

Wärtsilä Oyj Abp

Hallitus
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