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Vankka kannattavuus ja vahva rahavirta haastavilla
markkinoilla

Keskeistä neljänneltä neljännekseltä

• Tilauskertymä pysyi vakaana ja oli 1.351 milj. euroa (1.357)
• Liikevaihto laski 8% 1.411 milj. euroon (1.533)
• Tilaus-laskutussuhde 0,96 (0,89)
• Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä 201 milj. euroa, eli 14,2% liikevaihdosta (188 milj. euroa ja

12,3%)
• EBITA 208 milj. euroa, eli 14,8% liikevaihdosta (198 milj. euroa ja 12,9%)
• Tulos/osake 0,74 (0,62)
• Liiketoiminnan rahavirta 317 milj. euroa (187)

Keskeistä katsauskaudelta tammi-joulukuu 2013

• Tilauskertymä laski 1% 4.872 milj. euroon (4.940)
• Liikevaihto laski 1% 4.654 milj. euroon (4.725)
• Tilaus-laskutussuhde 1,05 (1,05)
• Tilauskanta laski 1% ja oli kauden lopussa 4.426 milj. euroa (4.492)
• Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä 520 milj. euroa, eli 11,2% liikevaihdosta (517 milj. euroa ja

10,9%)
• EBITA 552 milj. euroa, eli 11,9% liikevaihdosta (552 milj. euroa ja 11,7%)
• Tulos/osake 1,98 euroa (1,72)
• Liiketoiminnan rahavirta 578 milj. euroa (153)
• Osinkoehdotus 1,05 euroa/osake

Tilikauden päättymisen jälkeiset tapahtumat

• Koko konsernia koskeva tehostamisohjelma julkaistiin 29.1.2014

Björn Rosengren, konsernijohtaja
“Maailmantalouden jatkunut epävarmuus vaikutti Wärtsilän vuoden 2013 kehitykseen. Epäsuotuisat
valuuttakurssit ja viivästyneet toimitukset johtivat hieman odotettua heikompaan liikevaihdon
kehitykseen. Kannattavuus säilyi kuitenkin vankkana matalammasta liikevaihdosta huolimatta.
Kulukurin ja vahvan neljännen neljänneksen ansiosta saavutimme 11,2%:n kannattavuuden.
Liiketoiminnan rahavirta kehittyi hyvin ja kasvoi 578 milj. euroon vuoden aikana. Merenkulunmarkkinoilla
tapahtui merkittävää parannusta vuonna 2013 ja tilaaminen oli aktiivista kaikilla merkittävillä
alussegmenteillä. Voimalaitosmarkkinoilla puolestaan asiakkaat viivästyttivät edelleen päätöksentekoa.
Tämä vaikutti meidän kokonaistilauskertymäämme, joka laski 1% viime vuoteen verrattuna.
Huoltomarkkinoiden tasainen kehitys jatkui. Pitkäaikaiset huoltosopimukset ovat edelleen Services-
liiketoiminnan strateginen painopistealue ja olen tyytyväinen, että useita tällaisia sopimuksia solmittiin
vuoden aikana.
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Markkinanäkymämme vuodelle 2014 ovat edelleen varovaiset, vaikka tietyilla alueilla on nähtävissä
pientä parannusta. Nykyisen tilauskannan ja vireillä olevien hankkeiden perusteella odotamme
liikevaihdon kasvavan hieman vuonna 2014 ja kannattavuuden säilyvän suunnilleen vuoden 2013
tasolla.”

Wärtsilän näkymät vuodelle 2014
Wärtsilä odottaa vuoden 2014 liikevaihdon kasvavan 0-10% ja kannattavuuden (EBIT% ennen
kertaluonteisia eriä) olevan noin 11%.

Avainluvut

OikaistuOikaistu33 OikaistuOikaistu33

MEURMEUR 10-12/201310-12/2013 10-12/201210-12/2012 MuutosMuutos 1-12/20131-12/2013 1-12/20121-12/2012 MuutosMuutos

Tilauskertymä 11 351351 1 357 0% 44 872872 4 940 -1%

Tilauskanta kauden lopussa 44 426426 4 492 -1%

Liikevaihto 11 411411 1 533 -8% 44 654654 4 725 -1%

Liiketulos (EBITA)1 208208 198 5% 552552 552 0%

% liikevaihdosta 14,814,8 12,9 11,911,9 11,7

Liiketulos (EBIT)2 201201 188 7% 520520 517 1%

% liikevaihdosta 14,214,2 12,3 11,211,2 10,9

Tulos ennen veroja 181181 162 507507 453

Tulos/osake, euroa 0,740,74 0,62 1,981,98 1,72

Liiketoiminnan rahavirta 317317 187 578578 153

Korolliset nettovelat kauden lopussa 276276 567

Bruttoinvestoinnit 134134 513

Nettovelkaantumisaste 0,150,15 0,32

1 EBITA on esitetty ilman kertaluonteisia eriä, 20 milj. euroa (34) ja yritysostoihin liittyviä aineettomien hyödykkeiden poistoja 32 milj.
euroa (35) katsauskauden tammi-joulukuu 2013 aikana. Neljännen neljänneksen aikana kertaluonteiset erät olivat 9 milj. euroa (17)
ja yritysostoihin liittyvät aineettomien hyödykkeiden poistot 8 milj. euroa (10).
2 EBIT on esitetty ilman kertaluonteisia eriä.
3 Luvut on oikaistu eläkevastuiden laskentaperiaatteiden muuttumisen vuoksi (IAS 19 Työsuhde-etuudet).

WÄRTSILÄ OYJ ABP / TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2013 3

WÄRTSILÄ OYJ ABP TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2013



Markkinakehitys

Power Plants

Kohtalainen aktiviteetti voimalaitosmarkkinoilla

Voimantuotannon kokonaismarkkinoiden aktiviteetti laski vuonna 2013, kun makrotalouden
epävakaisuus viivästytti investointipäätöksiä edelleen läpi vuoden. Myös monien kehittyvien maiden
merkittävät valuuttakurssiheilahdukset, joita nähtiin toisen ja kolmannen neljänneksen aikana,
vaikuttivat asiakkaiden päätöksentekoon. Kehittyvien markkinoiden talouskasvu tuki kuitenkin uuden
voimantuotantokapasiteetin kysyntää. Wärtsilän tarjousaktiviteetti oli vuotta 2012 korkeammalla tasolla,
vaikka tarjousten määrä MW:ssa laskettuna laski hieman neljännellä neljänneksellä. Aktiviteetti keskittyi
edelleen maakaasuun pohjautuvaan tuotantoon.

Power Plants -liiketoiminnan markkina-asema

Vuoden 2013 ensimmäisellä puoliskolla kaasuun ja nestemäisiin polttoaineisiin pohjautuvien
voimalaitosten maailmanlaajuiset tilaukset olivat yhteensä 18,8 GW. Laskua oli 35% edellisen vuoden
vastaavaan kauteen verrattuna (28,8). Tähän sisältyvät kaikki yli viiden MW:n voimakoneet. Wärtsilän
osuus markkinoista oli 5,8% (4,9).

Ship Power

Merenkulun markkina-aktiviteetti parantui

Vuonna 2013 tehtiin sopimukset 2.201 alustilauksesta maailmanlaajuisesti. Markkina-aktiviteetti
parantui merkittävästi vuodesta 2012, jolloin tiedossa olevien sopimusten tilausvolyymi oli 1.090 alusta.
Neljännen neljänneksen aikana rekisteröitiin 633 tilausta uusien alusten rakentamisesta.
Tilausaktiviteetti oli hyvällä tasolla kaikilla merkittävillä alussegmenteillä, minkä ansiosta segmenttien
välinen tilausjakauma oli tasaisempi vuoteen 2012 verrattuna.

Vastasuhdanteiset tilaukset olivat merkittävässä roolissa vuonna 2013. Kilpailukykyiset
uudisrakentamisen hinnat ja uusien alusten polttoainetehokkuus lisäsivät kiinnostusta
kauppalaivainvestointeihin. Aktiviteetti oli merkittävää tuotetankkerien, nestekaasun kuljetusalusten ja
isojen konttialusten segmenteillä. Kaasualusten (nesteytetyn maakaasun ja nestekaasun
kuljetusalusten) markkinoilla rekisteröitiin 39 sopimusta neljännen neljänneksen aikana, ja yhteensä 158
sopimusta vuonna 2013. Liikkuvien porausyksiköiden tilausaktiviteetti oli hyvällä tasolla etenkin
öljynporauslauttojen osalta. Ankkurinkäsittelyalusten ja offshore-huoltoalusten tilausaktiviteetti oli
heikompaa edellisiin vuosiin verrattuna.

Kiinan ja Etelä-Korean osuudet vuoden 2013 aikana vahvistetuista sopimuksista olivat 41% ja 33%
kompensoiduissa bruttorekisteritonneissa laskettuna. Japanin osuus oli 15%.

Ship Power -liiketoiminnan markkinaosuudet

Wärtsilän keskinopeiden päämoottoreiden markkinaosuus kasvoi 52%:iin (edellisen neljänneksen
lopussa 49%). Markkinaosuus hidaskäyntisissä moottoreissa pysyi 10%:ssa ja apumoottorimarkkinoilla
Wärtsilän osuus laski hieman 4%:iin (10% ja 5% edellisen neljänneksen lopussa).
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Services

Vakaa kehitys huoltomarkkinoilla

Huoltomarkkinoiden aktiviteetti kehittyi hyvin vuoden 2013 neljännen neljänneksen aikana, mikä oli
linjassa markkinoiden kausiluontoisuuden kanssa. Merenkulkuasiakkaiden kysyntä parantui, ja etenkin
Norjan offshore-markkinat sekä Yhdysvaltojen risteilymarkkinat olivat aktiivisia. Huoltomarkkinat olivat
kokonaisuudessaan tasaiset vuonna 2013. Neljännen neljänneksen vahvistunut aktiviteetti tasapainotti
alkuvuoden hieman hitaampaa kehitystä. Voimalaitoshuollon kysyntä jatkui myönteisenä läpi vuoden, ja
aktiviteetti oli hyvällä tasolla varsinkin Afrikassa. Merenkulun huoltomarkkinoiden aktiviteetti oli
kokonaisuudessaan tyydyttävää.

Vuoden 2013 lopussa Wärtsilän laitekanta oli 182.000 MW. Merenkulun laitekanta laski hieman, mikä
johtui aluskannasta poistetuista kauppalaivoista, joissa on kaksitahtimoottoreita. Tätä kehitystä
kompensoi nelitahtimoottoreiden laitekannan jatkunut kasvu etenkin voimalaitossovelluksissa.

Tilauskertymä

Neljännen neljänneksen tilauskertymä

Wärtsilän neljännen neljänneksen tilauskertymä pysyi vakaana ja oli 1.351 miljoonaa euroa (1.357).
Edelliseen neljännekseen verrattuna Wärtsilän tilauskertymä kasvoi 23% (1.097 milj. euroa vuoden
2013 kolmannella neljänneksellä). Neljännen neljänneksen tilaus-laskutussuhde oli 0,96 (0,89).

Power Plants -liiketoiminnan neljännen neljänneksen tilauskertymä oli 409 milj. euroa (471), 13%
matalampi kuin edellisvuoden vastaavana kautena. Edelliseen neljännekseen verrattuna kasvua oli 57%
(261 milj. euroa vuoden 2013 kolmannella neljänneksellä). Tärkeitä tilauksia saatiin Indonesiasta ja
Mauritaniasta.

Ship Power -liiketoiminnan neljännen neljänneksen tilauskertymä oli 462 milj. euroa (339), kasvua oli
36% edellisvuoden vastaavaan kauteen verrattuna. Edelliseen neljännekseen verrattuna tilauskertymä
kasvoi 22% (378 milj. euroa vuoden 2013 kolmannella neljänneksellä). Aktiviteetti oli vahvinta offshore-
ja kauppalaivasegmenteillä. Ship Powerin kauppalaivatilauksiin sisältyi tilaus Wärtsilä X92 -moottoreista
neljään konttialukseen, jotka rakennetaan turkkilaiselle Ciner Groupille, sekä tilaus Wärtsilän uuteen
matalapaineteknologiaan perustuvasta hidaskäyntisestä monipolttoainemoottorista kahteen
ympäristömyötäiseen tankkeriin Terntank Rederi A/S:lle. Ship Power sai myös tilauksen kokonaisen
monipolttoainepropulsiojärjestelmän ja LNG-järjestelmän toimittamisesta saksalaiselle Reederei Cassen
Eils GmbH:lle. Ympäristöratkaisujen tilausaktiviteetti jatkui. Ship Powerilta tilattiin yhteensä 11
rikkipesuria neljännen neljänneksen aikana. Kauppalaivasegmentin osuus neljännen neljänneksen
tilauksista oli 44% ja offshore-segmentin 37%. Sekä merivoimien että erikoisalussegmentin osuus
tilauksista oli 6% ja matkustajalaivasegmentin 5%. Muiden tilausten osuus oli 2%.

Services-liiketoiminnan neljännen neljänneksen tilauskertymä oli 457 milj. euroa (543), 16% vähemmän
kuin edellisvuoden vastaavalla kaudella. Edelliseen neljännekseen verrattuna tilauskertymä kasvoi
1% (454 milj. euroa vuoden 2013 kolmannella neljänneksellä).
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Katsauskauden tilauskertymä

Katsauskaudella tammi-joulukuu 2013 Wärtsilän tilauskertymä oli yhteensä 4.872 milj. euroa (4.940),
1% matalampi kuin vuoden 2012 vastaavana kautena.Tilaus-laskutussuhde oli katsauskaudella 1,05
(1,05).

Power Plants -liiketoiminnan katsauskauden tammi-joulukuu 2013 tilauskertymä oli 1.292 milj. euroa
(1.515), laskua oli 15% edellisvuoteen verrattuna. Tämä on linjassa voimantuotannon
kokonaismarkkinoiden laskun kanssa. 82% tilauksista MW:eissa mitattuna tuli kaasumarkkinoilta.
Vuoden aikana Wärtsilä sai merkittäviä tilauksia 274 MW:n voimalaitoksesta Jordaniasta sekä 220
MW:n voimalaitoksesta Oregonista, Yhdysvalloista. Muita tärkeitä tilauksia saatiin Suomesta, Venäjältä
ja Indonesiasta.

Ship Power -liiketoiminnan tilauskertymä kasvoi tammi-joulukuu 2013 aikana 14% 1.662 milj. euroon
(1.453), mikä kuvastaa yleisten merenkulun markkinoiden parannusta. Tilaukset olivat hyvällä tasolla
offshore- ja erikoistuneen tonniston segmenteillä, sekä kauppalaivoissa. Ship Power -strategian
mukaisesti Wärtsilä sai useita merkittäviä tilauksia kokonaisratkaisujen toimittamisesta sisältäen
laivasuunnittelun, propulsiolaitteiston, automaation ja muut laitteistot. Ympäristöratkaisujen
tilausaktiviteetti piristyi hieman. Wärtsilä sai tilauksen AQUARIUS®UV -
painolastivedenkäsittelyjärjestelmän toimittamisesta Carboflotta Groupilta sekä rikkipesuritilauksia mm.
TT-Linelta, Color Linelta ja Messinalta. Vuoden 2013 aikana tilattiin yhteensä 41 rikkipesuria 17
alukseen. Kiinnostus kaasun käyttöön merenkulun polttoaineena jatkui läpi vuoden, ja Ship Power sai
useita tilauksia sekä monipolttoainemoottoreista että kaasujärjestelmistä. Näihin sisältyi strategisesti
kiinnostava tilaus kokonaisratkaisun toimittamisesta sarjaan LNG-kuljetusaluksia, jotka rakennetaan
tanskalaiselle Evergas-varustamolle. Tilaus kattaa rahdinkäsittely- ja kaasunsyöttöjärjestelmän sekä
propulsiolaitteiston. Offshore-alalla merkittäviä tilauksia saatiin propulsioratkaisun toimittamisesta
kuudelle putkenasennusalukselle, jotka rakennetaan Subsea 7:lle ja Seabras Sapuralle, sekä useita
huoltoaluksiin liittyviä tilauksia. Offshore-segmentin osuus katsauskauden tilauksista oli 42%,
kauppalaivasegmentin osuus 34% ja matkustajalaivasegmentin 8%. Erikoisalusten osuus
kokonaisuudesta oli 7% ja merivoimien 6%. Muiden tilausten osuus oli 3%.

Katsauskaudella tammi-joulukuu 2013 Services-liiketoiminnan tilauskertymä laski 4% 1.885 milj.
euroon (1.961). Katsauskauden aikana Wärtsilä solmi tärkeitä pitkäaikaisia huolto- ja
hallinnointisopimuksia voimalaitosasiakkaiden kanssa Afrikassa, Australiassa ja Yhdysvalloissa. Wärtsilä
sai myös sopimuksen Viking Linelta kaasulla kulkevan matkustaja-aluksen Viking Gracen ylläpidosta ja
huollosta.

Tilauskertymä liiketoiminnoittain

MEURMEUR 10-12/201310-12/2013 10-12/201210-12/2012 MuutosMuutos 1-12/20131-12/2013 1-12/20121-12/2012 MuutosMuutos

Power Plants 409409 471 -13% 11 292292 1 515 -15%

Ship Power 462462 339 36% 11 662662 1 453 14%

Services 457457 543 -16% 11 885885 1 961 -4%

Tilauskertymä yhteensä 11 351351 1 357 0% 44 872872 4 940 -1%

Tilauskertymä Power Plants
MWMW 10-12/201310-12/2013 10-12/201210-12/2012 MuutosMuutos 1-12/20131-12/2013 1-12/20121-12/2012 MuutosMuutos

Öljy 9090 80 11% 444444 796 -44%

Kaasu 526526 652 -19% 11 957957 2 323 -16%
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Uusiutuvat polttoaineet 27

Tilauskertymä yhteensä 615615 732 -16% 22 401401 3 146 -24%

Tilauskertymä yhteisyrityksissä

Eteläkorealaisen yhteisyrityksen Wärtsilä Hyundai Engine Company Ltd:n ja apumoottorien
valmistukseen keskittyvän kiinalaisen yhteisyrityksen Wärtsilä Qiyao Diesel Company Ltd:n
tilauskertymä oli yhteensä 222 milj. euroa (242) katsauskaudella tammi-joulukuu 2013. Wärtsilän
omistusosuus näissä yhteisyrityksissä on 50%, ja tulos kirjataan osuutena osakkuus- ja yhteisyritysten
tuloksesta.

Tilauskanta
Katsauskauden lopussa Wärtsilän tilauskanta oli 4.426 milj. euroa (4.492), laskua oli 1%.
Katsauskauden lopussa Power Plants -tilauskanta laski 12% 1.367 milj. euroon (1.561). Ship Powerin
tilauskanta oli 2.289 milj. euroa (2.127), 8% korkeampi kuin edellisvuoden vastaavana kautena.
Services-liiketoiminnan tilauskanta laski 7% ja oli 751 milj. euroa (804).

Tilauskanta liiketoiminnoittain

MEURMEUR 31.12.201331.12.2013 31.12.201231.12.2012 MuutosMuutos

Power Plants 11 367367 1 561 -12%

Ship Power 22 289289 2 127 8%

Services 751751 804 -7%

Tilauskanta yhteensä 44 426426 4 492 -1%

Liikevaihto
Wärtsilän liikevaihto laski 8% neljännellä neljänneksellä edellisvuoden vastaavaan kauteen verrattuna ja
oli 1.411 milj. euroa (1.533). Power Plants -liiketoiminnan liikevaihto oli 468 milj. euroa (568), laskua oli
18%. Ship Power -liiketoiminnan liikevaihto neljännellä neljänneksellä oli tasainen, yhteensä 425 milj.
euroa (426). Services-liiketoiminnan neljännen neljänneksen liikevaihto laski 5% 507 milj. euroon (531).

Wärtsilän tammi-joulukuun 2013 liikevaihto laski 1% 4.654 milj. euroon (4.725). Kehitys oli hieman
odotettua 0-5% kasvua heikompi epäsuotuisten valuuttakurssien ja joidenkin viivästyneiden neljännen
neljänneksen toimitusten takia. Power Plants -liiketoiminnan liikevaihto oli 1.459 milj. euroa (1.498),
laskua oli 3%. Ship Power -liiketoiminnan liikevaihto kasvoi 2% ja oli 1.325 milj. euroa (1.301).
Services-liiketoiminnan liikevaihto oli 1.842 milj. euroa (1.908), laskua oli 3%. Huoltosopimusten ja
ylläpitohuollon osuudet Services-liikevaihdon jakaumasta kasvoivat. Power Plants -liiketoiminnan osuus
kokonaisliikevaihdosta oli 31%, Ship Power -liiketoiminnan osuus 28% ja Services-liiketoiminnan osuus
40%.

Wärtsilän tammi-joulukuun 2013 liikevaihdosta noin 59% oli euromääräistä, 24% Yhdysvaltain
dollareissa, ja loppu jakautui usean valuutan kesken.
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Liikevaihto liiketoiminnoittain

MEURMEUR 10-12/201310-12/2013 10-12/201210-12/2012 MuutosMuutos 1-12/20131-12/2013 1-12/20121-12/2012 MuutosMuutos

Power Plants 468468 568 -18% 11 459459 1 498 -3%

Ship Power 425425 426 0% 11 325325 1 301 2%

Services 507507 531 -5% 11 842842 1 908 -3%

Muu 1111 7 2828 17

Liikevaihto yhteensä 11 411411 1 533 -8% 44 654654 4 725 -1%

Liiketoiminnan tulos ja kannattavuus
Neljännen neljänneksen liiketulos (EBIT) ennen kertaluonteisia eriä oli 201 milj. euroa (188), eli 14,2%
liikevaihdosta (12,3). Kertaluonteiset erät mukaan lukien liiketulos oli 191 milj. euroa (171), eli 13,6%
liikevaihdosta (11,1). Liiketulos (EBITA) ennen kertaluonteisia eriä ja yritysostoihin liittyviä aineettomien
hyödykkeiden poistoja oli 208 milj. euroa (198), eli 14,8% liikevaihdosta (12,9). Neljännen neljänneksen
aikana kertaluonteiset erät olivat 9 milj. euroa (17) ja yritysostoihin liittyvät aineettomien hyödykkeiden
poistot 8 milj. euroa (10). Katsauskauden tammi-joulukuu liiketulos (EBIT) ennen kertaluonteisia eriä oli
520 milj. euroa (517). Tämä vastaa 11,2% liikevaihdosta (10,9), mikä on vuodelle 2013 annetun noin
11% ohjeistuksen mukainen. Yhteisyritystemme kannattavuus kehittyi hyvin ja tämä vaikutti
myönteisesti liiketulokseemme katsauskauden aikana. Kertaluonteiset erät mukaan lukien liiketulos oli
500 milj. euroa (483) eli 10,7% liikevaihdosta (10,2). Liiketulos (EBITA) ennen kertaluonteisia eriä ja
yritysostoihin liittyviä aineettomien hyödykkeiden poistoja oli 552 milj. euroa (552), eli 11,9%
liikevaihdosta (11,7). Wärtsilä kirjasi yritysostoihin liittyviä aineettomien hyödykkeiden poistoja 32 milj.
euroa (35) ja 20 milj. euroa kertaluonteisia eriä (34) katsauskauden tammi-joulukuu 2013 aikana.
Kertaluonteiset erät liittyivät lähinnä rakennejärjestelyihin ja lakkautettuihin toimintoihin.

Maaliskuussa Wärtsilä myi Sato Oyj -omistuksensa, yhteensä 1.987.940 osaketta. Myyntihinta oli 27
milj. euroa, ja Wärtsilä kirjasi kaupasta 25 milj. euron myyntivoiton. Myyntivoitosta maksetaan veroja 6
milj. euroa.

Rahoituserät olivat -19 milj. euroa (-31). Nettokorot olivat -14 milj. euroa (-18). Osinkotuotot olivat 1
milj. euroa (2). Tulos ennen veroja oli 507 milj. euroa (453). Katsauskauden verot olivat 113 milj. euroa
(109), joka vastaa 22%:n efektiivistä verokantaa. Tilikauden tulos oli 393 milj. euroa (344). Tulos per
osake oli 1,98 euroa (1,72) ja oma pääoma per osake oli 9,35 euroa (8,95). Tuotto sijoitetulle
pääomalle (ROI) oli 21,2% (20,4). Oman pääoman tuotto (ROE) oli 21,4% (20,1).

Tase, rahoitus ja rahavirta
Wärtsilän neljännen neljänneksen liiketoiminnan rahavirta oli 317 milj. euroa (187). Katsauskaudella
tammi-joulukuu 2013 liiketoiminnan rahavirta oli 578 milj. euroa (153). Rahavirran parannus johtui
pääsääntöisesti nettokäyttöpääoman myönteisestä kehityksestä, joka oli 313 milj. euroa kauden
lopussa (465). Saatujen ennakoiden määrä oli 913 milj. euroa (695) kauden lopussa. Rahavarat kauden
lopussa olivat 388 milj. euroa (225).

Wärtsilällä oli joulukuun 2013 lopussa korollisia lainoja yhteensä 665 milj. euroa (794). Lyhytaikaiset
lainat, jotka erääntyvät seuraavan 12 kuukauden sisällä, olivat yhteensä 94 milj. euroa.
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Rahoitusohjelmat sisälsivät suomalaisia yritystodistusohjelmia 800 milj. euroa, joista 14 milj. euroa oli
käytetty. Korollisen lainapääoman nettomäärä oli 276 milj. euroa (567).

Rahoitusohjelmat joulukuun 2013 lopussa sisälsivät pitkäaikaisia lainoja 571 milj. euroa, vahvistettuja ja
nostamattomia pitkäaikaisia lainoja 100 milj. euroa sekä vahvistettuja ja käyttämättömiä
luottolimiittisopimusohjelmia yhteensä 599 milj. euroa.

Omavaraisuusaste oli 43,9% (41,3) ja nettovelkaantumisaste aleni 0,15:een (0,32) kassavirran hyvästä
kehityksestä johtuen. Vertailuvuoden avainluvut on oikaistu eläkevastuiden laskentaperiaatteiden
muuttumisen vuoksi (IAS 19 Työsuhde-etuudet). Vaikutus on eritelty kohdassa IFRS-
standardimuutokset.

Investoinnit
Vuoden 2013 investoinnit olivat poistojen tasolla. Katsauskauden bruttoinvestoinnit olivat 134 milj.
euroa (513). Ne koostuivat 5 milj. euron (402) yritysosto- ja osakeinvestoinneista sekä 129 milj. euron
(111) tuotannollisista, logistisista ja informaatioteknologian investoinneista. Investoinnit liittyivät pääosin
tuotekehitykseen ja tuotantokapasiteetin laajentamiseen kehittyvillä markkinoilla. Vertailukauden
bruttoinvestoinnit sisältävät Hamworthy Plc:n yritysoston. Katsauskauden poistot olivat 123 milj. euroa
(139).

Henkilöstö
Wärtsilän henkilöstömäärä joulukuun 2013 lopussa oli 18.663 (18.887). Keskimääräinen
henkilöstömäärä tammi-joulukuussa 2013 oli 18.749 (18.930). Power Plants -liiketoiminnassa
työskenteli 1.053 (932) henkilöä, Ship Power -liiketoiminnassa 3.612 (2.139) henkilöä, Services-
liiketoiminnassa 10.785 (11.163) ja PowerTechissä 2.449 (3.811). Ship Power -liiketoiminnan
henkilöstömäärän kasvu ja PowerTechin henkilöstön lasku liittyy organisaatiorakenteen muutokseen,
joka astui voimaan vuonna 2012.

Wärtsilän henkilöstöstä 20% (19) työskenteli Suomessa, 36% (36) muualla Euroopassa ja 31% (32)
Aasiassa.

Strategia
Wärtsilän tavoitteena on olla koko elinkaaren kattavien voimaratkaisujen johtava toimittaja
maailmanlaajuisilla merenkulun markkinoilla ja valituilla energiamarkkinoilla ympäri maailmaa. Näemme
kasvumahdollisuuksia kaasuvoimalaitoksissa osana Smart Power Generation -konseptiamme,
kaasukäyttöisissä moottoreissa ja niihin liittyvissä järjestelmissä merenkulun markkinoilla sekä
nesteytetyn maakaasun keskisuuren infrastruktuurin kehityksessä. Tavoittelemme myös kasvua
ympäristöratkaisuissa, kuten rikkipesureissa ja painolastiveden käsittelyjärjestelmissä. Vahvuutenamme
on teknologinen johtajuus, integroitu tuote- ja huoltotarjoama, läheiset ja pitkäaikaiset asiakassuhteet
sekä ylivertainen maailmanlaajuinen kattavuus. Etsimme jatkuvasti tapoja ylläpitää
kustannustehokkuutta ja korkeaa laatua tuotanto- ja toimitusketjun ohjauksella.Tämä tapahtuu usein
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yhteistyössä johtavien teollisuuspartnerien kanssa tärkeimmillä kasvumarkkinoilla. Vahva keskittyminen
T&K-toimintoihin auttaa meitä pysymään alamme teknologian ja innovoinnin edelläkävijänä.

Aiomme hyötyä kasvumahdollisuuksista loppumarkkinoillamme ja säilyttää samalla vakaan
kannattavuuden.

Strategiset toimenpiteet, yhteisyritykset ja verkoston
laajentaminen
Wärtsilä Yuchai Engine Co. Ltd -yhteisyrityksen uuden tuotantolaitoksen rakentaminen etenee
suunnitelmien mukaisesti. Yhteisyrityksen omistaa 50/50 tasaosuuksilla Wärtsilä ja Yuchai Marine
Power Co. Ltd. Yritys tulee valmistamaan Wärtsilä 20-, Wärtsilä 26- ja Wärtsilä 32-moottorisarjoja
palvellakseen Kiinan yhä hallitsevampia laivanrakennusmarkkinoita. Tuotannon on suunniteltu alkavan
vuoden 2014 puolessa välissä.

Wärtsilä TMH Diesel Engine Company LLC:n tehtaan odotetaan aloittavan tuotannon vuoden 2014
ensimmäisen neljänneksen aikana.

Maaliskuussa Wärtsilä ilmoitti uuden tuotantolaitoksen rakentamisesta Brasiliaan vastaamaan
markkinoiden kasvavaan kysyntään erityisesti offshore-alalla. Tehtaassa kokoonpannaan ja koeajetaan
Wärtsilän generaattoriaggregaatteja ja potkureita. Alkuvaiheessa tuotannon painopiste on
keskikokoisissa, keskinopeissa generaattoriaggregaateissa ja ohjauspotkureissa. Tuotevalikoimaa
voidaan tarvittaessa laajentaa joustavasti vastaamaan markkinoiden tarpeita. Wärtsilän investoinnin
arvo on noin 20 milj. euroa, ja tehtaan on suunniteltu olevan toiminnassa vuoden 2014 puoleen väliin
mennessä.

Helmikuussa Wärtsilä jatkoi huoltoverkoston laajentamista avaamalla uuden verstaan Niteróissa, joka
sijaitsee Rio de Janeirossa, Brasiliassa.

Tutkimus ja tuotekehitys
Vuoden 2013 aikana Wärtsilän T&K-aktiviteetti jatkui vahvana ja keskittyi tehokkuuden parantamiseen,
polttoainejoustavuuteen sekä ympäristövaikutuksen vähentämiseen. T&K-kulut olivat 185 milj. euroa,
mikä vastaa 4,0% liikevaihdosta.

Katsauskauden aikana Euroopan investointipankki myönsi Wärtsilälle 10 vuoden 150 miljoonan euron
lainan ja Pohjoismaiden Investointipankki 10 vuoden 50 miljoonan euron lainan tutkimus- ja
kehitystoiminnan rahoitukseen. Laina kohdistetaan keskinopeiden 4-tahtimoottoreiden kehittämiseen
entistä tehokkaammiksi, luotettavammiksi ja ympäristömyötäisimmiksi. Keskeisenä tavoitteena on
myös alentaa elinkaarikustannuksia.

Wärtsilällä on tällä hetkellä markkinoiden laajin valikoima rikkipesureita ja kattavin määrä referenssejä.
Tuotevalikoimaan kuuluvat avoimeen ja suljettuun kiertoon perustuvat rikkipesurit sekä näiden
tuotteiden yhdistelmä, hybridirikkipesuri. Wärtsilä on tähän mennessä joko toimittanut tai saanut
tilauksen 88 rikkipesurista yhteensä 41 alukseen.
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Painolastiveden käsittelyjärjestelmien tyyppihyväksynnät ovat edenneet. Yhdysvaltain rannikkovartiosto
myönsi Alternate Management System -hyväksynnän AQUARIUS UV (ultravioletti) -järjestelmälle
marraskuussa. Lisäksi AQUARIUS EC (sähköklooraus) -järjestelmä sai IMO:n tyyppihyväksynnän
joulukuussa.

Tuotelanseeraukset
Joulukuussa Wärtsilä laajensi moottorivalikoimaansa kahdella uudella apumoottorilla, Wärtsilä Auxpac
16:lla ja Wärtsilä Auxpac 32:lla. Uudet moottorit tarjoavat korkeaa luotettavuutta ja täyttävät IMO:n Tier
II -ympäristölainsäädännön. Niiden lanseeraus on tärkeä askel Wärtsilän aseman vahvistamiseksi
apumoottorimarkkinoilla. Wärtsilä toi merenkulun markkinoille myös uuden kaksivaihteisen vaihteiston,
joka tuo merkittävää taloudellista etua ja ympäristöhyötyjä. Tuote palvelee aluksia, joissa on useampia
käyttötapa tai hidastettu kuljetusvauhti. Verrattuna yksinkertaiseen mekaaniseen propulsiojärjestelmään
Wärtsilän kaksivaihteisella vaihteistolla saavutettiin 8%:n polttoaineenkulutuksen lasku merikoeajon
aikana.

Marraskuussa Wärtsilä toi markkinoille uuden hidaskäyntisen monipolttoainemoottoriteknologian.
Teknologia alentaa investointikustannuksia merkittävästi yksinkertaisemman ja edullisemman LNG- ja
kaasunkäsittelyjärjestelmän ansiosta. Lisäksi uudet moottorit täyttävät IMO Tier III:n mukaiset
päästövaatimukset kaasukäytössä. Ensimmäisen tätä teknologiaa hyödyntävän Wärtsilä RT-flex50DF-
moottorin toimitukset alkavat vuoden 2014 kolmannen neljänneksen aikana.

Lokakuussa Wärtsilä toi Wärtsilä 20DF -monipolttoainemoottorin USA:n markkinoille. Moottori täyttää
paikallisen ympäristöviranomaisen (United States Environmental Protection Agency) asettamat Tier 4 -
päästövaatimukset. Markkinoille tuotiin myös uuden kääntölapa- ja keulaohjauspotkureiden sarja.
Uudet potkurit on kehitetty vastaamaan markkinoiden muuttuvia tarpeita kilpailukykyisemmistä
tuotteista, joilla on korkeampi hyötysuhde ja jotka kattavat laajemman tehoalueen. Lisäksi Wärtsilä
lanseerasi uuden biotiivistysrenkaan merenkulun potkuriakselitiivistesovelluksia varten. Wärtsilän
biotiivistysrengas on markkinoiden ensimmäinen tiiviste, joka toimii ympäristöhyväksytyillä voiteluöljyillä
ja jonka elinikä on vähintään viisi vuotta.

Uusi versio Wärtsilän 34DF-moottorista lanseerattiin kesäkuussa. Moottori mahdollistaa tehon
korotuksen ja parantaa tehokkuutta sekä nestemäistä polttoainetta että kaasua käytettäessä. Moottori
vähentää myös polttoainekulutusta ja parantaa ympäristösuorituskykyä.

Maaliskuussa Wärtsilä lanseerasi ainutlaatuisen GasReformer-tuotteen, joka muuttaa öljyntuotannossa
syntyvän oheiskaasun höyryreformointiteknologian avulla polttoaineeksi, jota voidaan käyttää Wärtsilän
kaasukäyttöisissä moottoreissa. Perinteisesti nämä kaasut menisivät hukkaan soihdutuksessa.

Kestävä kehitys
Erilaisten teknologioiden ja erikoistuneiden palveluiden ansiosta Wärtsilällä on hyvät valmiudet vähentää
luonnonvarojen käyttöä ja päästöjä. Wärtsilän tutkimus- ja tuotekehityksessä keskitytään jatkossakin
kehittyneisiin ympäristöteknologioihin ja ratkaisuihin. Wärtsilä on sitoutunut tukemaan YK:n Global
Compact -aloitteen ihmisoikeuksia, työvoimaa, ympäristöä ja korruption torjuntaa koskevia
perusperiaatteita. Wärtsilän osake on otettu useisiin kestävän kehityksen osakeindekseihin.
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Muutokset organisaatiorakenteeseen
Elokuussa 2013 Wärtsilä ilmoitti Wärtsilä PowerTechin ja Ship Powerin
nelitahtimoottoriorganisaatioiden yhdistämisestä yhdeksi kokonaisuudeksi. Uudelleenjärjestely on
jatkoa muutoksille, jotka toteutettiin vuonna 2012. Tavoitteena on vahvistaa kilpailukykyä ja palvella
asiakkaita entistä tehokkaammin lisääntyneen joustavuuden, nopeamman päätöksenteon ja resurssien
optimaalisen hyödyntämisen avulla. Roger Holm (41), KTM, nimitettiin 4-tahtiorganisaation johtajaksi ja
Ship Powerin johtoryhmän jäseneksi 1.9.2013 alkaen. Holm johti myös PowerTech-organisaatiota,
kunnes organisaatiorakenteen muutokset astuivat voimaan 1.1.2014.

Muutokset ylimmässä johdossa
DI Pierpaolo Barbone (56) nimitettiin Services-liiketoiminnan johtajaksi ja johtokunnan jäseneksi.

DI Jaakko Eskola (55) nimitettiin varatoimitusjohtajaksi ja toimitusjohtajan sijaiseksi. Hän otti vastuun
nykyisen tehtävänsä rinnalla jatkaen Ship Power -liiketoiminnan johtajana.

KTM Marco Wirén (47) nimitettiin uudeksi talous- ja rahoitusjohtajaksi ja johtokunnan jäseneksi.

Services-liiketoiminnan ja PowerTech-divisioonan entiset johtajat Christoph Vitzthum ja Lars Hellberg
lopettivat Wärtsilän palveluksessa jatkaakseen uraansa yhtiön ulkopuolella. Entinen talous- ja
rahoitusjohtaja ja toimitusjohtajan sijainen Raimo Lind saavutti työsopimuksessaan sovitun eläkeiän ja
siirtyi eläkkeelle elokuussa 2013.

Osakkeet ja osakkeenomistajat
Tammi-joulukuun 2013 aikana Wärtsilän osakkeita vaihdettiin NASDAQ OMX Helsingissä 95.127.366
kappaletta, ja vaihdettujen osakkeiden arvo oli 3.328 miljoonaa euroa. Wärtsilän osakkeilla käydään
kauppaa myös vaihtoehtoisilla kaupankäyntipaikoilla, kuten Chi-X:ssä, Turquoisessa ja BATSissä.
Osakkeita vaihdettiin näillä vaihtoehtoisilla kaupankäyntipaikoilla yhteensä 54.651.206 kappaletta.

Osakkeet Nasdaq OMX Helsingin pörssissä

Osake- jaOsake- ja OsakevaihtoOsakevaihto

31.12.201331.12.2013 äänimäärääänimäärä 1-12/20131-12/2013

WRT1V 197 241 130 95 127 366

Keski-Keski- Päätös-Päätös-

1.1. - 31.12.20131.1. - 31.12.2013 YlinYlin AlinAlin kurssikurssi 11 kurssikurssi

Osakekurssi 39,00 30,66 35,00 35,77

1 Kaupankäyntimäärillä painotettu keskikurssi

31.12.201331.12.2013 31.12.201231.12.2012
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Markkina-arvo, MEUR 7 055 6 454

Ulkomaalaisomistus, % 51,3 51,0

Liputusilmoitukset

Katsauskauden tammi-joulukuun 2013 aikana Wärtsilä sai tietoonsa seuraavat omistuksessa
tapahtuneet muutokset:

25.9.2013 BlackRock vähensi omistustaan Wärtsilässä. Osakekaupan jälkeen BlackRock, Inc. omisti
9.824.523 osaketta, joka on 4,98% Wärtsilän osakkeista ja äänistä.

Wärtsilälle ilmoitettiin 7.2.2013, että Fiskars Oyj Abp ja Investor AB olivat toteuttaneet Wärtsilä-
omistustensa juridisen yhdistämisen yhteiseen yhtiöön 24.4.2012 julkistetun tiedotteen mukaisesti.
Julkaisuajankohtana yhteisyritys Avlis AB:n ja sen täysin omistaman tytäryhtiön Avlis Invest AB:n
(entinen Instoria AB) yhteenlaskettu omistus oli 42.948.325 eli 21,77% Wärtsilän osakkeista ja äänistä.
Fiskars omisti Avlis AB:sta 59,7% ja Investor 40,3%.

Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset
Wärtsilän varsinainen yhtiökokous, joka pidettiin 7.3.2013, vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen
jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilivuodelta 2012. Yhtiökokous vahvisti osingoksi
hallituksen ehdotuksen mukaisesti 1,00 euroa osakkeelta. Osinko maksettiin 19.3.2013.

Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenmääräksi yhdeksän. Hallituksen jäseniksi valittiin Maarit Aarni-
Sirviö, Kaj-Gustaf Bergh, Sune Carlsson, Alexander Ehrnrooth, Paul Ehrnrooth, Mikael Lilius, Gunilla
Nordström, Markus Rauramo ja Matti Vuoria.

Tilintarkastajaksi vuodelle 2013 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.

Hallitus valtuutettiin päättämään enintään 19.000.000 oman osakkeen luovuttamisesta.
Luovuttamisvaltuutus on voimassa kolme vuotta yhtiökokouksen päätöksestä, ja se kumoaa
varsinaisen yhtiökokouksen 8.3.2012 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 Kaj-Gustaf Berghin. Hallitus päätti perustaa tarkastus-, nimitys- ja
palkitsemisvaliokunnan. Hallitus valitsi keskuudestaan valiokuntiin seuraavat jäsenet:
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Tarkastusvaliokunta:

Puheenjohtaja Markus Rauramo, Maarit Aarni-Sirviö, Alexander Ehrnrooth

Nimitysvaliokunta:

Puheenjohtaja Mikael Lilius, Kaj-Gustaf Bergh, Matti Vuoria

Palkitsemisvaliokunta:

Puheenjohtaja Mikael Lilius, Paul Ehrnrooth, Matti Vuoria

Hallituksen voitonjakoehdotus
Hallitus esittää, että 31.12.2013 päättyneeltä tilikaudelta jaetaan osinkona 1,05 euroa osakkeelta.
Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat 1.027.025.847,20 euroa, josta tilikauden voitto on
174.475.007,05 euroa. Osinkoon oikeuttavia osakkeita on 197.241.130 kappaletta. Osinko maksetaan
osakkaalle, joka täsmäytyspäivänä 11.3.2014 on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään
osakasluetteloon. Osingonmaksupäiväksi hallitus ehdottaa 18.3.2014. Vuosikertomus 2013, johon
sisältyvät tilinpäätös ja hallituksen toimintakertomus, on saatavilla yhtiön verkkosivuilla
www.wartsila.com ja osoitteessa www.wartsilareports.com/fi viikolla 7.

Riskit ja liiketoiminnan epävarmuustekijät
Power Plants -liiketoiminnassa epävarmuus rahoitusmarkkinoilla ja merkittävät valuuttakurssivaihtelut
voivat vaikuttaa rahoituksen saatavuuteen ja suurempien projektien ajoitukseen. Perushyödykkeiden,
kuten mineraalien, alhainen kysyntä voi vaikuttaa teollisuusasiakkaiden investointipäätöksiin.

Merenkulun ja laivanrakennuksen alalla liiketoimintaympäristö on yhä haastava, ja huoli
maailmanlaajuisesta taloudesta luo edelleen epävarmuutta. Ylikapasiteetti on yhä huolenaihe, kun
laivanrakennuksen nousuajan vahvat tilauskirjat on toimitettu. Lisäksi pankkien varovaisuudesta johtuen
rahoitus on edelleen paineen alla. Investoinnit öljynetsintään ja -tuotantoon ovat hyvin herkkiä
öljynhinnan muutoksille. Nykyiset öljyn hinnat tukevat kuitenkin edelleen offshore-alan toimintaa
haastavissa olosuhteissa ja syvän veden alueilla.

Maailmantalouden jatkuneet riskit ja poliittinen epävakaisuus voivat vaikuttaa negatiivisesti Services-
liiketoiminnan tilauskertymään. Haastavat olosuhteet monella merenkulun markkinalla ovat myös
mahdollinen riski.

Konserniyhtiöt ovat vastaajina eräissä oikeusjutuissa, jotka liittyvät konsernin normaaliin liiketoimintaan.
Kyseiset oikeusjutut koskevat muun muassa sopimus- ja muita vastuita, työsuhdeasioita,
omaisuusvahinkoja sekä hallintoasioita. Konserni saa ajoittain erisuuruisia ja vaihtelevassa määrin
perusteltuja korvausvaatimuksia. Vuonna 2013 saatuihin vaatimuksiin sisältyi kaksi erityisen suurta.
Konsernin periaatteisiin kuuluu varausten tekeminen vaatimusten sekä oikeudenkäyntien ja
välimiesmenettelyjen varalta silloin kun epäsuotuisa lopputulos on todennäköinen ja kulujen suuruus
voidaan kohtuullisella varmuudella arvioida.

Vuosikertomus sisältää perusteellisen kuvauksen Wärtsilän riskeistä ja riskienhallinnasta.

WÄRTSILÄ OYJ ABP / TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2013 14

WÄRTSILÄ OYJ ABP TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2013



Tilikauden päättymisen jälkeiset tapahtumat
Tammikuun 29. päivänä 2014 Wärtsilä julkaisi suunnitelman organisaationsa uudelleen järjestämisestä
kannattavuuden ja kilpailukyvyn varmistamiseksi. Koko konsernin kattavan tehostamisohjelman
odotetaan johtavan noin 1.000 työpaikan vähenemiseen maailmanlaajuisesti. Suunnitelluista
vähennyksistä noin 200 on Suomessa. Vähennykset vaikuttavat kaikkiin liike- ja tukitoimintoihin.
Toimenpiteiden seurauksena Wärtsilä tavoittelee 60 milj. euron vuotuisia säästöjä. Säästöjen
vaikutusten odotetaan toteutuvan täysimääräisesti vuoden 2014 loppuun mennessä.
Uudelleenjärjestelyihin liittyvät kertaluonteiset erät ovat 50 milj. euroa. Näistä 11 milj. euroa kirjattiin
vuodelle 2013, sillä tiettyjä sopeuttamistoimia käynnistettiin loppuvuonna.

Markkinanäkymät
Voimantuotannon markkinat seuraavat pitkälti maailman makrotalouden kehitystä. Makrotalouden
yleinen epävarmuus ja ennusteet hitaasta maailmanlaajuisesta kasvusta ovat johtaneet
voimantuotantomarkkinoiden laskuun kahtena peräkkäisenä vuotena. Vuodelle 2014 ennustetun BKT-
kasvun perusteella maakaasun ja nestemäisten polttoaineiden käyttöön perustuvan voimantuotannon
markkinoiden odotetaan parantuvan hieman. Tilaukset keskittyvät edelleen kehittyville markkinoille,
jotka jatkavat investointeja uuteen voimantuotannon kapasiteettiin. OECD-maissa on patoutunutta
kysyntää, jota lisäävät pääasiassa CO2-neutraali sähköntuotanto ja vanhempien laitosten, etenkin

hiilivoimalaitosten, sulkeminen.

Merenkulkua ja offshore-segmentin aktiviteettia tukevat kysyntätekijät ovat kohdallaan.
Merikuljetuksissa ja maailmantaloudessa on nähtävissä elpymisen merkkejä, mikä hyödyttää
kauppalaivamarkkinoita. Nykyiset öljynhinnat puolestaan tukevat offshore-alan aktiviteettia myös
haastavissa olosuhteissa ja syvän veden alueilla. Polttoainetehokkuuden ja sääntely-ympäristön
merkitys on selkeästi näkyvissä, ja kiinnostus kaasun käyttöön polttoaineena kasvaa. Tilausaktiviteetin
odotetaan säilyvän kokonaisuudessaan paremmalla tasolla huomioiden kuitenkin markkinoiden
rajoitettu kapasiteetti ottaa vastaan uutta tonnistoa. Vuoden 2013 suhteellisen korkea tilausaktiviteetti
perinteisellä kauppalaivasegmentillä saattaa johtaa pieneen laskuun kauppalaivojen tilausaktiviteetissa
vuonna 2014.

Huoltomarkkinoiden näkymät ovat kokonaisuudessaan edelleen tasaiset. Laitekannan kasvu
tasapainottaa osittain tilannetta, jossa vanhempien asennusten huoltokysyntä on hidastunut, ja
kauppalaiva-asiakkaat pyrkivät edelleen alentamaan käyttökustannuksia. Offshore-alan ja
kaasukäyttöisten alusten näkymät ovat yhä myönteiset. Huoltokysyntä voimalaitossegmentillä on
edelleen hyvällä tasolla. Maantieteellisestä näkökulmasta kiinnostus voimalaitoshuoltoa kohtaan tukee
Lähi-idän ja Aasian näkymiä, jotka ovat edelleen hieman keskimääräistä paremmat. Näkymät ovat
myös hyvät Amerikoissa ja Afrikassa.
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Wärtsilän näkymät vuodelle 2014
Wärtsilä odottaa vuoden 2014 liikevaihdon kasvavan 0-10% ja kannattavuuden (EBIT% ennen
kertaluonteisia eriä) olevan noin 11%.

Wärtsilän tilinpäätöstiedote 2013
Tämä tilinpäätöstiedote on laadittu IAS 34 -standardin (Osavuosikatsaukset) mukaisesti noudattaen
samoja laadintaperiaatteita ja laskentamenetelmiä kuin vuoden 2012 tilinpäätöksessä lukuunottamatta
alla mainittuja IFRS-standardimuutoksia. 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

1.1.2013 voimaantulleista IFRS-standardeista ja tulkinnoista seuraavia on sovellettu
konserniraportointiin:

- Muutos IAS 19:ään Työsuhde-etuudet: Muutos poistaa mahdollisuuden käyttää ns. putkimenetelmää
etuuspohjaisten eläkejärjestelyiden vakuutusmatemaattisten voittojen ja tappioiden kirjaamisessa.
Putkimenetelmän mukaisesti vakuutusmatemaattiset voitot ja tappiot voitiin jättää kirjaamatta siltä osin
kuin ne eivät ylittäneet 10 prosenttia järjestelyn eläkevelvoitteesta tai 10 prosenttia 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 kirjaamiseen kuin aiemmin sovellettu
putkimenetelmä. 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 rahoituskuluissa.

Laadintaperiaatteen muutos on toteutettu takautuvasti, ja sen vaikutukset tässä osavuosikatsauksessa
esitettyihin taseen, tuloslaskelman ja laajan tuloslaskelman vertailutietoihin ovat seuraavat. Vaikutus
vuoden 2012 avaavan taseen omaan pääomaan oli -33 milj. euroa. Eläkevastuut kasvoivat 43 milj.
euroa ja nettokäyttöpääoma pieneni 43 milj. euroa. Vaikutus tilikauden 2012 tulokseen oli 0 milj. euroa.

Taulukko, jossa muutokset on esitetty, sisältyy osavuosikatsaukseen tammi-kesäkuu 2013.

- IFRS 13 Käyvän arvon määrittäminen: Standardi antaa täsmällisen käyvän arvon määritelmän ja
yhdistää samaan standardiin vaatimukset käyvän arvon määrittämiselle sekä vaadittaville liitetiedoille.
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Käyvän arvon käyttöä ei laajenneta, mutta standardissa annetaan ohjeistusta sen määrittämiseksi
silloin, kun sen käyttö on sallittu tai sitä on vaadittu jossain toisessa standardissa.

Tässä tilinpäätöstiedotteessa esitetyt vuositason luvut ovat tilintarkastettuja.
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Konsernin tuloslaskelma

Oikaistu

MEURMEUR 20132013 20122012

LiikevaihtoLiikevaihto 44 654654 4 725

Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 187187 -30

Valmistus omaan käyttöön 1919 15

Liiketoiminnan muut tuotot 8585 68

Materiaalit ja palvelut -2-2 696696 -2 527

Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut -1-1 104104 -1 094

Poistot ja arvonalentumiset -123-123 -139

Liiketoiminnan muut kulut -543-543 -543

Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksista 2222 9

LiiketulosLiiketulos 500500 483

Osinkotuotot 11 2

Korkotuotot 33 4

Muut rahoitustuotot 1515 9

Korkokulut -17-17 -22

Muut rahoituskulut -22-22 -25

Nettovoitot myytävissä olevista rahoitusvaroista 2525 1

Tulos ennen verojaTulos ennen veroja 507507 453

Tuloverot -113-113 -109

Tilikauden tulosTilikauden tulos 393393 344

Jakautuminen:

Emoyhtiön osakkeenomistajat 391391 339

Määräysvallattomat omistajat 33 5

393393 344

Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva osakekohtainen tulos:

Tulos/osake (laimentamaton ja laimennettu), euroa 1,981,98 1,72
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Laaja tuloslaskelma

Oikaistu

MEURMEUR 20132013 20122012

Tilikauden tulosTilikauden tulos 393393 344

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

Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksiErät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi

Etuuspohjaisen nettovelan uudelleen määrittämisestä johtuvat erät -9-9 -2

Verot eristä, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi -1-1 1

Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi, yhteensäErät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi, yhteensä -10-10 -1

Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksiErät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi

Muuntoerot -72-72 -14

Myytävissä olevat rahoitusvarat

arvonmuutokset 11 3

siirretty tuloslaskelmaan -25-25 -1

Rahavirran suojaukset

arvonmuutokset -22-22 9

siirretty tuloslaskelmaan -2-2 9

Verot eristä, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi:Verot eristä, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi:

Myytävissä olevat rahoitusvarat

siirretty tuloslaskelmaan 66

Rahavirran suojaukset

arvonmuutokset 77 -2

siirretty tuloslaskelmaan 11 -2

Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi, yhteensäErät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi, yhteensä -107-107 1

Tilikauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeenTilikauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen -117-117

Tilikauden laaja tulos yhteensäTilikauden laaja tulos yhteensä 276276 344

Laajan tuloksen jakautuminen:

Emoyhtiön osakkeenomistajat 275275 339

Määräysvallattomat omistajat 22 5

276276 344
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Konsernin tase, varat

Oikaistu

MEURMEUR 31.12.201331.12.2013 31.12.201231.12.2012

Pitkäaikaiset varatPitkäaikaiset varat

Liikearvo 914914 942

Aineettomat hyödykkeet 321321 317

Aineelliset hyödykkeet 434434 456

Sijoituskiinteistöt 1515 14

Osuudet osakkuus- ja yhteisyrityksissä 103103 90

Myytävissä olevat rahoitusvarat 1515 44

Korolliset sijoitukset 11 1

Laskennalliset verosaamiset 128128 112

Muut saamiset 55 24

11 935935 2 000

Lyhytaikaiset varatLyhytaikaiset varat

Vaihto-omaisuus 11 367367 1 322

Korolliset saamiset 11 1

Myyntisaamiset 11 146146 1 128

Verosaamiset 3333 27

Muut saamiset 339339 334

Rahavarat 388388 225

33 274274 3 036

Varat yhteensäVarat yhteensä 55 209209 5 036
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Konsernin tase, oma pääoma ja velat

Oikaistu

MEURMEUR 31.12.201331.12.2013 31.12.201231.12.2012

Oma pääomaOma pääoma

Osakepääoma 336336 336

Ylikurssirahasto 6161 61

Muuntoerot -85-85 -12

Arvonmuutosrahasto -13-13 21

Vakuutusmatemaattiset voitot ja tappiot -43-43 -34

Kertyneet voittovarat 11 587587 1 393

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma 11 844844 1 766

Määräysvallattomien omistajien osuus 4040 26

Oma pääoma yhteensäOma pääoma yhteensä 11 884884 1 791

VelatVelat

Pitkäaikaiset velatPitkäaikaiset velat

Korolliset velat 571571 545

Laskennalliset verovelat 8484 95

Eläkevelvoitteet 107107 99

Varaukset 4040 38

Saadut ennakot 8686 88

Muut velat 44 3

892892 868

Lyhytaikaiset velatLyhytaikaiset velat

Korolliset velat 9494 249

Varaukset 204204 228

Saadut ennakot 827827 607

Ostovelat 375375 385

Verovelat 8181 40

Muut velat 853853 868

22 434434 2 377

Velat yhteensäVelat yhteensä 33 325325 3 245

Oma pääoma ja velat yhteensäOma pääoma ja velat yhteensä 55 209209 5 036
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Konsernin rahavirtalaskelma

Oikaistu

MEURMEUR 20132013 20122012

Liiketoiminnan rahavirta:Liiketoiminnan rahavirta:

Tilikauden tulos 393393 344

Oikaisut:

Poistot ja arvonalentumiset 123123 139

Rahoitustuotot ja -kulut 1919 31

Käyttöomaisuuden myyntivoitot ja -tappiot ja muut oikaisut -29-29 -16

Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksista -22-22 -9

Tuloverot 113113 109

Liiketoiminnan rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta 598598 598

Käyttöpääoman muutos:Käyttöpääoman muutos:

Korottomien saamisten lisäys (-) / vähennys (+) -64-64 -234

Vaihto-omaisuuden lisäys (-) / vähennys (+) -88-88 -6

Korottomien velkojen lisäys (+) / vähennys (-) 211211 -38

Käyttöpääoman muutos 6060 -278

Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja verojaLiiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 658658 320

Rahoituserät ja verot:Rahoituserät ja verot:

Korko- ja rahoitustuotot 2323 14

Korko- ja rahoituskulut -7-7 -71

Maksetut verot -97-97 -110

Rahoituserät ja verot -81-81 -167

Liiketoiminnan rahavirtaLiiketoiminnan rahavirta 578578 153

Investointien rahavirta:Investointien rahavirta:

Yritysostot -392

Sijoitukset osakkuus- ja yhteisyrityksiin -1-1 -7

Sijoitukset myytävissä oleviin rahoitusvaroihin -4-4 -3

Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -129-129 -111

Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden myynnit 77 12

Osakkuusyhtiöosakkeiden myynti 23

Myytävissä olevien rahoitusvarojen myynnit 3434 3

Lainasaamisten lisäys (-) / vähennys (+) ja muut muutokset 1313 2

Saadut osingot 11 2

Investointien rahavirtaInvestointien rahavirta -79-79 -471

Rahavirta investointien jälkeenRahavirta investointien jälkeen 499499 -318
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Rahoituksen rahavirta:Rahoituksen rahavirta:

Sijoitukset määräysvallattomilta omistajilta 1616

Pitkäaikaisten lainojen nostot 153153 158

Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut ja muut muutokset -157-157 -92

Lainasaamisten lisäys (-) / vähennys (+) 4

Lyhytaikaisten lainojen lisäys (+) / vähennys (-) -135-135 69

Maksetut osingot -202-202 -186

Rahoituksen rahavirtaRahoituksen rahavirta -324-324 -47

Rahavarojen muutos, lisäys (+) / vähennys (-) 176176 -365

Rahavarat tilikauden alussa 225225 592

Valuuttakurssien muutosten vaikutus -13-13 -2

Rahavarat tilikauden lopussa 388388 225
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Laskelma oman pääoman muutoksista

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääomaEmoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma

Määräys-Määräys-

vallattomienvallattomien

omistajienomistajien

osuusosuus

OmaOma

pääomapääoma

yhteensäyhteensä

MEURMEUR
Osake-Osake-

pääomapääoma

Ylikurssi-Ylikurssi-

rahastorahasto

Muunto-Muunto-

eroterot

Arvon-Arvon-

muutos-muutos-

rahastorahasto

Vakuutus-Vakuutus-

matemaattisetmatemaattiset

voitot javoitot ja

tappiottappiot

KertyneetKertyneet

voitto-voitto-

varatvarat YhteensäYhteensä

Oma pääomaOma pääoma
31.12.201131.12.2011 336 61 2 5 1 233 1 636 30 1 666

Laatimisperiaatteen
muutos (IAS 19) -33 -33 -33

Oma pääomaOma pääoma
1.1.2012, oikaistu1.1.2012, oikaistu 336 61 2 5 -33 1 233 1 604 30 1 633

Muuntoerot -14 -14 -14

Myytävissä olevien
rahoitusvarojen

käyvän arvon
nettomuutos verojen
jälkeen 3 3 3

siirretty
tuloslaskelmaan,
veroilla
vähennettynä -1 -1 -1

Rahavirran suojaukset

käyvän arvon
nettomuutos verojen
jälkeen 7 7 7

siirretty
tuloslaskelmaan,
veroilla
vähennettynä 7 7 7

Etuuspohjaiset
eläkejärjestelyt -1 -1 -1

Laajan tuloksen erätLaajan tuloksen erät -14 16 -1 1 1

Tilikauden tulos 339 339 5 344

Tilikauden laaja tulosTilikauden laaja tulos
yhteensäyhteensä -14 16 -1 338 340 5 344

Liiketoimet omistajienLiiketoimet omistajien
kanssakanssa

Maksetut osingot -178 -178 -9 -186

Oma pääomaOma pääoma
31.12.201231.12.2012 336 61 -12 21 -34 1 393 1 766 26 1 791
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Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääomaEmoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma

Määräys-Määräys-

vallattomienvallattomien

omistajienomistajien

osuusosuus

OmaOma

pääomapääoma

yhteensäyhteensä

MEURMEUR
Osake-Osake-

pääomapääoma

Ylikurssi-Ylikurssi-

rahastorahasto

Muunto-Muunto-

eroterot

Arvon-Arvon-

muutos-muutos-

rahastorahasto

Vakuutus-Vakuutus-

matemaattisetmatemaattiset

voitot javoitot ja

tappiottappiot

KertyneetKertyneet

voitto-voitto-

varatvarat YhteensäYhteensä

Oma pääoma 1.1.2013Oma pääoma 1.1.2013 336 61 -12 21 -34 1 393 1 766 26 1 791

Muuntoerot -73 -73 -1 -74

Myytävissä olevien
rahoitusvarojen

käyvän arvon
nettomuutos verojen
jälkeen 1 1 1

siirretty
tuloslaskelmaan,
veroilla
vähennettynä -19 -19 -19

Rahavirran suojaukset

käyvän arvon
nettomuutos verojen
jälkeen -14 -14 -14

siirretty
tuloslaskelmaan,
veroilla
vähennettynä -2 -2 -2

Etuuspohjaiset
eläkejärjestelyt -9 -9 -9

Laajan tuloksen erätLaajan tuloksen erät -73 -34 -9 -116 -1 -117

Tilikauden tulos 391 391 3 393

Tilikauden laaja tulosTilikauden laaja tulos
yhteensäyhteensä -73 -34 -9 391 275 2 276

Liiketoimet omistajienLiiketoimet omistajien
kanssakanssa

Maksetut osingot -197 -197 -4 -201

Sijoitukset
määräysvallattomilta
omistajilta 16 16

Oma pääomaOma pääoma
31.12.201331.12.2013 336 61 -85 -13 -43 1 587 1 844 40 1 884

Liikevaihdon maantieteellinen jakauma

MEURMEUR 20132013 20122012

Eurooppa 11 329329 1 202

Aasia 11 759759 2 009

Amerikka 11 068068 994

Muut 498498 520

YhteensäYhteensä 44 654654 4 725
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Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet

MEURMEUR 20132013 20122012

Aineettomat hyödykkeetAineettomat hyödykkeet

Kirjanpitoarvo 1.1. 11 259259 826

Valuuttakurssimuutokset -37-37 24

Yritysostot 426

Lisäykset 5353 41

Poistot ja arvonalentumiset -58-58 -61

Vähennykset ja uudelleenryhmittelyt 1717 5

Kirjanpitoarvo tilikauden lopussaKirjanpitoarvo tilikauden lopussa 11 235235 1 259

Aineelliset hyödykkeetAineelliset hyödykkeet

Kirjanpitoarvo 1.1. 470470 472

Valuuttakurssimuutokset -12-12 1

Yritysostot 19

Lisäykset 7676 70

Poistot ja arvonalentumiset -66-66 -78

Vähennykset ja uudelleenryhmittelyt -20-20 -14

Kirjanpitoarvo tilikauden lopussaKirjanpitoarvo tilikauden lopussa 449449 470

Bruttoinvestoinnit

MEURMEUR 20132013 20122012

Osakkeet ja yritysostot 55 402

Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet 129129 111

YhteensäYhteensä 134134 513

Korolliset nettovelat

MEURMEUR 20132013 20122012

Pitkäaikaiset velat 571571 545

Lyhytaikaiset velat 9494 249

Lainasaamiset -1-1 -2

Rahavarat -388-388 -225

NettoNetto 276276 567

Henkilöstö

20132013 20122012

Keskimäärin 1818 749749 18 930

Kauden lopussa 1818 663663 18 887
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Tunnuslukuja

Oikaistu

20132013 20122012

Tulos/osake (laimentamaton ja laimennettu), euroa 1,981,98 1,72

Oma pääoma/osake, euroa 9,359,35 8,95

Omavaraisuusaste, % 43,943,9 41,3

Nettovelkaantumisaste 0,150,15 0,32

Vastuusitoumukset

MEURMEUR 20132013 20122012

Kiinteistökiinnitykset 2626 28

Yrityskiinnitykset ja muut sitoumukset 2525 34

YhteensäYhteensä 5151 62

Takaukset ja vastuusitoumukset

samaan konserniin kuuluvien yritysten puolesta 665665 433

osakkuusyhtiöiden puolesta 77 9

Leasingvuokrasopimusten mukaisten vuokrien nimellisarvo

maksetaan seuraavan vuoden kuluessa 2727 23

maksetaan vuotta pidemmän ajan ja enintään viiden vuoden kuluttua 7878 44

maksetaan myöhemmin 2626 10

YhteensäYhteensä 803803 518
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Johdannaisten nimellisarvo

MEURMEUR KokonaismääräKokonaismäärä josta suljettujosta suljettu

Koronvaihtosopimukset 125125

Inflaatiosuoja 99

Valuuttatermiinit 11 545545 534534

Valuuttaoptiot, ostetut 77

YhteensäYhteensä 11 686686 534534

Käyvät arvot

Arvostus käypään arvoon tilikauden lopussa:Arvostus käypään arvoon tilikauden lopussa:

MEURMEUR

Tase-erienTase-erien

kirjanpito-kirjanpito-

arvotarvot Käypä arvoKäypä arvo

RahoitusvaratRahoitusvarat

Myytävissä olevat rahoitusvarat (taso 3) 1515 1515

Korolliset sijoitukset, pitkäaikaiset (taso 2) 11 11

Muut saamiset, pitkäaikaiset (taso 2) 55 55

Johdannaiset (taso 2) 2020 2020

RahoitusvelatRahoitusvelat

Korolliset velat, pitkäaikaiset (taso 2) 571571 576576

Johdannaiset (taso 2) 2121 2121
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Lyhennetty tuloslaskelma neljänneksittäin

Oikaistu Oikaistu

MEURMEUR 10–12/201310–12/2013 7–9/20137–9/2013 4–6/20134–6/2013 1–3/20131–3/2013 10–12/201210–12/2012 7–9/20127–9/2012

Liikevaihto 1 411 1 209 1 152 882 1 533 1 087

Liiketoiminnan
muut tuotot 29 18 31 7 12 11

Kulut -1 226 -1 071 -1 046 -793 -1 343 -958

Poistot ja
arvonalentumiset -29 -30 -32 -32 -38 -33

Osuus osakkuus-
ja yhteisyritysten
tuloksesta 7 4 6 5 7 3

LiiketulosLiiketulos 191 130 110 69 171 110

Rahoitustuotot ja -
kulut -11 -4 -5 1 -9 -11

Nettovoitot
myytävissä olevista
rahoitusvaroista 25

Tulos ennen verojaTulos ennen veroja 181 126 104 96 162 99

Tuloverot -33 -31 -25 -23 -37 -23

Tilikauden tulosTilikauden tulos 147 95 79 73 124 77

Jakautuminen:

Emoyhtiön
osakkeenomistajat 147 94 78 72 123 75

Määräysvallattomat
omistajat 1 1 1 1 2

YhteensäYhteensä 147 95 79 73 124 77

Emoyhtiön
osakkeenomistajille
kuuluva
osakekohtainen
tulos:

Tulos/osake, euroaTulos/osake, euroa 0,74 0,48 0,39 0,37 0,62 0,38
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Tunnuslukujen laskentakaavat

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

emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva tilikauden tulos

osakkeiden oikaistu lukumäärä keskimäärin tilikauden aikana

Oma pääoma/osakeOma pääoma/osake

emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma

osakkeiden oikaistu lukumäärä tilikauden 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 tilikauden aikana
x 100

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

tilikauden tulos

oma pääoma, keskimäärin tilikauden aikana
x 100

Nettokäyttöpääoma (WCAP)Nettokäyttöpääoma (WCAP)

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

EBITAEBITA

liiketulos – kertaluonteiset erät – yrityshankintoihin liittyvien aineettomien hyödykkeiden poistot

28.1.2014

Wärtsilä Oyj Abp,
Hallitus
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