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BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI-DECEMBER 2006  WÄRTSILÄ OYJ ABP

REKORDANTAL NYA ORDER – LÖNSAMHETEN PLANENLIG
EFTERFRÅGAN VÄNTAS FORTSÄTTA AKTIV, LÖNSAMHETEN 
ÅR 2007 ÖVERSKRIDER 9% 

CENTRALT UNDER RAPPORTPERIODEN 1-12/2006
• Orderingången ökade med 32,4% till 4.621,1 miljoner euro 
(3.491,1)
• Orderstocken ökade med 52,8% till 4.438,9 miljoner euro 
(2.905,7)
• Den jämförbara omsättningen ökade med 26,6% till 
3.189,6 miljoner euro (2.520,3)
• Det jämförbara rörelseresultatet ökade med 29,2% till 261,6 
miljoner euro (202,5)
• Lönsamhet 8,2% (8,0)
• Försäljningsvinst på 173,2 miljoner euro från försäljningen 
av Assa Abloy aktier och Ovako.
• Resultat/aktie förbättrades till 3,72 euro (1,80), varav 1,49 
euro hänför sig till försäljningsvinster
• Starkt kassafl öde från rörelseverksamheten, 302,4 miljoner 
euro (76,0)
• Styrelsen föreslår en dividend på 1,75 euro/aktie

CENTRALT UNDER FJÄRDE KVARTALET
• Orderingången ökade med 19,7% till 1.317,6 miljoner euro 
(1.100,5)
• Den jämförbara omsättningen ökade med 27,5% till 985,9 
miljoner euro (773,5)
• Det jämförbara rörelseresultatet ökade med 15,2% till 99,2 
miljoner euro (86,1)
• Lönsamhet 10,1% (11,1)

RAPPORTPERIODEN JANUARI–DECEMBER 2006 I KORTHET
Wärtsiläs affärsverksamhet omfattar affärsområdena Ship 
Power, Services och Power Plants. Imatra Steel, som utgjorde 
det andra affärsområdessegmentet år 2005, överfördes till Oy 
Ovako Ab. För att garantera jämförbarheten har Imatra Steel 
inte upptagits i omsättningen och rörelseresultatet för år 2005 
nedan.

Förvärvet av Total Automation Pte Ltd slogs fast 
30.6.2006. Total Automation har konsoliderats från 
30.6.2006. Köpesumman var 59,4 miljoner euro. Som good-
will har 37,4 miljoner euro redovisats. 

MEUR 10-12/2006 10-12/2005 Förändr.%
Omsättning 985,9 773,5 27,5 
Rörelseresultat 99,2 86,1 15,2 
% av omsättningen  10,1% 11,1% 
Resultat före skatter 141,3  83,0  
Resultat/aktie, euro 1,13 0,75 

MEUR 1-12/2006 1-12/2005 Förändr.%
Omsättning 3.189,6 2.520,3 26,6
Rörelseresultat 261,6 202,5 29,2
% av omsättningen 8,2% 8,0%  
Resultat före skatter 446,82 212,41

Resultat/aktie, euro 3,72 1,80  
Räntebärande nettoskulder
vid slutet av perioden 54,7 255,9 
Bruttoinvesteringar 193,2 231,1 
1 I jämförelseperiodens resultat ingår Imatra Steels resultat före skatt, 
21,4 miljoner euro, och Wärtsiläs andel av Ovakos resultat efter skatt, 
10,4 miljoner euro.
2 I resultatet 1-12/2006 ingår Wärtsiläs andel av Ovakos resultat efter 
skatt, 67,4 miljoner euro samt en försäljningsvinst på 123,9 miljoner 
euro från försäljningen av B-aktier i Assa Abloy AB.

STRATEGI OCH MÅLSÄTTNINGAR
Wärtsiläs strategiska mål är att förstärka den ledande ställ-
ningen på sina marknader genom att erbjuda kunderna den 
bästa verkningsgraden och tillförlitligheten på marknaden 
under produkternas livscykel. Detta möjliggörs genom ett 
integrerat utbud av anläggningar och tjänster som motsvarar 
kundernas behov överallt i världen. Wärtsilä växer också genom 
att utveckla nya produkter och tjänster som hjälper kunden 
att utnyttja sina kraftsystem effektivare och säkrare. Wärtsilä 
utökar sin kompetens inom automation och befäster också sitt 
produktutbud genom lösningar som främjar en tillförlitlig och 
miljösäker drift av kraftsystemen. Detta sker genom organisk 
tillväxt, partnerskapsavtal och företagsförvärv.

Strategiska åtgärder 2006
Under räkenskapsperioden vidtog Wärtsilä fl era åtgärder som 
stöder de strategiska målsättningarna:
•  I februari förvärvade Wärtsilä bolaget Aker Kvaerner Power 
and Automation Systems AS (AKPAS) av Aker Kvaerner.
- Samarbetsavtal mellan Wärtsilä Automation Norway och 
amerikanska Emerson Process Management.
• I mars ingick Wärtsilä och estniska BLRT Grupp ett avtal om 
att grunda ett fartygsservicebolag i Litauen för att betjäna den 
baltiska marknaden. 
• I juni fastslogs Wärtsiläs förvärv av hela affärsverksamheten 
och alla dotterbolag i det Singaporebaserade marinautoma-
tionsbolaget Total Automation Ltd. 
• Tyska INTEC Injectortechnic GmbH förvärvades i juli. 
• Förvärv av svenska Stockholms Fartygsreparationer AB:s af-
färsverksamhet i oktober. 
• I december förvärvade Wärtsilä det tyska fartygsplanerings-
bolaget SCHIFFKO. 
• Hjälpmotorfabriken Wärtsilä Qiyao Diesel Company Ltd 
(Shanghai) invigdes i slutet av juni. 
• I september meddelade Wärtsilä, China Shipbuilding Indus-
try Corporation och Mitsubishi Heavy Industries att bolagen 
tänker grunda ett samföretag för tillverkning av stora lågvarviga 
marinmotorer i Kina. 
• I Kina investerar Wärtsilä i tilläggskapacitet för att till-
fredsställa den ökande efterfrågan på propellrar. 
• Det i juli undertecknade avtalet mellan Wärtsilä, SKF och 
Rautaruukki om att sälja Oy Ovako Ab:s operativa bolag slogs 
fast under sista kvartalet år 2006. 

Ekonomiska målsättningar
Wärtsiläs årliga tillväxtmål är 6-7% i genomsnitt. Affärsom-
rådena Ship Powers och Power Plants tillväxtmål är 4% och 
affärsområdet Services 10-15%. Wärtsiläs målsättning för 
rörelsevinsten är 8% av omsättningen över konjunkturcykeln. 
Soliditetsmålet är 35-40%. 

ÅR 2006
Verksamhetsmiljö och marknader 

Ship Power
Mätt i antal fartygsorder var 2006 det hittills bästa året för 
skeppsbyggnadsindustrin under den pågående högkonjunk-
turen och troligen det bästa under den moderna skepps-
byggnadshistorien. År 2006 registrerades 2.677 fartygsorder. 
Tillväxten jämfört med det tidigare rekordåret 2005 uppgick 
till 10%. Även mätt i tonnage slogs det tidigare rekordet från 
2003 med 22%. 

Alla energirelaterade segment bidrog till den livliga aktivi-
teten på skeppsbyggnadsmarknaden. Ordervolymerna på till 
exempel mycket stora tankfartyg i VLCC- och Suezmax-klassen 
mer än tredubblades jämfört med föregående år. Orderingån-
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gen för kemikalie- och gastankfartyg var på föregående års 
nivå. Efterfrågan på containerfartyg sjönk, vilket avspeglade 
effekterna av rederiernas stigande kostnadsnivå och stagn-
erande fraktpriser. Ordervolymen för stora kryssningsfartyg 
var nästan oförändrad från föregående års nivå, däremot 
halverades ordervolymen för passagerarfartyg och färjor.

Kina fortsatte att förbättra sin ställning på skeppsbygg-
nadsmarknaden. Mätt i tonnage bevarade Korea sin ledande 
ställning med en marknadsandel på 38%, medan Kinas andel 
ökade till 35%. Mätt i antalet fartyg är Kina den självklara 
marknadsledaren med en andel på 34%. Koreas andel var 
25% och Europas 17%. Koreas starkaste nisch är konstruk-
tionen av tank- och containerfartyg, och kunderna till landets 
skeppsvarv fi nns nästan uteslutande utanför Korea. De ja-
panska skeppsvarvens kunder är främst inhemska och huvud-
segmenten är torrlast- och gasfartyg. Kina är aktivt inom alla 
fartygssegment med undantag av de längst utvecklade far-
tygstyperna. De kinesiska varvens kunder fi nns främst utom-
lands. På grund av den stora efterfrågan har konkurrensen om 
kunderna mellan länderna varit relativt svag och således har 
skeppsbyggnadspriserna hållit sig på en hög nivå. 

Power Plants
Under 2006 var efterfrågan livlig inom alla Wärtsilä Power 
Plants huvudsegment: generering av baskraft, industriell 
självgenerering och elproduktion för förstärkningen av sta-
biliteten i elnät. Efterfrågan var jämnt fördelad globalt, vilket 
minskade riskerna i anslutning till enskilda marknader och 
geografi sk koncentration. 

De höga priserna på olja, gas och metaller har haft en 
positiv inverkan på efterfrågan på vissa marknader. Länder i 
Afrika och Mellanöstern samt andra oljeproducerande länder 
investerar kraftigt i ny infrastruktur. Efterfrågan på 
gaskraftverk har också legat på en hög nivå, i synnerhet i 
Japan. Kraftverk som drivs med fl ytande biobränsle skapar 
fortsättningsvis intressanta möjligheter för Wärtsilä i både 
Europa och utvecklingsländer. 

Orderstocken återigen på en historiskt hög nivå

År 2006 mottogs ett rekordantal nya order. Orderingången 
uppgick till 4.621,1 miljoner euro (3.491,1), vilket result-
erade i en tillväxt på 32,4%. Flest nya order registrerades 
inom affärsområdet Ship Power, där orderingången var 
2.270,5 miljoner euro (1.545,3) och resulterade i en tillväxt 
på 46,9% jämfört med 2005. Affärsområdet Power Plants or-
deringång för hela året ökade kraftigt och uppgick till 1.027,3 
miljoner euro (865,2), tillväxten var 18,7%. 

Wärtsiläs orderstock i slutet av 2006 låg återigen på en 
historiskt hög nivå, 4.438,9 miljoner euro (2.905,7). Tillväx-
ten var 52,8% jämfört med 2005. Cirka 50% av orderstocken 
hänför sig till 2007. 

Orderingång per affärsområde
MEUR 10-12/2006 10-12/2005 Förändr.%
Ship Power 619,5 475,1 30,4 
Services 388,0 278,2 39,4  
Power Plants 311,4 346,6 -10,1
Orderingång totalt 1.317,6 1.100,5 19,7 

MEUR 1-12/2006 1-12/2005 Förändr.(%)
Ship Power 2.270,5 1.545,3 46,9 
Services 1.322,2 1.077,1 22,8 
Power Plants 1.027,3 865,2 18,7 
Orderingång totalt 4.621,1 3.491,1 32,4 

Orderstock per affärsområde
MEUR 12/2006 12/2005 Förändr.%
Ship Power 3.019,7 1.658,5 82,1 
Services 356,6 303,3 17,6 
Power Plants 1.061,4 943,9 12,4 
Orderstock totalt 4.438,9 2.905,7 52,8 

Stark efterfrågan ökade omsättningen
Den jämförbara omsättningen ökade till 3.189,6 miljoner 
euro (2.520,3) och resulterade i en tillväxt på 26,6% jämfört 
med föregående år. Affärsområdet Ship Powers andel av den 
totala omsättningen var ca 30%, affärsområdet Services ca 
40% och affärsområdet Power Plants ca 30%.

Omsättning per affärsområde
MEUR 10-12/2006 10-12/2005 Förändr. (%)
Ship Power 404,3 265,5 52,3
Services 350,4 315,0 11,2
Power Plants 227,8 193,7 17,6
Totalt  985,9 773,5 27,5

MEUR 1-12/2006 1-12/2005 Förändr. (%)
Ship Power 984,7 710,3 38,6
Services 1.266,5 1.093,1 15,9
Power Plants 934,2 710,3 31,5
Totalt 3.189,6 2.520,3 26,6

Resultatet förbättrades, lönsamheten var planenlig
Det jämförbara rörelseresultatet för rapportperioden förbätt-
rades till 261,6 miljoner euro (202,5). Lönsamheten (EBIT) 
var 8,2% (8,0). 

De fi nansiella posterna uppgick till -7,1 miljoner euro 
(-23,4). Nettoräntorna var -12,8 miljoner euro (-11,9). 
Övriga fi nansiella poster uppgick till -2,7 milj. euro (-18,7). 
Minskningen i övriga fi nansiella poster berodde främst på vär-
deförändringar i derivativinstrument samt förändringar i valu-
takurser. De fi nansiella posterna innehåller dividender till ett 
belopp av 8,5 miljoner euro (7,2), av vilka de största posterna 
var dividender från Assa Abloy AB (publ) och Sampo Oyj.

Resultatet före skatter var 446,8 miljoner euro (212,4). 
I periodens resultat ingår en försäljningsvinst på 123,9 mil-
joner euro från försäljningen av 10 miljoner B-aktier i Assa 
Abloy samt 49,3 miljoner euro från försäljningen av Ovako. I 
resultatet ingår också Wärtsiläs andel av Ovakos resultat efter 
skatter, 18,1 miljoner euro. I jämförelseperiodens resultat in-
går Imatra Steels resultat före skatter, 21,4 miljoner euro, och 
Wärtsiläs andel av Ovakos resultat efter skatter, 10,4 miljoner 
euro. 

Jämförelseperiodens skatter var totalt -93,9 miljoner euro 
(-44,0), av vilka -32,2 miljoner euro anknöt till försäljningen 
av aktierna i Assa Abloy. I skatterna ingår en uppskjuten skat-
tefordran på +25,5 miljoner euro som hänför sig till tidigare 
redovisade omstruktureringskostnader.

Räkenskapsperiodens resultat var 352,9 miljoner euro 
(168,4).

Resultatet per aktie förbättrades till 3,72 euro (1,80), av 
vilket 1,49 euro hänför sig till försäljningsvinster. Avkastnin-
gen på sysselsatt kapital (ROI) var 31,8% (18,0). Avkastnin-
gen på eget kapital (ROE) var 29,5% (16,3).

Stark fi nansiell ställning
Wärtsiläs kassafl öde från rörelseverksamheten uppgick till 
302,4 miljoner euro (76,0). Den fi nansiella ställningen var 
god. Utöver det starka kassafl ödet från rörelseverksamheten 
ökade beloppet av erhållna förskott. Både fordringarna och 
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omsättningstillgångarna ökade till följd av de ökade leverans-
volymerna.

De likvida medlen uppgick vid slutet av året till 179,4 
miljoner euro (119,6). Nettobeloppet för räntebärande främ-
mande kapital var 54,7 miljoner euro (255,9). Soliditeten var 
47,0% (46,6) och nettoskuldsättningsgraden 0,07 (0,24).

Investeringar
Bruttoinvesteringarna 2006 uppgick till 193,2 miljoner euro 
(231,1). Dessa bestod av företagsförvärv till ett belopp av 
86,4 miljoner euro (152,2) samt investeringar i produktion 
och informationsteknologi till ett belopp av 106,8 miljoner 
euro (79,0). Avskrivningarna var -71,6 miljoner euro (-71,6). 

Den största enskilda investeringen under 2006 var 
förvärvet av Total Automation Ltd., vars anskaffningspris var 
59,4 miljoner euro. 

Under 2006 investerades 12,5 miljoner euro i fabrikerna 
i Vasa och Trieste, och bolagets förbindelser i anslutning till 
investeringsprogrammen uppgick till 14,3 miljoner euro.

Innehav 
Wärtsilä äger 7.270.350 B-aktier i Assa Abloy, vilket motsvar-
ar 2,0% (4,7) av Assa Abloys aktier. Innehavet har upptagits i 
balansräkningen till marknadsvärde i slutet av redovisningspe-
rioden, 119,8 miljoner euro.

År 2006 såldes de operativa bolag som ingick i Oy Ovako 
Ab. Wärtsiläs andel var 26,5%. De operativa bolagens totala 
försäljningspris var ca 660 miljoner euro, som bestod av ca 
535 miljoner euro kontant, en post på 15 miljoner euro som 
betalas i juli 2008 samt 110 miljoner euro i form av en ränte-
bärande fordran som betalas inom 3-6 år efter genomförandet 
av affären. Som resultat av genomförandet av affären och den 
därpå följande likvidationen av Oy Ovako Ab har Wärtsilä 
redovisat en skattefri försäljningsvinst på 49,3 miljoner euro.

Personal 

Under räkenskapsperioden hade koncernen i medeltal 13 264 
anställda (12 049). Vid slutet av räkenskapsperioden uppgick 
antalet anställda till 14 346 (12 008). Under räkenskaps-
perioden ökade personalen med över 2 300 personer genom 
både företagsförvärv och rekrytering. Antalet anställda ökade 
mest inom affärsområdet Services. Personalen ökade mest i 
Europa och Asien. De fi nska enheternas personal ökade med 
332 personer under året. 

De mest betydande personalökningarna till följd av före-
tagsförvärv under 2006 var Total Automations 571 anställda, 
norska AKPAS 135 anställda, samt holländska Diesel Tech-
nology Solutions BV (DTS):s 75 anställda.

Wärtsiläs och kinesiska Shanghai Marine Diesel Engine 
Research Institutes (SMDERI:s) gemensamma hjälpmotor-
fabrik hade 52 anställda vid slutet av året. Det av Wärtsilä och 
BLRT Grupp grundade fartygsservicebolaget Wärtsilä BLRT 
Services Klaipeda hade 71 anställda i Litauen.

Hållbar utveckling
Wärtsiläs rapport om hållbar utveckling publiceras som en del 
av årsredovisningen. Den har upprättats enligt Global Report-
ing Initiatives (GRI:s) anvisningar från 2002. Den ger en ba-
lanserad och motiverad bild av organisationens ekonomiska, 
miljömässiga och sociala prestationsförmåga. Rapporten är 
kontrollerad. 

Ändringar i högsta ledning
Dipl. ing. Jaakko Eskola (48) utnämndes till direktör för af-
färsområdet Ship Power från och med 1.4.2006

Direktören för affärsområdet Ship Power och den andra 
vice verkställande direktören för koncernen Mikael Mäkinen 
övergick i en annan arbetsgivares tjänst 1.4.2006.

Ekon. mag. Christoph Vitzthum (37) utnämndes till di-
rektör för affärsområdet Power Plants och direktionsmedlem 
från och med 1.4.2006.

Den tidigare direktören för affärsområdet Power Plants, 
dipl. ing., MBA Pekka Ahlqvist fyllde 60 år våren 2006 och 
hade enligt arbetsavtalet rätt att gå i pension. Han fortsätter 
i bolagets tjänst med ansvar för den strategiska ledningen av 
automationsverksamheten.

Teknologidirektören, CTO, professor Matti Kleimola gick 
i pension 1.5.2006. Han fortsätter som direktionens rådgivare 
i frågor som anknyter till branschens teknologi.

Optionsprogram
Wärtsilä har optionsprogram från åren 2001 och 2002 

som är riktade till koncernens nyckelpersoner. Handel med 
optionsrätterna från 2001 har bedrivits vid Helsingfors Börs 
sedan 2005 och handel med optionsrätterna för optionspro-
grammet 2002 sedan 2004. 

Bolagsstämmans beslut om en extradividend på 0,60 
euro per aktie samt extra bolagsstämmans beslut om en ex-
tradividend på 1,50 euro per aktie sänkte teckningspriset för 
Wärtsiläs B-aktie med extradividendens belopp i enlighet med 
villkoren i optionsprogrammen 2001 och 2002. Teckning-
spriset för Wärtsiläs B-aktie enligt optionsprogrammet 2001 
är således 14,60 euro och enligt optionsprogrammet 2002 
7,40 euro per aktie.

Bolagsstämma
Bolagsstämman beslöt 15.3.2006 att i enlighet med styrelsens 
förslag dela ut en dividend på 0,90 euro och en extradividend 
på 0,60 euro per aktie, dvs. sammanlagt 1,50 euro per aktie. 
Bolagsstämman beslöt att välja sju ledamöter till styrelsen. 
Till styrelseledamöter valdes verkställande direktör Heikki 
Allonen, bergsrådet Göran J. Ehrnrooth, verkställande direk-
tör Risto Hautamäki, minister Jaakko Iloniemi, sjöfartsrådet 
Antti Lagerroos, verkställande direktör Bertel Langenskiöld 
och verkställande direktör Matti Vuoria.

Till revisor valde bolagsstämman CGR-samfundet KPMG 
Oy Ab.

Bolagsstämman gav styrelsen fullmakt att för ett år framåt 
förvärva och överlåta bolagets egna aktier i serie A och B i 
proportion till antalet aktier i aktieserierna så att aktiernas 
sammanlagda nominella värde och deras röstetal uppgår till 
högst tio procent (10%) av bolagets aktiekapital och samtliga 
aktiers röstetal. Fullmakten utnyttjades inte under redovis-
ningsperioden.

Styrelsen
Vid sitt konstituerande möte valde styrelsen Antti Lagerroos 
till ordförande och Göran J. Ehrnrooth till vice ordförande. 
Styrelsen beslöt tillsätta en revisions-, en utnämnings- och 
en premieringskommitté. Styrelsen valde inom sig följande 
medlemmar till kommittéerna:
Revisionskommittén:
Ordförande Antti Lagerroos; medlemmar Heikki Allonen, 
Risto Hautamäki och Matti Vuoria.
Utnämningskommittén:
Ordförande Antti Lagerroos; medlemmar Göran J. Ehrnrooth 
och Matti Vuoria.
Premieringskommittén:
Ordförande Antti Lagerroos; medlemmar Heikki Allonen och 
Jaakko Iloniemi.
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Extra bolagsstämma
Extra bolagsstämman beslöt 24.11.2006 att i enlighet med 
styrelsens förslag dela ut en extradividend på 1,50 euro per 
aktie för räkenskapsåret som avslutades 31.12.2005. 

Aktiekapital och aktier
Under räkenskapsåret har sammanlagt 1.447.236 Wärtsilä-
aktier i serie B tecknats på basis av optionsprogrammen 2001 
och 2002. På basis av teckningarna har aktiekapitalet höjts 
med sammanlagt 5.065.326,00 euro. Efter höjningen är 
aktiekapitalet 334.440.232,00 euro.

Aktier och aktieägare 
31.12.2006  A-aktie B-aktie Totalt
Antal aktier 23.579.587 71.974.765 95.554.352
Antal röster 235.795.870 71.974.765 307.770.635

Antal omsatta aktier 1-12/2006
 1.716.400 92.322.506 94.038.906

Utländskt innehav 31.12.2006 31.12.2005
 29,3% 24,1%

Aktien vid Helsingfors Börs
1.1–31.12.2006 Högsta Lägsta Medelkurs1 Slutkurs
A-aktie 40,99 24,60 32,52 40,75
B-aktie 41,20 24,80 32,07 40,81
1Enligt handelsvolym vägd medelkurs.

MARKNADSVÄRDE 31.12.2006 31.12.2005
MEUR 3.898,2 2.348,9

VERKSAMHETSÖVERSIKT

Wärtsilä Ship Power
MEUR 10-12/2006 10-12/2005 Förändr. (%)
Omsättning 404,3 265,5 52,3
Orderingång 619,5 475,1 30,4

MEUR 1-12/2006 1-12/2005 Förändr.(%)
Omsättning 984,7 710,3 38,6 
Orderingång 2.270,5 1.545,3 46,9 
Orderstock, slutet av perioden 3.019,7 1.658,5 82,1 

Rekordantal nya order 
År 2006 fi ck Wärtsilä ett rekordantal nya order på fartygs-
maskinerier och system. Orderingången för hela året var 
2.270,5 miljoner euro (1.545,3), vilket resulterade i en tillväxt 
på 46,9% jämfört med föregående år. Största delen av be-
ställningarna kom från offshore- och LNG-tankersegmenten, 
vars andel av hela årets orderingång var ca 50 procent. Även 
de övriga segmenten, såsom tank-, kryssnings- och passagerar-
fartyg samt olika servicefartyg, var aktiva. 

Vid slutet av året låg orderstocken på en rekordnivå, 
3.019,7 miljoner euro (1.685,5). Tillväxten uppgick till 
82,1%. 

Omsättningen för affärsområdet Ship Power ökade till 
984,7 miljoner euro (710,3), vilket resulterade i en tillväxt på 
38,6% jämfört med 2005. Tillväxten accelererade mot slutet 
av året och sista kvartalets andel av hela årets omsättning var 
över 40%. År 2006 levererade Wärtsilä medelvarviga marin-
motorer med en sammanlagd effekt på 2.397 MW (1.760) till 
marinindustrin. Den totala effekten hos levererade licenstill-
verkade lågvarviga motorer uppgick till 3.120 MW (3.577).

Ett framgångsrikt år på fl era områden
Inom LNG-fartyg fortsatte framgången för Wärtsiläs fl er-
bränslekoncept, som blev en betydande lösning för kraft-
produktionen på LNG-fartyg. Vid slutet av året hade bolaget 
188 Wärtsilä 50 DF motorer till 47 LNG-fartyg från sju olika 
varv i orderstocken. Inom offshoresektorn fi ck Wärtsilä en 
order på ett komplett kraftsystem till ett oljeborrningsfartyg 
för MPF Corporation Ltd. Ordern omfattar hela kraftsys-
temet på fartyget och därtill propeller-, eldistributions- och 
automationssystemen. Beställningen är ett bra exempel på det 
mervärde som det år 2006 förvärvade norska bolaget AKPAS 
tillfört automations- och kraftsystemsegmenten.

Kryssnings- och passagerarfartygen var fortsättningsvis 
Wärtsiläs nyckelsegment 2006. Nya stora order mottogs 
från fi nska, italienska, franska och tyska varv. Bolaget fi ck en 
order på huvudmotorer och styrpropellrar till världens största 
kryssningsfartyg som byggs av Aker Yards i Finland för Royal 
Caribbean Cruise Ltd.

Inom propellerverksamheten fi ck Wärtsilä en historisk or-
der på sammanlagt 50 propellrar till två kinesiska skeppsvarv. 
Propellrarna tillverkas i Zhenjiang, Kina. 

Marknadsställning
Den totala marknaden för medelvarviga huvudmotorer 
2006 uppgick till 9.200 MW (9.600). Wärtsilä Ship Powers 
marknadsandel ökade till 51% (50% i slutet av föregående 
kvartal). Marknadsandelarna för Wärtsiläs två huvudkonkur-
renter på denna marknad var 23% respektive 13%. Aktivi-
teten på de marknader som passar särskilt bra för Wärtsiläs 
produktsortiment inverkade positivt på marknadsandelens 
utveckling. Den totala marknaden för lågvarviga motorer 
uppgick till 26.600 MW (21.900 i slutet av föregående kvar-
tal) och Wärtsiläs andel var 16% (17%). Wärtsiläs lågvarviga 
motorer tillverkas med licens främst i Asien nära kunderna. 
Wärtsiläs målsättning är att befästa sin marknadsandel inom 
lågvarviga motorer genom att inleda tillverkning av dem i ett 
samföretag i Kina samt genom de möjligheter som förvärvet 
av fartygsplaneringsbolaget Schiffko ger. Marknaden för 
hjälpmotorer uppgick till 7.600 MW (6.700) och Wärtsiläs 
andel sjönk något från 7% till 6% på grund av den begrän-
sade produktionskapaciteten. 

Wärtsilä bevarade sin starka ställning på marknaden för 
propulsionsutrustning. Propellrar med justerbara blad var 
fortfarande Wärtsiläs starkaste segment och deras marknads-
andel var 36% (35). På marknaden för propellrar med fasta 
blad har Wärtsilä traditionellt haft en starkare ställning inom 
stora propellrar. Bolagets marknadsandel har sjunkit till 11% 
(18) på grund av den begränsade produktionskapaciteten. 
Wärtsilä bygger ut kapaciteten för propellrar med fasta blad 
i sin fabrik i Kina för att bemöta efterfrågan. Efterfrågan på 
styrpropellrar har också varit mycket kraftig och Wärtsiläs 
andel är oförändrad, 11% (11). 

Wärtsilä Services
 10-12/2006 10-12/2005 Förändr. (%)
Omsättning, MEUR 350,4 315,0 11,2
Orderingång 388,0 278,2 39,4

 1-12/2006 1-12/2005 Förändr. (%)
Omsättning, MEUR 1.266,5 1.093,1 15,9
Orderingång 1.322,2 1.077,1 22,8
Orderstock, slutet av perioden 356,6 303,3 17,6
Personal, slutet av perioden 8 539 7 200 18,6
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Den kraftiga tillväxten fortsatte 
Omsättningen för affärsområdet Services ökade till 1.266,5 
miljoner euro (1.093,1), vilket gav en tillväxt på 15,9% 
jämfört med föregående år. Den organiska tillväxten stod för 
9,3%. 

Förvärvet av Total Automation Ltd:s affärsverksamhet 
ingick i bolagets strategi att befästa ställningen som en hel-
hetsleverantör av servicetjänster. Det stöder också tidigare 
förvärv av automationsföretag. Total Automation har ett 
starkt fotfäste på LNG- och offshoremarknaden. Överens-
kommelsen med estniska BLRT Grupp om att grunda ett 
fartygsservicebolag i Litauen betjänar den baltiska marknaden. 
Tyska INTEC Injectortechnic GmbH, som förvärvades i juli, 
erbjuder installationer och service av bränsleinsprutningssys-
tem för marindieselmotorer. Förvärvet av svenska Stockholms 
Fartygsreparationer AB:s affärsverksamhet skapar förutsätt-
ningar för att ytterligare utvidga Wärtsiläs serviceverksamhet 
på svenska östkusten.

Tack vare företagsförvärven har Wärtsiläs vision om att 
erbjuda alla tjänster från ett ställe förverkligats. Kunderna har 
en unik möjlighet att få det mest omfattande tjänsteutbudet 
från ett ställe överallt i världen. Servicesortimentet har inde-
lats i sju kategorier för att förbättra kundtjänsterna. Katego-
rierna är motorservice, automationstjänster, propellerservice, 
drifts- och förvaltningstjänster, rekonditioneringstjänster, 
utbildningstjänster samt fartygstjänster.

Wärtsiläs utbildningsenhet, Land & Sea Academy, 
öppnade nya utbildningscenter i Åbo och Khopoli, Indien. 
Akademin har center också i Italien, Sverige, USA och Filip-
pinerna. Dessa center erbjuder kurser och personalutveck-
lingstjänster till sjöfarts- och kraftverkskunder. 

Wärtsilä Power Plants
MEUR 10-12/2006 10-12/2005 Förändr. (%)
Omsättning 227,8 193,7 17,6
Orderingång 311,4 346,6 -10,1
Orderingång, MW
  Olja 123 489 -74,9
  Gas 524 345 52,1
BioPower, MWth 55 17 215,0

MEUR 1-12/2006 1-12/2005 Förändr. (%)
Omsättning 934,2 710,3 31,5
Orderingång 1.027,3 865,2 18,7
Orderingång, MW
  Olja 926 1.134 -18,3
  Gas 1.232 924 33,3
BioPower, MWth 193 117 64,4
Orderstock, slutet av perioden 1.061,4 943,9 12,4

Kraftig efterfrågan ökade försäljningen
Orderingången för affärsområdet Power Plants var 1.027,3 
(865,2) miljoner euro, vilket gav en tillväxt på 18,7% jämfört 
med räkenskapsåret 2005. De centrala marknadssegmenten 
var aktiva och efterfrågan riktades mot alla bränslelösningar. 
Gaskraftverkens andel av orderingången steg till 52%. Gas-
kraftverk såldes för fl exibel generering av baskraft, upprätt-
hållande av stabila elnät och industriell självgenerering. De 
största enskilda beställningarna kom från Azerbajdzjan, USA, 
Tanzania, Nigeria och Turkiet. Flera av dessa order var nya 
beställningar från gamla kunder, vilket visar att kunderna har 
haft goda erfarenheter av de tidigare leveranserna. År 2006 
sålde Wärtsilä också gaskraftverk för över 150 MW till 
japanska kunder, vilket lett till att Wärtsilä är marknadsledare 
inom stora gasmotorer i Japan.

Oljekraftverk levereras för industrins egna energiproduk-
tionsbehov och fl exibel generering av baskraft. De största 
beställningarna på oljekraftverk kom från Brasilien, Saudi-
arabien, Italien, Cypern och Uganda. Wärtsilä har ett 
starkt fotfäste på marknaden för biooljekraftverk. Order på 
biooljekraftverk för över 160 MW mottogs från Italien. Det 
här visar att Wärtsiläs kraftverksprodukter är mångsidiga och 
att de erbjuder fl exibilitet i valet av bränsle.

Som ett resultat av den goda orderingången ökade affärs-
området Power Plants orderstock till 1.061,4 miljoner euro 
(943,9), dvs. med 12,4% jämfört med slutet av räkenskaps-
året 2005.

Omsättningen för affärsområdet Power Plants utvecklades 
fördelaktigt under 2006 och uppgick till 934,2 miljoner 
euro (710,3), en tillväxt på 31,5%. Försäljningen var jämnt 
fördelad geografi skt sett och tillväxten påverkades mest av 
de framgångsrika kraftverksleveranserna till Brasilien och 
Azerbajdzjan. De kraftverk som levererades år 2006 hade 
en sammanlagd effekt på 1.944 MW, av vilka 746 MW var 
gaskraftverk och 1.198 MW oljekraftverk.

Marknadsstorlek och marknadsandel
Storleken på den globala olje- och gaskraftverksmarknaden i 
fråga om Wärtsilä-kraftverkens effektområde var ca 14.750 
MW (10.300) år 2006. På denna marknad fokuserar Wärtsilä 
på kraftverk som drivs med tjockolja, gas och bioolja.

Enligt statistik i tidskriften Diesel and Gas Turbine var 
marknadsandelen för Wärtsiläs tjockoljedrivna kraftverk 
34% (44) mellan juni 2005 och maj 2006. Under perioden 
beställdes ett stort antal små tjockoljedrivna kraftverk, som 
inte ingår i Wärtsiläs sortiment. På det för Wärtsilä cent-
rala segmentet för lättoljedrivna kraftverk ökade Wärtsiläs 
marknadsandel till 23% (9) tack vare den stora efterfrågan på 
Wärtsiläs biooljedrivna kraftverk. Marknaden för gaskraftverk 
som omfattar både kolvmotorkraftverk och gasturbinkraftverk 
ökade från 7.574 MW till 10.371 MW under samma period. 
Wärtsiläs andel av segmentet var 8,1% (7,8).

Tillverkning
Motorer
År 2006 fattade Wärtsilä beslut om att utöka produktionska-
paciteten för 4-taktsmotorer i Vasa och Trieste, Italien för att 
bemöta den växande efterfrågan. Investeringsprojektet fram-
skrider planenligt och den nya kapaciteten tas gradvis i bruk 
från och med det andra kvartalet 2007. Hela kapaciteten tas i 
bruk under sista kvartalet. Den planerade produktionsmodel-
len ökar effektiviteten och säkrar fl exibla leveranser av olika  
motortyper och fl exibel anpasning av produktionsvolym. 

Wärtsiläs och kinesiska Shanghai Marine Diesel Engine 
Research Institutes (SMDERI:s) samföretag Wärtsilä Qiyao 
Diesel Co Ltd (Shanghai) inledde verksamheten i medlet av 
2006. Den nya monteringsfabriken tillverkar Wärtsilä Auxpac 
20 motorgeneratorer, och mot slutet av 2007 även Auxpac 26 
dieselgeneratorer för den växande skeppsbyggnadsmarknaden 
i Kina. Motorer exporteras också från Kina genom Wärtsiläs 
försäljningsnät.

För att bemöta den ökande efterfrågan i Asien och 
behoven hos den kraftigt expanderande skeppsbyggnadsin-
dustrin i Kina fattade Wärtsilä, China Shipbuilding Indutry 
Corporation (CSIC) och Mitsubishi Heavy Industries 
(MHI) beslut om att grunda ett samföretag för tillverkning 
av lågvarviga motorer i Kina. Den nya fabriken kommer att 
tillverka stora marinmotorer för kinesiska skeppsvarv. Den 
utvecklar, tillverkar och säljer en ny generations energisnåla 
och miljövänliga lågvarviga tvåtaktsmarinmotorer med licens 
av Wärtsilä och MHI. Fabriken byggs i Qingdaoregionen, där 
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CSIC bygger ett marinindustricenter. Produktionen väntas 
komma igång 2008.

Diesel Technology Solutions BV (DTS), som förvärvades 
2006, har utökat Wärtsiläs kapacitet för bearbetning av mo-
torkomponenter. 

Wärtsilä har fortsatt att utveckla produktionskapaciteten 
för kritiska komponenter för att säkra tillväxten under de 
kommande åren. Flera underleverantörer har investerat i 
produktion och merparten av investeringarna tas i bruk under 
2007. Wärtsilä håller på att utvidga sitt leverantörsnätverk i 
Asien och Indien. 

Den sammanlagda effekten hos de levererade 4-taktsmo-
torer som tillverkades i Wärtsiläs egna fabriker uppgick till 
4.256 MW (3.445).

Andra produkter
Wärtsilä inledde ett investeringsprogram för utbyggnaden av 
styrpropellerfabriken i Kina, och samtidigt införs också pro-
pellrar med vridbara blad i produktionsprogrammet. Därtill 
utökas också produktionskapaciteten för större styrpropellrar 
i Drunen, Holland. Även produktionskapaciteten för propell-
rar med fasta blad byggs ut i samföretaget i Zhenjiang, Kina. 

För att bemöta den ökade efterfrågan på tätningar och 
lager bygger Wärtsilä en ny fabrik i Wuxi, Kina. Förutom 
tätningar börjar fabriken också tillverka axellager. Fabriken 
befäster ytterligare Wärtsiläs ställning på denna produkt-
marknad i Kina. 

Den tilläggskapacitet som projekten bringar är i bruk i 
medlet av 2007.

Forskning och produktutveckling
Det centrala målet för Wärtsiläs forskning och produkt-
utveckling är att reducera motorernas miljöverkningar och 
bränsleförbrukning samt att förbättra verkningsgraden. Inom 
propellerverksamheten ligger fokus på en ökning av effekt och 
utveckling av miljövänliga tätningar som eliminerar oljeut-
släppen. 

År 2006 kom Wärtsilä och MAN Diesel överens om ett 
omfattande gemensamt forskningsprojekt - HERCULES B 
– som är en fortsättning på det pågående gemensamma pro-
jektet som fi nansierats av EU. Projektets målsättning är att 
höja bränsleverkningsgraden hos marina diesel-propulsions-
system till över 60%. En annan målsättning är att uppnå 
mycket låga utsläpp från marinmotorer fram till 2015. Enligt 
planerna skall projektet pågå i fyra år och slutgiltigt beslut 
om det väntas bli klart under 2007. Ett förslag till projektets 
fi nansiering kommer att framläggas för EU-kommissionen 
inom ramen för EU:s sjunde ramprogram.

Europeiska Unionen har tillsatt en forskningsgrupp för 
att utveckla en metanoldriven bränslecell för elproduktion på 
fartyg. Wärtsilä koordinerar forskningsgruppen. Huvudsyftet 
för METHAPU-projektet är att utveckla och realisera en 
teknologisk tillämpning som bygger på förnyelsebart bränsle 
och som skall installeras i ett fraktfartyg i internationell trafi k.

År 2006 levererades världens mest kraftfulla dieselmotor, 
14RT-fl ex96C, till kunden. Motorn har en effekt på 108.920 
hästkrafter.

År 2006 uppgick Wärtsiläs forsknings- och produkt-
utvecklingskostnader till 84,8 miljoner euro (71,0), dvs. 2,7% 
(2,7) av omsättningen.

Händelser efter räkenskapsperioden
23.1.2007 undertecknade Wärtsilä och Hyundai Heavy In-
dustries Co. Ltd (HHI) ett avtal om att grunda ett 50/50-ägt 
samföretag i Korea. Samföretaget skall tillverka fl erbränslemo-
torer för LNG-fartyg. Den totala investeringen uppgår till 58 

miljoner euro. Wärtsiläs andel är 29 miljoner euro. Bolaget 
skall heta Wärtsilä Hyundai Engine Company Ltd.

Styrelsens förslag till bolagsstämman 2007
För den ordinarie bolagsstämman, som sammanträder 
14.3.2007, föreslår styrelsen en dividend på 1,75 euro per 
aktie för den räkenskapsperiod som slutade 31.12.2006. 

Risker och osäkerhetsfaktorer i affärsverksamheten
På grund av den mycket höga efterfrågan råder det brist på 
vissa centrala komponenter. Exempel på fl askhalsar är gjut-
gods och smide, där den globala efterfrågan är större än utbu-
det. Wärtsilä har vidtagit fl era åtgärder för att säkra tillgången 
till centrala komponenter. Flera leverantörer har gjort inves-
teringar och merparten av dem tas i bruk under 2007. 

Marknadsutsikter 2007
Den mycket kraftiga tillväxten inom sjöfart och varvsindutri 
fortsätter. Mot slutet av 2006 mottogs nya order i en allt 
snabbare takt. Efter fyra år med kraftig efterfrågan ligger 
skeppsvarvens orderstockar på en nivå som utgör 30% av den 
operativa fartygsbasen. Med ökande fartygsleveranser stiger 
antalet fartyg i drift under de kommande åren med 6-7% 
årligen. Under de närmaste åren väntas tillväxten i världs-
ekonomin och handelssjöfarten uppgå till 5% per år. Tills 
vidare har fraktpriserna hållits stabila och inget segment har 
upplevt betydande nedgångar. Tack vare den starka utveck-
lingen i fraktintäkterna har rederierna kunnat investera i nya 
fartyg.

De höga energipriserna har satt fart på investeringarna 
inom den energirelaterade industrin. Offshoreinvesteringarna 
såväl i fartyg som olika slags produktionsplattformar väntas 
fortsätta trots den lindriga nedgången i priset på olja. De 
genomsnittliga intäkterna inom segmentet för offshorefartyg 
ligger klart över den långsiktiga trenden. 

År 2007 utökar skeppsvarven varvskapaciteten och sam-
tidigt levereras allt fl er nya fartyg till marknaden. Detta ökar 
pristrycket på frakter och nya fartyg. De makroekonomiska 
grundfaktorerna har inte förändrats och ovan nämnda 
faktorer samt den höga orderstocken indikerar en minskande 
aktivitetsnivå på längre sikt. Just nu fi nns det dock inga teck-
en på en nedtrappning och Wärtsilä bedömer att efterfrågan 
fortsätter stark åtminstone under första hälften av 2007.

Den centrala efterfrågefaktorn bakom kraftverks-
marknadens fortsatta tillväxt är den globala ekonomiska 
tillväxten. Efterfrågan styrs också av behovet att förbättra 
verkningsgraden och diversifi era kraftproduktionen på 
grund av de höga bränslepriserna, utsläppen och tillgången 
till bränslen. Wärtsilä bedömer att det fi nns tillväxtpotential 
på marknaden för kraftverk som siktar på upprätthållandet 
av stabila elnät i USA och tillväxtländer. De senaste tecknen 
indikerar en betydande tillväxt i efterfrågan på energiproduk-
tion och ett behov att förnya gammal kapacitet på den ryska 
marknaden, vars olje- och gasindustri har en betydande 
marknadspotential. Japan är fortfarande aktivt på gaskraft-
verksmarknaden. Marknaderna för fl exibel generering av 
baskraft samt industriell självgenerering väntas förbli aktiva 
i hela Mellanösternregionen samt i Mellan- och Sydamerika. 
Den starka orderingången väntas fortsätta inom alla segment 
under första hälften av 2007.

Affärsområdet Services fortsätter att växa genom nya 
produkter, företagsförvärv och motorbeståndets höga drifts-
grad.

Wärtsilä är väl förberedd på variationer i efterfrågan tack 
vare strukturarrangemangen i affärsverksamheten och tillväx-
ten inom affärsområdet Services.
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Wärtsiläs utsikter för 2007

Efterfrågan inom marinindustrin och på energimarknaden ser ut att förbli aktiv ur Wärtsiläs perspektiv åtminstone under första 
hälften av 2007. Tack vare den goda orderboken väntas Wärtsiläs omsättning öka med ca 15% innevarande år. Lönsamheten 
överstiger 9%. Wärtsilä ser ytterligare tillväxtmöjligheter 2008.

Den 5 februari 2007
Wärtsilä Oyj Abp

Styrelsen

Bokslutskommunikén är uppgjord i enlighet med redovisnings- och värderingsprinciper enligt de internationella redovisningsstandarderna (IFRS). 

KONCERNENS RESULTATRÄKNING  
MEUR 2006 2005
Omsättning 3.189,6 2.638,8
Förändring av lager av färdiga varor och
varor i arbete 88,4 28,2
Tillverkning för eget bruk 2,3 1,2
Övriga intäkter 24,8 26,8
Material och tjänster -1.955,2 -1.522,5
Kostnader för ersättningar till anställda -629,5 -540,0
Avskrivningar -71,6 -71,6
Övriga kostnader -387,3 -336,6

Rörelseresultat 261,6 224,3
Intäkter från placeringar 8,5 7,2
Ränteintäkter 4,0 2,9
Övriga fi nansiella intäkter 23,2 5,5
Räntekostnader -16,8 -14,7
Övriga fi nansiella kostnader -26,0 -24,3
Nettovinst på tillgångar som kan säljas 123,9 0,5
Resultatandel i intresseföretag 68,3 10,9

Resultat före skatter 446,8 212,4Resultat före skatter 446,8 212,4Resultat före skatter
Periodens skatter -93,9 -44,0
Räkenskapsperiodens resultat 352,9 168,4

Fördelning:
Moderbolagets aktieägare 351,2 167,0
Minoriteten 1,7 1,4
Totalt 352,9 168,4

Resultat per aktie hänförligt till moderbolagets aktieägare:
Resultat per aktie, euro 3,72 1,80
Resultat per aktie efter utspädning, euro 3,71 1,78

KONCERNENS BALANSRÄKNING, MEUR
Aktiva 31.12.2006 31.12.2005
Anläggningstillgångar, långfristiga  
Immateriella tillgångar 185,1 175,4
Goodwill 417,3 365,7
Materiella anläggningstillgångar 300,1 255,7
Förvaltningsfastigheter 14,9 17,2
Innehav i intresseföretag 3,1 108,5
Tillgångar som kan säljas 182,8 284,4
Räntebärande placeringar 35,2 27,2
Uppskjuten skattefordran 86,7 77,6
Övriga fordringar 7,6 4,2
Totalt 1,232,8 1.315,8

Omsättningstillgångar
Innehav i intresseföretag1 5,6
Varor i lager 837,6 638,6
Räntebärande fordringar 1,0 0,9
Kundfordringar 772,2 670,2
Skattfordringar 7,5 16,
Övriga fordringar 151,5 107,4
Likvida medel 179,4 119,6
 1.954,8 1.552,8

Aktiva 3.187,6 2.868,6
1Innehav i Oy Ovako Ab

WÄRTSILÄKONCERNEN, OREVIDERAD
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KONCERNENS BALANSRÄKNING, MEUR
Passiva 31.12.2006 31.12.2005
Eget kapital
Aktiekapital 334,4 329,4
Överkursfond 58,0 44,0
Omräkningsdifferens 2,9 7,0
Fond för verkligt värde 128,2 146,9
Balanserad vinst 693,3 625,8
Eget kapital som tillhör moderbolagets aktieägare 1.216,9 1.153,1

Minoritetsintressen 12,9 9,8
Eget kapital totalt 1.229,8 1.163,0

Främmande kapital
Långfristiga skulder  
Räntebärande lån 204,6 229,4
Uppskjuten skatteskuld 74,0 78,8
Pensionsförpliktelse 52,5 50,5
Avsättningar 19,5 17,0
Övriga skulder 1,1 1,5
Totalt 351,8 377,2 

Kortfristiga skulder
Räntebärande lån 65,8 174,2
Avsättningar 117,0 104,1
Erhållna förskott 572,0 371,4
Skulder till leverantörer 270,5 238,1
Skatteskulder 77,9 29,9
Övriga skulder 502,7 410,7
Totalt 1.606,0 1.328,5

Främmande kapital totalt 1.957,8 1.705,7

Passiva  3.187,6 2.868,6

KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS
MEUR 2006 2005
Rörelseverksamhetens kassafl öde:
Resultat före skatter 446,8 212,4
Justeringar:
Avskrivningar 71,6 71,6
Resultatandel i intresseföretag -68,3 -10,9
Realisationsvinster och -förluster på anläggningstillgångar -131,0 -11,8
Finansiella intäkter och kostnader 6,4 23,4
Övriga korrektivposter 1,9 -1,5
Kassafl öde före förändring av rörelsekapital 327,3 283,1

Förändring av rörelsekapital:
Kortfristiga räntefria fordringar, ökning (-) / minskning (+) -124,6 -107,9
Omsättningstillgångar, ökning (-) / minskning (+) -188,8 -117,1
Kortfristiga räntefria skulder, ökning (+) / minskning (-) 365,0 105,2
Förändring av rörelsekapital 51,6 -119,8

Rörelseverksamhetens kassafl öde före fi nansiella poster och skatter 378,9 163,3Rörelseverksamhetens kassafl öde före fi nansiella poster och skatter 378,9 163,3Rörelseverksamhetens kassafl öde före fi nansiella poster och skatter

Finansiella poster och skatter:
Ränte- och fi nansiella kostnader -24,2 -47,6
Ränte- och fi nansiella intäkter  3,7 10,9
Inkomstskatter -56,1 -50,5
Finansiella poster och skatter -76,6 -87,3

Rörelseverksamhetens kassafl öde 302,4 76,0

Investeringarnas kassafl öde:
Investeringar i aktier i dotterbolag och företagsförvärv  -86,1 -126,0
Investeringar i övriga placeringar -0,3 -26,2
Investeringar i materiella och immateriella tillgångar -99,0 -79,0
Överlåtelseinkomster och -utgifter från övriga placeringar 317,6 -8,6
Överlåtelseinkomster från materiella och immateriella tillgångar 5,1 51,2
Lånefordringar, ökning (-) / minskning (+)  och övriga förändringar 2,2 3,0
Erhållna dividender från investeringar 8,5 7,2
Investeringarnas kassafl öde 148,0 -178,3

Kassafl öde efter investeringar 450,4 -102,3Kassafl öde efter investeringar 450,4 -102,3Kassafl öde efter investeringar

WÄRTSILÄKONCERNEN, OREVIDERADE
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Finansieringens kassafl öde:
Konvertering av optioner 19,0 22,1
Lånefordringar, ökning (-) / minskning (+) -6,9 -44,7
Kortfristiga lån, ökning (+) / minskning (-) -84,5 183,7
Upptagna långfristiga lån 6,0 53,2
Amortering av långfristiga lån -36,9 -83,0
Betalda dividender -283,5 -83,9
Övriga förändringar -0,2 0,1
Finansieringens kassafl öde -387,0 47,6
  
Förändring av likvida medel, ökning (+)/minskning (-) 63,3 -54,7

Likvida medel vid räkenskapsperiodens början 119,6 169,6
Förändring i verkligt värde 0,7 0,4
Kursdifferenser -4,2 4,3
Likvida medel vid räkenskapsperiodens slut 179,4 119,6

SAMMANSTÄLLNING ÖVER FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL
Till moderbolagets aktieägare:     Minori- Totalt

   Fond för Balan- tets-
 Aktie- Över- Omräknings- verkligt serad andel 
MEUR kapital kursfond differens värde vinst  
Eget kapital 31.12.2004  323,9 27,3  -1,0  542,5 7,8 900,5
Tillämpning av IAS 39 1.1.2005    184,2   184,2
Omräkningsdifferenser   8,0   1,2 9,2
Övriga förändringar     -0,3  -0,3
Finansiella tillgångar som kan säljas 
  vinst/förlust vid värdering till verkligt värde efter skatt    15,7   15,7
  redovisats över resultaträkning efter skatt    -0,1   -0,1
Kassafl ödessäkring efter skatt    -52,8   -52,8
Direkt mot eget kapital redovisade nettointäkter   8,0 146,9 -0,3 1,2 155,8redovisade nettointäkter   8,0 146,9 -0,3 1,2 155,8redovisade nettointäkter
Räkenskapsperiodens resultat     167,0 1,4 168,4
Totalt redovisade intäkter och kostnader under perioden   8,0 146,9 166,7 2,6 324,2
Konvertering av optioner 5,4 16,7     22,1
Betalda dividender     -83,3 -0,6 -83,9
Eget kapital 31.12.2005 329,4 44,0 7,0 146,9 625,8 9,8 .163,0

Omräkningsdifferenser   -4,1  -0,5 -0,8 -5,4
Övriga förändringar      2,6 2,6
Finansiella tillgångar som kan säljas 
  vinst/förlust vid värdering till verkligt värde efter skatt    24,9   24,9
  redovisats över resultaträkning efter skatt    -80,6   -80,6
Kassafl ödessäkring efter skatt    37,0   37,0
Direkt mot eget kapital redovisade nettointäkter   -4,1 -18,7 -0,5 1,8 -21,5redovisade nettointäkter   -4,1 -18,7 -0,5 1,8 -21,5redovisade nettointäkter
Räkenskapsperiodens resultat     351,2 1,7 352,9
Totalt redovisade intäkter och kostnader under perioden   -4,1 -18,7 350,7 3,5 331,3
Konvertering av optioner 5,1 14,0     19,0
Betalda dividender     -283,2 -0,3 -283,5
Eget kapital 31.12.2006 334,4 58,0 2,9 128,2 693,4 12,9 1.229,8

AFFÄRSOMRÅDESSEGMENT
Resultaträkning 2006 Power-  Placeringar Oallokerad  Koncern
MEUR affärsområdena  
Omsättning 3.189,6    3.189,6
Rörelseresultat 261,6    261,6
Finansiella intäkter och kostnader, dividender  -15,0  7,9  -7,1
Nettovinst på tillgångar som kan säljas   123,9  123,9
Resultat i intresseföretag 0,9  67,4  68,3
Resultat före skatt     446,8

Tillgångar 2.891,4  202,0 94,2 3.187,6
Skulder 1.805,8   152,0 1.957,8
Investeringar 193,2    193,2
Avskrivningar -71,6    -71,6

Resultaträkning 2005 Power- Imatra Placeringar Oallokerad  Koncern
MEUR affärsområdena Steel  
Omsättning 2.520,3 119,0   2.638,8
Rörelseresultat 202,5 21,8   224,3
Finansiella intäkter och kostnader, dividender    5,8 -29,2 -23,4
Nettovinst på tillgångar som kan säljas   0,5  0,5
Resultat i intresseföretag   10,4 0,5 10,9
Resultat före skatt     212,4



 Power- Imatra Placeringar Oallokerad  Koncern
MEUR affärsområdena Steel  
Tillgångar 2.389,7  385,3 93,7 2.868,6
Skulder 1.597,0   108,7 1.705,7
Investeringar 204,5 3,4 23,2  231,1
Avskrivningar -67,2 -4,4   -71,6

Geografi ska segment Europa Asien Amerika Övriga Koncernen
Omsättning 2006 1.244,7 1.140,8 582,3 221,8 3.189,6
Omsättning 2005 1.108,8 951,0 395,4 183,6 2.638,8

BRUTTOINVESTERINGAR
MEUR 2006 2005
Aktier och företagsköp 
  Power-affärsområdena 86,4 152,2
Övriga investeringar
  Power-affärsområdena 106,8 75,6
  Imatra Steel  3,4
Totalt 106,8 79,0
Koncernen 193,2 231,1

TOTALA EFFEKTEN AV FÖRVÄRVEN I DEN KONSOLIDERADE BALANSEN
Under rapportperioden har Wärtsilä förvärvat Automation Norway A/S i Norge, DTS-Zwolle i Nederländerna, Total Automation koncernen i Sin-
gapore, INTEC Injectortechnic GmbH i Tyskland, Stockholmsfartygsreparationer AB i Sverige och SCHIFFKO GmbH i Tyskland.

MEUR 2006
Anskaffningsvärde 96,0
Anskaffade tillgångar 40,7
Goodwill 55,3

Specifi kation över anskaffade tillgångar:
Materiella och immateriella anläggningstillgångar 34,2
Lager 15,5
Fordringar 26,5
Likvida medel 10,8
Latenta skatteskulder -8,0
Övriga skulder -38,3
Totalt 40,7

RÄNTEBÄRANDE FRÄMMANDE KAPITAL
MEUR 31.12.2006 31.12.2005
Långfristiga skulder 204,6 229,4
Kortfristiga skulder 65,8 174,2
Lånefodringar -36,3 -28,1
Kassa och bank -179,4 -119,6
Netto 54,7 255,9

NYCKELTAL 2006 2005
Resultat/aktie, euro 3,72 1,80
Utspätt resultat/aktie, euro 3,71 1,78
Eget kapital/aktie, euro 12,74 12,25
Soliditet,% 47,0 46,6
Nettoskuldsättningsgrad 0,07 0,24

ANTAL ANSTÄLLDA
I medeltal 2006 2005
Power-affärsområdena 13 264 11 625
Imatra Steel1  424
Koncernen 13 264 12 049
Antal anställda i slutet på perioden 14 346 12 008
1Imatra Steel har konsoliderats för fyra månader år 2005

ANSVARSFÖRBINDELSER
MEUR 31.12.2006 31.12.2005
Fastighetsinteckningar 20,4 15,0
Företagsinteckningar 21,1 23,1
Totalt 41,5 38,1
Borgens- och ansvarsförbindelser
 - för företag inom samma koncern 316,8 290,0
Nominellt belopp av hyror enligt leasingavtal 50,1 37,4
Totalt 366,9 327,4
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Mission
Vi levererar lösningar som stöder våra 

kunders verksamhet under produkternas 

hela livcykel. Samtidigt skapar vi bättre te-

knologier, som gynnar såväl kunder som 

miljön.

Vision
Vår vision är att vara alla våra kunders 

mest uppskattade partner.

DERIVATINSTRUMENTENS NOMINELLA VÄRDEN
MEUR Totalt varav stängda
Ränteswappar 140,0 
Valutaterminer 1.031,2 114,5
Valutaoptioner, köpta 22,4 
Valutaoptioner, utfärdade 7,7

RESULTATRÄKNING PER KVARTAL
MEUR 10-12/06 7-9/06 4-6/06 1-3/06 10-12/05 7-9/05
Omsättning 
  Power-affärsområdena 985,9 766,8 845,0 591,9 773,5 607,8
Rörelseresultat 
  Power-affärsområdena 99,2 56,3 70,2 35,9 86,1 43,5
Finansiella intäkter och kostnader -7,6 1,4 1,7 -2,6 -4,0 -9,9
Nettovinst på tillgångar som kan säljas   123,9   0,5
Resultatandel i  intresseföretag 49,7 3,7 8,3 6,7 0,9 2,9 
Resultat före skatter     
  Power-affärsområdena och placeringar 141,3 61,4 204,1 40,0 83,0 36,9

Resultat per aktie, euro 1,13 0,44 1,60 0,55 0,75 0,32


