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• Power-divisionernas operativa resultat förbättrades.
• En reservering på 30 milj. euro för effektivisering av

verksamheten.
• Orderingången på gaskraftverk mer än fördubblad.
• Wärtsilä köper ett svenskt servicebolag Ciserv.
• En signifikant försäljningsvinst från Sanitecaktierna skall

intäktsföras senare

OMSÄTTNING PER DIVISION
Milj. euro 1-3/2001 1-3/2000 Förändring 2000
Power-divisionerna 441,5 480,5 -8,1% 2.287,8
Imatra Steel 55,7 51,0 9,2% 194,1
Övrig verksamhet 1,3 2,1 8,3
Intern omsättning -1,1 -2,0 -7,8
Fortlöpande verksamhet 497,4 531,6 -6,4% 2.482,4
Sanitec 224,4 224,4
Sammanlagt 497,4 756,0 -34,2% 2.706,8

RÖRELSERESULTAT PER DIVISION
Milj. euro 1-3/2001 1-3/2000 Förändring 2000
Power-divisionerna –9,41 5,1 86,2
Imatra Steel 3,3 4,8 -31,3% 17,4
Övrig verksamhet 2,1 109,12 245,6

Fortlöpande verksamhet -4,0 119,0 349,2
Sanitec 17,9 17,9
Sammanlagt -4,0 136,9 367,1
1Inkl. en reservering på 30 milj. euro.
2Inkl. en försäljningsvinst på 99,1 milj. euro från försäljning av aktier i Assa
Abloy.

Under första kvartalet omsatte Wärtsilä 497,4 (756,0) milj. euro.
Under jämförelseperioden i fjol var Sanitec konsoliderat med i
Wärtsilä som ett dotterbolag. Koncernen redovisar ett rörelse-
resultat på –4,0 (136,9) milj. euro. I jämförelseperiodens resultat
ingick en rörelsevinst från Sanitec till ett belopp av 17,9 milj.
euro samt en försäljningsvinst på 99,1 milj. euro från försäljning
av aktier i Assa Abloy. Finansnettot var –0,4 (-3,0) milj. euro.
Bland finansiella poster ingår Sanitecs dividend, 8,6 (0,0) milj.
euro. Jämförelseperiodens finansiella poster var ovanligt små på
grund av valutakursvinster. Resultatet före extraordinära poster
var –4,4 (133,9) milj. euro. Investeringarna, 12,5 (117,3) milj.
euro, var tydligt mindre än avskrivningarna.

I början av mars utsågs Pekka Ahlqvist till direktör för
Kraftverksdivisionen och till medlem av Wärtsiläs direktion
sedan förre divisionschefen tillträtt en befattning utanför
koncernen. Ahlqvist har tidigare varit VD för Wärtsilä Finland.

I maj fattades beslutet att köpa det svenska servicebolaget
Ciserv. Förvärvet förstärker Wärtsiläs ställning som service-
leverantör för marinmotorer och -system.

POWER-DIVISIONERNA
Milj. euro 1-3/2001 1-3/2000 Förändring 2000
Omsättning 441,5 480,5 -8,1% 2.287,8
Rörelseresultat -9,4 5,1 86,2

% av omsättningen -2,1% 1,1% 3,8%
Orderingång 552,6 592,9 -6,8% 2.460,6
Orderstock 1.782,0 1.462,7 21,8% 1.624,2

Power-divisionernas omsättning stannade under jämförelseperi-
odens nivå, men lönsamheten utvecklades bättre än förväntat.
Detta är en följd av verksamhetens projektkaraktär och att
leveranserna fördelar sig ojämnt över året. Hela årets omsättning
förväntas öka jämfört med fjolåret. Orderstocken är fortfarande
rekordstor. Rörelseresultatet –9,4 (5,1) milj. euro inkluderar en
omstruktureringsreservering på 30 milj. euro som främst hänför

sig till en omorganisering av rojektorganisationerna samt av
vissa servicefunktioner.

Marinmotorer & Licensverksamhet
Milj. euro 1-3/2001 1-3/2000 Förändring 2000
Omsättning 112,4 147,1 -23,6% 719,7
Orderingång 165,8 179,3 -7,5% 878,9
Orderstock 965,7 767,9 25,8% 888,1

Varvsindustrin världen över har fortfarande ytterst välfyllda
orderböcker. Orderingången ökade i början av året. Ökningen
var snabbast i Japan, medan ökningstakten avmattades i
Sydkorea som en följd av det höga kapacitetsutnyttjandet.
Orderingången vid de europeiska varven har utvecklats positivt.
Globalt domineras varvsindustrins orderstock fortfarande av
tankfartyg, medan bulkfartygens andel har minskat.

Den första motorn med EnviroEngine-teknologi
installerades på kryssningsfartyget Carnival Spirit, som
levererades av Kvaerner Masa-Yards i Helsingfors i april 2001.

Omsättningen inom divisionen minskade på grund av
ovanligt stora leveranser under jämförelseperioden, men
orderstocken ökade ytterligare. Orderstocken på medelvarviga
Wärtsilä-motorer fördelade sig jämnt över de viktigaste motor-
och fartygstyperna. Inom lågvarviga Sulzer-motorer kan särskilt
nämnas 17 order på RTA96C-motorer och 6 order på RTA84T-
motorer.

Kraftverk
Milj. euro 1-3/2001 1-3/2000 Förändring 2000
Omsättning 136,2 163,7 -16,8% 834,6
Orderingång 186,2 238,0 -21,8% 851,0
Orderingång, MW 445,7 517,2 -13,8% 1.929,2
varav gaskraftverk 126,7 54,6 132,1% 232,0

Orderstock 568,5 555,8 2,3% 518,5

Under de senaste månaderna har den kaliforniska energikrisen
haft en stark inverkan på marknaden. Två andra stora områden,
Brasilien och Mexiko, är på väg att successivt privatisera sin
elmarknad. Dessa trender innebär intressanta perspektiv för
Wärtsiläs kraftverk som kan drivas på flera olika typer av
bränslen.

Kraftverksdivisionen hade en bra orderingång, om än
mindre än under jämförelseperioden. Speciellt starkt har
orderingången ökat för gaskraftverk. Detta beror framför allt på
den livliga efterfrågan på den amerikanska marknaden, dessutom
har betydande order på gaskraftverk erhållits från bland annat
Storbritannien. Periodens viktigaste beställningar på
tjockoljekraftverk kom från Turkiet, Sydasien och Afrika.

Service
1-3/2001 1-3/2000 Förändring 2000

Omsättning, milj. euro 181,9 163,9 11,0% 702,0
Antal anställda i slutet
av perioden 4.641 4.4301 4,8% 4.4851

O&M-kontrakt, MW 1.378 1.169 17,9% 1.262
1 Proforma-siffror, ingår 485 anställda inom O&M.

Servicedivisionens goda tillväxt fortsatte under första kvartalet.
Serviceverksamheten för lågvarviga Sulzer-motorer ökade med
30% trots hård konkurrens. De långfristiga servicekontrakten
omfattar 7.800 MW eller ca 6% av det aktiva motorbestånd som
levererats av Wärtsilä. Nya servicekontrakt har tecknats mest i
Indien, på de amerikanska kontinenterna och i Italien.
Dessutom tecknades nya O&M-kontrakt (drift- och underhålls-
tjänster) i Indien och Sri Lanka. O&M-verksamheten väntas
ytterligare öka.



RESULTATRÄKNING
Milj. euro 1-3/2001 1-3/2000 1-3/2000 2000

Proforma1

Omsättning 497,4 756,0 531,6 2.706,8
Övriga rörelseintäkter 5,3 118,4 106,7 264,1
Kostnader -484,1 -701,1 -497,5 -2.512,7
Avskrivningar och nedskrivningar -22,7 -35,5 -22,4 -103,1
Resultatandel i

intresseföretag 0,1 -0,9 0,6 12,0
Rörelsevinst -4,0 136,9 119,0 367,1
Finansiella intäkter och kostnader -0,4 -3,0 0,3 -31,0
Vinst före extraordinära poster -4,4 133,9 119,3 336,1
Extraordinära kostnader -20,4
Vinst före skatter -4,4 133,9 119,3 315,7
Inkomstskatter2 -8,0 -46,8 -41,0 -96,4
Minoritetsandel -0,6 -3,5 -0,3 -6,1
Räkenskapsperiodens vinst -13,0 83,6 78,0 213,2
1 Utan Sanitec
2 Skatterna har räknats på basis av periodens resultat

BALANSRÄKNING
Milj. euro 31.3.2001 31.3.2000 31.12.2000
Bestående aktiva 976,8 1.003,9 978,6
Rörliga aktiva

Omsättningstillgångar 650,8 620,3 539,0
Fordringar 778,4 974,3 828,8
Kassa och bank 85,5 83,2 118,9

Balansomslutning 2.491,5 2.681,7 2.465,3

Aktiekapital 189,7 189,7 189,7
Övrigt eget kapital 564,3 602,0 718,4
Minoritetsandel 14,4 12,8 14,3
Avsättningar 141,7 134,5 109,4
Långfristigt främm. kapital 455,8 484,3 294,5
Kortfristigt främm. kapital 1.125,6 1.258,4 1.139,0
Balansomslutning 2.491,5 2.681,7 2.465,3

BRUTTOINVESTERINGAR
Milj. euro 1-3/2001 1-3/2000 2000
Aktier

Power-divisionerna 2,7 1,5 14,1
Övrig verksamhet 101,2 137,6

2,7 102,7 151,7
Övriga investeringar

Power-divisionerna 9,0 12,8 47,4
Imatra Steel 0,8 1,5 7,7
Övrig verksamhet 0,3 0,9

9,8 14,6 56,0
Koncernen 12,5 117,3 207,7

RÄNTEBÄRANDE FRÄMMANDE KAPITAL
Milj. euro 31.3.2001 31.3.2000 31.12.2000
Långfristiga skulder 409,3 429,4 245,7
Kortfristiga skulder 225,3 296,7 239,3
Konvertibelt kapitallån 117,2 117,2 117,2
Lånefordringar -86,8 -209,8 -86,6
Kassa och bank -85,5 -83,2 -118,9
Netto 579,5 550,3 396,7

WÄRTSILÄKONCERNEN OREVIDERAD

FINANSIERINGSANALYS
Milj. euro 1-3/2001 1-3/2000 2000
Rörelsens nettokassaflöde 3,2 59,3 140,3
Nettokassaflöde från investeringar -8,7 -24,41 81,1
Nettokassaflöde från finansiering -27,9 -74,2 -212,8
Förändring av likvida medel -33,4 -39,3 8,6
1 I ändringen ingår en minskning på -30,7 milj. euro av Sanitecs
likvida medel.

NYCKELTAL
1-3/2001 1-3/2000 2000

Resultat/aktie, euro -0,24 1,54 4,20
Eget kapital/aktie, euro 11,75 12,45 14,59
Soliditet 1, % 28,5 27,7 35,1
Soliditet 21, % 33,6 32,4 40,2
Nettoskuldsättningsgrad 1 1,02 1,11 0,60
Nettoskuldsättningsgrad 21 0,71 0,80 0,40
1 I soliditet 2 och nettoskuldsättningsgrad 2 ingår konvertibla kapitallån
(117,2 milj. euro) i eget kapital.

ANSTÄLLDA
I medeltal 1-3/2001 1-3/2000 2000
Power-divisionerna 9.253 9.017 9.404
Imatra Steel 1.269 1.252 1.281
Övrig verksamhet 2 8 46 30
Fortlöpande verksamhet 10.530 10.315 10.715
Sanitec1 8.340 2.0851

Koncernen 10.530 18.655 12.800
Antal anställda i slutet av perioden 10.572 10.246 10.564
1 Sanitecs personal ingår enbart under januari-mars 2000.
2 Wärtsilä Fastigheter och koncernledningen.

ANSVARSFÖRBINDELDER
Milj. euro 31.3.2001 31.3.2000 31.12.2000
Fastighetsinteckningar 83,1 99,3 54,5
Bolagsintekningar 30,6 9,0 4,2
Totalt 113,7 108,3 58,7
Borgens- och ansvarsförbindelser

för egen del 446,0 525,9 500,3
för intressebolag 0,8 30,5 -
för övriga 2,1 2,4 2,1

Leasingansvar 41,7 34,4 45,7
Totalt 490,6 593,2 548,1

DERIVATINSTRUMENTENS NOMINELLA VÄRDEN
Milj. euro totalbelopp varav slutna

positioner
Ränteoptioner, köpta 11,3
Ränteswaps 196,8
Räntefuturer 56,6
Valutaterminskontrakt 1.392,2 54,6
Om alla dessa derivatinstrument hade sålts till marknadspriser vid
rapportperiodens slut, skulle nettoeffekten ha varit -12,1 milj. euro.
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På grund av efterfrågan och ändrade miljönormer har
utvecklingen av Wärtsiläs serviceverksamhet fokuserats på nya
serviceprodukter. Dessa utvecklas med hänsyn till miljöaspekter
och introduseras steg för steg på marknaden. Personalutbild-
ningen är en integrerad del av utvecklingsarbetet.

Under testfasen av affärsverksamhet på Internet har nya
tjänster utvecklats. Tjänsten Spares-on-Line utvecklas för
hantering av förfrågningar och beställningar samt för integrering
av system, t.ex. elektroniska manualer och reservdelskataloger.
De elektroniska nätverken möjliggör också en mer omfattande
systemintegration med samarbetspartners.

Produktutveckling och produktion
Satsningarna på utveckling av den rökfria motorn har fortsatt.
Under perioden levererades den första medelvarviga motorn
med Common Rail-insprutning och den första elektroniskt
kontrollerade lågvarviga motorn. Inom FoU-arbetet har Wärtsi-
lä ytterligare satsat på att förbättra motorernas driftsäkerhet vid
sidan av miljöegenskaperna. Rationellt fördelade resurser har
bidragit till bättre driftsäkerhet. Därigenom har också
garantikostnaderna minskat.

Kapacitetsutnyttjandet har i genomsnitt varit relativt god.
Variationer mellan olika fabriker förekommer dock.

IMATRA STEEL
Milj. euro 1-3/2001 1-3/2000 Förändring 2000
Omsättning 55,7 51,0 9,2% 194,1
Rörelsevinst 3,3 4,8 -31,3% 17,4

% av omsättningen 5,9% 9,4% 9,0%

Imatra Steels omsättning ökade med 9,2% till 55,7 (51,0) milj.
euro tack vare ökade leveranser i förhållande till jämförelsepe-
rioden. Under första kvartalet vände efterfrågan på specialstål
dock nedåt från den rekordhöga nivån i slutet av fjolåret.
Produktionsvolymen inom fordonsindustrin har minskat och
lagervolymerna reduceras i alla delar av leveranskedjan.

Imatra Steels rörelsevinst utgjorde 3,3 (4,8) milj. euro dvs.
5,9% (9,4%) av omsättningen. Kvartalets resultat belastas av
ändrade lagervärden på grund av prisutvecklingen på råvaror.
Samtliga enheter inom Imatra Steel håller på att anpassa
kapacitetsutnyttjandet till avmattningen på marknaden.

INNEHAV
Wärtsilä säljer sin ägarandel på 46,7% i Sanitec till ett nytt bolag
grundat av riskkapitalbolaget BC Partners. Försäljningspriset är
14,60 euro per aktie. Totalvärdet av affären är ca 420 milj. euro,
vilket genererar en försäljningsvinst på 254 milj. euro, dvs. ett
resultat på 2,60 euro per aktie efter skatt. Affären kräver
godkännande av berörda konkurrensmyndigheter. Affären
förväntas slutföras under andra kvartalet, då försätningsvinsten
bokförs bland verkamhetens övriga intäkter.

Sanitec har inte längre redovisats som intressebolag under
första kvartalet, utan Sanitecs dividend på 8,6 milj. euro har
bokförts i finansnettot. Sanitec ger ut sin delårsrapport den 11
maj 2001.

Wärtsilä äger 16,4% av Assa Abloy. Vid utgången av
översiktsperioden var marknadsvärdet av innehavet 883 milj.
euro. Bokvärdet i koncernbalansräkningen är 140,0 milj. euro.
Assa Abloy ger ut sin delårsrapport den 4 maj 2001.
Wärtsilä Fastigheter avyttrade under översiktsperioden
fastigheter och bostadslägenheter för 2,8 (9,3) milj. euro. Vid
avyttringarna uppkom en realisationsvinst på 2,0 (5,4) milj. euro.
Periodens hyresintäkter utgjorde 1,0 (1,7) milj. euro.

BOLAGSSTÄMMAN
Ordinarie bolagsstämman som sammanträdde den 20 mars 2001
fattade beslut om en normal dividend på 0,65 euro per aktie
samt en extradividend på 2,00 euro per aktie. Villkoren för de
konvertibla lånen och optionerna har justerats i enlighet med
extradividenden. Styrelsen fortsätter i oförändrad samman-
sättning med Robert G. Ehrnrooth som ordförande och Vesa
Vainio som vice ordförande. Bolagsstämman fattade också
beslut om ett nytt optionsprogram för nyckelpersoner i
koncernen. Fullmakten att förvärva och överlåta egna aktier
förnyades. Efter bolagsstämman beslutade styrelsen om förvärv
av egna aktier, men tillsvidare har inga egna aktier förvärvats.

AKTIER 1-3/2001 1-3/2000 2000
Aktieomsättning i Helsingfors,

av aktiestocken 12,2% 15,8% 33,2%
Aktieomsättning i Helsingfors,

av rösterna 5,1% 6,8% 16,8%
Aktieomsättning genom SEAQ,

av aktiestocken 4,1% 3,5% 8,7%
Ägare utanför Finland,
andel i slutet av perioden 11,0% 12,9% 12,4%

Aktier per 31.3.2001
A-aktien B-aktien Sammanlagt

Antal aktier 13.935.412 40.266.946 54.202.358
Antal röster 139.354.120 40.266.946 179.621.066

UTSIKTER FÖR RESTEN AV ÅRET
Marknadsläget för Wärtsilä- och Sulzer-marinmotorer väntas
förbli gynnsamt året ut. Orderingångens tillväxt beräknas jämna
ut sig jämfört med rekordtakten under de senaste åren. Andelen
huvudmotorbeställningar försedda med propulsionssystem
antas öka stadigt. Wärtsilä utvecklar sin kompetens på nya
områden och eftersträvar strategiska allianser och förvärv i syfte
att bredda sortimentet.

Gaskraftverk som kan färdigställas med kort leveranstid
öppnar nya perspektiv på den amerikanska marknaden. Även i
Europa ser marknaden för gaskraftverk ut att återhämta sig efter
en stillsammare period. Marknadsutsikterna i Latinamerika är
lovande för Wärtsiläs flerbränsleteknik.

Tack vare Power-divisionernas välfyllda orderstock, växande
serviceverksamhet och nu rådande gynnsamma utsikter ökar
omsättningen i år. Det systematiska arbetet för att höja
produktiviteten och kvaliteten fortsätter med sikte på att nå det
långsiktiga resultatmålet. Trots att resultatet belastas med en
omstruktureringsreservering på 30 milj. euro beräknas resultatet
för hela året uppnå samma nivå som under fjolåret.

Marknadsutsikterna för Imatra Steel är osäkra, särskilt i fråga
om produktionsvolymen inom fordonsindustrin.
Helårsomsättningen och resultatet beräknas i år stanna på lägre
nivå än i fjol.

Den 2 maj 2001

Wärtsilä Oyj Abp
Styrelsen


